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I. ULUSAL AKDENĠZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

AÇILIġ PROGRAMI 

 

26 Ekim 2011 (Prof.Dr. A. Nafi BAYTORUN Konferans Salonu) 

 

09:00 Kayıt  

09:30 Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı 

09:45 Müzik Dinletisi 

10:00 AçılıĢ KonuĢmaları   

 Prof.Dr. Ġbrahim BEKTAġ (KSÜ Orman Fakültesi Dekanı) 

 Prof.Dr. Mehmet Fatih KARAASLAN (KSÜ Rektörü) 

 Dr. Mahir KÜÇÜK (Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı MüsteĢar Yrd.) 

 Mustafa POYRAZ (KahramanmaraĢ Belediye BaĢkanı) 

 ġükrü KOCATEPE (KahramanmaraĢ Valisi) 

11:00 Ara 

11:15 Çağrılı KonuĢmacılar 

 Halil COġKUN (KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürü) 

 Prof.Dr. Ramzi TOUCHAN (University of Arizona) 

 Prof.Dr. Ġbrahim ÖZDEMĠR (Gazikent Üniversitesi rektörü) 

12:45 Öğle Yemeği 

 

 

SEMPOZYUM PROGRAMI 

 

26-10-2011 ÇARġAMBA 
 

Prof.Dr. A. Nafi Baytorun Konferans Salonu Oturumları 
 

14:00-15:00 (Oturum BaĢkanı: Prof.Dr. Orhan ERDAġ) 

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi 

(Antalya-Bayırlar ĠĢletme ġefliği Örneği) 

Kenan MELEMEZ, Ayhan 

ATEġOĞLU, Metin TUNAY, 

Celal EMĠR 

Odun Hammaddesi TaĢımasında Karınca Kolonisi 

Optimizasyonun Kullanılması 

Erhan ÇALIġKAN 

Ağaç Hasat Makinesine Ait Teknik ve ÇalıĢma 

KoĢularının Değerlendirilmesi 

Korhan ENEZ, Burak ARICAK 

Orman Yollarının Dinamik Modelli CAD Programları Ġle 

Planlanması 

Mustafa AKGÜL, A. Ġlker ESĠN 

 

15:00-15:15 Ara 
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15:15-16:45 (Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Ünal ASAN) 

Türkiye Ormanlarındaki Yıllık Karbon Stok DeğiĢimi 

Trendinin Ġrdelenmesi ve 2023 Yılındaki Durumun 

Kestirilmesi 

Ünal ASAN 

Suriye’de Yapılan Ekosistem Tabanlı, Katılımcı ve 

Fonksiyonel Orman Amenajman Planı’nın Ġrdelenmesi  

Rüstem KIRIġ, Mithat KOÇ 

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının 

Koruma Hedeflerine Göre Modelleme Ġle Hazırlanması 

Uzay KARAHALĠL, Selahattin 

KÖSE, DurmuĢ Ali ÇELĠK, Ali 

KÜÇÜMEN 

Ormanların Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı 

Planlanmasında Karar Destek Sistemleri: Edremit-

Gürgendağ Planlama Birimi Örneği 

Sedat KELEġ, Emin Zeki 

BAġKENT, Uzay KARAHALĠL, 

Alkan GÜNLÜ 

Optimal KuruluĢ Kavramının ETFOP Sistemi Açısından 

Ġrdelenmesi 

Nuri BOZALĠ, Hayati ZENGĠN, 

Ünal ASAN, Ahmet YEġĠL 

Kent Orman Kavramı ve Planlama Örnekleri 
Serhun SAĞLAM, UlaĢ Yunus 

ÖZKAN 

 

16:45-17:00 Ara 

 

17:00-18:15 (Oturum BaĢkanı: Prof.Dr. Hüseyin DĠRĠK)  

Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Gen Koruma Ormanı A. Haluk TÜRKER 

Defne Yaprağı Standardizasyonu ve Yaprak ĠĢletme 

ġekilleri 

Sevda POLAT 

Ege Bölgesi Maki Alanlarında Bitki Toplulukları ve 

Akdeniz Ekosistemlerindeki Yeri 

Nihal ÖZEL, Hafize H. ÖNER, 

Gıyasettin AKBĠN 

Orman Ekosistemlerinde BiyoçeĢitliliğin Korunması ve 

Ġzlenmesi 

Alper UZUN, Seyran PALABAġ 

UZUN 

Orman Ekosistemlerinde Habitat Parçalanmaları ve 

Biyolojik ÇeĢitlilik Üzerine Etkileri 

Seyran PALABAġ UZUN, Alper 

UZUN 

 

18:15-19:00 

Auto CAD Civil 3D ve Map 3D Tanıtımı PROTA BĠLGĠSAYAR 
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ÜSKĠM  Konferans Salonu Oturumları 

 

14:00-15:00 (Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Mustafa YILMAZ ) 

Bazı YetiĢme Ortamı KoĢulları Ġle Kızılçam (Pinus 

brutia Ten.) Gençliklerinin Büyüme Performansı 

Arasındaki ĠliĢkiler 

Halil BarıĢ ÖZEL, Erol 

KIRDAR, Ali DEMĠRCĠ, Yusuf 

GÖRMEZ 

Güney Anadolu’da Korunması ve Değerlendirilmesi 

Gereken Önemli Bir Doğal Ağaç Türü: Doğu Kızılağacı 

(Alnus orientalis Decne.) 

Mustafa YILMAZ, Furkan EKĠCĠ 

Geyik Elması (Malus trilobata (Poir.) C.K. Schneid.) 

Gen Kaynaklarının Korunması 

Mustafa YILMAZ, Tolga OK 

Doğu Akdeniz Bölgesinde kurulu toros sediri (Cedrus 

libani A. Rich.) orijin denemelerinin altıncı ve 10. yıl 

sonu ara sonuçları 

Said DAĞDAġ 

 

15:00-15:15 Ara 

  

15:15-16:45 (Oturum BaĢkanı: Prof.Dr. Cantürk GÜMÜġ) 

Türkiye Ormancılık Politikası Açısından Sazlık ve 

Bataklıklar 

Cantürk GÜMÜġ, A.Yücel 

ERYILMAZ, Oğuz 

KURDOĞLU, Betül BAHAT 

Sürdürülebilir Turizm, Ekoturizm, Peyzaj Politikası ve 

Yönetimi ĠliĢkileri Bağlamında Türkiye Ġrdelemesi  

Aytuğ AKESEN 

Ormancılık Örgütündeki Orman Mühendislerinin 

Yönetsel ve Örgütsel Sorunları Üzerine Bir AraĢtırma 

Devlet TOKSOY, Mahmut M. 

BAYRAMOĞLU Hüseyin 

AYAZ 

Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme 

ÇalıĢmaları ve Akdeniz Bölgesi Ġçin ĠĢlevsel Önemi 

Seçil YURDAKUL EROL 

Türkiye’nin Odun DıĢı Orman Ürünleri Üretiminin 

Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi 

 Hasan Tezcan YILDIRIM 

Katı Atık Depo Alanları Çevresel Zararlarının 

Önlenmesine Yönelik Yasal Mevzuat ve Ağaçlandırma 

Politikaları 

Ufuk COġGUN 

 

16:45-18:15 POSTER SUNUMLARI 
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Prof.Dr. Osman Tekinel Konferans Salonu Oturumları 
 

14:00-15:00 (Oturum BaĢkanı: Prof.Dr. Ahmet TUTUġ) 

Beyaz Kağıt Üretiminde Dolgu Maddesi Tutunma 

Denemeleri.  

Arif KARADEMĠR, Hülya 

VARLIBAġ, Mustafa 

ÇĠÇEKLER, Ahmet TUTUġ ve 

Sami ĠMAMOĞLU 

Bitkisel ve Mineral Yağ Bazlı Mürekkeplerin KuĢeli ve 

KuĢesiz Kağıtlar Üzerine Baskılarının Ġncelenmesi 

Cem AYDEMĠR, Semiha 

YENĠDOĞAN, Emine ARMAN, 

Arif KARADEMĠR, Hülya 

VARLIBAġ ve Selim 

KARAHAN 

Kraft Yöntemiyle Üretilen Melez Kavak (Poplus X 

Euramericana (Dode) Guinier) Kağıt Hamurlarının 

Ağartılması 

Ġlhan DENĠZ, Ahmet TUTUġ, 

Onur Tolga OKAN 

MaviyemiĢ (Vaccinium corymbosum L.)’in Gıda 

Endüstrisinde Değerlendirilmesi ve Doğal BileĢenlerinin 

Mevsimsel DeğiĢimi 

Ġlhan DENĠZ, Ġhsan Güngör ġAT, 

Onur T. OKAN
 

 

 

15:00-15:15 Ara 

 

15:15-16:15 (Oturum BaĢkanı: Prof.Dr. Öner ÜNSAL) 

Polistiren Kompozit Kontrplakların Bazı Teknolojik 

Özellikleri Üzerine Ağaç Türü ve Yoğunluğun Etkisi 

Cenk DEMĠRKIR, Semra 

ÇOLAK, Ġsmail AYDIN, Gürsel 

ÇOLAKOĞLU 

KahramanmaraĢ Bölgesinde YetiĢtirilen Pavlonya  

(PaulowniaElongata) Odununun Teknolojik Özellikleri 

Ġbrahim BEKTAġ, Alperen 

KAYMAKÇI, Bekir Cihad BAL 

HuĢ Ağacının Kayına Alternatif Olarak Kontrplak 

Üretiminde Değerlendirilmesi 

Evren Osman ÇAKIROĞLU, 

Ġsmail AYDIN 

Bahçe Oturma Mobilya Konstrüksiyonlarında Isıl ĠĢlem 

UygulanmıĢ Ağaç Malzemenin Kullanım Ġmkânlarının 

Mühendislik Tasarımı YaklaĢımıyla Ġncelenmesi 

Nurgül TANKUT, Ali Naci 

TANKUT, Mustafa ZOR 

 

16:15-16:30 Ara 

 

16:30-17:30 (Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Ümit C. YILDIZ) 

Borlu Fenol Formaldehit-Reçinesi Odun Kompozitler 

Ertuğrul ALTUNTAġ, M. Hakkı 

ALMA, Ali ġAMĠL, Bilal 

ACEMĠOĞLU 

Model Bir Tekstil Boyasının Çam Kozalak Biyomasıyla 

Sulu Solüsyonlardan Giderimi  

Fatih DENĠZ, ġengül 

KARAMAN 

Odun DıĢı Orman Ürünleri, Ürün ÇeĢitliliği ve A.Sermin ÖZER, Ġbrahim 
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Standardizasyonun Önemi TÜMEN, Ecz.Ali Ünsal 

KESKĠNER 

Osmaniye Yöresindeki Ormanlarda Resmi Olarak 

Üretilen ve Değerlendirilen Odun DıĢı Orman Ürünleri 
Ahmet Ali Var, Fatih SÜMBÜL 

 

 

 

 

 

 

27-10-2011 PERġEMBE 

 

Prof.Dr. A. Nafi Baytorun Konferans Salonu Oturumları 
 

10:00-11:15 (Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Emin Zeki BAġKENT) 

Cide-Kızılcasu Planlama Birimi Orman Amenajman 

Planının ETÇAP Karar Destek Sistemleri (Modelleme) 

Ġle Hazırlanması 

Emin Zeki BAġKENT, Sedat 

KELEġ, Ahmet Salih 

DEĞERMENCĠ Caner AKGÜL              

Orman Amenajman Planlarının ETÇAPKlasik Programı 

Ġle Hazırlanması: Akseki-Ġbradı Planlama Birimi Örneği 

Fatih SĠVRĠKAYA, Derya 

MUMCU, Oktay DEMĠR 

Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman 

Planının ETÇAP Karar Destek Sistemleri (Modelleme) 

Ġle Hazırlanması 

Ali Ġhsan KADIOĞULLARI,  

Özkan BĠNGÖL,  Rüstem KIRIġ,   

Mehmet Ali SAYIN, DurmuĢ Ali 

ÇELĠK 

Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlamada Kesim 

Düzeninin Tamsayılı Programlama ile OluĢturulması 

Hayati ZENGĠN, Nuri BOZALĠ, 

Ünal ASAN, Ahmet Salih 

DEĞERMENCĠ 

Adana ve KahramanmaraĢ Ġlleri Orman Ekosistemleri 

Ġzleme Programı Üç Yıllık Sonuçları 

Münevver ARSLAN, Fatih 

AYTAR, Hale OKUTAN, Yunus 

AKGÜN 

 

11:15-11:30 Ara 

 

11:30-12:45 (Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Ġbrahim TURNA) 

Akdeniz Bölgesi’nde Agroforestry Uygulamaları Ġçin 

Çok Amaçlı Bitki Türleri ve Seçimi 

Ġbrahim TURNA 

Sahilçamı Ağaçlandırmalarının Türkiye 

Ormancılığındaki Yeri ve Akdeniz Biyoiklim 

KuĢağındaki GeliĢiminin Değerlendirilmesi 

Selda AKGÜL, Hüseyin DĠRĠK 

Fıstıkçamı (Pinus pinea L.)’ nda Bazı Morfolojik 

Özelliklere Bağlı Varyasyonların Belirlenmesi 

Zeki YAHYAOĞLU, Ġbrahim 

TURNA, Fahrettin ATAR 

Toros Sediri (Cedrus libani A.Rich) Orijin Denemeleri 

KahramanmaraĢ-Kozludere Deneme Alanı Altı ve 

Onuncu Yıl KarĢılaĢtırmalı Sonuçları 

ġükran GÖKDEMĠR, Said 

DAĞDAġ, Yusuf CENGĠZ, 

Semra KESKĠN, Bünyamin 
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DOĞAN, Hüseyin KARATAY  

Toros Sediri Ağaçlandırmasında Ġnsansız Hava Aracı 

Kullanımı 

Mustafa ġAHĠN, M. Tülin 

YILDIRIM 

 

12:45-14:00 Öğle Yemeği 

 

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00 (Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Serdar CARUS) 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra 

A.)’da Yıllık Halka Kalınlığının Gövde Ġçerisindeki 

DüĢey DeğiĢimi 

Serdar CARUS, Yılmaz CATAL 

Okaliptüs Ağaçlandırmaları Ġçin Uyumlu Gövde Çapı ve 

Gövde Hacim Modellerinin GeliĢtirilmesi  

Ramazan ÖZÇELĠK, Hasan 

ALKAN 

Ormancılıkta Artım Ve Büyümenin Modellenmesinde 

Yeni Bir Regresyon Analizi YaklaĢımı KarıĢık Model 

EĢitlikleri 

Ġlker ERCANLI, Hakkı YAVUZ, 

Aydın KAHRĠMAN 

Türkiye’deki Ulusal Orman Envanteri ÇalıĢmalarının 

Tarihsel Süreç Ġçindeki GeliĢimi 

UlaĢ Yunus ÖZKAN, Serhun 

SAĞLAM, Ahmet YEġĠL 

 

15:00-15:15 Ara 

 

15:15-16:15 (Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Tolga ÖZTÜRK) 

Orman yolu inĢaatında çevreye duyarlı kaya kazısı 

tekniği: Kaya çatlatma yöntemi ve kullanım olanakları 

 Sadık ÇAĞLAR 

Ormancılıkta Odun Hammaddesi Üretim Süreçlerinden 

Bölmeden Çıkarma ÇalıĢmalarına Ergonomik BakıĢ 

Habip EROĞLU, Rahmi 

YILMAZ 

Yangın Sonrası Ormanlık Alanda Kalan Ürünlerin 

BoĢaltılmasında Modern Üretim Araçlarının 

Kullanılabilirliği 

Tolga ÖZTÜRK, Mesut 

HASDEMĠR, Necmettin 

ġENTÜRK 

Ormancılıkta Yol Yapım Ve Bakım ÇalıĢmalarının Su 

Kalitesi Üzerine Etkileri 

Ender BUĞDAY, Kayhan 

MENEMENCĠOĞLU 

 

16:15-16:30 Ara  

 

16:30-18:00 (Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Alaaddin YÜKSEL) 

KahramanmaraĢ Ġli Keklik Deresi YağıĢ Havzasında 

Geotekstil (Silt Fence) Kullanılarak Erozyon Ġle 

Kaybolan Toprak Miktarlarının Belirlenmesi 

Mahmut REĠS, Gamze SAVACI, 

Enis BALTACI  

Batı Akdeniz Bölgesinde GeçmiĢe Yönelik Ġlkbahar NeĢat ERKAN, Ramzi 
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Kuraklık Periyotlarının Belirlenmesi TOUCHAN 

Edirne Ġli Havsa Ġlçesi Tarım Topraklarında Gübreleme-

Çevre ĠliĢkisinin Ġncelenmesi 

Korkmaz BELLĠTÜRK, Özgür 

SOYTÜRK, Fatih AYDOĞAN, 

Damla ÇOġKUN,  Eda 

ALPAYDIN, Samet ÖZEL,  NeĢe 

SĠVRĠKAYA 

Orman Yangınlarının Topraktaki Isı Ġletimi ve Nem 

Miktarına Etkisi 

Havva KAPTAN 

Sayısal Yükseklik Modeli Kullanılarak Bazı Havza 

Karakteristiklerinin Saptanması 

Turgay DĠNDAROĞLU, 

Müdahir ÖZGÜL, Mustafa Y. 

CANBOLAT 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Yatırımlarının 

OluĢturduğu DıĢsallıklar: Balıkesir Ġli Örneği 

Mustafa ÇETĠN, Süleyman 

ÇETĠN 

 

ÜSKĠM Konferans Salonu Oturumları 

 

10:00-11:15 (Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Aydın GÜNEY) 

Andırın Çevresindeki Sayfiye YerleĢmelerin Çevresel 

Etkileri 

Mehmet GÜRBÜZ, Murat 

KARABULUT, Murat ZENGĠN 

Antalya Kentsel GeliĢiminin Lara Kumul Ormanları 

Üzerine Etkileri 

Arzu ALTUNTAġ, Ahmet 

BENLĠAY, Veli ORTAÇEġME 

Konya Kenti Yakın Çevresindeki Kentsel Rekreasyon 

Alanlarının Görsel Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine 

AraĢtırma 

Ahmet T.POLAT, Sertaç 

GÜNGÖR, Senayi ADIYAMAN 

Deniz Kıyısı-Orman Ġçi Rekreasyon Alanlarında Doğal 

ve Kültürel Peyzaja Yönelik Baskıların Saptanması ve 

Çözüm Önerileri: Aksazlar Koyu-Fethiye Örneği 

Zeynep R. ARDAHANLIOĞLU,  

Yahya BULUT, Ġsmail ÇINAR 

Ekolojik Koridorlar Kapsamında Ekolojik Koridorlar 

Kapsamında Erzurum- Uzundere Güzergahının Vadi 

Peyzajı Tiplerinin Ortaya Konması Vadi Peyzajı 

Tiplerinin Ortaya Konması 

Esra ÖZHANCI, M. Akif 

IRMAK, Hasan YILMAZ 

 

11:15-11:30 Ara 

 

11:30-12:45 (Oturum BaĢkanı Yrd.Doç.Dr. Murat ZENGĠN) 

Ekoturizm Ġçin Öneri Alanlarıyla Bayburt 
IĢık SEZEN, Sevgi YILMAZ 

Elif AKPINAR 

Aladağlar’da (Kayseri-Yahyalı) YetiĢen Doğal Bitkilerin 

Flora Turizmi Açısından Değerlendirilmesi 

Meliha AKLIBAġINDA, Yahya 

BULUT, Elif AKPINAR 

KÜLEKÇĠ 

Bartın Ġli Kıyısal Peyzaj Özelliklerinin Ekoturizm 

Açısından Ġrdelenmesi 

Banu BEKCĠ, Canan KAPUCĠ 

CENGĠZ, Bülent CENGĠZ 

Ekoturizmin Korunan Alanlar Üzerine Etkileri 

Elif AKPINAR KÜLEKÇĠ, 

Yahya BULUT, IĢık SEZEN, 

Meliha AKLIBAġINDA 

Eko Turizm ve Rekreasyon Ümit ÜNAL 
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12:45-14:00 Öğle Yemeği 

 

14:00-15:00 (Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Hakan DOYGUN)  

Arboretumların Planlama ve Tasarımında Temel 

YaklaĢımlar: Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu 

Örneği 

Sanem ÇINAR, Hakan 

ALTINÇEKĠÇ, Simay KIRCA  

Doğu Akdeniz’de Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların 

Trend Analizi 

Murat KARABULUT 

Karayolları Orta Refüj Bitkilendirmesi Üzerine Bir 

AraĢtırma; Eğirdir Ġlçesi Örneği   

Celal DAĞISTANLIOĞLU, 

Nilüfer YAZICI, Candan KUġ 

ġAHĠN 

Odun DıĢı Orman Ürünleri ve Entegre Yönetimi Mehmet Aydın GÜNEY, Bahriye 

GÜLGÜN, Erden AKTAġ 

 

15:00-15:15 Ara 

 

 

 

15:15-16:30 (Oturum BaĢkanı Prof.Dr. Hakan ALTINÇEKĠÇ) 

Adana Kentinin Mekânsal GeliĢimi ve Tarım Toprakları 

Üzerine Etkisi 

Nuriye PEKER SAY, Muzaffer 

YÜCEL, Sinem ÖZYURT 

ÖKTEN 

Alan Kullanım DeğiĢimlerinin Doğal Karakterli Kıyı 

Alanları Üzerindeki Etkilerinin Uzaktan Algılama ve 

CBS Yardımıyla Ġncelenmesi: Çiğli/Ġzmir Örneği  

Hakan DOYGUN, Hakan 

OĞUZ, Birsen KESGĠN ATAK, 

Engin NURLU 

Peyzaj DeğiĢimi Bağlamında Bitki Örtüsü Analizlerinde 

Kullanılan Uzaktan Algılama Teknikleri  

Ahmet BENLĠAY, Arzu 

ALTUNTAġ, Veli 

ORTAÇEġME 

Peyzaj Patern Metrikleri ve Landsat 5 TM Uydu 

Görüntüleri Kullanılarak Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı 

DeğiĢimi Analizi (1984 - 2010): KahramanmaraĢ Örneği 

Hakan OĞUZ, Murat ZENGĠN 

Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak Elbistan 

Ovasında Arazi Kullanımı / Arazi Örtüsünde Meydana 

Gelen DeğiĢimlerin Ġncelenmesi 

Mehmet DENĠZDURDURAN, 

Murat KARABULUT, Mehmet 

GÜRBÜZ, Yakup KIZILELMA 

 

16:30-16:45 Ara 

 

16:45-18:00 (Oturum BaĢkanı Prof.Dr. Engin NURLU) 

AfĢin-Elbistan Ġlçesi Potansiyel Orman Alanlarının 

Belirlenmesi 

Murat ZENGĠN, Hakan OĞUZ 

Bioklimatik Konfor ve Bioklimatik Konfora Sahip 

Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Tespitinde 

Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir AraĢtırma 

Sertaç GÜNGÖR, Ahmet 

T.POLAT 

Bornova Ġlçesi’nde Orman/Ağaçlandırma Alanı Olarak 

Kullanılma Potansiyeline Sahip Arazi Varlığının 

Belirlenmesi  

Neslihan DOYGUN, Ümit 

ERDEM  

Devrekani Çayı Alt Havzası’nın Doğal Kaynak 

Değerlerinin CBS Ġle Belirlenmesi 

Sevgi  ÖZTÜRK, Gülseven Ubay 

TONUK, Burak ARICAK 

Kentsel Rekreasyon Alanlarının Peyzaj Kalitesi 

Açısından Ġrdelenmesi: Bartın-Balamba Orman Ġçi 

Canan CENGĠZ, Banu BEKÇĠ, 

Bülent CENGĠZ 
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Dinleme Yeri Örneği 

 
 

Prof.Dr. Osman Tekinel Konferans Salonu Oturumları 
 

10:00-11:00 (Oturum BaĢkanı: Prof.Dr. Ġbrahim BEKTAġ) 

AhĢap Malzemenin Sıcak Preste Modifikasyonu  
Öner ÜNSAL,  Zeki CANDAN, 

Süleyman Korkut 

Kâğıt Fabrikası Arıtma Suyu Çamuru Ġle Üretilen 

Çimentolu Yongalevhaların Fiziksel ve Mekanik 

Özellikleri 

Ayfer Dönmez Çavdar, Hüsnü 

Yel, Hülya Kalaycıoğlu, Uğur 

Aras 

Karbon ve Cam Yünü Ġle GüçlendirilmiĢ Lamine 

Sarıçam (Pinus Sylvestris L.)  

Cengiz GÜLER, Serkan 

SUBAġI 

Farklı Dolgu Maddelerinin TabakalanmıĢ Kaplama 

Kerestelerin (Lvl) Bazı Mekanik ve Yanma Özellikleri 

Üzerine Etkileri 

Ramazan KURT, Vedat ÇAVUġ, 

Kağan ASLAN, Muhammet ÇĠL  

 

11:00-11:15 Ara 

 

11:15-12:15 (Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Ġlhan DENĠZ) 

Odun Esaslı Levha Ürünlerinde Kullanılan Tutkallarda 

Yapılan ĠyileĢtirmeler 

Sevda Boran, Ayfer Dönmez 

Çavdar 

Fıstıkçamı (Pinus Pinea) Kabuğunun Tanen BileĢimi 
Oktay GÖNÜLTAġ, Mualla 

BALABAN UÇAR 

Isırgan Otu (UrticaDioica L.) Saplarının Kimyasal Analizi 

Mehmet AKGÜL, Ahmet 

TUTUġ, Ümit AYATA, Faruk 

KIRTAY  Samet BAYRAKTAR 

Kızılçam (PinusBrutia Ten.)’da Reçine Kelebeği ve 

Gövde Reçinesinin Uçucu Yağ Miktarları 

Mehmet ÖZ, Ġlhan DENĠZ, 

Mehmet YAġAR, Osman 

KOMUT ve M. Said FĠDAN 

 

12:15-14:00 Öğle Yemeği 

 

14:00-15:00 (Oturum BaĢkanı: Prof.Dr. M. Hakkı ALMA) 

Induline Sw 900 Su Bazlı Emprenye Maddesi Uygulanan 

Odunun HızlandırılmıĢ DıĢ Ortam Testine Olan Dayanımı 

Özlem ÖZGENÇ, Ümit C. 

YILDIZ 

Isıl ĠĢlem UygulanmıĢ Ladin, Karaçam, Kayın ve Kavak 

Odunlarının Korozyon Özellikleri 
Sibel YILDIZ,  Ahmet CAN 

Sürdürülebilir Üretimde ve Kalkınmada AhĢap 

Malzemenin Gücü 
Ümit Cafer YILDIZ 

Yapay Eskitmede Yongalevhanın Ağırlık ve Kalınlık 

Performansları Üzerine Kolofan ve Alkid Reçinelerinin 

Katılım Oranlarının Etkisi 

Ahmet Ali VAR 

 

15:00-15:15 Ara  

 

15:15-16:15 (Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Ramazan KURT) 

Kızılcık (Cornus Mas L.)  Odununun Bazı Fiziksel, 

Mekanik ve Teknolojik Özellikleri 

M. Hakan AKYILDIZ, ġemsettin 

SANCAK 

Laminat Parkenin Yanmaya KarĢı Direncinin Artırılması Ferhat Özdemir, Ahmet TutuĢ 
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Üzerine AraĢtırmalar  

Lignoselülozik Esaslı Atıkların Termoplastik Kompozit 

Üretiminde Değerlendirilmesi 

Kadir KARAKUġ, Belgin 

ġEKER, Ġbrahim KILIÇ, Romeo 

Cristian CIOBANU, Fatih 

MENGELOĞLU 

Nano ve Makro Materyallerle DesteklenmiĢ Steyren 

Maleik Anhidrit (SMA) Termoplastik Kompozitlerinin 

Üretimi ve Köpüklendirilmesi 

Deniz AYDEMĠR, Alper 

KIZILTAġ, Douglas J.I, Yousoo 

HAN, Gökhan GÜNDÜZ 

 

16:30-18:00 POSTER SUNUMLARI  
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Prof.Dr. A. Nafi Baytorun Konferans Salonu Oturumları 
 

10:00-11:00 (Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Abdullah E. AKAY) 

CBS Tabanlı Bulanık Üyelik Modeliyle Eğim 

Haritalarının Hazırlanması ve Klasik Yöntemle 

KarĢılaĢtırılması 

Abdurrahim AYDIN 

Landsat 7 ETM+ Uydu Görüntüsü Yardımıyla Arazi 

Kullanımı, MeĢcere GeliĢim Çağı ve MeĢcere Kapalılığın 

Tahmin Edilmesi; Kastamonu-Kızılcasu ĠĢletme ġefliği 

Örneği  

Alkan GÜNLÜ, Sedat KELEġ, 

Ali Ġhsan KADIOĞULLARI, 

Emin Zeki BAġKENT 

 

Uydu Görüntüsü Kullanarak Yangın Potansiyelinin 

Belirlenmesi  

Burak ARICAK, Ömer KÜÇÜK, 

Korhan ENEZ 

Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS 

Ortamında Görünürlük Analizi Ġle Değerlendirilmesi 

Abdullah E. AKAY, Fatih 

SĠVRĠKAYA, NeĢe 

YENĠLMEZ, Hilal TAYLAN 
 

11:00-11:15 Ara 
 

11:15-12:15 (Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. M. Fehmi TÜRKER) 

Akdeniz Bölgesindeki Kent Ormanları Üzerine 

Değerlendirme 

Erdoğan ATMIġ, H. Batuhan 

GÜNġEN, Cengiz YÜCEDAĞ 

Ġğneada Longoz Ormanları ve Çevresinin Rekreasyonel 

Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi 

Gülay ÇAKIR, Ali ÇAKIR 

Yalova’nın Uluslar Arası Model Orman Ağı’na Mehmet ÖZDEMĠR 
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Katılımının Türkiye Ormancılığı Acısından 

Değerlendirilmesi 

 

Yaban Keçisi (Capra Aegagrus Erxleben 1777) Avının 

Mersin Ġlinin Turizm ve Ekonomisine Katkısı 

Abdulkadir YILDIZBAKAN, 

Hakan KELEġ 
 

12:15-14:30 Öğle Yemeği 

 

ÜSKĠM Konferans Salonu Oturumları 
 

10:00-11:00 (Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Mehmet MISIR) 

Karbon Depolama Kapasitesinin Landsat ETM+ Uydu 

Görüntüsüyle Sınıflandırılması  

Mehmet MISIR, Nuray MISIR,  

Alper BULUT 

Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi 
Nuray MISIR, Mehmet MISIR, 

Cemile ÜLKER 

Ġklim DeğiĢikliği Ġle Mücadelede Dünya Karbon 

Piyasaları ve Türkiye Ġçin Bir Değerlendirme 

Atakan ÖZTÜRK, Ufuk 

DEMĠRCĠ, Mustafa Fehmi 

TÜRKER 

Küresel Isınmada Ormanların Karbon Tutumuna Etkisi 

(Tarsus-Karabucak Örneği) 

Osman POLAT, Sevda POLAT, 

Erhan AKÇA 

 

11:00-11:15 Ara 

11:15-12:15 (Oturum BaĢkanı: Prof.Dr. Selçuk ĠNAÇ) 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Orman 

Yangınlarında Kullanılması 

Mehmet YAVUZ, Bülent 

SAĞLAM 

Calosoma sycophanta L.(Col.; Carabıdae)’nın Doğu 

Akdeniz Bölgesindeki Doğal YayılıĢ Alanları 

Fatih AYTAR, Mehmet KANAT 

Orman Yangınlarıyla YaĢamayı Öğrenmek Bülent SAĞLAM 

Adıyaman-Kâhta Ġlçesi Civarı Ormanlarında YaĢayan 

Oklu Kirpi (HystrixĠndica Kerr, 1792)’nin ve Porsuk 

(Meles meles Linnaeus, 1758)’un Ekolojisi ve YayılıĢının 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi 

Selçuk ĠNAÇ, Abdullah E. 

AKAY, Hakan DEMĠRBAĞ 

 

Prof.Dr. Osman Tekinel Konferans Salonu Oturumları 
 

10:00-11:00 (Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Fatih MENGELOĞLU) 

Odun ve Odun Ürünlerinin Sertifikasyonu 

Ümmü KARAGÖZ, Alperen 

KAYMAKÇI, B. Çağrı 

BAYRAM, M. Hakan 

AKYILDIZ, Saim ATEġ 

VerniklenmiĢ Bazı Odunların Bina Ġçi Ġklim KoĢullarında 

Denge Rutubeti Miktarının DeğiĢimi 

Kemal ÜÇÜNCÜ, Nurgül AY, 

Abdulkadir MALKOÇOĞLU, 

Aytaç AYDIN, Taner 

TAġDEMĠR 

Isıl ĠĢlem Uygulamasının Sarıçam ve DiĢbudak 

Odunlarında Bazı Yüzey ĠĢlem Özellikleri Üzerine Etkisi 

Ramazan ARSLAN, Turgay 

ÖZDEMĠR 
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Dikili Durumdaki Ağaçların Ġç Kısımlarında OluĢan ve 

Belirgin Bir Emare Göstermeyen Çürük ve BoĢlukların 

Tahribatsız Belirlenmesi 

Bilgin GÜLLER, Adnan 

GÜLLER, Musa GENÇ  

 

11:00-11:15 Ara 

 

11:15-12:15 (Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Arif KARADEMĠR) 

Sebze Saplarından (Domates, Biber, Patlıcan) Biyoetanol 

Üretiminde Enzimatik Etkinliğin AraĢtırılması 

Yalçın ÇÖPÜR, Ayhan 

TOZLUOGLU ve Ömer 

ÖZYÜREK 

YanmıĢ Kızılçam Odunlarının Kağıt Hamuru ve Kağıt 

Üretiminde Kullanılması 

Prof. Ahmet TUTUġ, Mustafa 

ÇĠÇEKLER 

Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ Özellikleri Üzerine 

YetiĢme Ortamının Etkisi 

Murat ERTAġ, M. Hakkı ALMA,  

Eyyüp KARAOĞUL, Ertuğrul 

ALTUNTAġ, M.Akif 

PALABIÇAK 

Karadeniz Bölgesinde YetiĢen Defne (Laurus nobilis L.) 

Uçucu Yağının karakterizasyonu ve KarĢılaĢtırılması 

Eyyüp KARAOĞUL, Murat 

ERTAġ, Ertuğrul ALTUNTAġ,  

M. Hakkı ALMA, Mustafa 

TÜTÜNCÜ 

 

12:15-14:30 Öğle Yemeği 

 

14:30-17:00 TEKNĠK GEZĠ (KAPIÇAM TABĠAT PARKI) 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
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GİRİŞ 
 

Sürdürülebilir kalkınma ve milenyum hedeflerine ulaşmada ormanların 

önemine yönelik farkındalığın artırılması amacı ile Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu tarafından 2011 yılı “Uluslararası Orman Yılı” ilan edilmiştir. Önemli 

doğal kaynakların başında gelen ormanların koruma kullanma dengesi 

gözetilerek estetik ve fonksiyonel yaklaşımlarla planlanması, ekonomik ve 

çevresel politikaların sürdürülebilirlik kapsamında belirlenmesi oldukça 

önemlidir. 

  

Orman varlıkları ve doğal güzellikleri bakımından zengin Akdeniz bölgesinin 

özelliklerini yansıtan Kahramanmaraş’ta yer alan KSÜ Orman Fakültesi 

tarafından düzenlenen “I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu” ile 

ormanların çevresel fonksiyonlarının Türkiye ve Akdeniz bölgesi için öneminin 

ilgili paydaşların katılımıyla ulusal boyutlu bir bilimsel platformda tartışılması 

amaçlanmıştır. Sempozyumun, “2011 Uluslararası Orman Yılı” kapsamında 

ülke ormancılığı açısından hedeflenen amaçlara ulaşılmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

Sempozyumun ülkemiz için yaralı bir etkinlik olmasını diler, tüm katılımcılara 

ve sempozyumunun hazırlık ve düzenlenmesi aşamalarında emeği geçenlere en 

içten sevgilerimizle teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. 

 

    Prof Dr. İbrahim BEKTAŞ  

(Sempozyum Düzenleme Kurulu a.) 

Başkan 
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Adana Kentinin Mekânsal Gelişimi ve Tarım Toprakları Üzerine Etkisi 
 

Muzaffer YÜCEL
1
, Sinem ÖZYURT ÖKTEN

2
, Nuriye PEKER SAY

3* 

 

1
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü myucel@cu.edu.tr 

2
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ssinemozyurt@hotmail.com 

3
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü nursay@cu.edu.tr 

 
Özet 

Çukurova‟nın verimli toprakları üzerinde yer alan Adana kent merkezi, ilin güney bölümünde ovalık alan 

üzerinde konumlanmıĢtır. Kent 1950‟li yıllara kadar Seyhan nehri kıyısında kendi kimlik öğelerine sahip 

küçük bir tarım kenti niteliği taĢırken, sanayinin bölgeye girmesi ile birlikte göçe bağlı olarak hem sosyo-

kültürel, hem de mekânsal bir değiĢim sürecine girmiĢtir. Bugün BüyükĢehir statüsünde olan ve hızlı bir 

sanayileĢme ve kentleĢme süreci yaĢayan Adana‟nın iki milyonu aĢan il nüfusunun yaklaĢık %80‟i kent 

merkezinde yaĢamaktadır. Yedi etap halinde hazırlanan son ilave revizyon nazım imar planına göre son 

60 yılda yaklaĢık 80 kat büyüyen kent alanı toplam 32 500 hektara ulaĢmıĢtır. 

  

Kentin büyüme sürecinde, mekânsal kullanımlara yönelik yanlıĢ plan kararlarının uygulanması, kentiçi 

sorunları arttırmıĢ, aynı zamanda kentin yakın çevresindeki doğal faktörleri olumsuz etkilemiĢtir. En son 

hazırlanan imar planı alanının yaklaĢık %38‟inin alüvyon topraklarla kaplı olduğu ve % 40‟ının birinci 

sınıf, %21‟inin ikinci sınıf arazi niteliği taĢıdığı düĢünülürse, bu durumdan en çok etkilenen doğal 

unsurun verimli tarım toprakları olduğu söylenebilir.  

 

Bu çalıĢmada, kentin mekânsal geliĢimi tarihi bir süreç içerisinde değerlendirilmiĢ ve tarım toprakları 

üzerindeki etkilerin somut olarak ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Ayrıca, kentin mekânsal planlamasına 

yönelik öneriler de geliĢtirilmiĢtir.   

 

Anahtar kelimeler: Adana, Mekânsal geliĢme, Ġmar planı 

 
Abstract 

Adana city center which situated on the fertile lands of Çukurova, is located on a plain area in southern 

part of a city. Adana had the nature elements of identity as a small agricultural town in shore of the 

Seyhan River until the 1950s. With industrial activities in the region,  Adana has entered a process of both 

socio-cultural and spatial change depending on migration.  Nowadays Adana has a population over two 

million and nearly  %80 of this population living in a city center and still continues the  industrialization 

and urbanization process rapidly. According to the last revision development plan which was prepared in 

a form of seven-stage, urban area has grown approximately 80 times in last 60 years and reached a total 

of 32 500 hectares. 

 
In city‟s growth process, implementation of wrong plan judgements about spatial uses increased urban 

problems and also affected natural sources negatively on surrounding of city. The latest development plan 

area has %38 is covered by silt and %40 of land cover is in a first and %21 of land cover has second land 

capability class. These data shows that the most affected natural elements of this situation are productive 

agricultural lands.  

 

In this study, spatial development of the city investigated within a historical process and aimed to put 

forth concrete terms of impacts on agricultural lands. In addition, recommendations have also been 

developed fort he city‟s spatial planning. 

 

Keywords: Adana, Spatial development, Development plan 
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1. Giriş 

Tarih boyunca toprak verimini insanlığın hizmetine sunmuĢ ve insanların yararlandığı en önemli 

doğal kaynaklardan olmuĢtur.  Toprak iĢlemeye, çeĢitli ürünler elde etmeye baĢlayan insanoğlu 

toprağın cömertliği sayesinde göçebe hayattan yerleĢik hayata geçmiĢtir. Sanayi devrimine kadar 

toprağa bağımlı yaĢanırken hızlı kentleĢme, nüfus artıĢı, teknolojik geliĢimler gibi değiĢimler 

doğal kaynakların hızla bozulmasına neden olmuĢtur.  

 

Hızlı nüfus artıĢı ve teknolojik geliĢmeler insanların yaĢamlarını daha iyi standartlarda 

sürdürebilecekleri kent merkezlerine yönelmelerini hızlandırmıĢtır. Bu yönelme beraberinde yeni 

kullanım alanlarının oluĢturulması ihtiyacını getirmiĢtir. Böylece kentler beton yığınları haline 

gelirken doğal kaynaklara gereken önem verilmemiĢ ve alınan yanlıĢ plan kararları nedeniyle de 

doğal yapı bozulmuĢtur. 

 

Özellikle Adana gibi verimli araziler üzerinde yer alan kentlerde geçmiĢte geçimini tarımla 

sağlayan halk, zorlaĢan hayat koĢullarıyla baĢa çıkamamıĢ ve kısa vadede çok daha fazla kazanç 

elde etmek için çevrelerinde hızla büyüyen beton yığınlarının etkisiyle topraklarını yapılaĢmanın 

hizmetine sunmuĢlardır.  

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Materyal 

ÇalıĢma alanı olarak Adana ili seçilmiĢtir. Adana BüyükĢehir Belediyesi tarafından 2008 yılında 

hazırlanan ve toplam kent alanı 32 500 ha olan 1/5 000 ölçekli Ġlave Revizyon Nazım Ġmar Planı, 

çalıĢmanın ana materyallerinden biridir (ġekil 1). 

 

 
ġekil 1. ÇalıĢma Alanının Konumu 
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Kent ve yakın çevresine ait mevcut durumun belirlenmesi ve toprak yapısının incelenmesi için 

Adana BüyükĢehir Belediyesi tarafından 2008 yılında hazırlanan 1/25 000 ölçekli Çevre Düzeni 

Planı, 1/25 000 ölçekli toprak haritası, haritalara altlık oluĢturmak için çalıĢma alanına ait 2008 

yılında alınan Google Earth uydu görüntüsü kullanılmıĢtır. ÇalıĢma alanı ve yakın çevresinin 

mevcut durumunun ve kentsel geliĢimin incelenmesinde, doğal verilerin analizinde ve uygunluk 

haritasının oluĢturulmasında ArcView 10 programı kullanılmıĢtır.  
 

2.2. Yöntem 

ÇalıĢmada öncelikle geçmiĢ yıllarda hazırlanmıĢ olan imar planları incelenmiĢ, kentin mekânsal 

geliĢiminin tarihsel süreç içerisinde büyüme eğilimi değerlendirilmiĢtir. Daha sonra alanda 

bulunan en önemli doğal kaynaklardan toprak yapısıyla ilgili veriler il genelinde yapılmıĢ olan 

Topraksu (1974) ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1996) tarafından yapılan çalıĢmalardan 

yararlanılarak ArcView 10 programında sayısallaĢtırılmıĢ ve imar planıyla çakıĢtırılmıĢtır. 

Ayrıca araĢtırma alanındaki plan kararlarının kentin geliĢimi yönündeki etkilerini daha doğru bir 

Ģekilde yönlendirmek amacıyla ArcView 10 programı yardımıyla kentin mevcut toprak yapısına 

bağlı olarak hangi yönde geliĢme göstermesi gerektiği uygunluk analizi ile ortaya konulmuĢtur. 

Sınıflandırmanın yer aldığı sonuç bölümünde uygunluk analizi için kullanılan faktörler ve 

uygunluk dereceleri ayrıntılı bir Ģekilde verilmiĢtir. 

 

3. Araştırma Bulguları 

 

3.1. Adana Kentinin Planlama Tarihi 

Adana‟da ilk imar planı 1940‟larda Hermann Jansen‟e yaptırılmıĢtır. ġehrin merkezine ait 1/2 

000 ve 1/5 000 ölçekli imar planı, 560 ha‟lık bir alanı kapsamaktadır. Kentin ilk planının 

ardından, 1948 yılında hazırlanan imar planı 183 ha‟lık bir alanı kapsamaktadır ve ortaya çıkan 

yapılaĢmada bahçeli iki katlı ulusal değerler taĢıyan mimari unsurlar yaygın olarak 

kullanılmıĢtır. 1961 yılında Harita Genel Komutanlığı tarafından, 17 000 ha‟lık sahanın ortofoto
1
 

sistemiyle imar planlarının altlığı olan hâlihazır haritalar yapılmıĢtır. Önceki planlar, kadastro 

durumlarına göre yapılırken, hâlihazır haritalar yardımıyla yapılacak olan imar planları daha 

gerçekçi olmuĢtur.  
 

Adana ilinde, hâlihazır haritaların hazırlanmasından sonraki geliĢme 1965–66 yılları arasında 34 

000 ha‟lık bir alan üzerinde ve 1 500 000 nüfusun iskânını hedef alan 1/20 000 ölçekli çevre 

düzeni planlarının hazırlanmasıdır. ġehrin daha sonraki imar planı 7 048 ha‟lık alanı kapsamakta 

olup 1969‟da, Ġmar Ġskân Bakanlığı‟nca onaylanmıĢ ve yürürlüğe girmiĢtir. Çukurova Bölgesi 

için hazırlanan bir baĢka planlama çalıĢması daha vardır. Bu çalıĢma,  1970‟de “Çukurova 

Bölgesi, Bölgesel GeliĢme, ġehirleĢme ve YerleĢme Düzeni” adıyla yayınlanmıĢtır (Adana 

BüyükĢehir Belediyesi, 2008). 

 

1980 yılında, 1/5 000 tasdikli Nazım Ġmar Planı esaslarına göre düzenlenen 1/1 000 ölçekli kent, 

batı bölgesi çalıĢma alanlarına ait olup, kuzeyde otoyol geçiĢi ile yerel imar planı yapılmıĢtır. Bu 

planlar 21 000 ha‟lık bir alanı kapsamaktadır. 1987‟de Yeni Adana Planı; 3 000 hektarlık bir 

alanda 1 milyon nüfusu öngörerek yapılmıĢtır. Konut talebinin arttığı göçün en yüksek değerlere 

ulaĢtığı yıllardır. ġehrin kuzeye taĢınması amacıyla yapılmıĢ bir plandır. Kat adetleri ve yapı 

                                                           
1
Ortofoto: Üzerine harita kenar bilgileri, gridler, eĢ yükseklik eğrileri, yer ve mevki isimleri ve benzeri kartografik 

bilgilerin eklendiği görüntülere verilen isim   [http://tr.wikipedia.org/wiki/Ortofoto_harita] 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Harita
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yoğunluğunun en yüksek tutulduğu plan dönemi bu dönemdir. Kentin imar tarihindeki mevcut 

düzensizlik devam ederken 1992 yılında 1/5 000 ölçekli revizyon nazım imar planı ihalesi 

yapılmıĢ (13 500 hektarlık alanı kapsayan bu plan 3 etap halinde onaylanmıĢtır). 1995 yılında 

I.ve II. Etap planlar, 1996 yılında da III. Etap nazım imar planı BüyükĢehir Belediyesi tarafından 

onaylanmıĢtır. 1992‟de onaylanan Adana Yüreğir Üniversite ve Çevresi Ġlave Revizyon Nazım 

Ġmar Planı ile yeĢil alanlar kentin içinden çekilmiĢ, kuzeyde fuar panayır alanı ile birlikte 

üniversite arazileri kentsel yeĢil alan olarak önerilmiĢtir. 

 

1994–1995 tüm Adana‟yı içine alan Revizyon ve Ġlave Nazım Ġmar Planı 20 000 hektar alanda 4 

milyon nüfus için yapılmıĢtır. Bu planda da yüksek yapılaĢma ve yüksek yoğunluk 

görülmektedir. 1998 planı; Kuzey-Doğu‟da üniversite kampüsünün ötesinde 4 000 hektarlık bir 

alan için yapılmıĢtır. 2 500 hektarlık bölümü, gölü çevreleyen alanlarda, üst gelir grubuna 

yönelik, iki katlı villalara ayrılmıĢtır. 2001‟in Temmuz ayında onaylanan plan, Kuzey-Batı‟da 

620 hektarlık bir alanda az katlı yapılaĢma biçimdir (Adana BüyükĢehir Belediyesi, 2008). 

 

Tüm planlardan sonra 2008 yılında yedi etap halinde hazırlanan ilave revizyon nazım imar planı
2
 

Adana BüyükĢehir Belediyesi tarafından hazırlanmıĢ olan son plandır ve toplam 32 500 ha alanı 

kapsamaktadır (ġekil 2).   
 

 
ġekil 2. Adana Ġmar Planı Etapları  

 

                                                           
2ġekil 2‟de görüldüğü gibi plan yedi etaptan oluĢmaktadır. 2008 yılında hazırlanmasına rağmen yapılan itirazlar nedeniyle 3. 

Etap yeniden revize edilmiĢ ve 2009 da onaylanmıĢtır. 1., 2. ve 4. Etap ise 2010 da onaylanmıĢtır. 
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Plan kararlarındaki değiĢimler de göz önüne alındığında TMMOB tarafından 9-10 Mayıs 2008 

tarihinde düzenlenen “Adana Kent Sorunları Sempozyumu” sonuç bildirgesinde de belirtildiği 

gibi, kentleĢme sürecinde, yıllardır devam eden plansızlık ve denetimsizlik, yanlıĢ arazi kullanım 

politikaları, kaçak yapılaĢma ve imar affı süreçleriyle de beslendiğinden, Adana, sağlıklı, güvenli 

ve yaĢanabilir bir kent olma özelliğinden giderek uzaklaĢmaktadır.  

 

3.2. Adana Kentinin Mekânsal Gelişimi 

Bulunduğu coğrafik konumun yerleĢimler için sağladığı olumlu koĢullar ve tarih boyunca önemli 

göç yolları üzerinde olması nedeniyle Çukurova bölgesi yerleĢimler için her dönem uygun bir 

yer olmuĢtur. Bölge‟deki en büyük yerleĢim birimi olan Adana‟nın tarihinin M.Ö. 3000‟li yıllara 

kadar uzandığı söylenebilir (Adana BüyükĢehir Belediyesi, 2008).  

 

ġekil 3‟de Adana kentinin makroformundaki değiĢimler tarihsel süreç içerisinde 

değerlendirildiğinde Ģekilde de görüldüğü gibi dönemsel olarak beĢ kuĢaktan söz edilebilir; 1950 

öncesi, 1950-1970 arası, 1970-1980 arası, 1980-2000 arası ve 2000 sonrası. Kent 1980‟lerden 

sonra kuzey batı yönde bir geliĢme göstermiĢtir. ġekilde de görüldüğü gibi 2008 yılında 

hazırlanan imar planına göre ise, kuzey doğu yönde bir geliĢmeden söz edilebilir.    
 

 
ġekil 3.Adana Kent Makroformunun Tarihsel GeliĢimi (Çopuroğlu, 2008‟den geliĢtirilerek) 

 

ġekil 4‟de ise mevcut kent dokusundaki değiĢim verilmiĢtir. ġekilde görülen 1995 yılına ait kent 

dokusu 1/25 000‟lik topoğrafik haritalardan hazırlanmıĢtır. Kentin mevcut kent dokusu ise 

BüyükĢehir Belediyesi tarafından hazırlanan hâlihazır haritalar ve alanın 2008 yılına ait uydu 
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görüntüsünden yararlanılarak hazırlanmıĢtır. ġekilde de görüldüğü gibi mevcut kent dokusunun 

çevresinde oldukça geniĢ bir alan imara açılmıĢ durumdadır.  

 

 
ġekil 4. Adana Kentinin 1995 Yılı ve 2008 Yılı Kent Dokusu 
 

3.3. Adana Kentinin Toprak Yapısı 

Adana ilinin toprak yapısı Topraksu (1974) ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü(1996) 

kaynaklarından elde edilen veriler ve haritalardan yararlanılarak hazırlanmıĢtır. Bu yayınlardan 

elde edilen toprak haritaları ArcView 10 programı yardımıyla sayısallaĢtırılmıĢ ve Ġlave 

Revizyon Nazım Ġmar Planı altlığına oturtulmuĢtur. Adana kent merkezi ve çevresinin toprak 

yapısı “Büyük Toprak Grupları ve “Arazi Yetenek Sınıfları” ana baĢlıkları altında incelenmiĢtir. 

 
3.3.1. Büyük Toprak Grupları 

ÇalıĢma alanında, 2008 yılında hazırlanan imar planında öngörülen toplam 32 500 ha alanın, 

Seyhan Nehri ve diğer su yüzeyleri çıkarıldıktan sonra 32 254 ha olan toplam kent alanının, % 

38‟ini Alüviyal, % 38‟ini Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları, % 14,5‟ini Kahverengi 

Orman Toprakları ve % 9,5‟ini Kırmızı Akdeniz Toprakları oluĢturmaktadır (ġekil 5, Tablo 1).  

 

Alüvyal Topraklar 

Adana ilinin 342 959 ha‟ını oluĢturan alüvyal toprakların 12 296 ha‟ı kent alanı içerisinde 

bulunmaktadır. Adana kent merkezinden güneye doğru Akdeniz kıyılarına kadar olan alanları 

kaplamaktadır. KarataĢ ilçesinden sonra bu toprak grubunun en yoğun olarak bulunduğu bölge 

kentsel geliĢimin yer aldığı merkez ilçelerdir.  
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Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları 

Adana ilinin toplam 68 858 ha‟ı, kent alanının ise 12 295 ha‟ı kırmızı kahverengi akdeniz 

topraklarla kaplıdır (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,1996). Adana kent merkezi ve çevresi 

incelendiğinde, Seyhan Baraj Gölü‟nün güneyi ve kent merkezinin kuzey bölgesinde yoğun 

kentleĢmenin bulunduğu alanlarda az eğimli, sığ ve orta derinlikteki alanlarda yer almaktadır. 

 
ġekil 5. Adana Kenti ve Yakın Çevresinin Büyük Toprak Grupları 

 
Tablo 1. Adana Ġmar Planı Sınırları Ġçerisinde Kalan Büyük Toprak Grupları 

Toprak Grubu Alanı (ha) Toplam alana oranı (%) 

Alüvyal Topraklar 12 296 38 

Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları 12 295 38 

Kahverengi Orman Toprakları 4 674 14,5 

Kırmızı Akdeniz Toprakları 2 989 9,5 

Toplam 32 254 100 

 

Kahverengi Orman Toprakları 

Kahverengi orman toprakları, Adana Ġl sınırları içinde, kentin kuzeyinden Torosların 1 000-1 

250 m yükseltiye sahip güney kesimlerine kadar uzanan alanda bulunan toprak grubudur. Kent 

merkezi ve yakın çevresi incelendiğinde, son yıllarda potansiyel kentsel geliĢim alanlarının yer 

aldığı Seyhan Baraj Gölü‟nü çevreleyen kentin kuzeyindeki alanlarda kahverengi orman 

toprakları bulunmaktadır ve kent içindeki toplam alanları 4 674 ha‟dır.  

 

Kırmızı Akdeniz Toprakları 

Kent merkezinde toplam 2 989 ha alana sahip olan toprak grubu kent merkezinin doğusu ve 

kuzeydoğusunda, Seyhan Baraj Gölü ile Kozan yolu arasında kalan alanda yoğunlaĢmaktadırlar.  

 

 

ġekil 5.Adana Kenti ve 

Yakın Çevresi Büyük 

Toprak Grupları 

Ġmar Planı Sınırı 

Alüviyal Topraklar 

Kırmızı Kahverengi  

Akdeniz Toprakları 

Kolüviyal Topraklar 

Kahverengi Orman 
Toprakları 

Kırmızı Akdeniz 

Toprakları 
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3.3.2. Arazi Yetenek Sınıfları   

Adana kent merkezi ve yakın çevresi, toprakları imar planlarının hazırlanmasında ve 

revizyonunda önemli bir ölçüt olan “Arazi Yetenek Sınıfları”na göre değerlendirildiğinde 6 adet 

toprak sınıfının alanda bulunduğu görülür (ġekil 6). Bu sınıfların çalıĢma alanındaki dağılımları 

Topraksu (1974)‟ya göre Tablo 2‟de verilmiĢtir.  

 

ġekil 6‟da görüldüğü gibi kent merkezinin güneyi, doğusu ve batısında bulunan eğimin düze 

yakın olduğu alüvyon topraklar tarımsal faaliyete uygun I. II. ve III. sınıf arazileri 

kapsamaktadır. Son yıllarda önemli bir kentsel geliĢim gösteren kent merkezinin batısı, yer yer 

II. sınıf arazi, çoğunluklada VI. ve VII. arazilerle kaplıdır. Tablo 2‟de ise Arazi Yetenek 

Sınıflarının alansal dağılımları ve toplam alana oranları görülmektedir. 32 500 ha kentsel geliĢim 

alanının % 39‟u I. sınıf, % 21‟i II. sınıf, % 3‟ü III. sınıf, % 7‟si IV. sınıf, % 23‟ü VI. sınıf, % 7‟si 

VII. sınıf topraklardan oluĢmaktadır. Tabloda da görüldüğü gibi tarımsal değeri yüksek verimli 

araziler çalıĢma alanının % 70‟lik bölümünü kaplamaktadır.  

 

 
ġekil 6. Adana Kenti ve Yakın Çevresi Arazi Yetenek Sınıfları 

 

Tablo 2. Adana Ġmar Planı Sınırları Ġçerisinde Kalan Arazilerin Yetenek Sınıfları 

Sınıf     Alan (ha) Oran  (%) 

I. sınıf 12 394 39 

II. sınıf 6 760 21 

III. sınıf 932 3 

IV. sınıf 2 338 7 

VI. sınıf 7 542 23 

VII. sınıf 2 288 7 

Toplam 32 254 100 

ġekil 6.Adana Kenti 

ve Yakın Çevresi 

Arazi Yetenek 
Sınıfları 

 

Ġmar Planı Sınırı 

 I.Sınıf  

 II.Sınıf  

 III.Sınıf  

 IV.Sınıf  

 VI.Sınıf  

 VII.Sınıf  

 

VII 

VI 

II 
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4. Sonuç 

AraĢtırma bulguları bölümünde Adana ili büyük toprak grupları ve arazi yetenek sınıfları 

açısından incelenmiĢtir. Toprak yapısının kent geliĢimi için önemli doğal faktörlerden olması 

nedeniyle detaylı Ģekilde incelenmiĢ ve plan kararlarının alınmasında önemli bir rol oynaması 

gereken toprak uygunluğu, kentsel geliĢim alanlarını yönlendirmesi amacıyla ortaya 

konulmuĢtur. Büyük toprak grupları ve arazi yetenek sınıfları haritalarındaki sınıflandırmalar 

Tablo 3‟te verilmiĢ olan değerlere göre ArcView 10 programında çakıĢtırılmıĢ ve Adana kenti ve 

yakın çevresinde kentsel kullanımlar açısından uygun alanların belirlenmesi için yeniden bir 

sınıflandırma yapılarak ġekil 7‟deki toprak uygunluk haritası oluĢturulmuĢtur.   

 

 
Tablo 3. Toprak Uygunluk Gruplarının Sınıflandırılması 

                                                              Alt Faktör                               Uygunluk derecesi 

 

 

Büyük toprak grubu 

 

Alüvyon Topraklar 3 

Kırmızı Kah. Akdeniz Toprakları 2 

Kahverengi Orman Toprakları 1 

Kırmızı Akdeniz Toprakları 1  

 

Yetenek sınıfları 

I. II. III. sınıf 3 

IV. V. sınıf 2 

VI. VII. VIII. sınıf 1 

 

 
ġekil 7. Toprak Uygunluk Haritası 

 

Toprak uygunluğu haritası hazırlanırken büyük toprak gruplarından Alüvyon toprakların 

verimliliğinin diğer toprak grupları içerisinde en yüksek değere sahiptir. En düĢük değer ise, 

yüksek kireç içeriği sığ ya da çok sığ olan eğimli arazilerde bulunan ve bu nedenle erozyon 

ġekil 7.Toprak 

Uygunluk Haritası 

Uygun 

Yarı Uygun 

Uygun Değil 

Ġmar Planı Sınırı 
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sorununun fazlaca rastlandığı Kahverengi Orman Toprakları ve Kırmızı Akdeniz Topraklarına 

verilmiĢtir. Arazi yetenek sınıflarının uygunluklarının belirlenmesinde ise I., II. ve III. sınıf 

topraklar verimliliği en yüksek toprak sınıfını oluĢturdukları için en yüksek değere sahip toprak 

sınıfları olarak değer almıĢlardır. IV. ve V. sınıf araziler ise verimliliğinin çok daha düĢük olması 

ve tarımsal faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinde sınırlayıcı özelliklere sahip olması nedeniyle 

uygunluk dereceleri “2” olarak belirlenmiĢtir. Tarımsal üretimde kullanılmayan ve genellikle 

rekreasyon alanları ile kentsel yerleĢimleri için uygun olan VI., VII. ve VIII sınıf araziler ise 

kullanım için en uygun alanlar olarak belirlenmiĢtir (Tablo 3). 

 

ġekil 7‟de de görüldüğü gibi kentin büyük bir bölümü toprak yapısı yönünden oldukça yüksek 

değere sahiptir. Adana‟nın kentsel geliĢim kuĢaklarının belirlendiği ġekil 3‟te de görüldüğü gibi 

1980‟lerin sonuna kadar kent geliĢiminin ulaĢtığı alanlar toprak değerinin en yüksek olduğu 

alanlardır. Adana‟nın planlama tarihinde de bahsedildiği gibi 1980 yılındaki imar planıyla kentin 

batı ve kısmen kuzey bölgelerinin imara açılması ve 1987 yılında ise konut talebinin en yüksek 

değerlere ulaĢmasıyla kentin kuzey bölgelerinin imara açılması kentsel geliĢimin toprak 

değerinin daha az olduğu alanlara yönlenmesinden dolayı daha doğru plan kararlarının alındığı 

dönemler olarak belirlenebilir. Daha sonraki yıllardaki plan kararlarının da etkisiyle kent daha 

çok toprak yapısının kentleĢmeye daha elveriĢli olan kuzey yönünde artmasını sağlamıĢtır. 

Kentin kuzeydoğusunda yer alan Çukurova Üniversitesi kampüs alanı ile kampus alanın 

çevresinde oluĢan yeni yerleĢim alanları bu geliĢime en güzel örneklerdir.  

 

Ayrıca imar planlarının hazırlanmasında çevresel faktörlerin korunması, bunun içinde imar 

mevzuatının yenilenmesi gerekmektedir. Ekonomik rantı, ekolojik değerlerden daha ayrıcalıklı 

kılan imar planları hazırlama sürecinin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında 

planlama hiyerarĢisi oluĢturulması, fiziksel planlamada alt-üst ölçek kararlarının uygulanması 

gerekmektedir. Bu konu özellikle planlamada bütüncül yaklaĢımın sağlanması açısından 

önemlidir (Özyurt, 2009). 

 

Teşekkür 

Bu çalıĢma, Say ve Ark., (2010) tarafından yürütülen 107Y147 nolu TÜBĠTAK projesi ve 

Özyurt, (2009) tarafından Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü‟nde yürütülen 

yüksek lisans tezinin bulgularından hazırlanmıĢtır. 
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Özet 

Ülkemizde orman sağlığının değerlendirilmesine yönelik çalıĢma, 2007 yılında ICP Forests (Ormanlar 

Üzerine Hava Kirliliğinin Etkilerinin Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası ĠĢbirliği Programı) 

projesi kapsamında baĢlatılmıĢ ve 2009 yılından itibaren Orman Ekosistemlerinin Ġzlenmesi Programı adı 

altında yürütülmektedir. Bu program ülkeler arası verilerin karĢılaĢtırılması ve değerlendirilmesi amacıyla 

aynı metodlarla belirlenen gözlem alanlarında, ormanlar üzerindeki hava kirliliğin etkilerinin belirlenmesi 

ve değerlendirilmesi ile erken uyarı sistemi oluĢturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 16 x 16 km‟lik grid 

ağına tekabül eden ormanlık alanlarda Daimi Gözlem Alanları (DGA) oluĢturulmaktadır. Söz konusu bu 

alanlarda tekniğine uygun 24 ağaç belirlenmekte ve her yıl bu ağaçlarda ibre/yaprak kayıp oranları 

belirlenmektedir. Ağaç tacı sağlığı değerlendirme çalıĢmaları Avrupa ölçeğinde geliĢtirilen “Taç Durumu 

ve Zarar Etmenlerinin Görsel Değerlendirmesi Klavuzu”na göre yapılmaktadır. Ülkemizde bu çalıĢma 

2008 yılında 398 Seviye I DGA‟nda (9.317 ağaçta) baĢlatılmıĢ, 2010 yılında artarak Seviye I DGA 

(13.009 ağaçta) çalıĢmalar yürütülmektedir. 

 

Bu çalıĢmada yukarıda sözü edilen program kapsamında, Adana ve KahramanmaraĢ Orman Bölge 

Müdürlüğü Pinus brutia Ten. (Kızılçam) orman alanlarında, toplam 24 Seviye I DGA‟nda elde edilen 

sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Adana Orman Bölge Müdürlüğü (AOBM) ortalama yaprak kayıp oranları 

2008 yılında 5 DGA‟nda 101 ağaçta %13,8 (5 DGA, 101 ağaçta), 2009 yılında %14,7 (14 DGA, 247 

ağaçta) ve 2010 yılında %21,5 (13 DGA, 244 ağaçta) olarak belirlenmiĢtir. Her iki bölgede kızılçamlara 

en fazla zarar veren biyotik etmenin Thaumetopoeawilkinsoni Tams 1926 (Çam Keseböceği) olduğu 

saptanmıĢ ve bunu insan zararı izlemiĢtir. Abiyotik etmenler arasında ise kuraklık ön plana çıkmıĢtır.  

 

KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü (KmOBM) verilerine göre yaprak kaybı ortalaması 2008 

yılında %20,8 (5 DGA, 111 ağaçta), 2009 yılında %31,4 (10 DGA, 219 ağaçta) ve 2010 yılında %28,0 (8 

DGA‟nda 163 ağaçta)‟dir. 

 

Yaprak kayıp oranları (YKO) ile eğim, yükselti ve bakı arasında bir iliĢkinin olup olmadığı yıllara göre 

korelasyon analizi ile değerlendirilmiĢ ve yıllara göre değiĢkenlik göstermiĢtir. Bu ekolojik faktörlerin tek 

baĢına yaprak kaybı üzerinde etkili olmadığı, değiĢen iklim Ģartlarına göre farklılıklar oluĢabileceği 

düĢünülmektedir. 

 

Her iki Orman Bölge Müdürlüğü‟ndeki kızılçam ormanlarında 2008‟den 2010 yılına kadar YKO‟nın 

artığı görülmüĢtür. Ancak KmOBM‟nde 2009 yılından sonra 2010 yılında bir miktar azalma söz konusu 

olmasına rağmen ağaçların sağlık durumunun kötüleĢtiği tespit edilmiĢtir. Ġklim verileri incelendiğinde 

sıcaklığın tüm istasyonlarda 2010 yılı dâhil olmak üzere artığı belirlenmiĢtir. Ormanlarda görülen 

kötüleĢmenin nedeni, sıcaklıkların artması ve dolayısıyla kuraklığa bağlı olumsuz koĢulların bir sonucu 

olduğu tahmin edilmektedir. KmOBM‟ndeki kızılçam ormanlarının AOBM‟ndeki kızılçam ormanlarına 

göre daha kötü olduğu, bu durumun bu alanlarda hav kirliliğinin fazla olmasından kaynaklanabileceği 

düĢünülmektedir. 

  

Anahtar kelimeler: Orman Ġzleme, ICP Forests, Orman Sağlığı, yaprak kaybı, Adana, KahramanmaraĢ 
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1. Giriş 

Orman sağlığını izleme ve değerlendirme, çevresel politika ve çevresel kaynakların yönetimi için 

anahtar bir konudur (Fernetti 1997). Uzun dönem orman ekosistemlerini izleme, iklim değiĢimi 

sürecinde orman ekosistemlerinin iĢlevlerini anlamak ve toprak, su korumasında rol oynayan 

ormanların üretim fonksiyonlarını sürdürmek için oldukça önemlidir (Harrington et al. 2010). 

Ormanlar, abiyotik (hava kirliği, kuraklık, fırtına, kar, yangın) ve biyotik (böcek, mantar ve 

parazit bitkilerin istilası, insan baskısı, otlatma) birçok faktörlerin etkisine maruz kalmakta, 

zararın Ģiddetine ve büyüklüğüne göre etkilenme derecesi de farklılık gösterebilmektedir. Orman 

ekosistemlerinin izlenmesi ile elde edilen bu bilgiler yöneticilere, uygulayıcılara ve 

planlamacılara yol gösterici veriler sağlamaktadır.  

 

Avrupa ve Kuzey Amerika‟da yaygın olarak görülen orman azalmasının Ģüpheli olayları 

nedeniyle orman sağlığını izleme ve değerlendirme çalıĢmaları yeniden ele alınıp, 

değerlendirilmiĢ ve bu konuda birçok faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢtir (Fernetti 1997). Avrupa‟daki 

birçok ülkenin orman alanlarında görülen yaprak kayıpları ve buna bağlı olarak ormanların 

sağlığının kötüye gitmesi ülkeler arasında iĢbirliğinin yapılması gerekliliği ortaya çıkarmıĢtır. 

Orman sağlığını daha iyi değerlendirmek ve ülkeler arası verilerin karĢılaĢtırılmasını sağlamak 

amacıyla aynı zamanda standardize edilmiĢ bir metotla izleme ve envanter çalıĢmaları 

geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla Avrupa ölçeğinde hava kirliliğinin etkilerini belirlemek amacıyla 

UNECE (BirleĢmiĢ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) tarafından CLRTAP (Uzun 

Mesafeli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği SözleĢmesi) altında 1985 yılında ICP Forests (Ormanlar 

Üzerine Hava Kirliliğinin Etkilerinin Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası ĠĢbirliği 

Programı) programı baĢlatılmıĢtır (UNECE 2004).  

 

Avrupa ormanlarının sağlığı Avrupa komisyonu ile yakın iĢbirliği içinde olan ICP Forests 

tarafından 25 yıldır izlenmektedir. Bugün dünyadaki orman alanlarında en geniĢ izleme ağına 

sahip olan bu program, hava kirliliği ve iklim değiĢimi için erken bir uyarı sitemidir. ICP Forests 

insan kaynaklı ve doğal stres faktörleri (özellikle hava kirliliği) ile ilgili orman sağlığının 

zamansal değiĢimleri üzerinde periyodik gözlemler yapmayı amaçlamaktadır. Böylece orman 

ekosistemlerinin sağlığı ile sebep-etki arasındaki iliĢkiyi daha iyi anlamaya katkıda bulunacak ve 

Avrupa‟nın önemli orman ekosistemlerini geliĢtirmeye çalıĢılacaktır. 2010 yılı itibari ile 

7000‟den fazla noktada (Seviye I ve II) yapılan sınırlar ötesi araĢtırmalara, aralarında 

Türkiye‟nin de bulunduğu, 41 ülke dâhildir (Fischer ve ark. 2010a). Bu program Almanya-

Hamburg Johann Heinrich von Thünen-Institut bünyesinde Institute for World Forestry 

tarafından koordine edilmektedir. 

 

ICP Forests Avrupa‟nın birçok ülkesinde belirlenen daimi gözlem alanları Seviye I ve Seviye II 

alanlarında yürütülmektedir. Seviye I noktaları sistematik olarak yerleĢtirilmiĢ ve ağaç tepe 

tacının gözlemsel olarak değerlendirildiği noktalardır. Seviye II noktaları her ülkenin en önemli 

orman ekosistemlerinin temsil eden alanlardan seçimle oluĢturulmuĢ noktalardır. Seviye II ağı 

ise yoğun orman izlemesinin yapıldığı, ormanlar içindeki ayrıntılı ekolojik süreçleri araĢtırmak 

için oluĢturulmuĢtur. Ayrıca bu noktalardan elde edilen veriler Seviye I noktalarında 

gözlemlenen değiĢimlerin daha iyi anlaĢılmasını sağlayacaktır (Harrington ve ark. 2010). Avrupa 

çapında ve ülke ölçeğinde Seviye I noktalarında stres faktörleri ile iliĢkili olarak ağaç sağlığının, 

mekâna ve zamana bağlı değiĢimi hakkında periyodik bilgi sağlamak üzere veri toplamayı 

amaçlamaktadır (Eichhorn ve ark. 2010).   
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Orman ekosistemlerini izleme çalıĢmaları, Orman Genel Müdürlüğü DıĢ ĠliĢkiler Eğitim ve 

AraĢtırma Dairesi BaĢkanlığı ile Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı iĢbirliğinde 

Orman Ekosistemlerini Ġzleme Programı altında faaliyetlerine 2007 yılında kızılçam 

ormanlarında örnek çalıĢma (demo) ile baĢlanılmıĢtır. ÇalıĢma 2008 yılından itibaren ülke 

geneline yayılmıĢtır. Orman Ekosistemleri Ġzleme Programı, en önemli fonksiyonları üretim, 

toprak ve su kaynaklarını koruma olan ormanların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlayan, 

orman ekosistemleri üzerindeki zarar unsurlarının neler olduğu, ne kadar alanda yayıldığı ve ne 

oranda etkilediği sorularına cevap veren bir programdır. 

 

Bu makalede, ülkemiz genelinde en geniĢ yayılıĢ alanına sahip (5420524,6 ha) Pinus brutia Ten. 

(Anonim 2010)‟nın Adana ve KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlükleri ormanlarına ait saf ve 

karıĢık türlerden meydana gelen Seviye–1 Daimi Gözlem Alanların sadece kızılçam ağaçlarının 

3 yıllık verileri (2008–2010) değerlendirilmiĢtir. Seviye I noktalarında değerlendirilen Pinus 

brutia (Kızılçam)‟nın, ağaç tacı sağlık durumları ile zarar etmenleri ve bazı ekolojik özelliklere 

göre ibre kayıp oranları açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Metot 

Adana Orman Bölge Müdürlüğü (AOBM) ve KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü 

(KmOBM) sahalarında yayılıĢ gösteren Kızılçam orman alanlarına düĢen 24 adet Daimi Gözlem 

Alanlarında yapılan değerlendirmelerden elde edilen veriler çalıĢmanın ana materyalini 

oluĢturmaktadır. Bu materyaller Ģu Ģekilde tanzim edilmiĢtir; Türkiye orman alanlarına 16x16 

km
2
‟lik sistematik olarak yerleĢtirilmiĢ Seviye I noktalarında ağaçların tacı görsel olarak 

değerlendirilmektedir. Noktaların merkezinden 25 m yatay mesafede Kuzey, Doğu, Güney ve 

Batı yönlerinde belirlenen uydu merkezine en yakın 6‟Ģar ağaç olmak üzere en fazla 24 en az 10 

ağaç belirlenerek kurulumlar yapılmıĢtır. Bu ağaçların 1.30 m‟deki çapı en az 5 cm, Kraft‟ın 

sosyal ağaç sınıfının ise ilk 3‟üne dâhil olmalıdır. Ayrıca %50‟den fazla mekanik zarar 

görmemiĢ olması gerekmektedir. Orman sınırına 25 m‟den daha az mesafede yer alan bir grid 

noktası ormana doğru en fazla 100 m kaydırılarak kurulumu yapılabilir (Anonim 2009). Arazide 

kurulumu yapılan noktalara ait tüm veriler arazi karnelerine iĢlenir ve bu bilgiler veri tabanına 

kaydedilir. Türkiye‟nin de dâhil olduğu ICP Forests programı kapsamında “Ormanlar Üzerindeki 

Hava Kirliliği Etkilerinin Örneklenmesi, Değerlendirilmesi, Gözlenmesi ve Analizi Ġçin 

Yöntemler ve Kıstaslar Hakkında Kılavuz” (UNECE 2004)‟da tanımlanan metodlara ve 

kriterlere göre, DGA‟nda orman sağlığını izlenme ve değerlendirme çalıĢmaları yürütülmektedir. 

Bu klavuz UNECE (ICP Forests Programme Co-ordinating Centre) ICP Forests Program 

Koordinasyon Merkezi, ICP Forests Taç Durumu Değerlendirmesi Konulu Uzman Panelistleri 

tarafından 2010 yılında güncellenmiĢtir (Eichhorn ve ark. 2010).  

 

Seviye I DGA‟nda ibre/yaprak kaybı (%5‟lik basamaklara göre) ve renk kaybı (0-10, 11-25, 26-

60 ve 61 ve üzeri) yüzde olarak değerlendirilmekte ancak uluslar arası karĢılaĢtırmalarda 

UNECE ve EU tarafından kabul edilen sınıflandırma sistemine göre değerlendirilmektedir 

(Tablo 1) (Fischer ve ark. 2010b). Bu programda ayrıca programın diğer parametreleri olan ağaç 

türü, çiçeklenme, meyvelenme, zararın yaĢı, ağaç üzerindeki yeri, etkilenen kısmı, belirtisi ve 

tanımı, sebep faktörleri (sebep faktörü teĢhis edilmiĢse bilimsel adı) klavuzda yer alan kodlara 

göre arazide ilgili tablolara kaydedilmektedir. Ayrıca, ülke kodu, DGA numarası, koordinatları, 

yükseklik, bakı, su durumu, humus tipi, meĢcere yaĢı ve orman tipi gibi verilerde veri tabanlarına 

iĢlenmektedir. Aynı Ģekilde ağaç tepe tacı görsel değerlendirilmesi Seviye II noktalarında da 
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yapılmakta olup, incelemeler daha ayrıntılı bir Ģekilde yapılmaktadır (Fischer et al. 2010b, 

Eichhorn et al. 2010). Arazi çalıĢmaları sonucunda elde edilen tüm veriler Ulusal Koordinasyon 

Merkezi veri tabanına aktarılmaktadır. Ülkemizde 2011 yılına kadar yaprak kayıp oranının %25 

ve üzerinde olduğu ağaçlarda zarar parametrelerine ait formlar düzenlenmekte iken, %25‟in 

altında yaprak kaybına sahip ağaçlarda eğer herhangi bir zarar etmeni görülmüĢ ise yine ilgili 

formların düzenlenmesi kararı alınmıĢtır. 

 
Tablo 1. UNECE ve EU göre yaprak ve renk kaybı sınıfları (Fischer ve ark. 2010b) 

Yaprak kaybı sınıfı Ġbre/Yaprak kaybı oranı (%) Yaprak kaybı derecesi 

0 0–10 Yok 

1 >10–25 Az 

2 >25–60 Orta 

3 >60-<100 Çok 

4 %100 Ölü 
Renk kaybı sınıfı Yapraklardaki renk kaybı oranı (%) Renk kaybı derecesi 

0 0–10 Yok 

1 >10–25 Az 

2 >25–60 Orta 

3 >60-<100 Çok 

4 %100 Ölü 

 
YKO ile yükselti, eğim ve bakı arasındaki iliĢkileri ortaya koymak için yıllara göre, SPSS 15 

programında basit korelasyon analizi uygulanmıĢtır (Özdamar 2009). Ġstatistiksel analizde YKO bağımlı 

değiĢken yükselti, eğim ve bakı bağımsız değiĢken olarak kullanılmıĢtır. Yükselti metre, eğim yüzde ve 

bakı ise radyasyon indeksine dönüĢtürülerek değerlendirilmiĢtir. Bakıların derece karĢılıkları (kuzey 0, 

güney 180) yazıldıktan sonra radyasyon indeksine dönüĢtürülmesinde aĢağıdaki formülden 

yararlanılmıĢtır (Moisen ve Frescino 2002, Aertsen ve ark. 2010).  

 

RD=  

 

3. Bulgular 

Ülkemizde Orman Ekosistemleri Ġzleme Programına ilk kez 2007 yılında Türkiye‟de en geniĢ 

yayılıĢ gösteren kızılçam ormanları içerisine tesis edilen 48 adet seviye–1 DGA‟larında örnek 

çalıĢma olarak baĢlanılmıĢtır. Türkiye genelinde, 2008 yılında kurulumlara baĢlanmıĢ olup, 398 

DGA‟nda 9318 ağaç, 2009 yılında 563 DGA‟nda 13219 ağaç ve 2010 yılında 557 DGA‟nda 

13009 adet ağaçta ağaç tacı durumu ve zarar etmenleri görsel değerlendirilmesi yapılmıĢtır 

(OGM 2011). 

 

2010 yılında Orman Ekosistemleri Ġzleme Programı çerçevesinde Türkiye genelinde yapılan son 

verilere göre Quercus pubescens Willd. (%29,5) ve Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 

(%26,6)‟dan sonra en fazla yaprak kayıp oranı saptanan üçüncü türün Pinus brutia Ten. olduğu 

belirlenmiĢtir (OGM 2011). Yine aynı verilere göre çalıĢma alanımızı oluĢturan Adana Orman 

Bölge Müdürlüğü (AOBM) bünyesindeki saf kızılçam ormanlarında bulunan 13 adet seviye–1 

DGA‟larında 244 ağaçta, KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü‟nde (KmOBM) ise 8 adet 

seviye–1 DGA‟larında 163 ağaçta görsel değerlendirme yapılmıĢtır (Tablo 2) (Anonim 2011). 

 

 

 

[1-cos((π/180)(ϱ-30))] 

2 
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Tablo 2. Adana ve KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlükleri kızılçam orman alanına düĢen daimi 

gözlem alan ve ağaç sayısı 

Yıllar 
Adana KahramanmaraĢ 

DGA sayısı Ağaç sayısı DGA sayısı Ağaç sayısı 

2008 5 101 5 111 

2009 14 247 10 219 

2010 13 244 8 163 

 

AOBM kızılçam ormanlarının 3 yıllık değerlendirme sonuçlarına göre genel olarak yaprak kaybı 

derecesi az olup, ormanların sağlığı henüz kritik seviyesinin üzerinde olmamasına rağmen ağaç 

sağlığının alarm seviyesinde olduğu görülmektedir (ġekil 1).  

 

 
ġekil 1. Adana Orman Bölge Müdürlüğü 2008–2010 yılları Kızılçam yaprak kayıp oranı ve ağaç sayısı 

 

AOBM‟nde 2010 yılında gözlenen yaprak kaybının %9‟luk bir kısmı orta seviyede olup, diğer 

yıllara göre yaprak kaybında bariz bir artıĢ olduğu Tablo 3‟de de açıkça görülmektedir (Tablo 3). 

 
Tablo 3. UNECE ve UN sınıflamasına göre kızılçamın 2008–2010 yıllarında yaprak kaybı sınıfları (%) 

(AOBM ve KmOBM) 

Yaprak Kaybı Sınıfı 
Adana KahramanmaraĢ 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

0   (%11'e kadar)/YOK 32,3 20,6 1,9 2,7 0,3 2,3 

1   (11–25)/AZ 67,7 78,3 88,9 86,5 35,1 33,2 

2   (26–60)/ORTA - 1,1 9,2 10,8 58,3 57,0 

3   (61–99)/ÇOK - - - - 4,8 7,5 

4   (%100)/ÖLÜ - - - - 1,5 - 

 

AOBM‟ndeki YKO ile eğim, yükselti ve bakı arasında bir iliĢkinin olup olmadığı yıllara göre 

değerlendirilmiĢ, 2008 yılında yükselti ile yaprak kaybı oranı arasında pozitif (r= 0,378) ve 

önemli (P<0,01) bir iliĢki vardır. 2009 yılında yükselti ile YKO arasında herhangi bir iliĢki 

görülmezken 2008 yılında görülen korelasyon (r= 0,378) 2010 yılında da aynı sonucu vermiĢtir 

Yükselti arttıkça yaprak kaybı oranı da artmaktadır. Bakı ile YKO arasında ise tam tersi durum 

söz konusu olup, negatif (r= -0,350) ve önemli (P<0,01) bir iliĢki vardır. 2009 yılında bakı ile 

yaprak kaybı arasında 2008 yılına göre tam tersi, pozitif bir iliĢki görülmektedir. Dolayısıyla 

bakı ile yaprak kaybı arasında kesin bir iliĢki söylemek zordur. 2008 ve 2009 yıllarında eğim ile 

YKO arasında negatif bir iliĢki olup (P<0,05), eğim arttıkça YKO azaldığı belirlenmiĢtir. 2010 

yılında ise eğim ile YKO arasında herhangi bir iliĢki yoktur. (Tablo 4).  
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Tablo 4. Adana OBM kızılçam ormanlarında yaprak kaybı ile radyasyon indeksi, eğim ve yükselti 

arasındaki iliĢkiler  
Yıllar RĠ (Bkı) Eğim(%) Yükselti(m) 

2008 -0,350**  -0,249*            0,378** 

2009 0,167** -0,195**       0,078
ns

 

2010         0,051
ns

   0,097
ns

         0,378** 
ns: önemsiz; *: 0,05 seviyesinde önemli; **: 0,01 seviyesinde önemli 

 

AOBM‟de yer alan çalıĢma noktalarının yükseltisi 225–1375 metreler arasındadır. Çoğu ise 

güneybatı bakıda yer almaktadır. 2010 yılında Thaumetopoea wilkinsoni Tams 1926 (Çam 

keseböceği) (Lepidoptera: Notodontidae) yukarıda iĢaret edilen noktalardaki kızılçamlarda orta 

derecede (%25‟den fazla) yaprak kaybına neden olmuĢtur. T. wilkinsoni‟nin en fazla zarar 

yaptığı DGA‟ları, çok eğimli, dik ve sarp araziler olup, yükseltisi 850–950 mler arasında dağılıĢ 

göstermektedir. Orta ve yaĢlı meĢcerelerde diğerlerine göre daha fazla etkili olduğu 

görülmektedir. 2009 yılında baĢlıca yaprak kaybına sebep olan etmen kuraklık olarak 

belirlenmiĢtir. 2008 yılında YKO oldukça az bulunmuĢtur. Takip eden yıllarda aynı daimi 

gözlem alanlarında bir miktar artıĢ olmuĢtur (Tablo 5). 

 
Tablo 5. Adana OBM kızılçam Seviye I noktalarının bazı fizyografik özellikleri, meĢcere yaĢ grupları ve 

yaprak kaybı oranları ile zarar nedenleri  

ĠĢletme 
Adı 

DGA 
No 

Yük. 
(m) 

Bakı 
Eğim 
(%) 

MeĢc. 

YaĢ 

Grubu 

Gözlem yılları 

2008 2009 2010 

YKO 

(%) 

Zarar 

Nedenleri 

YKO 

(%) 
Zarar Nedenleri 

YKO 

(%) 
Zarar Nedenleri 

Akçalı 1972 575 GB 50 0-20 11,6 - 17,5 T. wilkinsoni 22,8 - 

Çatalan 1850 675 D 10 21-40 14,3 - 16,0 - 20,0 - 

Düziçi 2097 325 KB 70 0-20 - - 12,9 - 20,6 - 

Feke 1974 875 K 70 21-40 - - 14,1 - 21,4 - 

Gedikli 1975 1075 B 80 61-80 - - 13,8 Kuraklık 25,9 Abiyotik 

Horzum 1973 1075 GB 90 21-40 - - 17,9 - 20,8 - 

Kadirli 2056 175 GB 35 21-40 9,8 - 11,6 - 14,1 - 

Karakuz 1813 925 GB 20 41-60 - - 15,6 Kuraklık 26,5 T. wilkinsoni ve kuraklık 

Karsantı 1851 875 B 35 61-80 18,1 - 20,6 
Kuraklık ve 
usulsüz kesim 

25,3 T. wilkinsoni ve kuraklık 

Saimbeyli 2018 825 D 80 61-80 - - 11,4 - 21,7 T. wilkinsoni ve kuraklık 

Sarıçam 1888 225 KB 12 21-40 15,4 - 15,8 - 20,0 - 

Söğüt 1892 1375 GD 70 0-20 - - 13,8 - 21,9 - 

Yarpuz 2095 1075 GB 35 41-60 - - 7,5 -   

Yahyalı 1853 1125 B 60 0-20 - - 16,7 - 20,8 - 

 

KmOBM kızılçam ormanlarında ormanların sağlık durumunun AOBM‟ndeki kızılçamlara göre 

daha bozuk olduğu açık bir Ģekilde Tablo 3‟de görülmektedir. Özellikle 2009 ve 2010 yıllarında 

%26-%60 arasında yaprak kaybına sahip, yani orta sınıfa giren, ağaçların yaprak kayıp oranı 

ortalaması bütün DGA‟ndaki yaprak kaybının %57 ve %58‟ini oluĢturmaktadır (Tablo 3). 

KmOBM‟de ortalama yaprak kaybı 2008 yılında %20 iken 2009 yılında %31,4 ile en yüksek 

seviyeye ulaĢmıĢtır. Ancak 2010 yılında da bu oran biraz azalarak %28 seviyesine inmiĢtir (ġekil 

2). 
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ġekil 2. KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü 2008-2010 yılları Kızılçam yaprak kayıp oranı ve ağaç 

sayısı 

 

KmOBM‟ndeki YKO ile eğim, yükselti ve bakı arasında bir iliĢkinin olup olmadığı yıllara göre 

değerlendirilmiĢtir. Bakı (RI) ile YKO arasında 2008 yılında pozitif yönde bir iliĢki (P<0,05) 

bulunurken 2010 yılında negatif yönde önemli (P<0,01) bir iliĢki bulunmuĢtur. 2009 yılında ise 

bakı ile YKO arasında bir iliĢki yoktur. 2008 yılında eğim ile yaprak kaybı oranı arasında negatif 

(r=-0,300) ve önemli (P<0,01) bir iliĢki vardır. Eğim azaldıkça yaprak kaybı oranı artmaktadır. 

2010 yılında yine negatif (r= -0,160) ve P<0,05 önem seviyesinde, eğim azaldıkça ibre kaybının 

artması arasında zayıf bir iliĢki vardır. 2010 yılında aynı Ģekilde 2009 ve 2010 yıllarında yükselti 

azaldıkça ibre kaybı artmaktadır. (Tablo 6).  

 
Tablo 6. KahramanmaraĢ OBM kızılçam ormanlarında yaprak kaybı ile radyasyon indeksi, eğim ve 

yükselti arasındaki iliĢkiler 

Yıllar RĠ (Bakı) Eğim(%) Yükselti (m) 

2008 0,231* -0,300** 0,195* 

2009 -0,128
ns

 0,006
ns

 -0,372** 

2010 -0,210** -0,160* -0,286** 

ns: önemsiz; *: 0,05 seviyesinde önemli; **: 0,01 seviyesinde 

önemli 

 

KmOBM Kızılçam DGA‟nın yükseltisi 275 ile 1125 m arasında değiĢmektedir. Bu noktalar 

genel olarak batı, kuzeydoğu ve kuzey bakılarda yer almaktadır. KmOBM kızılçam ormanlarında 

2008 yılında ortalama yaprak kaybı %25‟in altında iken daha sonraki yıllarda kritik seviyelere 

ulaĢmıĢ, 2009 yılı ise en fazla zararın görüldüğü yıl olmuĢtur. 2010 yılında az sayıda DGA bazı 

nedenlerden dolayı değerlendirilmemiĢtir. 2010 yılında bir önceki yıla göre ibre kaybı az 

olmakla beraber, görsel değerlendirme yapılan noktaların %75‟inde ortalama %30 civarında 

yaprak kaybı tespit edilmiĢtir. 2010 yılında KmOBM kızılçam ormanlarında >%25‟den fazla 

yaprak kaybının görüldüğü noktalar Antakya, Yayladağ ve Samandağ (Antakya), BaĢkonuĢ ve 

Elmalar (KahramanmaraĢ), GölbaĢı (Adıyaman) bölgeleridir. 2009 yılında abiyotik ve böcek 

zararları görülürken, 2010 yılında tespit edilen, en fazla zarara sebep olan etmen Thaumetopoea 

wilkinsoni Tams. (Çam Keseböceği) olduğu belirlenmiĢtir. Zararlının görüldüğü yükseltiler 275-

1125 arasındadır. En yoğun olarak görüldüğü yükselti 500 m civarındadır. T. wilkinsoni zararının 

en fazla etkili olduğu yaĢ grubu, 21–40 (genç ve orta yaĢlı) yaĢ arasındaki meĢcerelerdir. Yine 

2010 yılında zarar nedeninin tanımlanamadığı KahramanmaraĢ-Elmalar ve Antakya-Samandağ 

yaprak kayıp oranı ortalaması %25‟in üzerindedir. (Tablo 7). 
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Tablo 7. KahramanmaraĢ OBM kızılçam Seviye I noktalarının bazı fizyografik özellikleri, meĢcere yaĢ 

grupları ve yaprak kaybı oranları ile zarar nedenleri  

ĠĢletme 

Adı 

DGA 

No 

Yük. 

(m) 
Bakı 

Eğim 

(%) 

MeĢcere

YaĢ 
Grubu 

Gözlem Yılları 

2008 2009 2010 

YKO 
(%) 

Zarar 
Nedenleri 

YKO 
(%) 

Zarar Nedenleri 
YKO 
(%) 

Zarar Nedenleri 

Antakya 2050 275 K 45 21–40 18,5 Abiyotik 41,3 Trisetacus pini 33,5 T. wilkinsoni  

BaĢkonuĢ 2138 625 KB 60 21–40 - - - - 22,0 - 

BaĢkonuĢ 2177 575 KD 50 21–40 19,0 Abiyotik 28,2 Abiyotik ve böcek  28,3 T. wilkinsoni 

Elmalar 2211 825 KD 80 41–60 - - 33,5 Böcek 28,5 - 

G.antep 2277 1075 GB 15 21–40 22,9 Abiyotik 31,0 Abiyotik - - 

GölbaĢı 2350 1125 K 30 21–40 - - 26,1 
T. wilkinsoni, insan, 
abiyotik 

30,0 T. wilkinsoni 

Kahta 2508 1025 B 50 0–20 - - 21,1 Abiyotik 13,9 - 

Kapıkaya 2178 825 B 35 81–100 18,0 Abiyotik 23,7 Abiyotik - - 

Kilis 2172 475 B 40 0–20 - - 37,2 Böcek - - 

Samandağ 2006 475 KD 60 61–80 - - 35,0 Abiyotik ve T. wilkinsoni 30,0 - 

Yayladağ 2047 525 B 10 21–40 21,6 Abiyotik 37,6 Abiyotik ve T. wilkinsoni 35,5 T. wilkinsoni 

 

Her iki bölgeye ait 2010 yılı DGA‟ının yer aldığı noktaları gösteren harita ġekil 3‟de verilmiĢtir. 

2009 yılında kurulumu ve görsel değerlendirilmesi yapıldığı halde bazı nedenlerden dolayı 2010 

yılında değerlendirilmesi yapılamayan noktalar da harita üzerinde, 2009 yılı verilerine göre 

gösterilmiĢtir. Kırmızı ile belirtilenler yaprak kaybı zararının fazla olduğu noktaları, yeĢil renkle 

gösterilen ise zararın %25‟den az olduğu noktaları temsil etmektedir. 

 

 
ġekil 3. AOBM ve KmOBM kızılçam orman alanlarındaki daimi gözlem alanları 

 

ÇalıĢma alanları fotoperiodizmi günlük ve mevsimlik olan, yağıĢları soğuk ve nispeten soğuk 

olan mevsimlerde görülen, yaz yağıĢının oldukça az olduğu (0–20 mm) kurak bir dönemin 

görüldüğü ve maksimum bir yaz sıcaklığıyla birlikte tipik Akdeniz ikliminin görüldüğü doğu 

Akdeniz bölgesinde yer almaktadır (Akman 1999). 
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Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nden alınan iklim verilerine göre, tüm meteoroloji 

istasyonlarına ait sıcaklık ortalaması 2010 yılında en yüksek seviyededir. En fazla sıcaklığın 

görüldüğü aylar Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül, en az yağıĢın görüldüğü aylar ise 

meteoroloji istasyonlarına ve yıllara göre değiĢmekle birlikte Haziran-Eylül arasında olup, 

vejetasyon dönemi çok sıcak ve kuraktır. AOBM sınırları içerisinde bulunan Kozan, Tufanbeyli, 

Karaisalı ve Kadirli istasyonları ile KmOBM sınırları içerisinde bulunan KahramanmaraĢ, 

Antakya ve GölbaĢı (Adıyaman) istasyonları nın 2009 yılında genel olarak sıcaklık ortalaması 

diğer yıllarla karĢılaĢtırıldığında en düĢük ve eĢit seviyede görüldüğü yıl olmuĢtur (Tablo 8). 

AOBM‟nde 2010 yılındaki yağıĢ miktarı 2009 yılına göre az olmakla birlikte Kadirli istasyonu 

haricinde diğer istasyonlar bir yılda 60-70 mm daha az yağıĢ almıĢtır. Bu bölgede YKO %25‟in 

üzerinde zararın görüldüğü noktaların yükseklikleri 875, 925 ve 1075 m arasında değiĢmek olup, 

bu noktalar en yakın meteoroloji istasyonları olan Karaisalı (230 m) ve Tufanbeyli (1350 m) 

arasında yer almaktadır. Bu meteoroloji istasyonları DGA noktalarına ait yağıĢ ve sıcaklığı tam 

olarak yansıtmasa bile genel bir değerlendirme açısından kullanılabilir. Yükseklik artıkça 

sıcaklığın düĢtüğü, yağıĢ miktarının ise coğrafik konuma göre değiĢmekle birlikte genel olarak 

azaldığı görülmektedir. Tufanbeyli istasyonu diğer istasyonlara göre daha az yağıĢ almaktadır. 

Ancak 2007 ve 2008 yıllarına göre 2009 ve 2010 yıllarında yağıĢ miktarı, bariz olarak 220-190 

mm civarında artmıĢtır. Karaisalı‟da ise yıllık yağıĢ miktarı 2009 yılında ve 2010 yılında diğer 

yıllara göre 400 mm civarında büyük bir artıĢ göstermiĢtir. Kadirli ve Kozan meteoroloji 

istasyonlarında da aynı durumlar söz konusudur. 2009 yılı tüm istasyonlarda yaz yağıĢının en 

fazla görüldüğü yıldır. Durum böyle olmakla birlikte vejetasyon döneminin, yağıĢın en az veya 

hiç görülmediği aylara tekabül etmesi ve buharlaĢmanın fazla olması nedeniyle yaz aylarında 

görülen kuraklığın etkisiyle ağaçlar kuraklık stresine girmektedirler (Tablo 8). 

 

 
Tablo 8. Adana ve K.maraĢ OBM Kızılçam DGA‟na yakın meteoroloji istasyonlarının ortalama sıcaklık 

değerleri 
Ġstasyon 

Adı 
Yıllar 

A  Y  L  A  R Yıllık Ort. 

Sıc. (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

K
A

D
ĠR

L
Ġ 

1
0
0

 (
m

) 2007 8,8 11,8 13,8 16,1 23,5 26,7 29,7 29,4 26,9 22,3 14,8 9,9 19,5 

2008 6,9 10,3 16,8 19,0 20,7 26,9 29,4 29,9 26,2 21,5 16,2 9,5 19,4 

2009 9,5 11,4 12,5 17,2 21,6 27,1 28,7 28,6 24,4 23,2 14,9 13,4 19,4 

2010 11,7 12,6 15,7 18,2 22,6 25,9 28,4 31,0 28,2 21,5 18,0 12,9 20,6 

K
A

R
A

ĠS
A

L
I 

2
3
0

 (
m

) 2007 9,8 11,1 13,7 15,9 22,9 26,2 30,0 29,4 26,9 23,6 16,3 10,9 19,7 

2008 8,1 10,5 16,7 19,5 20,4 28,3 30,4 30,9 26,4 22,6 17,5 11,2 20,2 

2009 10,6 12,2 13,1 17,1 21,4 27,2 28,4 28,3 23,1 23,3 14,5 11,7 19,2 

2010 11,3 11,6 14,7 17,0 21,0 25,0 27,8 30,0 27,3 23,0 20,3 12,7 20,1 

K
O

Z
A

N
 

1
0
9

 (
m

) 2007 9,9 12,0 14,3 16,6 24,1 27,6 30,9 29,5 26,7 23,4 15,7 10,8 20,1 

2008 7,8 10,4 16,6 19,3 21,1 27,7 30,0 30,0 26,3 22,3 17,3 11,1 20,0 

2009 9,9 11,1 12,7 17,3 21,7 27,7 28,5 28,8 24,9 24,3 15,6 13,6 19,7 

2010 11,6 12,2 15,7 18,5 22,6 26,2 28,7 31,5 28,2 21,9 20,1 13,9 20,9 

T
U

F
A

N
-

B
E

Y
L

Ġ 

1
3
5
0

 (
m

) 2007 -1,5 -1,3 4,1 6,2 15,7 19,0 22,5 22,4 18,6 12,7 5,7 -0,9 10,3 

2008 -6,5 -6,0 5,6 11,3 12,1 18,2 22,2 23,3 17,8 11,7 6,5 -3,1 9,4 

2009 -3,0 0,0 2,7 8,2 12,9 18,3 20,9 20,0 15,4 13,9 5,6 2,9 9,8 

2010 0,8 1,8 6,9 9,0 14,2 17,9 23,0 24,1 19,6 11,5 8,1 1,3 11,5 

K
.M

A
R

A
ġ

 

5
7
2

 (
m

) 2007 4,9 7,8 11,4 13,3 23,4 27,5 30,9 29,6 26,7 20,6 11,9 6,5 17,9 

2008 3,3 5,5 14,4 18,1 20,2 27,3 29,9 30,1 25,1 19,3 13,2 6,1 17,7 

2009 4,5 7,2 9,4 15,1 20,5 26,8 28,5 28,8 23,6 20,7 11,9 9,5 17,2 

2010 7,6 8,8 13,6 16,8 22,1 26,1 29,3 32,3 27,7 19,0 14,6 8,8 18,9 

A
N

T
A

K
-

Y
A

 

1
0
0

 (
m

) 2007 7,6 10,6 13,9 15,9 22,6 25,6 28,2 28,4 26,4 22,7 15,0 8,6 18,8 

2008 5,6 9,5 16,5 19,1 20,9 25,9 28,1 28,6 25,5 20,7 15,4 8,3 18,7 

2009 7,5 10,5 12,8 17,1 21,1 26,3 27,9 28,4 24,8 22,8 14,4 12,2 18,8 

2010 11,3 11,9 15,4 18,1 21,8 25,2 27,3 29,8 27,3 22,2 16,5 11,3 19,8 

G
Ö

L
B

A
ġ

I 

9
0
0

 (
m

) 2007 -0,2 3,4 7,8 10,1 20,6 25,2 28,7 28,3 22,8 16,6 8,3 3,2 14,6 

2008 -0,5 0,6 10,4 15,7 17,6 24,4 28,4 29,1 22,2 15,6 9,7 3,1 14,7 

2009 1,9 4,2 6,6 12,1 17,5 24,4 27,4 26,4 20,7 17,1 9,1 6,6 14,5 

2010 4,8 5,8 10,4 13,6 19,5 24,3 29,5 29,7 24,6 15,8 11,4 6,3 16,3 
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KmOBM DGA‟nda en fazla zarar 2009 yılındadır. Tüm meteoroloji istasyonlarında kaydedilen 

en fazla yağıĢ da bu yıla aittir (Tablo 9). 2010 yılında KmOBM DGA‟ndaki YKO 2009 yılına 

göre daha düĢük olmakla birlikte yine zarar boyutu çoğu DGA‟nda %25‟in üzerinde olup, yağıĢ 

2007 ve 2008 yıllarına göre oldukça fazladır. Yine bu yılda Trisetacus pini Napela (Çam Ġbre 

Kını Akarı) orman sağlığını en fazla tehdit eden etmen olarak ortaya çıkmıĢtır (Tablo 8).  

 
Tablo 9. Adana ve K.maraĢ OBM Kızılçam DGA‟na yakın meteoroloji istasyonlarının yağıĢ miktarları 

Ġstasyon 

Adı 
Yıllar 

A  Y  L  A  R 
Yıllık 

YağıĢ 

Miktarı 

(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

K
A

D
ĠR

L
Ġ 

1
0
0

 (
m

) 2007 45,0 89,7 102,7 86,9 67,0 20,5 5,9 18,7 0,0 41,6 153,2 136,6 767,8 

2008 57,2 116,9 49,0 32,9 90,4 23,0 3,3 35,6 38,5 24,1 118,2 69,8 658,9 

2009 62,2 135,0 192,8 119,5 161,3 19,9 114,6 40,4 40,8 7,6 176,8 62,2 1133,1 

2010 279,9 98,8 66,6 72,2 48,8 20,7 17,2 0,0 5,9 142,3 0,0 229,7 982,1 

K
A

R
A

ĠS
A

L
I 

2
3
0

 (
m

) 2007 16,4 157,0 50,0 36,3 36,6 33,0 0,0 4,0 22,4 5,7 63,4 133,9 558,7 

2008 30,9 60,9 19,8 12,8 99,3 4,6 0,7 15,9 19,9 41,8 50,6 79,6 436,8 

2009 136,2 152,7 94,4 72,8 91,9 9,4 27,6 1,3 60,4 18,6 142,3 147,7 955,3 

2010 167,2 97,3 44,4 129,5 39,5 35,5 25,1 0,0 4,7 76,6 0,8 269,8 890,4 

K
O

Z
A

N
 

1
0
9

 (
m

) 2007 44,7 109,4 77,8 76,9 51,7 15,3 6,3 97,2 1,8 33,4 100,4 109,3 724,2 

2008 52,5 97,9 26,0 35,6 106,6 24,2 16,9 57,5 56,8 22,8 70,1 81,3 648,2 

2009 125,4 180,3 156,3 101,8 119,9 10,3 83,8 25,6 29,2 15,1 141,6 83,5 1072,8 

2010 194,3 104,6 51,1 127,0 32,7 66,3 63,0 0,0 17,7 84,0 1,5 259,2 1001,4 

T
U

F
A

N
-

B
E

Y
L

Ġ 

1
3
5
0

 (
m

) 2007 28,6 58,2 61,1 34,2 38,0 33,5 0,0 13,5 0,0 50,4 84,4 67,5 469,4 

2008 48,0 79,9 67,4 19,8 55,1 5,6 0,0 8,1 37,7 46,9 54,9 61,7 485,1 

2009 86,6 110,6 96,6 100,9 70,7 9,6 23,4 9,5 6,7 16,9 122,6 52,2 706,3 

2010 125,0 60,8 44,8 83,6 40,0 38,1 0,0 2,1 15,3 118,1 0,7 149,8 678,3 

K
.M

A
R

A
ġ

 

5
7
2

 (
m

) 2007 63,1 133,6 99,9 87,8 58,9 0,7 0,1 0,0 0,0 19,1 101,7 125,6 690,5 

2008 78,6 121,5 69,5 54,7 23,7 0,0 0,0 2,3 23,6 13,8 105,9 96,2 589,8 

2009 107,5 221,2 158,0 82,5 43,4 3,7 6,9 0,6 19,5 70,0 191,7 154,3 1059,3 

2010 282,8 69,2 51,5 82,8 28,4 5,0 0,0 0,0 1,1 137,4 0,0 170,9 829,1 

A
N

T
A

K
-

Y
A

 

1
0
0

 (
m

) 2007 109,4 198,8 130,4 124,2 32,7 4,4 0,0 0,0 31,9 12,1 158,8 211,0 1013,7 

2008 126,1 127,9 109,5 27,3 87,1 21,3 0,0 1,6 276,9 75,5 133,7 99,5 1086,4 

2009 165,8 272,0 182,8 293,5 51,4 0,0 5,3 0,0 17,3 15,4 170,0 394,0 1567,5 

2010 222,3 124,9 62,9 57,2 39,2 62,9 0,0 0,0 5,8 75,0 0,0 257,2 907,4 

G
Ö

L
B

A
ġ

I 

9
0
0

 (
m

) 2007 98,7 127,9 70,3 44,9 16,0 16,6 0,0 3,3 0,0 26,8 85,1 102,0 591,6 

2008 106,3 113,7 28,6 9,4 29,7 0,0 0,0 6,2 54,2 16,1 101,3 89,7 555,2 

2009 92,8 147,8 109,0 41,8 21,9 19,8 11,6 0,0 32,1 41,2 139,1 201,1 858,2 

2010 260,0 42,3 55,7 45,9 10,6 2,5 0,0 0,0 5,3 77,6 0,0 184,9 684,8 

 

4. Tartışma ve Sonuçlar 

Adana ve KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yayılıĢ gösteren 

Kızılçam ormanlarının 2008 yılından 2010 yılına doğru sağlık durumlarının giderek bozulduğu, 

KmOBM‟ndeki kızılçamların, AOBM‟ndekine göre daha fazla etkilendiği ve bu meĢcerelerin 

biyotik ve abiyotik etmenlerin tehdidi altında olduğu ortaya çıkmıĢtır (Tablo 3). YKO ile eğim, 

yükselti ve bakı arasında belirlenen iliĢkilerin yıllara göre değiĢen sonuçlar verdiği görülmüĢtür. 

Yıllara göre değiĢen iliĢkilere göre iklim özelliklerinin, sıcaklık ve yağıĢ miktarının, eğim, 

yükselti ve özellikle bakı arasında ortaya çıkan iliĢkiler üzerinde etkili olabileceği tek baĢına bu 

ekolojik özelliklerin yaprak kaybı üzerinde etkili olmadığı söylenebilir. YKO eğimin az veya çok 

olmasına göre farklılık göstermemektedir. Atalay (2008)‟e göre eğimin artmasıyla birlikte toprak 

taĢınmasının artacağı, toprak ve ana materyalde tutulan su miktarının azalacağı ve buna bağlı 

olarak ağaçların büyümesinin düz yamaçlara göre düĢeceği ancak karstik sahalarda, yamaç 

eğiminin pek etkili olmadığını belirtmektedir.  

 

Kızılçam ormanları üzerinde en fazla zarara yol açan biyotik etmenin, her iki bölge 

müdürlüğünde de T. wilkinsoni (Çam Keseböceği) olmuĢtur. T. wilkinsoni önceki araĢtırmalarda 
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yaygın biçimde Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Çam Keseböceği) 

olarak ele alınmıĢ (Tosun, 1975; Atakan, 1991; Kanat ve ark. 2005, Aytar ve Mol 2006), Acatay 

1953, T. wilkinsoni‟yi T. pityocampa‟nın sinonimi (aynısı) olarak bildirmiĢtir. Ancak 2002 ve 

2007 yıllarında Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin çam keseböcekleri üzerine gerçekleĢtirilen 

iki farklı genetik çalıĢmalarda her iki böceğin farklı türler olduğu ve dünyadaki dağılımlarının da 

farklı olduğu ortaya konmuĢtur. Aydın-Dallıbey‟in batısında Fransa‟ya doğru bulunan türün T. 

pityocampa, aynı noktanın doğusunda Ġsrail‟e kadar olan bölgede dağılım gösteren türün ise T. 

wilkinsoni olduğu belirlenmiĢtir (Salvato ve ark. 2002, Simonato ve ark., 2007). T. wilkinsoni 

Türkiye'de yetiĢen özellikle çam (Pinus brutia, P. nigra, P. sylvestris, P. pinea, P. halepensis) ve 

Toros sedirinde (Cedrus libani) önemli oranda yaprak kayıplarına neden olurlar ve buna bağlı 

olarak da ormanlarda ciddi ekonomik kayıplar meydana getirirler (Rive, 1966; Tiberi ve ark, 

1999; Avtzis, 2001; Babür, 2002; Kanat ve ark, 2002). 

 

T. wilkinsoni Türkiye‟de Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunan bölgelerde yaygındır. 

Fizyolojik ve primer zararlı bir böcektir. Güney Anadolu Bölgesi ormanlarında 1500 m 

yüksekliğe kadar ulaĢır (Çanakçıoğlu ve Mol 1998). T. wilkinsoni AOBM‟nde en etkili olduğu 

yükselti 850–950 metreler arasında, KmOBM‟nde ise 500 metre civarlarında, genel olarak 

güneĢli bakılarda, yıllık yağıĢın ve sıcaklığın 2007 ve 2008 yıllarına göre fazla olduğu 2009 ve 

2010 yıllarında daha etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır (Tablo 5–7). Yüksekliğin artması ile ısının 

azalması böceğin dikey yayılıĢını sınırlamaktadır (Çanakçıoğlu ve Mol 1998). Atalay (2008)‟e 

göre Kızılçam‟ın Akdeniz bölgesinde en iyi geliĢim gösterdiği yükselti basmağının 500–700 

metreler arasında olduğunu, alçak kesimlerde ise havanın nemli olmasından dolayı gece 

sıcaklığının fazla düĢmemesinin, solunumu artırarak gündüz fotosentezle üretilen biyokütlenin 

önemli bir bölümünün yanmasıyla, daha yüksek kesimlerde ise sıcaklığın düĢük olmasıyla 

gündüz fotosentezle üretimin az olmasıyla açıklamıĢtır. Özellikle AOBM‟nde T. wilkinsoni 

Kızılçam‟ın en iyi geliĢim gösterdiği yükselti basamağı dıĢında kalan daha yüksek rakımlarda 

(850-950 m) daha etkili olduğu görülmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre yükselti 

artıkça yaprak kabının da artığı ortaya çıkmıĢtır (Tablo 4).  

 

2009 yılında KmOBM‟nde Trisetacus pini (Nalepa, 1887) (Actinedida: Phytoptidae) (Çam Ġbre 

Kını Akarı) populasyonun 20–40 yaĢ arasındaki kızılçam meĢcerelerinde oldukça fazlalaĢtığı ve 

en fazla yaprak kaybına neden olan zararlı olduğu görülmektedir. Ağacın tepe ve yan 

tomurcuklarının çevresindeki ibreler arasında zarar yapan, zarar gören genç sürgünleri kaba ve 

ĢiĢmiĢ bir Ģekilde, uç tomurcukların ölmesine sebep olan (Yüksel 1999) T. pini, KmOBM‟nde 

275 metrelerde, kuzey bakıda ve yıllık yağıĢın en fazla olduğu 2009 yılında etkili olmuĢtur. 

Abiyotik etmenlerden kuraklık, yaprak kaybına sebep olan diğer en önemli faktör olarak 

belirlenmiĢtir. 2007 ve 2008 yıllarına göre 2009 ve 2010 yıllarında sıcaklıklar artmaya devam 

etmiĢ, yaz yağıĢında bir miktar artıĢ olmasına rağmen, son iki yılda orman sağlığının daha 

kötüye gittiği ortaya çıkmıĢtır. Yaprak dökümünde birçok stres faktörleri etkilidir. 1990‟lı 

yılların ortalarında Akdeniz bölgesinde görülen kuraklık ve 2003 yılında Avrupa‟nın büyük bir 

kısmında görülen yaz kuraklığı ve ekstrem sıcaklıklar bu tip stres faktörleri ile ağaçların doğal 

bir reaksiyonu olarak yaprak dökme oranını da artırmıĢtır (Fischer ve ark. 2010a). 

 

KmOBM sınırları içerinde yer alan KahramanmaraĢ-Elmalar ve Antakya-Samandağ DGA‟nda 

2010 yılında zarar sebepleri hakkında verinin tanımlanamadığı görülmektedir. Ayrıca bölge 

müdürlükleri itibari ile DGA karĢılaĢtırıldığında, Kızılçam ormanları sağlığının KmOBM‟nde 

AOBM‟ne göre kötü durumda olduğu görülmektedir (ġekil 3). Bu durum hava kirliliğinin bu 
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alanlarda etkili olmasından kaynaklanabilir. Bir önceki adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı 

Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Envanteri Dairesi 

BaĢkanlığı‟nın 2007-2008 yılları, Akdeniz Bölgesinin Öncelikli Çevre Sorunları durum raporuna 

göre hava kirliliğinin KmOBM‟nde 1. öncelikli olduğu iller KahramanmaraĢ, Hatay, Adıyaman 

ve Gaziantep‟dir (ġekil 4) (Anonim 2008). Dolayısıyla bu illerde yer alan kızılçam ormanlarının 

sağlığının, hava kirliliğinin etkisiyle daha fazla bozulduğu ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin hava 

kirliliğinden etkilenmeleri iklime, büyüme döneminin uzunluğuna, yaprak döküp 

dökmemelerine, topraktaki faydalanılabilir su miktarına ve benzeri birçok ekolojik faktörlere 

bağlı olarak değiĢmektedir. Bu faktörlerden biri veya birkaçının optimum sınırların dıĢına 

çıkması bitkilerin hava kirliliğinden daha düĢük dozlarda dahi olumsuz yönde etkilenmesine 

neden olmaktadır (Kantarcı 1997, Çömez 2004). Hava kirliliğinden etkilenen ağaçlara mantarlar 

ve böcekler arız olmakta ve ağacın sağlığının daha hızlı bozulmasına sebep olmaktadır (Yücel 

1995). KmOBM‟nde hava kirliliğin etkisinde kalan kızılçam ormanlarında T. wilkinsoni‟nin 

zarar boyutu hava kirliliğin az olduğu AOBM‟nden çok daha fazladır. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 4. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava kirliliği öncelikleri haritası (2007–2008) 

(Anonim 2008) 

 

Burada açıklanan ve elde edilen sonuçlar orman sağlığının genel bir değerlendirilmesiyle elde 

edilen sonuçlardır. Tüm değerlendirmelerin aynı metotla, aynı zaman aralığında ve aynı kalitede 

yapılması elde edilen verinin kalitesini de artırmaktadır. Yapılan çalıĢmalar, ormanlar üzerinde 

hangi etmenlerin zararlı olduğu, zararın kapsam ve derecesi, ilgili kurum ve kuruluĢlar için erken 

bir uyarı sistemi olup, ormanların devamlılığının sağlanmasında karar vericilere yol gösteren 

bilimsel verilerle, alınması gerekli önlemler ve yapılması gerekli mücadeleler için temel veriler 

sağlanmaktadır. 
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Bir ormanda biyotik ve abiyotik faktörlerin etkilerini en iyi Ģekilde yansıtan ağacın yapraklarıdır. 

Ġleri yıllarda Seviye I noktalarından elde edilen sonuçların yorumlanmasında yararlanılacak olan 

Seviye II noktalarının tamamlanmasıyla daha sağlıklı değerlendirilmeler yapılacaktır. 

 

ġu anda çalıĢma yapılmamıĢ konulardan toprak özellikleri ile vejetasyon Seviye I noktalarında 

çalıĢılmalıdır. Toprak özelliklerinin belirlenmesi özellikle bitki besin maddesi eksikliği, sığ 

topraktan kaynaklanan etkilerin ve kuraklık gibi zarar parametrelerinin değerlendirilmesinde 

faydalı olacaktır. Vejetasyonun belirlenmesi ile belirli habitatlara ait gösterge türler ve tür 

kompozisyonu belirlenmiĢ olacaktır. Ayrıca tür kompozisyonundaki değiĢimlerde 

izlenebilecektir. Birçok daimi gözlem alanında incelenen ağaçlar tek bir türden veya farklı 

türlerin karıĢımından oluĢmaktadır. Her bir gözlem alanı farklı ekolojik özelliklere sahip 

olduğundan ağaç türleri herhangi bir zarar etmeninden de farklı Ģekilde etkilenecektir. Türlerin 

stres faktörlerine bağlı olarak gösterdiği direnç belirlenebilir ve olumsuz koĢullara dayanıklı 

türler tespit edilebilir.  

 

Teşekkür 
Orman ekosistemlerini izleme Programı çerçevesinde, Adana ve KahramanmaraĢ Orman Bölge 

Müdürlükleri sorumluluk sahalarındaki Seviye–1 Daimi Gözlem Alan verilerini kullanmamıza 

izin veren Orman Genel Müdürlüğü, Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı, odak 

merkezi yetkilileri ve programa emeği geçen diğer meslektaĢlarımıza, ayrıca istatistikî 

analizlerin yapılması ve yorumlanmasında önemli katkılarını gördüğümüz Orman Toprak ve 

Ekoloji AraĢtırmaları Enstitüsü Müdürü (OGM) Dr. ġ. Teoman GÜNER‟e teĢekkür ederiz. 
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Özet 
Bu çalıĢmada, Türkiye‟de sayıları azalma eğiliminde olan Adıyaman yöresindeki oklu kirpi ve (Hystrix 

indica) ve porsuk (Meles meles)‟ların ekolojisinin yerel ölçekte yaĢam alanlarına dayalı araĢtırılması ve 

türleri baskı altına tehdit unsurlarına yönelik çözümlerin önerilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

ÇalıĢma alanı olarak ayrılan bölgelerde, oklu kirpi (Hystrix indica)‟nin ve porsuk (Meles meles)‟un yaĢam 

belirtileri doğrudan veya dolaylı gözlem teknikleriyle, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), (ArcGIS 9.2 

programı) kullanılarak belirlenmiĢtir. 

 

Ayrıca istatistiksel analizlerde SPSS 15.0 programı kullanılmıĢtır. Sonuçlar, her iki tür arasında yaĢam 

habitatı açısından istatistiksel olarak önemli farklar bulunmadığını göstermektedir. Sonuç olarak yöre 

insanlarına karĢı, oklu kirpi (Hystrix indica) ve porsuk (Meles meles) türünün korunması için bazı 

koruyucu tedbirler önerilmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Adıyaman-Kâhta, Oklu kirpi, Porsuk, Ekoloji, CBS 

 
Abstract  

In this study, the investigation of the ecology of porcupines (Hystrix indica) and badgers (Meles meles) 

whose number has been decreased in Adıyaman Kahta district (Located in the southeastern of Turkey) on 

the basis of distribution of living habitat areas in local scale and the recommendation of solution for 

threats factors which suppress the species were aimed. 

 

The life indication of porcupines (Hystrix indica) and badgers (Meles meles) obtained by direct and 

indirect observation technic methods in specific region in the study were determined by using 

Geographical Introduction Systems (GIS) (by using ArcGIS 9.2 software). Also the data obtained were 

statistically evaluated by using SPSS 15.0 software. 

 

The results indicated that there were no statistically significant differences between the species studied 

here in living habitat. Finally, some recommendations were given in order the protect porcupines (Hystrix 

indica) and badgers (Meles meles) against the people living around. 

 

Keywords: Adıyaman-Kahta, Porcupine, Badger, Ecology, GIS, ArcGIS 9.2.  

 

1. Giriş 

2007-2010 yılları arasında yapılan bu çalıĢmada, Türkiye‟de sayıları azalma eğiliminde olan 

Adıyaman yöresindeki oklu kirpi(Hystrix indica Kerr.) ve porsukların(Meles meles L.) 

ekolojileri incelenmiĢtir. Her iki türün yöredeki yayılıĢları; coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile 

belirlenmiĢtir. Söz konusu türlerin var olabileceği alanlar hakkında gerekli incelemeler yapılıp 

çeĢitli bilgiler toplanarak bir çalıĢma alanı belirlenmiĢtir. Dolayısıyla bu çalıĢma, önceden 

yapılan araĢtırma ve mülakatlar ile çalıĢma alanı olarak seçilen yerlerin civarında bulunan 

mailto:sinac@ksu.edu.tr
mailto:akay@ksu.edu.tr
mailto:hakandemirbag@cevreorman.gov.tr
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ormanlık alanlarda yaĢadığı tespit edilen oklu kirpi ve porsukların ekolojik yaĢamları hakkında 

çeĢitli bilgiler vermek amacıyla yapılmıĢtır. Ayrıca çalıĢma, söz konusu türlerin yaĢantısı, 

beslenmesi, yaĢadığı ortamı, avı, ekonomik olarak katkıları vb. özellikleri araĢtırılmak sureti ile 

yapılan bir çalıĢma niteliği taĢımaktadır. 

 

ÇalıĢma alanı; Adıyaman‟ın Kâhta Ġlçesi civarında yer alan ve yaban hayatı bakımından oldukça 

aktif durumdaki Adıyaman Kâhta ilçesi- Boğazözü Köyü sınırları içerisinde olup, Adıyaman 

ilinin kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Adıyaman Ģehir merkezine yaklaĢık 25 km,. Kâhta‟ya ise 

20 km. uzaklıktadır. ÇalıĢma sahasının seçiminde bölgedeki yaban hayatı baskısı ile beraber bu 

iki önemli türün varlığı ve tehdit faktörleri etkili olmuĢtur. Yapılan ön araĢtırmada çalıĢma alanı 

olarak seçilen yerde bugüne kadar, oklu kirpi (Hystrix indica) ve porsuk (Meles meles) üzerine 

herhangi bir çalıĢma yapılmadığı da görülmüĢtür. 

 

Ayrıca, bu türler için yerel ekolojilerinin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak araĢtırıldığı ilk 

çalıĢmalardan olması da ayrı bir önem taĢımaktadır.  

 

1.1. Türlerin Özet OlarakTanıtımı. 

 

1.1.1. Hint oklu kirpisi (Hystrix indica Kerr 1792). 

Oklu kirpigiller (Hystricidae), Eski Dünya oklu kirpileri olarak da bilinen Kemiriciler (Rodentia) 

takımına ait bir familyadır. Dikenlerinden dolayı "kirpi" olarak adlandırılsalar da, asıl kirpigiller 

ile akrabalıkları yoktur. Familyanın Türkiye'de bulunan tek temsilcisi Hint oklu kirpisi diğer ismi 

ile Oklu kirpi (Hystrix indica)‟ dir. 

 

Boyları 55-60 cm. civarında olup kuyruk uzunluğu 10-12 cm.‟dir. 18-22 kg. kadar olurlar. 

BaĢları açık, diğer tarafları oldukça koyu boz veya kahverengidir. Boyunları kalın, kulaklar ve 

gözler küçüktür. Sırt, omuz ve ense kalın ve sivri ok gibi dikenlerle (3-8 mm. kalınlık ve 15-35 

cm. boyunda) kaplıdır. Vücutlarının diğer kısımları ise sert kıllarla kaplıdır. Kuyrukları, 15-16 

adet, 8-12 mm. kalınlıkta, uçları koyu renkli, içi boĢ dikenler taĢır. Ön bacakları arka bacaklarına 

nazaran daha kısadır. Ayak izi küçük bir çocuk ayak izini anımsatır. 

 

Genellikle yalnız yaĢar. Gececildirler. Gündüzleri ininde ya da fundalıklar arasında gizlenerek 

dinlenirler. Çok su içerler ve iyi yüzerler. Tehlike anında oklarını kabartır, kuyruk dikenlerini 

birbirine çarparak hıĢırtılı bir ses çıkarırlar. Ortalama ömrü, 15-20 yıldır.YağıĢı az, insan 

ayağından uzak, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ıssız yamaçlarda yaĢar. MeĢelik, fundalık gibi 

bitki örtülerinin bulunduğu, bazı kaynaklara göre de su kanallarının civarındaki otluk ve sulak 

yerleri tercih ederler.  

 

Dünya genelinde Afrika ve Asya'nın tropik ve subtropik bölgelerinde yaygınlardır. Türkiye‟de 

oklu kirpiler daha çok Ġskenderun çevresinde, KahramanmaraĢ, Adana, Adıyaman, Mersin, 

Antalya, Muğla, Aydın, Ġzmir‟de görülür. Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Kocaeli‟nden de kayıtlar 

vardır.Bu yaban hayvanı türleri nisan ayında çiftleĢirler. Erkek ve diĢi uzun süre birlikte kalır ve 

yuvalarında çiftleĢirler. 60-70 gün (dokuz hafta) süren gebelikten sonra, diĢi kendi yuvasında 

gözleri açık ve yumuĢak dikenli 2-4 yavru doğurur. ErginleĢmeleri 1 yılı bulur.  

 

Üzüm, bağ-bahçe gibi tarım alanlarına zararlıdır. Ekonomik değeri yoktur. Bazı kesimler 

tarafından çok sevilerek yenilirler. Türkiye‟de avlanmaları yasaktır.  
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1.1.2. Porsuk (Meles meles Linnaeus 1758). 
 

Porsukların boyu 60-90 cm., kuyruğu 14-24cm., cidago yüksekliği (ön bacakların en tepe 

noktasından, yani sırtın ön tarafından yere kadar olan mesafe.) 30 cm., ağırlığı, yazın 5-6 kg., 

kıĢın ise 12-18 kg. kadardır. Arka kısmı öne nazaran daha dolgun olan tıknaz vücutlu ve kısa 

bacaklı bir hayvandır. Vücudunun üst kısmı uzun ve kaba yapılı kıllarla örtülüdür.  Kısa ve ucu 

sivri olmayan bir kuyruğu vardır. Pençeleri beĢ parmaklıdır. Ön ayakların pençelerinin tırnakları, 

arka ayaktakilerin üç misli boydadır. Ön ayaklar arkadakilerden daha geniĢ ve güçlüdür. Arka 

bacakları arasında fena koku salan bezler vardır. Bu bezlerden koyu sarı renkli bir sıvı 

salgılarlar. 

 

Gelincik (Mustela nivalis) kadar yırtıcı olmayan porsuk, tırnaklarını sadece toprağı kazmakta 

kullanmayı tercih eder. Bu çekingen ve tedbirli hayvan, günün aydınlık saatlerini yerin altında 

kendine kazdığı yuvada geçirir. Ġni çoğu zaman ormanlık bir yamaçta toprağın içinde uzanan 90 

-100 delikli tünellerin sonundadır.  

 

Yuvasından geceleri çıkarak beslenme ihtiyaçlarını bu Ģekilde giderirler Porsuklar, larva, pupa, 

ergin böcekler, solucan, salyangoz gibi küçük hayvanlar ile kurbağa, çeĢitli sürüngenler, fareler, 

tavĢanların yavruları gibi daha büyük hayvanları da avlarlar. Ayrıca yazın üzümsü bitkilerin 

meyvelerini, bağlardaki üzümleri, mısır tarlalarındaki taze mısırları yerler. Kökleri keser, 

kümeslere dadanarak önemli zararlar yaparlar. Yerde yuva yapan kuĢların yumurtalarını da 

yerler. 

 

Kötü kokmasına rağmen son derece temiz bir hayvandır. Yuvasında kullandığı ot ve yaprakları 

her gece dıĢarı çıkararak havalandırır. Sabah olmadan tekrar yuvaya taĢır. DıĢkılarını özel 

çukurlara yaparlar. Aile fertlerinden biri ölünce onu gömerek örterler. 

 

Çayır ve tarlaların kenar kısımlarını çok severler. Bundan baĢka ağaçlık ve ormanlık yerleri de 

sevmekle birlikte sık meĢçerelerin içinden ziyade açıklık kenarlarını tercih ederler. Ayrıca 

stepler, yarı stepler ve dağlık alanlarda da yaĢarlar. Toprağı kazarak yuva yaparsa da en çok 

tilkilerin yuvalarına yerleĢir ve kokusu dolayısıyla tilkileri yuvalarından kaçırır. 

 

Dünya genelinde, Asya‟da Japonya‟dan Çin, Doğu Sibirya ve Orta Asya‟dan Kafkasya‟ya kadar 

yayılıĢ gösterirler. Bundan baĢka Kuzey Ġskandinav ülkeleri; Ġzlanda, Korsika, Sardunya ve 

Sicilya adaları dıĢında tüm Avrupa‟da görülürler. Ülkemizde de hemen her bölgede yayılıĢ 

gösteren porsuklar, bilhassa Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde bulunmaktadır. Ayrıca 

Trakya‟dan Doğu Anadolu‟ya kadar sahillerde 2000 m. yüksekliklere kadar yayılıĢ gösterirler. 

 

Porsuklar genellikle ilkbahar ve yaz aylarında eĢleĢir. Birçok porsuk ailelerinin ağustos ve 

eylülde aynı ini paylaĢtıkları çok görülmüĢtür, fakat kıĢ gelmeden ayrılırlar. Porsukların 

çiftleĢme mevsimi temmuzdan kasım ortalarına kadar devam eder. DiĢi 5–6 ay sonra yeraltı 

ininde 3–5 yavru dünyaya getirir.  

 

Ülkemizde, porsuk zararlı bir hayvan olarak tanındığından acımasızca avlanır. Köpeklerle takip 

edilerek ininde kıstırılır. Yuvasına duman gönderilerek çıkmaya mecbur edilir. 
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2. Materyal ve Yöntem  

 

Bu çalıĢmada literatür araĢtırmaları ve arazi çalıĢmaları olmak üzere iki yöntem uygulanmıĢtır. 
ÇalıĢmanın ilk aĢamasında, her iki tür için literatür taraması yapılmıĢtır. Arazi çalıĢmaları 

safhasında ise 2 yöntem uygulanmıĢtır. Bunlardan birincisi, oklu kirpi ve porsuğun saha 

çalıĢmaları esnasında canlı olarak görülmesine dayanan doğrudan gözlemlerdir. Ġkincisi, çalıĢma 

konusu türlerin yuvaları, barınakları, bıraktıkları ayak izleri, yenik izleri, kıl, dıĢkı, ok vb. 

emarelerinin çalıĢma arazisi üzerinde tespit edilmesine dayanan dolaylı gözlemlerdir. Dolaylı 

gözlem metodu kapsamında ayrıca yöreyi tanıyan kimselerle mülakatlar yapılarak türler 

hakkında bilgiler edinilmiĢtir. 

 

Yöre insanları ile yapılan mülakatlar sonucunda çalıĢma alanında bu iki türün var olduğuna 

ancak varlıklarının da tehdit altında olduğuna dair ifadeler alınması neticesinde, alanın, bu 

türlere yönelik bir yaban hayatı çalıĢmasının yürütülebileceği potansiyel bir saha olduğu 

görülmüĢtür. Mülakat yapılan kimselere tez konusu türlerin tanınıp tanınmadığı, yayılıĢı, yaĢam 

ortamları, gözlemler, beslenme alıĢkanlıkları, türleri baskı altına alan tehdit unsurları, bolluğu, 

alınabilecek önlemler, diğer hayvan varlığı, halkın geçim kaynakları ve sosyal durumu, alan 

üzerindeki ilgi grupları ve talepleri, evcil hayvan sayısı, su kaynaklarının miktarı ve dağılımı, 

avcılık, tarım, otlatma, habitat tahribatı ve kaynak yetersizliğine dair bazı sorular yöneltilerek 

bilgi ve düĢüncüleri alınmıĢtır. 

 

Ayrıca çalıĢmanın arazi safhasında, türlere dair bulunan her türlü yaĢam belirtisi (ayak izleri, kıl, 

dıĢkı vb. örnekler)‟in bulunduğu noktalar GPS kullanılarak koordinatlandırılmıĢtır. Doğrudan ve 

dolaylı gözlemler neticesinde elde edilen koordinat verileri büro çalıĢmaları esnasında ArcGIS 

9.2 programında haritalar üzerine iĢlenmiĢ ve bu sayede türün çalıĢma sahasındaki yayılıĢı ve 

habitat tercihleri ile ilgili görsel yorumlamalar elde edilmiĢtir. Bunun yanı sıra SPSS 15.0 

programı kullanılmak sureti ile bu iki türe yönelik ekolojik bilgiler üzerine istatistiki bilgiler elde 

edilmiĢtir. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1. Çalışma Alanının Tanıtımı  

Tez konusu çalıĢma alanı, merkeze bağlı Boğazözü Köyü sınırları içerisinde ve Ganikürk adı 

verilen mevkide bulunmaktadır. AraĢtırma alanı, Adıyaman ilinin kuzeydoğusunda 

bulunmaktadır. Alan, Adıyaman Ģehir merkezine yaklaĢık 25 km. kadar uzaklıktadır. Kâhta‟nın 

ise kuĢbakıĢı mesafe ile yaklaĢık 20 km. uzağında ve kuzeybatısında yer almaktadır.  

 

Adıyaman‟ın kuzey kısmındaki dağlık bölgede kalan çalıĢma sahası yer yer çalılıklarla birlikte 

genel itibarla meĢelik alanlar içerisinde yer almaktadır. ÇalıĢma alanı büyüklüğünün, yapılan 

bilgisayar çalıĢmaları sonucu ArcGIS 9.2 yardımı ile yaklaĢık olarak 1200 ha. yani 12 km² 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bu büyüklük, çalıĢma alanı kapsamında yaban hayatı çalıĢmaları 

açısından doğal sınır kabul edilen yerlerden ve arazinin etrafını kuĢatmıĢ olan dağların tepe 

noktalarından alınmıĢ olan koordinatlar neticesinde oluĢturulmuĢ ve çalıĢma sahası sınırları da 

buna göre ortaya çıkmıĢtır. 

 

ÇalıĢma sahası kapsamında, kartal, puhu, doğan, Ģahin ve baykuĢ, keklik gibi kuĢ türleri yanında 

tavĢan, tilki, çakal, sincap, yılan türleri, yaban keçisi, yaban domuzu, kurt, sırtlan gibi memeli 
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yaban hayvanları barınmaktadır. Ayrıca araĢtırma konusu olan oklu kirpi (Hystrix indica) ve 

porsuk (Meles meles)‟larında bulunduğu, türlerin bırakmıĢ olduğu iz ve belirtilerden 

anlaĢılmaktadır.  

 

ÇalıĢma alnındaki toprak yapısını, genel itibari ile killi yapıda ve yer yer kalın ve ince strüktürlü, 

ayrıca dere kenarlarına yakın yerlerde ise kısmen kumlu olan topraklar teĢkil etmektedir. Genel 

olarak kahverengi topraklar ve kahverengi orman toprakları cinsleri görülmekle birlikte kısmen 

kireçli toprakları da mevcuttur.  

 

Ayrıca çalıĢma alanının iklimsel özellikleri, konum olarak kuzeyde bulunduğundan, yazları 

kurak ancak özellikle geceleri serin ve kıĢları ise yağıĢlı, sert ve oldukça soğuktur. YaklaĢık 2 

yıllık arazi araĢtırmaları neticesinde genel olarak en çok yağıĢın kıĢ dönemlerinde görüldüğü 

tespit edilmiĢtir. 

 

3.2. Mülakatlar  
 

Geçim kaynaklarının büyük oranda tarım ve kısmen de küçükbaĢ hayvancılığı oluğunu belirten 

yöre halkı oklu kirpi ve porsuk türlerinin her ikisini de büyük ölçüde tanımakla birlikte oklu 

kirpiler daha yaygın Ģekilde bilinmektedir. Yöre civarında halk dilinde porsuklar, „kurbaĢk‟ ve 

oklu kirpiler ise „siğor‟ olarak adlandırılmaktadır. Halk arasında evcil hayvanlara ve insanlara 

saldırdıklarına dair herhangi bir ifade kaydedilmemiĢtir. Alınan bilgilere göre porsukların, 

domuz gibi toprağı kazdığı ve özellikle oklu kirpilerin bahçelere girip köylülerin ekmiĢ olduğu 

mısır, domates, biber, patlıcan ve karpuz (önemli derecede) gibi yiyeceklerle beslenip civar 

alanlardaki bu gibi bahçe bitkilerinde aĢırı tahribata yol açtıkları bilgilerine ulaĢılmıĢtır. 

 

Oklu kirpilerin mağaralar ve kayalıklardaki inlerde yuvalandıkları, yaz mevsiminde 

vejetasyondan da yararlanarak gizlendikleri, kıĢ aylarında ise mağaraları kullanmayı tercih 

ettikleri ifade edilmiĢtir. Porsukların ise genellikle kazmıĢ oldukları çukur veya inlerde 

barındıklarını belirtilmiĢtir. Oklu kirpilerin genellikle sulu dere yatak ve yamaçlarına yakın 

yerlerde bulunan tarlalarda çeĢitli tahribatlara yol açmakta olduğu ve bu bakımdan özellikle 

köylüleri çok rahatsız ve mağdur ettikleri, yöre sakinlerden öğrenilen bilgiler neticesinde tespit 

edilmiĢtir.  

 

Bazı köylüler, porsuk ve oklu kirpilerin, beslenme ihtiyaçlarını, kendilerine ait olan tarlalarda 

yetiĢtirdikleri bahçe bitkilerinden sağladıkları ve bu nedenle bu alanlarda, aĢırı tahribata ve 

dolayısı ile maddi zarara yol açmalarından dolayı bu hayvanlara karĢı özel önlemler aldıklarını 

belirtmektedirler. Bunun için porsuk ve oklu kirpileri yakalama amaçlı çeĢitli tuzaklar kurma 

yoluna gittiklerini ve onları arazilerinden uzaklaĢtırmak için öldürme amaçlı tuzaklar kurma 

mecburiyetinde kaldıklarını belirtmektedirler. Yapılan farklı bir mülakatta porsukların, 

yakalanması çok zor olan bir hayvan olduğunu belirtilmiĢ bu bakımdan avının fazla 

yapılamamakta ve tuzaklarla da çok fazla yakalanamamakta olduğu da elde edilen bilgiler 

arasındadır.  

 

Porsukların avlanmasının oldukça zor olduğunu belirten yöre halkı oklu kirpilerin ise zaman 

zaman köy civarlarında göçebe hayatı süren insan gruplarının konuĢlandığı ve bu insanların bu 

alanlarda bulunan oklu kirpileri, etinden faydalanmak için avladıklarını ifade etmiĢlerdir. Oklu 

kirpi etinin ekĢimsi ancak oldukça lezzetli bir tada sahip olduğunu belirtmiĢlerdir. Önceki 
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yıllarda oklu kirpilere ve onun bıraktığı en önemli belirti olan oklarına daha fazla rastladıklarını 

belirten köylüler, Ģimdilerde ise oklu kirpilerin daha az rastlanır olduklarını belirtmiĢlerdir. Bunu 

da etinin yenmesi nedeni ile çok avlanmasına bağlamaktadırlar. Ayrıca yöre insanının inanıĢına 

göre oklu kirpi etinin bazı ağrıları da iyileĢtirdiği belirtilmektedir. 

 

3.3. Türlere Ait Ayak İzi, Dışkı, Barınak ve Diğer Belirtilerin Keşif Çalışmaları  
Daha çok oklu kirpilerin belirtilerine özellikle dıĢkı ve oklarına rastlanmıĢtır. Porsukların ise 

kazarak açmıĢ oldukları bazı barınaklar tespit edilmiĢtir. DıĢkıların tespitinde literatür 

bilgilerinden yararlanmanın yanı sıra, Ģekil, renk, boyut ve dıĢkının bulunduğu ortam dikkate 

alınarak teĢhis yapılmıĢtır. 

 

Oklu kirpilerin kimi zaman oldukça sarp kimi zamansa çok eğimli olmayan alanlardaki 

mağaraları barınak olarak kullandığı tespit edilmiĢtir. Kullandıkları bu mağaraların giriĢ 

kısımlarındaki kayalarda oklu kirpilerin tırmanırken bırakmıĢ olduğu tırnak izleri de tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca oklu kirpinin buralarda yaĢadığına dair birçok belirtinin bulunduğu in veya 

mağaraların özellikle çalıĢma sahası içerisinden akan dereye yakın yerlerde bulunduğu 

gözlemlenmiĢtir. 

 

Porsukların oklu kirpilere oranla daha az bulunan izleri daha az eğimli ve yumuĢak topraklarda 

tespit edilmiĢtir. Ancak porsuklarında tıpkı oklu kirpiler gibi su kenarlarına sıkça geldikleri saha 

içerisinde bulunan dere kenarlarındaki ayak izlerinden anlaĢılmıĢtır. ÇalıĢma alanı kapsamında 

porsukların ayak izleri tespit edilmekle birlikte daha çok barınak olarak kullandıkları yuvalara 

rastlanmıĢtır. Yuvalarını toprak kısımlarda delik açmak suretiyle daha çok meyilli arazilerde 

inler Ģeklinde yaptıkları tespit edilmiĢtir. 

 

3.4. Türleri Görüntüleme Amaçlı Gece Çalışmaları  

28 Temmuz 2008 tarihinde gece çalıĢması esnasında Ganikürk Mevkiinde barınağı etrafında 

görülen ergin bir oklu kirpi, çoban köpeğinin saldırısına uğramıĢtır. Bazı göçebe insan 

toplulukları tarafından da eti yenmek üzere bu Ģekilde avlandığı öğrenilen oklu kirpi kendisinden 

daha hızlı, güçlü ve atik olan çoban köpeğinin saldırısı neticesinde boyun kısmından aldığı ısırık 

nedeni ile ölmüĢtür. Saldırı anında oklu kirpilerin, oklarını kabartarak bir savunma içgüdüsüyle 

köpeği korkutmaya çalıĢtığı gözlemlenmiĢtir. 

 

Çalışma alanında bulunan oklu kirpi’ye ait vücut ölçüleri; 

Boyu: 57 cm. 

Kuyruk uzunluğu: 10 cm. 

Ok uzunluğu: 17-32 cm. arasında değiĢen uzunlukta 

Ok kalınlığı: 3-6 mm. arasında değiĢen kalınlıkta 

Ağırlık: 20 kg. 

Literatür bilgilerinde verilen oklu kirpi’ye ait vücut ölçüleri; 

Boyu: 55-60 cm. arasında değiĢen uzunlukta 

Kuyruk uzunluğu: 10-12 cm. arasında değiĢen uzunlukta 

Ok uzunluğu: 15-35 cm. arasında değiĢen uzunlukta 

Ok kalınlığı: 3-8 mm. arasında değiĢen kalınlıkta 

Ağırlık: 18-22 kg. arasında değiĢen ağırlıkta  
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11 Mayıs 2009 tarihinde, Adıyaman Orman ĠĢletme Müdürlüğü Orman Toplu Koruma Ekibinde 

görevli muhafaza memurlarından alınan bir ihbar üzerine çalıĢma alanına yakın civardaki 

Kuyucak Köyü‟ne giden yol kenarında araba çarpması sonucu öldüğü anlaĢılan ergin ve yavru 

olmak üzere iki adet porsuğa rastlanmıĢ ve görüntüleri kaydedilmiĢtir. 

 

Çalışmalar sırasında ölü olarak bulunan ergin porsuğa ait vücut ölçüleri; 

Boyu: 76 cm. 

Kuyruk uzunluğu: 18 cm.  

Cidago yüksekliği: 26 cm. 

Ağırlık: 16 kg. 

 

Literatür bilgilerinde verilen porsuğa ait vücut ölçüleri; 

Boyu: 60-90 cm. arasında değiĢen uzunlukta, 

Kuyruk uzunluğu: 14-24 cm. arasında değiĢen uzunlukta 

Cidago yüksekliği: 30 cm. 

Ağırlık: 12-18 kg. arasında değiĢen ağırlıkta 

 

3.5. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Veri Tabanı  
 

3.5.1. Sayısal Yükseklik Modeli 
Yapılan çalıĢmalara göre oklu kirpilerin çalıĢma alanının yükseklik değerleri itibarıyla 1252 m. 

ile 685 m. yüksekliklerde yayılıĢ gösterdiği ve daha çok çalıĢma sahası kapsamında minimum 

yükseklik değerlerinin olduğu bölümlerde yoğunlaĢtıkları anlaĢılmaktadır. 

 

Porsukların ise yine 1252 m. ile 685 m. arasında değiĢen yükseklik değerlerine sahip olan 

çalıĢma alanı itibarıyla daha çok minimum yükseklik değerlerine yakın (sarı ve kızıl renkli 

bölgeler) bölümlerde yayılıĢ gösterdikleri anlaĢılmaktadır. 

 

Ayrıntılı bilgiler elde edilmek için alansal olarak belli yükseklik sınıflarına ayrılmıĢ olarak elde 

edilen yükseklik haritası verilerine göre oklu kirpi ve porsukların daha çok hangi yükseklik 

değerlerinde yaĢadığı tespit edilmiĢtir.  

 

Buna göre oklu kirpilerin, çalıĢma sahasının % 9‟luk kısmını kapsayan 700-800 m. ile  % 

39.3‟lük kısmını kapsayan 800-900 m. yükseklikleri arasında yoğun olarak görüldüğü tespit 

edilmiĢtir. Ayrıca bazı yaĢam belirtilerinin ise sahanın % 41.8‟lik kısmını kapsayan 900-1000 m. 

yükseklik sınıfında bulunduğu anlaĢılmaktadır.   

 

Porsukların ise en fazla, çalıĢma sahasının % 39.3‟lük kısmını kapsayan 800-900 m. yükseklik 

sınıfında görüldüğü tespit edilmiĢtir. Ayrıca bazı yaĢam belirtilerinin de yine sahanın % 41.8‟lik 

kısmını kapsayan 900-1000 m. yükseklik sınıfında bulunduğu anlaĢılmaktadır (ġekil1). 
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ġekil 1. Oklu kirpi ve porsuk yaĢam belirtileri ile çakıĢtırılmıĢ olan yükseklik değerlerinin alansal olarak 

sınıflandırıldığı yükseklik haritaları. 

3.5.2. Eğim Haritası 
 

Oklu kirpilerin, çalıĢma sahasının % 14‟lük kısmını kapsayan orta (% 50-75) sınıf eğim 

grubunda yoğunlaĢtığı görülmektedir. Bundan baĢka, oklu kirpilere ait bazı belirtilerin ise 

sahanın % 2‟lik orandaki az bir kısmını kapsayan % 100 ve üzeri, çok yüksek eğim grubu 

içerisinde kaldığı tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla oklu kirpilerin, yaĢam ortamı olarak genellikle 

sarp ve yüksek eğimli yapıya sahip arazileri sevdiği anlaĢılmaktadır. Porsukların ise genellikle, 

çalıĢma sahasının % 47‟sini kapsayan çok düĢük (%0-25) eğim sınıfı ile % 33‟ünü kapsayan 

düĢük (%25-50) eğim sınıfları arasında yayılıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir. Ancak az da olsa bazı 

belirtilerin yüksek eğim sınıflarında bulunan arazilerde bulunduğu anlaĢılmaktadır(ġekil 2). 

   

ġekil 2. Oklu kirpi ve porsuk yaĢam belirtileri ile çakıĢtırılmıĢ olan eğim haritaları. 
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3.5.3. Bakı Haritası 
Oklu kirpilerin güney (G), güneydoğu (GD) ve güneybatı (GB) bakılarında yoğunlukla 

görüldüğü tespit edilmiĢtir. Az sayıdaki bazı belirtilerin ise kuzey (K) bakı bölümlerinde 

görüldüğü de anlaĢılmaktadır. 

 

Porsukların ise genellikle tüm bakılara uğradığı ancak özellikle güney (G) ve güneydoğu (GD) 

bakılarında veya bu bakıların uç kısımlarında daha fazla yoğunlaĢtığı anlaĢılmaktadır (ġekil 3). 

   

ġekil 3. Oklu kirpi ve porsuk yaĢam belirtileri ile çakıĢtırılmıĢ olan bakı haritaları. 

 

3.5.4. Türlerin Habitat Tercihi Değerlendirmesi 
Porsuk ve oklu kirpilerin saha içerisinde Anadolu palamut meĢesi (Quercus ithaburensis) ve 

Pırnal meĢe (Quercus ilex)  türü ile kaplı arazileri yaĢam ortamı (habitat) olarak tercih ettikleri 

anlaĢılmaktadır. Tarımsal alanlarda görülen yaĢam belirtilerinden ise türlerin bu alanlardan 

ihtiyaçlarını giderme amaçlı faydalanmaların söz konusu olduğu söylenebilir (ġekil4 ).  

 

 

3.5.5.İstatistik Analizi 
SPSS 15.0 istatistik programı yardımı ile tek-yönlü varyans analizi yöntemi uygulanarak 

belirtiler ile yükseklik ve eğim sınıfları arasında istatistiksel bir iliĢkinin varlığı araĢtırılmıĢtır. 

Buna göre oklu kirpi ve porsuklar arasında yükseklik ve eğim olarak istatistiksel açıdan anlamlı 

bir iliĢkinin olduğu anlaĢılmıĢtır(p < 0,001) (Tablo 1, 2). 

 

Analizler neticesinde, oklu kirpiler açısından ortalama yükseklik değeri 849,97 m. olarak 

bulunmuĢtur. Ortalama yükseklik değeri porsuklarda da 841,36 m. ile oklu kirpilere yakın 

yükseklik değerlerinde olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre oklu kirpilerle porsukların yayılıĢ 

alanlarının birbirlerine çok yakın yüksekliklerde bulunduğu görülmektedir.  
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ġekil 4. Oklu kirpilerin ve porsukların yaĢam belirtileri ile çakıĢtırılmıĢ olan çalıĢma alanını kapsayan 

Adıyaman serisi meĢçere (amenajman) haritaları. 

 
Tablo 1, 2. Porsuk ve oklu kirpiler arasındaki % 95 güven aralığındaki yükseklik ve eğim iliĢkilerini 

gösteren istatistik veriler. 

  
 

Yine oklu kirpi ve porsuk belirtilerinin eğim değerlerine ait genel istatistikler neticesinde oklu 

kirpilerin ortalama eğim olarak % 61,58 ile yüksek bir eğim değerinde oldukları bulunmuĢtur. 

Porsukların ise ortalama eğim değeri % 37,85 olarak belirlenmiĢtir. Buna göre oklu kirpilerin 

porsuklara göre yaĢam ortamı olarak oldukça sarp, meyilli arazi koĢullarını yeğledikleri 

anlaĢılmaktadır. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

ÇalıĢma sahası kapsamında oklu kirpilerin, yükseklik olarak yoğunlukla 700-900 m. 

seviyelerindeki alanları ve eğim olarak ise en çok %50-75 arası arazileri tercih ettikleri 

anlaĢılmıĢtır. Buna göre oklu kirpilerin, habitat olarak genellikle fazla yüksek rakıma sahip 

olmayan, sarp ve fazlaca eğimli yapıya sahip arazileri sevdiği anlaĢılmaktadır. Porsukların ise 
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yükseklik olarak oklu kirpilere benzer Ģekilde 800-900 m. yükseklik seviyelerindeki alanları ve 

eğim olarak ise oklu kirpilerin aksine  %0-50 arasında değiĢiklik gösteren ve genellikle eğimi az 

olan yerleri tercih ettikleri anlaĢılmıĢtır. Buna göre porsuklar habitat olarak fazla eğim ve 

yüksekliğe sahip olmayan arazi yapılarını tercih ettikleri anlaĢılmaktadır. Nitekim arazi 

gezilerinden de bu sonuçları doğrulayıcı veri ve bulgular elde edilmiĢtir. Ancak belirtmek gerekir 

ki; oklu kirpi ve porsukların dağılımlarının yalnızca çalıĢma alanı ile sınırlı olmadığı ve daha 

geniĢ yayılıĢ gösterdikleri belirlenmiĢtir. 

 

Arazi gezileri sırasında oklu kirpi ve porsuklara ait elde edilen bazı belirtilerin dere kenarlarında 

bulunması onların su ihtiyaçlarını gidermek üzere bu alanlara geldiğini kanıtlar niteliktedir. 

Haritalardan da anlaĢılacağı üzere koordinatların daha çok çalıĢma sahasındaki Halya Deresi 

civarında yoğunlaĢması bu durumun en önemli göstergelerindendir. Ayrıca porsuk ve oklu 

kirpilerin saha içerisinde Anadolu palamut meĢesi (Quercus ithaburensis) ve Pırnal meĢe 

(Quercus ilex) türü ile kaplı arazileri habitat olarak tercih ettikleri anlaĢılmaktadır.  

 

Yaptığımız çalıĢmalar neticesinde elde edilen bilgilere göre oklu kirpilerle porsukların yayılıĢ 

alanlarının birbirlerine çok yakın yüksekliklerde bulunduğu ve oklu kirpi ile porsuk türleri 

birbirlerinin habitatını kullandığı anlaĢılmıĢtır. Yani bu durumda çalıĢma sahasında türler arası 

bir rekabetin söz konusu olduğu sonucu çıkarılabilmektedir. Bu rekabette, oklu kirpilerden daha 

hızlı ve atik olan porsukların çalıĢma alanı kapsamında yakalanma riskinin daha az olduğu 

tespitlerine dayanılarak, daha Ģanslı durumda oldukları söylenebilir.  

 

Özellikle oklu kirpilerin yöredeki tarlaları gıda ihtiyaçlarını giderme amaçlı ziyaret ediĢleri ve 

ürünlere zarar vermelerinden ötürü köylülerin bu türe karĢı bakıĢ açılarının negatif yönde olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Mahsullerinin zarara uğramasını istemeyen yöre insanları bu nedenle oklu kirpiler 

üzerinde ya tuzaklarla yakalama ya avlama ya da türün barınaklarını bozarak onların yaĢama 

olanaklarını kısıtlama gibi eylemler gerçekleĢtirmektedirler. Bu nedenle de bu alanlarda yayılıĢ 

gösteren türlerin nesli tükenme tehlikesi ile karĢı karĢıya kalacak derecelere gelmiĢtir.  

 

Yöre insanlarının yanı sıra oklu kirpilerin nesli açısından en büyük tehlike, göçebe insan 

topluluklarının bu yabani hayvanı avlayarak onun etinden yararlanmasıdır. Oklu kirpinin yaĢam 

alanları ve barınaklarını sürekli olarak takibe alan bu insanlar adeta haftalık et ihtiyaçlarını bu 

türden karĢılarcasına bu hayvanı devamlı suretle avlamakta oldukları görülmüĢtür. Bu durum 

oklu kirpiler için büyük bir sorun oluĢturmakta ve onların neslinin gerçek anlamda tükenmesine 

yol açacak potansiyel bir tehlike olmaktadır. Porsukların ise besin kaynaklarına ulaĢma 

zorunluluğu nedeni ile otoyollar üzerinden geçiĢleri sırasında taĢıtların çarpması onların 

ölümlerine neden olduğu tespitler arasındadır. Bu nedenle türün kullanabileceği bazı bölgelerde 

uyarı levhalarının yerleĢtirilmesi türün ölüm tehlikesini önleyici tedbirlerdendir.  

 

Oklu kirpi ve porsuk yaban hayvanları üzerine yapılan bu araĢtırmalar neticesinde anlaĢılmıĢtır 

ki; yetkili kurum, kuruluĢ veya Ģahıslarlar tarafından vakit kaybedilmeden bu türlerin 

varlıklarının devamlılığına yönelik bir takım düzenleme ve iyileĢtirmeler yapılması 

gerekmektedir. Bunların en baĢında türler için potansiyel tehlike olan insanları bilinçlendirme 

faaliyetlerinde bulunulmalıdır. Tüm toplumu ve özellikle de bu türleri adeta canavar gibi gören 

veya onları öldürmek suretiyle fayda sağlayan bir zihniyetin oluĢtuğu toplulukları türler 

hakkında gerek tanıtıcı ve bilinçlendirici seminerler düzenleyerek onları duyarlı hale getirmek ve 
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gerekse de dergi, kitapçık veya broĢürlerle bilgilendirme kampanyaları baĢlatılmak 

gerekmektedir. 

 

Ayrıca bölgede bir avcılık kontrol merkezi kurularak belirli ve stratejik noktalarda gerek kurum 

personelleri ve gerekse de gönüllü vatandaĢlarla iĢbirliği sağlanarak sürekli ve koordineli 

denetlemelerde bulunulmalıdır. Bu sayede, düĢüncesiz ve acımasızca, tatminkârlık uğruna, 

plansız bir Ģekilde yapılan avlanmaların bir nebze de olsa önüne geçilmesi sağlanabilecektir. 

Ülkemizde, üzerinde pek fazla araĢtırma ve çalıĢma yapılmamıĢ olan oklu kirpi ve porsuklar 

hakkında, ülkemiz ve hatta bölgelerimiz olarak yayılıĢ, popülasyon durumu, yoğunluk, dağılım 

gibi ekolojik bilgilerin elde edilmesi, bu iki türün ülkemizdeki neslinin ne durumda olduğunun 

belirlenmesi ve böylelikle, çıkabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda ne gibi önlemler 

alınabileceğinin belirlenebilmesi açısından üzerinde önemle durulması gereken bir gerçektir. 
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Özet 

Ormancılık, çeĢitlilik gösteren endüstriyel bir sektördür. Teknolojide yaĢanan geliĢmeler ormancılık 

sektörüne de yansımaktadır. Yeni teknoloji seçiminde ülke ve teknolojilerin kullanılacağı sektör koĢulları 

iyi bilinmeli ve buna göre tercihlerde bulunulmalıdır.  

 

Ülkemizde ormancılıkta üretimde tomruk metodu kullanıldığı ve teknolojik açıdan da Motor-manuel 

yöntemlerle üretimin gerçekleĢtirildiği bilinmektedir. Bu çalıĢma ile Kastamonu gibi alanın %60‟ı orman 

olan ve ülke ormancılığının yoğunluk kazandığı bir yörede bulunan ağaç hasat makinesine ait çalıĢma 

olanakları değerlendirilecektir. Hali hazırda kullanıldığı arazi koĢuları, üretim metotları ve meĢçere 

yapıları dikkate alınarak gözlemlerle değerlendirmeler ortaya konulacaktır. Böylece temin edilmiĢ olan 

ağaç hasat makinesinin ülke Ģartlarına olan uyumunun değerlendirilmesinin yanı sıra teknik özellikleri de 

dikkate alınarak mevcut ağaç hasat makinesinin daha verimli çalıĢabileceği ortamlar da belirlemiĢ 

olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Ağaç Hasat Makinesi, Ormancılıkta Üretim, Kastamonu       

 
Abstract  
Forestry is an industrial sector; shows variety. Developments in technology also affect the forestry sector 

too. To decide the new technology, the country and sector conditions of the potential usage area of new 

technology should be known well. 

 

It is known that in our country; cut to length method is used in forest harvesting and  also technologically; 

motor-manuel methods are used. With this study, working opportunities of harvester in an area like; 

Kastamonu 60% of it is forest and has an important role in national forestry activities will be evaluated. 

The observations about; conditions of usage area of harvester, production methods and stand structures 

will be presented. So; possible more efficient working areas for gotten harvesters will be defined and the 

compatibility of harvester and our country will be defined with the help of evaluating the technical 

properties of the harvester 

 

Key words: Harvester, Timber Production, Kastamonu 

 

1. Giriş 

Ormancılık, çeĢitlilik gösteren endüstriyel bir sektördür. Teknolojide yaĢanan geliĢmeler 

ormancılık sektörüne de yansımaktadır. Herhangi bir sektördeki yeni teknoloji, ya tarafınızdan 

icat edilecek ya da satın alınacaktır. Ancak her ikisinde de temin edilen teknoloji sektörün 

amacına uygun ihtiyaçlara doğru cevap verebilmelidir. Bunun için ülke ve yeni teknolojilerin 

kullanılacağı sektör koĢulları iyi bilinmeli ve buna göre tercihlerde bulunulmalıdır.     

 

Odun hammaddesi üretimi, kesim ve taĢıma iĢlemlerinin tamamlanması ile gerçekleĢmektedir. 

Üretime konu olan iĢaretlenmiĢ ağacın kesilmesi, devrilmesi, dallarının temizlenmesi, 

standartlara uygun olarak ölçülüp bölümlere ayrılması, kabuğun soyulması, kesim sahasında 

mailto:korhanenez@yahoo.com
mailto:baricak@hotmail.com
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hazırlanan ürünün orman yoluna kadar taĢınması ve taĢıma araçlarına yüklenerek orman 

depolarına kadar taĢınması, boĢaltılması ve istiflenmesi gibi faaliyetler, üretimde söz konusu 

olan iĢlemlerdir (Acar ve ġentürk, 1996; Karaman, 1997; Topalak, 1998; Eker, 2004). 

Odun hammaddesi üretim metodu; genellikle tomruk metodu, bütün gövde metodu ve bütün 

ağaç metodu olarak 3 kategoride sınıflandırılmıĢtır. Türkiye‟de çoğunlukla tomruk metodu 

kullanılmaktadır  (Eker, 2004; Acar, 2004a). 

 

Günümüzde odun üretimi ve taĢıma çalıĢmalarında klasik yöntemlerin yanında özellikle geliĢmiĢ 

ülkelerde modern bölmeden çıkarma araçları da kullanılmaktadır.  Bunlar; processor, skidder, 

forwarder, harvester, uzaktan kumandalı hava hattı gibi geliĢmiĢ makinelerdir (Öztürk and 

Hasdemir 2010).  

 

Ülkemizde ormancılık çalıĢmalarına mekanizasyonun giriĢi 1950‟li yıllara dayanmaktadır. 

Ormancılıkta üretim çalıĢmalarında makine seçimi önemli bir konuyu oluĢturmaktadır. Makine 

seçiminde üretilen ürünün ebatları, arazi koĢulları, alan içerisinde orman - sürütme yollarının 

mevcudiyet durumu, sürütme mesafesi, ürün cinsi ve maliyet göz önünde bulundurulmalıdır. 

Buna göre üretim çalıĢmalarının hangi yöntemle yapılacağı belirlenmelidir. Sonrasında üretim 

çalıĢmalarında makine tercih edilecekse kullanılacak en uygun makine türünün seçimine 

gidilmelidir. Bunun yanında mekanizasyonun verimli olabilmesi, piyasanın talep ettiği kaliteli, 

piyasa değeri yüksek, standartlara uygun ürünün öngörülen sürede sağlanmasına bağlıdır. Ayrıca 

mekanizasyon ile çevreye verilen zarar minimumda olup iĢ güvenliği açısından da kaza riskini 

azaltmaktadır. Mekanizasyon, zamanın çok önemli olduğu ormancılık çalıĢmalarına hız ve 

verimlilik de kazandırmaktadır (Öztürk and Hasdemir 2010).  

 

Bu çalıĢma ile %60‟ı ormanlarla kaplı, Türkiye ormancılığının endüstriyel odun üretiminin 

%10‟nun yapıldığı Kastamonu yöresinde ekskavatöre monteli AFM75 hasat baĢlıklı ağaç hasat 

makinesine ait gözlemler yapılmıĢtır. Bu harvesterin farklı arazi yapılarındaki performansını 

değerlendirmeden önce ağaç türleri ve boyutları arasındaki performans değiĢimini 

gözlemlenmiĢtir. Halen devam eden çalıĢmaya ait izlenimler burada paylaĢılacaktır.  

 

2. Materyal ve Yöntem 
 

2.1. Materyal 

 

2.1.1. Kastamonu Ormanları ve Arazi Özellikleri 

Türkiye %27,2‟si ormanlarla kaplı olmakla beraber bu ormanların %15, 82‟si %0,18; 09‟u %0-

10; 40,47‟si %10-30; %22,78‟i %30-60 ve %2,84‟ü de %60‟dan fazla eğime sahip arazilerdir 

(Anonim, 2007). Kastamonu yüzölçümü olarak Türkiye‟nin %1,7‟sini kaplamakta, ormanları ise 

ülke ormanlarının %3,7‟sini oluĢturmaktadır. Orman servetinin %7,3‟ü Kastamonu ormanlarında 

bulunup, ülkenin ormanlardan elde ettiği faydalanmanın %5,4‟ü de yine bu yöredendir. 

Kastamonu ormanlarının %50‟si iğne yapraklı (Karaçam, Sarıçam, Göknar, Kızılçam), %28‟i 

yayvan yapraklı ağaçlardan (Kayın, MeĢe, Kestane, Kızılağaç, Kavak, Gürgen, Diğer yapraklı), 

%22‟si iğne ve yayvan yapraklı ağaçlardan oluĢmaktadır (Anonim 2006). Bununla birlikte 

Kastamonu 13110 km2 yüzölçümüne sahip olup yüzölçümünün %74,6‟sı dağlarla, %21,6‟sı 

platolarla, %3,8‟i de ovalarla kaplıdır (Ġbret 2004). 
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2.1.2. Ağaç Hasat Makinesinin Teknik Özelliklei ve Çalışma Prensibi 

Türkiye orman idaresinin kullandığı ağaç hasat makinesi, ekskavatör ve ona ilaveli harvester 

baĢlığından (boom) oluĢmaktadır. 2010 yılında alınan 2 adet ağaç hasat makinsinden birinin 

fotoğrafı ġekil 1‟de verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 1. Ağaç hasat makinesinin (Harvester) genel görünümü 

 

Eskavatör (Volvo FC 2121C) paletli olup, ağaç hasat makinesinin baĢlığı olmadan ağırlığı 22,8 

ton‟dur. Araç operatör kabinine ve bir hidrolik kola sahip olup, kabin 360 derece dönebilme 

kabiliyetindedir. Hidrolik kolun ucunda harvester baĢlığı bulunmaktadır. Üretim sahasında 

ağaçların yakalanıp kesilmesi, dallarının temizlenmesi ve bölümlere ayrılması bu baĢlık 

tarafından yapılmaktadır. Harvester baĢlığı kabin içerisinden bir joistikle kumanda edilmekte ve 

ağacın türüne ve ağaç çapına göre programlanabilmektedir. Bu sayede ürün boyutları standart 

olabilmektedir (URL-1 2011).    

 

Ağaç hasat makinesinin baĢlığı tomruğu kavramak için her iki yanda ikiĢer adet olmak üzere dört  

hareket edebilen, bir adet de sabit, bıçağa benzer kolla ve üç tane tırnaklı silindire sahiptir. 

Ayrıca harvester baĢlığının ucunda bölümlere ayırmaya yarayan bir motorlu testere 

bulunmaktadır (ġekil 2). 

 

 
ġekil 2. Ağaç hasat makinesi baĢlığı ve elemanları 
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Kesilecek olan ağacın yanına gelen harvester 94 cm çapına kadar olan ağaçları devirebilirken, 65 

cm‟ye kadar olan ağaçları kaldırarak bölümlere ayırabilmektedir. 65 cm‟den büyük çapa sahip 

ağaçları kaldıramamasının sebebi hidrolik kolun kaldırabilme gücüdür. Devirme iĢlemi yapılmıĢ 

ağaç yan yatırıldıktan sonra tırnaklı silindirler sayesinde ileri geri hareket ettirilmekte ve böylece 

dalları ve kabukların bir kısmını temizleyebilmektedir. Bu esnada harvester baĢında bulunan 

motorlu testere yardımı ile de bilgisayar sistemiyle ayarlanmıĢ boylama iĢlemi yapılmaktadır. En 

son tepe kısmını keserek uzaklaĢtırmaktadır. Harvester ekskavatörünün genel teknik özellikleri 

Tablo 1‟de verilmiĢtir (URL-1 2011) .  

 
Tablo 1: Harvester ekskavatörünün genel teknik özellikleri 

Volvo FC2121C Technical properties 

Gross HP 165 hp 

Max Torque 732 Nm 

Voltage 24 Volt 

Max speed 5,5 km/h 

Boom 5,7 m 

Arm 2,9 m 

Counterweight 4200 kg 

 

Ekskavatörün kollarının hareket kabiliyetleri ve mesafeleri ġekil 3‟de verilmiĢtir.  

 

 
C: 3050 mm E: 2150 mm G: 3660 mm L: 9650 mm 

D: 2750 mm F: 1041 mm H: 4460 mm M: 3050 mm 

ġekil 3: Ekskavatör kollarının hareket mesafeleri 

 

Palet tekerlekli ekskavatörler %100 eğime kadar olan arazilerde hareket kabiliyetine sahiptir. 

Ancak, hidrolik kolu üzerindeki aparattan her eğimde aynı verimi alamamaktadır (Sarı vd., 

2005). 
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2.2. Yöntem 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Araç Orman ĠĢletme Müdürlüğü Sıragömü Orman ĠĢletme 

ġefliği 37 nolu bölmesinde yol kenarı bakım çalıĢmalarında FC2121C ekskavatöre monteli 

AFM75 hasat baĢlıklı ağaç hasat makinesi bu çalıĢmanın materyalini oluĢturmaktadır.  

 

Bu çalıĢma ağaç hasat makinesinin çalıĢma Ģekillerinin tespit edilmesine yönelik olarak yapılmıĢ 

gözlemleri içerir. Yapılan bu gözlemler sonucunda ağaç hasat makinesinin Karaçam, Sarıçam ve 

Göknar ağaç türlerinin her çap gurubunun bir arada bulunması nedeni ile yol kenarında 

çalıĢtırılmıĢtır.   

 

Karaçam, Sarıçam ve Göknar ağaç türlerinde I (8-19,9), II (20-35,9), III (36-51,9) ve IV. (52‟den 

büyük) çap guruplarında, her bir gruptan 2 Ģer tane olmak üzere toplam 24  ağaç kestirilerek ağaç 

hasat makinesinin çalıĢma zamanına ait genel veriler elde edilmiĢtir. 

 

ĠĢçi çalıĢma zamanı, ağaç hasat makinesinin tarafından kesilip tomruklanan ağaçların mevzuata 

uygun Ģekilde dallarının budanması, kabuklarının soyulması için gereken zaman ağaç hasat 

makinesinde bağımsız olarak hesaplanmıĢtır. ÇalıĢma saat 13:15‟de baĢlanmıĢ ve 16:45‟de 

tamamlanmıĢtır.  

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1. Ağaç Türleri Yönünden Hasat Makinesinin Çalışma Zamanı ait Bulgular ve Tartışma 

Yapılan gözlemler sonucuna göre ağaç türlerine bakıldığında hasat makinesinin birim zamanda 

en fazla Göknar  (0,456 m
3
/dak.) ağacını kesebildiği görülmektedir. Bunu sırasıyla Sarıçam ve 

Karaçam ağaç türleri izlemektedir. Bunun nedeni karaçam ağaç türünün kabuklarının kalın, 

gövdesinin kalın dallı olması ve gövdenin sarıçam ve göknara nazaran daha az düz olmasıdır. 

Ayrıca karaçam (39 dak) için harcanan bakım, tamir ve dinlenme zamanı Sarıçam (33 dak.) ve 

Göknara (32 dak.) göre daha fazladır (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Ağaç Türleri Yönünden Harvester Zaman Analizi 

Ağaç 

türü 
DKGH 

Çap 

Gurupları 
Harv.Çz 

Harv. 

için Har. 

Diğ.Zam. 

1 Dak.Harv. 

Üretim 

 m
3
  dak dak m

3
/dak 

G 14135 I-II-III-IV 31.01 32 0.456 

Çs 11.758 I-II-III-IV 33.84 33 0.347 

Çk 8.185 I-II-III-IV 41.56 39 0.197 

 

3.2. Çap Gurupları Yönünden Hasat Makinesinin Çalışma Zamanı ait Bulgular ve 

Tartışma 

Tür ayrımı gözetmeksizin çap gruplarına göre bakıldığında en verimli çalıĢmanın III. çap 

grubunda (0.428 m
3
/dak) olmak üzere sırasıyla II., IV. ve I. çap gruplarıdır (Tablo 2). I. Çap 

gurubu için ağaçların çaplarının çok ince olması birim zamandaki üretim azaltmaktadır. IV. çap 

gurubunda ise ağaçların çaplarının kalın olması makinenin 2.8 ton‟luk kapasitesi zorlanmakta, 

bundan dolayı hortum patlaması, hararet, zincir atması, kama eğrilmesi gibi sorunlar 

oluĢmaktadır. Bu sebeplerden dolayı diğer çap gruplarına göre IV. Çap grubunda daha fazla 

zaman kaybı olmaktadır.    
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Tablo 2. Çap Gurupları  Yönünden Harvester Zaman Analizi 

Çap 

Gurupları 
DKGH Ağaç türü Harv.Çz 

Harv. için 

Har. 

Diğ.Zam 

1 Dak.Harv. 

Üretim 

 m
3
  dak dak m

3
/dak 

III 11.117 Çk-Çs-G 25.98 24 0.428 

II 3.541 Çk-Çs-G 9.20 18 0.385 

IV 18.398 Çk-Çs-G 65.00 50 0.283 

I 1.022 Çk-Çs-G 6.23 12 0.164 

 

 

3.3. Elde Edilen Ürün Yönünden Hasat Makinesinin Çalışma Zamanı ait Bulgular ve 

Tartışma 

Ağaç hasat makinesi çalıĢma prensipleri açısından ağacı dibinden kesmekte ve belirlenen 

uzunluktaki boylara bölmektedir. Bilindiği üzere Türkiye‟de ki ormancılık uygulamaları gereği 

eğer üretimi devlet orman iĢletmesi yapıyor ise bu elde edilen ürünlerden tomruk ve sanayi 

odununun kabuklarının da soyulması gerekmektedir. Kullanılan ağaç hasat makinesi ağacı 

dallarından yeterince iyi temizleyememekte ve kabuk soyma iĢlemi yapmamaktadır. Bunun 

içinde beraberinde yardımcı iĢlerin tomruk ve sanayi odunlarının kabuklarını soyması ve belirli 

alanlara toplaması gerekmektedir. Yardımcı iĢçilerin çalıĢma zamanları ağaç hasat makinesinden 

ayrı değerlendirilmiĢtir. Ağaç türlerine göre kabuk soymaya ayrılan süreler tablo halinde 

gösterilmiĢtir (Tablo 3). Tablo 3‟de de verildiği üzere karaçam için iĢçilik zamanı  %83,4 olup 

sarıçam ve göknara göre daha azdır. 

 
Tablo 3. Ağaç türlerine iĢçi - harvester zamanlarının dağılımı 

Ağaç 

türü 

Mesaha 

Miktarı(Net 

Üretim) 

M
3
 

Çap 

Gurupları 

Harv.Toplam 

Zamanı Dak. 

ĠĢçi 

Toplam 

Zamanı 

Dak. 

Genel 

Zaman 

Toplamı 

Harvester 

ÇalıĢma 

Yüzdesi % 

ĠĢçi 

ÇalıĢma 

Yüzdesi 

% 

Çk 6.884 I-II-III-IV 80.56 406.00 486.56 16.6 83.4 

Çs 7.933 I-II-III-IV 66.84 471.40 538.24 12.4 87.6 

G 11.171 I-II-III-IV 63.01 576.00 639.01 9.8 90.02 

 

ĠĢçi çalıĢma zamanlarının çap gruplarına göre dağılımına bakıldığında II. ve III. çap gurupları 

birbirine yakın ve bu iki grubun değerlerinin diğer çap guruplarına göre daha fazla olduğu 

görülmektedir (Tablo 4). 

 
Tablo 4. Çap sınıflarına göre iĢçi - harvester zamanlarının dağılımı  

Ağaç türü 

Mesaha 

Miktarı 

(Net 

Üretim) 

M
3
 

Çap 

Gurupları 

Harv.Toplam 

Zamanı Dak. 

ĠĢçi 

Toplam 

Zamanı 

Dak. 

Genel 

Zaman 

Toplamı 

Harvester 

ÇalıĢma 

Yüzdesi 

% 

ĠĢçi 

ÇalıĢ

ma 

Yüzd

esi % 

Çk-Çs-G 0.663 I 18.23 65.00 83.23 21.9 78.1 

Çk-Çs-G 2.633 II 27.20 203.00 230.20 11.8 88.2 

Çk-Çs-G 7.572 III 49.98 397.40 447.38 11.2 88.8 

Çk-Çs-G 15.120 IV 115.00 788.00 903.00 12.7 87.3 
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Üretim çalıĢmasının geneline bakıldığında bu deneme süresi içerisinde toplam 25,988 m
3
 üretim 

yapılmıĢ olup bunun için harcanan toplam zaman 1663,81 dakikadır. Bunun 210,41 (%12,6) 

dakikası hasat makinesinin harcadığı zaman, 1453,40 (%87,4) dakikası ise iĢçi çalıĢma süresidir. 

 
Tablo 5. 288 sayılı tebliğe göre Zaman Analizi (Kaynak: Anonim, 1996 

Ağaç türü DKGH 

M3 

Çap 

Gurupları 

Harv.Toplam 

Zamanı Dak. 

ĠĢçi 

Toplam 

Zamanı 

Dak. 

Genel 

Zaman 

Toplamı 

288 göre 

Toplam 

Çz.Dak 

 

FARK 

Dak. 

Çk-Çs-G 34.078 I-II-III-IV 210.41 1453.4 1663.81 2634.23 970.42 

 

Tablo 5‟e göre aynı Dikili Kabuklu Gövde Hacmine (DKGH) sahip ürün için 970.43 dakika yani 

%37 zaman tasarrufu sağlanmıĢtır. Bu durum makinenin ormancılık iĢgücünün azaldığı günümüz 

için zaman kazandıracağını ortaya çıkarmaktadır. 

 

3.4. Üretilen Emvallerin Kalitesi Yönünden Elde Edilen Bulgular ve Tartışma 

Arazi eğiminin %30 dan yüksek meyilde, %0-30 meyil gurubuna oranla normal üretime nazaran 

20 cm - 40 cm daha fazla yüksek kesime sebebiyet verildiği gözlemlenmiĢtir. Bunun nedenleri 

olarak; operatörün ağacın dip çapını arazi eğiminin görmeyi engellemesinden dolayı 

görememesi, “bom” diye adlandırılan kesme aparatı zincirinin toprağa değme endiĢesi ile ağacın 

dibine yerleĢtirememesi, ağaçların etrafındaki çalı ve genç dallı ağaçların görmeyi engellemesi, 

ağacın dip kısımlarındaki kök ĢiĢkinliklerinin olması sayılabilir. 

 

Makine boylamayı optik olarak yapmaktadır. Bunun için ağacı kestikten sonra boylamaya 

baĢlamadan önce sıfırlama yapmak amacı ile ağacın en baĢına gelerek bir parça kesmesi 

gerekmektedir. Operatörün sıfırlama esnasındaki bölümü direk olarak görememesi nedeni ile bu 

parçanın uzunluğu 5 cm – 20 cm arasında olmaktadır. Bunun yanı sıra ağaç gövdesinin eğri 

olması durumunda ilk boylamadan sonra tekrar sıfırlama ihtiyacı doğmaktadır. Bazen de ağacın 

IV. Çap gurubunda olması yani ağırlığının fazla olması durumunda ağacı yere birkaç kez bırakıp 

alması tekrar sıfırlama yapmayı gerektirmektedir. Bu sıfırlamalar her seferinde parça kesilmesine 

ve dolayısı ile ürün kaybına neden olmaktadır.  

 

Ayrıca operatörün ormancılık eğitimli olmaması her durumda makine yanında boylamayı 

yönlendirecek bir uzmana gereksinim duymaktadır. 

 

IV. Çap gurubunda ve boyu 15 metreden fazla olan ağaçlarda kesme iĢleminden sonraki 

devrilme sırasında kökte “sakal” oluĢumuna neden olmakta ve ağacın yaklaĢık 1/3‟lük kısmından 

kırılmaktadır. Bu durum tekrar sıfırlamayı gerektirmekte dolayısı ile ürün verim kaybına neden 

olmaktadır. Kırılan bölümün ürün cinslerinde bir alt guruba kaymasına neden olmaktadır.  

 

Karaçamda ve tüm ağaç türlerinin son 1/3 lük bölümünde bulunan kalın dalların budanması 

iĢlemi yetersiz olmaktadır. Budama iĢlemi bomun ucundaki ağacı kavrayan kolların üzerindeki 

bıçakların dal budaması için kesme Ģeklinde değil, kırma sureti ile olmakta ve dolayısı ile 

kabukları da soyamamaktadır. Bunun için tekrar iĢçi ile budama ve kabuk soyma iĢlemine 

ihtiyaç duymaktadır.  
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3.5. Makine kapasite, yürüme, tamir, bakım ve dinlenme yönünden inceleme: 

Kesmeye harcanan zaman dıĢında kalan zamanın yürüme, tamir, bakım ve dinlenme için 

harcandığı tespit edilmiĢtir.  

 

Ağaç hasat makinesi ülkemizde yeni ve tek bir ilde distribitörünün olması arızaların mahalli 

imkanlarla çözülememesine ve yedek parça sorunlarına neden olmaktadır. 

 

Operatör yardımcısının bulunmaması özellikle zincir bileme ve diğer bakım-arıza durumlarında 

zaman kaybına neden olmaktadır. 

 

Makinenin paletli olması nedeniyle orman yollarında çalıĢtırılabilmesine rağmen asfalt yolarda 

taĢıyıcı treylere gerek duyulmaktadır. Ayrıca makinenin paletli olması nedeniyle gençliğe zarar 

verebilecektir. Bundan dolayı gençliğe zarar vermeden sadece bakım patikasından 7 metre sağda 

ve 7 metre solda bulunan ağaçlarda üretim yapabilecektir. 

 

Makinenin çok büyük olması %30 dan fazla meyilde ve zamanında-yeterli bakım görmemiĢ 

ormanlarda hareket kabiliyetini sınırlandıracaktır.  

 

Aynı guruptaki diğer iĢ makinelerine göre daha geniĢ olduğundan nakillerde kullanılan treylerin 

geniĢ olması veya ek aparat yapılması gerekmektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Genel anlamda hasat makineleri zaman ve iĢ gücü tasarrufu sağlarken verimliliği ve 

standardizasyonu da artırmaktadırlar. Güç arazi koĢulları ve açık alanda yürütülen ormancılık 

faaliyetleri için bu durum son derece önemlidir. Türkiye özelinde bu durum değerlendirildiğinde, 

topografyanın çok kırıklı olması ve orman sınırının antropojen etkilerden dolayı daha yüksek 

rakımlara çekilmesi mekanizasyon kararı verilirken daha dikkatli davranılmasını gerekli 

kılmaktadır. Kastamonu‟nun büyük oranda (%74,6) dağlarla kaplı olması durumu bir anlamda 

Türkiye‟nin de genelini yansıtmaktadır. 

 

Harvester baĢlığının bağlı olduğu ekskavatör optimum olarak %30 eğime kadar çalıĢabilirken 

ülke topraklarının % 83‟ü %30‟dan fazla eğime sahip alanlardan oluĢmaktadır. Bundan dolayı 

harvesterin bağlı olduğu araç Türkiye‟nin ormanlık alanlarının ancak %17‟sinde verimli olarak 

çalıĢabilecek kapasitededir. Ancak, kaza risk faktörü açısından bakıldığında harvesterların 

Türkiye ormancılığında kullanılması olumlu yönde bir katkı ve geliĢmedir. 

 

Ağaç hasat makinesinin yapılan gözlemler sonucu olumsuz yönleri Ģu Ģekilde sıralanabilir:  

 IV.Çap gurubunda, ağacın toplam ağırlığının makine kapasitesini geçmesinden dolayı 

hortum patlaması, hararet, zincir atması, kama eğrilmesi gibi  nedenlerle verimli 

olmadığı, 

 Karaçam gibi kalın kabuklu ve kalın dallı ağaçlarda, kabuk soyma, dal budama, üretim 

miktarı yönünden sarıçam ve göknara göre yetersiz ve verimsiz olduğu, 

 Karaçam gibi kalın kabuklu ve kalın dallı, reçine miktarı fazla  ağaçlarda harcanan 

bakım, tamir ve dinlenme zamanının  Sarıçam ve Göknara  göre daha fazla olduğu, 

 Kabuk soyma, dal budama yönünden mevzuata göre yeterli olmadığından, üretilen 

emvallerde iĢçilik yönünden daha fazla (%87) iĢçilik zamanına gerek olduğu,  
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 %30 dan yüksek meyilde, %0-30 meyil gurubuna oranla normal üretime nazaran 20cm-

40 cm daha fazla yüksek kesime sebebiyet verildiği, 

 Boylama sırasındaki baĢlangıç noktasını bulma amacıyla yapılan sıfırlamalar, her 

seferinde takoz kesilmesine ve dolayısı ile emval verim kaybına neden olduğu, 

 Operatörün ormancılık eğitimli olmaması, makine yanında boylamayı yönlendirecek bir 

muhafaza memuruna gerek olması, 

 IV.Çap gurubunda ve boyu 15 metreden fazla olan ağaçlarda kesme iĢleminden sonraki 

devrilme sırasında kökte sakal kalması ve ağacın 2/3 lük kısmından kırılma meydana 

gelmesi, 

 Kırılan bölümün emval cinslerinde bir alt guruba kaymasına neden olması, 

 Ġnce çaplarda ve göknar gibi yumuĢak ağaçlarda makinenin bomunda bulunan 

mahmuzların ağacın gövdesinde 2-3 cm‟lik parçalanma ve yaralanmalara neden olması, 

 Distribitörünün sadece Konya ilinde olması, makinenin hala garanti kapsamında olması 

nedeni arızaların mahalli imkanlarla çözülememesi ve yedek parça sorunlarının zaman 

kaybına neden olması,  

 Paletli olması nedeniyle orman yollarında çalıĢtırılabilmesine rağmen asfalt yolları 

bozabileceği olarak sıralanabilir. 

 

Bununla birlikte olumlu yönleri ise:  

 288 sayılı tebliğdeki çalıĢma zamanları ile kıyaslandığında, aynı miktar DKGH için %37 

zaman tasarrufu sağlandığı, 

 DüĢük eğim grubunda traĢlama ve bakım patikalarının 7‟Ģer m her iki tarafında, sarıçam-

göknar ağaç türlerinin  II. ve III. Çap guruplarında yeterli ve verimli  olduğu,  

 Optik okuma nedeni ile boylamada ölçüm hatasının minimuma indiği, 

 Bom‟unun 7 metre uzunluğunda olması sürütme açısından avantaj sağladığı, 

 Uzun boy tomruk üretiminde, mevcut üretim yöntemine göre daha avantajlı olduğu, 

 Uygun meyillerde, yangın görmüĢ sahaların boĢaltılmasında, bakım patikalarının 

açılmasında verimli üretim yapabileceği, 

 Paletli olması lastik tekerli benzer araçlara göre çamur ve karlı zeminlerde çalıĢma 

kolaylığı sağlayacağı, 

 Mevcut üretim yöntemlerinde meydana gelen yaralanmalı ve ölümle sonuçlanan iĢ 

kazalarının en aza ineceği, 

 Mevzuatımız açısından kabuklu üretimin yapılabilmesinin sağlanması halinde üretim 

hızının artacağı, 

 Makinenin bomunun 360 derece dönerek ağacı, emvalleri ve üretim artıklarını istenen 

yere bırakabilmesi olarak sıralanmaktadır. 

 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda paletli ekskavatöre monteli ağaç hasat makinası için;  

 Bomdaki kavrama kolları üzerinde bulunan bıçakların geliĢtirilerek dal budamasının 

standarda uygun hale gelebileceği, 

 Yüksek kesimin engellenmesi açısından, makinenin bomuna mini kamera veya sensör  

takılabileceği, 

 Mevcut durumdaki mahmuzların ağacın sadece  üç noktasından kabuk soyduğundan, 

ağacın kavrama kolları içerisinde dairesel tur atmasını sağlayacak aparat geliĢtirilmesi 

halinde kabukların tamamının  soyulabileceği, 
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 Sıfırlamada sırasında takoz kesilmesinden meydana gelen verim kaybının engellenmesi 

açısından baĢlangıç noktasını tespit edecek sensör geliĢtirilmesi, 

 Makinenin yazılımının ülkemiz ağaç türleri ve ormancılık mevzuatı açısından 

değerlendirilerek yeni yazılımın geliĢtirilmesi, 

 Mevzuatımızın yeniden düzenlenerek diğer ülkelerde olduğu gibi kabuklu üretime imkan 

sağlanması durumunda kabuk soyma konusundaki olumsuzlukların ortadan kalkacağı, 

 Bazı Bölge Müdürlüklerimizde bulunan kavak, sahil çamı gibi tarımsal ormancılık 

yapılan yerlerde daha verimli çalıĢabileceği, 

 Yardımcı operatöre ihtiyaç olduğu, operatöre ve yardımcı operatöre ormancılık eğitimi 

verilerek boylamayı yönlendirecek bir muhafaza memuruna ihtiyacı ortadan kaldıracağı, 

 Yardımcı operatörün makine tamir ve bakımında harcanan zamanı asgariye indirerek 

verimliliği artıracağı, 

 Operatörün bölgeye ve ağaç cinslerine yabancı olması, daha önce yol güzergahında bu 

makine ile çalıĢmamıĢ olması gibi olumsuzluklar ve arıza sayısının fazla olmasından 

kaynaklanan zaman ve verim kaybı zaman içerisinde asgariye indirilebileceği, 

 Ülkemizdeki yasal zorunluluklar orman köylüsünün iĢlendirilmesini zorunlu ve gerekli 

kılmaktadır. Harvester kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılırken harvesterin kira 

bedelinin halkın faydalanabileceği seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Orman iĢçiliğinin 

de bir sorunu olan liyakatsız kiĢilere dahi iĢ verilmesi, son beĢ yılda yaklaĢık 1 milyon 

azalan orman köyü nüfusu ve artan yaĢlı nüfus oranı teknolojik geliĢmelerin gerekliliğini 

bir kez daha ortaya koymaktadır.  

 Sonuç olarak, Türkiye ormancılığı için harvester yerine harvester baĢlıklı forwarder 

tercihi sadece hasat iĢeri değil bölmeden çıkarma iĢlemleri yapılabilir. Daha yüksek eğim 

gruplarında çalıĢabilen paletli üretim-nakliye araçların genellikle dağlık arazilerde yayılıĢ 

gösteren Türkiye ormanlarında kullanımı uygun olacaktır. Böylelikle Türkiye‟de 

mekanizasyon düzeyi istenilen amaç doğrultusunda yükselebilecek ve daha entansif bir 

ormancılık sergilenebilecektir. 
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Özet 

DıĢsallık; herhangi bir kiĢi/firmanın üretiminin ya da tüketiminin herhangi bir talepte bulunmayan ve 

ödeme yapmayan diğer bir kiĢi/kiĢileri/firmayı olumlu ya da olumsuz biçimde etkilemesidir. 

Ağaçlandırma çalıĢması yapılan havzanın tarımın iyileĢmesine katkı sağlaması pozitif dıĢsallıklara bir 

örnektir. Çevresel değerlerin daha önem kazandığı son yıllarda dıĢsallıklarda önem kazanmaktadır. 

Ayrıca dıĢsallıklar, havza yönetimi ve çevre sorunları için önem arz etmektedir.  

 

Pozitif ve negatif dıĢsallıklar, olumlu ya da olumsuz Ģekilde etkilenen insanlar açısından önemli olduğu 

kadar, ormancılık sektörü açısından da önemlidir. DıĢsallıkları ülkemiz ormancılık sektörü açısından 

değerlendirmek faydalı olacaktır. Bilindiği gibi, Ülkemizde mikro düzeyde orman isletme müdürlüğü 

bilânçoları ve makro düzeyde ise sektör bilânçolarına orman kaynağından sağlanan mal ve hizmetlerin 

değeri tam olarak yansıtılamamaktadır. ĠĢte bu noktada, ilk aĢamada orman kaynağının sunduğu tüm 

faydaların dikkate alınması düĢünülebilir. Ancak bunun için tüm odun dıĢı orman ürünleriyle birlikte 

ormanların sahip olduğu dıĢsallıkların da belirlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Dünya 

üzerinde birçok ülkede orman dıĢsallıkların bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde oluĢturduğu etkileri 

belirlemeye yönelik çalıĢmalar artan bir Ģekilde devam etmektedir.  

 

Bu çalıĢmada Balıkesir Ġli sınırları içerisinde iki ormancılık örgütü olan Balıkesir Orman Bölge 

Müdürlüğü ve Balıkesir Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünün ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yatırımları 

projelerinin dıĢsallıkları tespit edilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: DıĢsallıklar,  Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Orman Kaynakları, Pazarı 

Olmayan Orman Faydası 

 

Abstract 

Externality; any person / firm's production or consumption and not pay a claim does not make any other 

person / persons / companies in a positive or negative affects. Afforestation work to contribute to the 

improvement of agriculture in the basin is an example for positive externality. The increasing importance 

of environmental values are more important in recent years, externalities. In addition, externalities, it is 

important for watershed management and environmental issues. 

 

Positive and negative externalities, positive or negative way, as well as important in terms of people 

affected, in terms of forestry sector is also important. Forestry sector in Turkey will be useful to evaluate 

in terms of externalities. Forest resources can not be considered all the benefits offered may be 

considered. But to do this with all non-wood forest products from forests that have the required 

identification and evaluation of externalities. Forest externalities in many countries around the world, 

regional, national and international levels to determine the effects of work continues to be increasing.  

 

In this study, the Aegean Sea coast in the province of Balikesir in two forestry organization, the Forest 

District Office and the Provincial Directorate of Environment-Forest reforestation and erosion control 

projects, investments will be determined by externalities. 

 

Keywords: Externalities, Afforestation, Forest, Forest Non-Market Benefit, Balikesir 

mailto:cetin516@gmail.com
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1. Giriş 

Birçok tanımı olan „orman‟ kavramı kanunda kısaca; “ağaç ve ağaççıklar yerleriyle beraber 

ormandır.” Ģeklinde belirtilmiĢtir. Orman; geniĢ bir alanda kendine özgü iklim oluĢturabilen, 

özellikle belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçların, ağaççık, çalı, otsu bitkilerin, yosun, 

eğrelti, mantarların, toprak altında ve üstünde yaĢayan mikroorganizmaların, çeĢitli böcek ve 

hayvanların orman toprağıyla beraber oluĢturduğu bir yaĢam birliğidir (Ayanoğlu, 1992). 

 

Rio Konferansı ile Ģekillenmeye baĢlayan 21. yüzyıl ormancılığı ile Evren, ekosistem ve insan 

açısından orman değer kazanmaktadır (Alkan ve ark., 2010). Orman kaynağının çıktıları(ürettiği 

mal ve hizmetler), yani fayda ve iĢlevleri önceki dönemlere göre giderek hem somutluk 

kazanmakta, hem de çeĢitlenmektedir. Ormanların değerleri gitgide somut ve toplumsal planda 

büyümektedir(Geray, 2004). Ülkemizde orman kaynaklarından beklenen fayda ve iĢlevleri 

Eraslan (1982)‟de 10 grup altında sınıflandırılmıĢtır. Bu fayda ve ĠĢlevler; 

 

1-Orman Ürünleri Üretim ĠĢlevi,  

2-Hidrolojik ĠĢlevi,  

3-Erozyonu Önleme ĠĢlevi,  

4-Klimatik ĠĢlevi,  

5-Toplum Sağlığı ĠĢlevi,  

6-Doğayı Koruma ĠĢlevi,  

7-Estetik ĠĢlev,  

8-Rekreasyon ĠĢlevi,  

9-Ulusal Savunma ĠĢlevi,  

10-Bilimsel ĠĢlev olarak sıralanabilir. 

 

Orman kaynaklarının iĢlevleri arasında bulunan klimatik iĢlev, “aĢırı sıcaklıkları ılımanlaĢtırma, 

yağıĢların meydana gelmesini uygunlaĢtırma ve bu yolla yağıĢlardan faydalanmayı artırma, 

rüzgârların ve fırtınaların hızını kesme, kurutucu etkilerini azaltma ve kar savrulmalarını önleme 

gibi” yönlerden orman kaynaklarının sağladığı faydalar Ģeklinde tanımlanmıĢ (Eraslan, 1982), 

özellikle son zamanlarda ortaya çıkan sera etkisi, küresel ısınma ve küresel iklim değiĢikliği ile 

ilgili konuların da klimatik iĢleve eklenmesiyle bu iĢlev küresel boyutta daha kapsamlı bir anlam 

kazanmıĢtır (Asan, 2005). Ağaçlandırma çalıĢmaları su kaynaklarının korunması yönünden son 

yıllarda daha çok önem kazanmıĢtır. 

 

Orman kaynağının çıktılarından kereste ve kâğıtlık odun üretimi gibi geleneksel orman 

ürünlerine iliĢkin değerler, doğrudan pazarlamaya ya da fiyatlandırmaya konu edilebilmektedir. 

Fakat göl, su havzası, baraj, nehir muhafazasında; suyun niceliğinin ve niteliğini değiĢtirmesi; 

arıcılık, balıkçılık, avcılık, otlatma; bilimsel, eğitimsel, sağlık amaçlı çalıĢmalar; yürüyüĢ, kır 

koĢusu, doğa gözlemi, dağ sporları, foto safari; toprak muhafazası, erozyon, sel, çığ, taĢkın gibi 

afetlerin önlenmesinde; mahalli iklim düzenleme; karbon tutulmasında oynadığı rol gibi 

ormanlardan elde edilen pek çok faydalar ise, pazarlamaya ya da fiyatlandırmaya konu 

edilememektedir. Bu faydalardan yararlanırken negatif yada pozitif dıĢsallıklar ortaya 

çıkabilmektedir. ĠĢte ormanların ve ormancılık faaliyetlerinin pozitif ve negatif dıĢsallıkları, 

isletmelerin fayda ve maliyet unsurlarının belki de en önemli, fakat değerleri en zor tespit edilen 

unsurlarıdır (Türker, 2001).  
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Son yıllarda çeĢitli Ģekillerde orman kaynağından artan talep ve eğilimler nedeniyle, orman 

kaynağının, sadece odun hammaddesi üretimi eksenli iĢletmeciliği yerine, kaynağın korunmasını 

ve sürdürülebilirliğini ön planda tutan, odun hammaddesi üretimi dıĢındaki ve ormanın diğer 

iĢlevlerine iĢlevsellik kazandıran ormanların “dıĢsallıkları” olarak kabul edilen çok yönlü 

faydalanma ve orman kaynağının toplam ekonomik değerini dikkate alan bir iĢletmecilik anlayıĢı 

geliĢmiĢtir(Pak ve Ark., 2009). Bu anlayıĢ bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul 

görmeye ve geliĢmeye baĢlamıĢtır. 

 

1.1. Dışsallık Kavramı 

DıĢsallık; herhangi bir kiĢi/firmanın üretiminin ya da tüketiminin herhangi bir talepte 

bulunmayan ve ödeme yapmayan diğer bir kiĢi/firmayı olumlu ya da olumsuz biçimde 

etkilemesidir. BaĢka bir tarifle dıĢsallık; her hangi bir isletmenin ürünlerinin, bir baĢka isletme 

tarafından talepte bulunulmaksızın ve bu ürünler için ödeme yapılmaksızın kullanılması ya da 

etkilenilmesi durumunda ortaya çıkan bir kavramdır(Türker, 2001). Literatürde “dıĢsallık” 

kavramı olarak; Spillovers, neighborhood effects, repercussion effects, third party effects, gibi 

çeĢitli terimler kullanılmaktadır. Ekonomistlere göre piyasa mekanizması olarak ele alınırken, 

ormancılık gibi doğa bilimlerine göre “fayda ve iĢlev” yada “zarar veren etken” olarak 

bakılmaktadır. DıĢsallıklar bazı kaynaklarda dolaylı fayda olarak geçmektedir. Sosyal fayda 

doğrudan ve dolaylı fayda olarak ikiye ayrılır; bu iki fayda türü de maddi ve maddi olmayan 

olarak ikiye ayrılmaktadır. DıĢsallıklar konusu analiz edilirken çevreye yükledikleri maliyetin 

üretim veya tüketim üzerinde meydana getirdiği etkinin yönü belirleyicidir. Etkinin yönü maliyet 

artırıcı yani zarar verici etkiye sahipse negatif dıĢsallıklar olarak ifade edilirken, maliyetler 

üzerinde azaltıcı yani fayda verici bir etkiye sahipse pozitif dıĢsallıklar olarak tanımlanır.  

 

Pozitif dıĢsallığa bir örnek vermek gerekirse bozuk/verimsiz bir orman arazisinin boĢaltılıp 

ağaçlandırılması iĢlemi ilk aĢamada bir odun hammaddesi üretim sürecinin baĢlangıcıdır ve odun 

hammaddesi üretimi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, bu üretim sürecinde pozitif dıĢsallık 

olarak bazı çevresel faydalar (toprak koruma, karbon depolama vs.) da ortaya çıkmaktadır 

(Kayacan, 2006). Fabrikalar, otomobiller, havaalanlarının gürültü ve benzeri Ģekillerde 

oluĢturduğu çevre kirlenmeleri, negatif dıĢsallığa örnek gösterilebilir (Akdoğan, 2005:54). DıĢsal 

maliyetler olarak da anılan negatif dıĢsallıklar, bir malın alıcı ve satıcılarından baĢka, üçüncü 

Ģahıslara olan ve piyasa fiyatına yansımayan maliyetlerdir.  

 

Bazı kaynaklar “dıĢsallık” kavramını “kayıt dıĢı ekonomi” (KDE) kavramı ile özleĢtirmektedir. 

Fakat KDE ile dıĢsallıklar arasındaki fark çok kısa bir ifadeyle; KDE ölçülmeyen, dıĢsallık ise 

ölçülemeyen etkiyi ifade etmektedir. 

1.2. Dışsallıklar ve Kamu malları 

Toplumun tüm üyelerinin herhangi bir bedel ödemeden tüketebileceği ve bir kiĢinin tüketiminin 

bir baĢkasının tüketimine engel teĢkil etmediği mallar kamusal mallardır. Bu mallar toplumda 

ödeme yapan ya da yapmayan tüm toplum üyelerine fayda sağlar (URL-1). GeliĢmekte olan 

ülkelerde bedavacılık sorunu kamusal mallarda dikkat çekmektedir. DıĢsallıkların ortaya 

çıkmasındaki en önemli sebeplerden biri, dıĢsallıklar için bir piyasa oluĢturulamamasıdır. 

DıĢsallıklar hem üretici hem de tüketiciler tarafından meydana getirilebilir. Kamu malları pozitif 

dıĢsallığın, toplumun her kesimini ilgilendiren ve etkileyen, özel bir durumudur (URL–2). Bir 

kiĢi veya firmanın ekonomik faaliyetlerinin tüm etkileri, herkes tarafından hissedilen bir pozitif 

dıĢsallık ise, bu dıĢsallıklar tam kamusal maldır. (Glahe ve Lee, 1989‟e atfen BakırtaĢ, 2002). 
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Olumsuz dıĢsallıklar doğal kaynaklara zarar verdiği gibi iktisadi ve sosyal hayatta en çok küçük 

çiftçileri ve alım gücü sınırlı tüketicileri, yani yoksulları, etkilemektedir (Göngücüoğlu, 2004). 

Bu olumsuz etkiye negatif dıĢsallıkların kamuya sosyal zarar etkisi olarak bakabiliriz. 

1.3. Dışsallıkların İçselleştirilmesi 

DıĢsallıklar ortaya çıktığında devlet, çeĢitli Ģekillerde piyasanın iĢleyiĢine müdahale ederek, 

ortaya çıkan dıĢsallıkları içselleĢtirebilmekte ve böylece ekonominin iĢleyiĢini düzenleyebilme 

piyasa aksaklıklarından biri olan dıĢsallığı gidermektedir. ĠçselleĢtirme dıĢsallığın marjinal 

değerinin fiyatlandırıldığı anlamına da gelir. DıĢsallıkların içselleĢtirilmesi, konuyla ilgili 

bireylerin teĢhisini ve marjinal dıĢsal fayda ya da maliyetin parasal değerinin ölçülmesini 

gerektirir(Yüksel, 2006). Örneğin; atmosfere karbon salımı gerçekleĢtiren iktisadi birimlerin 

oluĢturdukları negatif dıĢsallıkların, bu iktisadi birimlerce içselleĢtirilmesi, atmosfere salımı 

gerçekleĢen karbon miktarında azalmalara neden olmuĢtur.  

 

Kamusal çözümler, piyasa çözümlerine göre kanunlarla desteklendiklerinden dıĢsallıkların 

içselleĢtirilmesi yönünde daha etkindir. DıĢsallıkların içselleĢtirilmesi yönünde kamusal 

çözümler kapsamında sübvansiyonlar, kirlilik sertifikaları, para cezaları, harçlar, kurumsal ve 

yasal düzenlemeler, vergiler çeĢitli ülkelerde uygulanmıĢ ve halen uygulanmaktadır. Coasian 

yaklaĢımı, Kaldor-Hicks yaklaĢımı (denkleĢtirme ölçütü), Scitovsky yaklaĢımı (pazarlık ölçütü) 

da piyasa ekonomisi çözümleri olarak dıĢsallıkların içselleĢtirilmesi yönünde literatürde yerlerini 

almıĢlardır (Demir, 2009). Ayrıca (hukuksal yönü ağır basan) doğrudan kontrol, (maliyetleri, 

kirletenler ile faydalananlar arasında paylaĢtıran) vergilendirme, (kendi kirletici unsurlarını 

zararsız hale getirerek çevreyi kirletmedikleri için ilgililere para ödenmesi Ģeklindeki) ödeme, 

(kirletenin katlanmak zorunda kaldığı arıtma maliyetlerine) mali yardım, (sertifikalar halinde) 

kirletme haklarının pazarlanması ve (kirletme karĢılığı) kirletme ücreti yöntemlerinden istifade 

edilmektedir(Kalaycı ve Doğan, 1997). DıĢsallıkların önlenmesi için kamusal 

yönetmelik/tüzüklere örnek vermek gerekirse Pigou Tipi Vergileri gösterebiliriz.  Pigou Tipi 

Vergiler: Atık Miktarı Üzerinden Vergi Alınması, Farklı Vergileme; Sübvansiyonlar, Doğrudan 

kontroller ile standart hale getirme; Kirlilik Ġzni (Pazarlanabilir Kirlilik Hakkı); Tazminat; 

Harçlar; Kirletene Ġstihdam Zorunluluğu olarak sıralanmaktadır. Pigou tipi vergiler üreticinin 

dıĢsallık yaymadan üretim yapması amacıyla uygulanmaktadır (URL–3).  

1.4. Dışsallıkların Önemi 

DıĢsallıklar, küresel arenada kendine daha önemli bir yer bulmaktadır. Örneğin, Ġngiltere‟de 

yüksek sülfürlü kömür yakarak çeĢitli sanayi iĢlemlerine enerji temin eden kuruluĢlar, hava 

kirliliği denetimi için bir harcama yapmadıklarından, ürettiklerini çok ucuza mal etmektedirler. 

Buna karĢılık, asit yağmurundan zarar gören Norveç‟in balıkçılık, ormancılık ve turizm 

endüstrileri, bu zararın karĢılığını kirliliği üreten Ġngiliz kuruluĢundan 

alamamaktadırlar(KıĢlalıoğlu ve Berkes, 1997). BaĢka bir örnekle her yıl, dünya endüstrisi 

atmosfere 69 milyon ton azot oksidi atmaktadır. 70‟li yıllarda Norveç, Kanada ve Alman 

ormanları azalmaya baĢlamıĢtır. Sebebi ise endüstrinin atığı olan asit yağmurlarıdır (Karadağ, 

2006; Kaya,2007)‟de yaptığı çalıĢmada; orman kaynaklarında Türkiye‟de ulusal düzeyde bir 

çevresel kaynak muhasebesi sistemi geliĢtirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanmaktadır.  

 

DıĢsallıkların kelebek etkisi ile küresel anlamdaki önemi tropik ormanların korunmasını 

gerektirmektedir. Tropik ormanlar için yapılan değer belirleme çalıĢmaları özetlendiğinde odun 

hammaddesi ve diğer bitkisel ürünler gibi tüketsel kullanımlarının değerinin yıllık yaklaĢık 50 
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$/ha, tüketsel olmayan kullanımlar için rekreasyonun yıllık 5-10 $/ha, ekolojik faydaların (toprak 

ve su kaynaklarını koruma) yıllık 30 $/ha ve karbon tutmanın yıllık 600-440 $/ha değerinde 

olduğu ve pasif kullanım değerlerinin ise yıllık 2-27 $/ha olduğu belirlenmiĢtir (Pearce, 1996).  

 

“Toplam Ekonomik Değer” (TED)
3
 kavramıyla yakından ilgili olan Mediterranean Forest Public 

Goods and Externalities (MEDFOREX)
4
 projesinde; ormanların oluĢturduğu dıĢsallıkların uygun 

kurumsal yapılar (yasalar, düzenlemeler, mülkiyet hakları vb.) ve yönetim ve pazarlama araçları 

devreye sokulmak suretiyle pazara kavuĢturulabileceği kabulü yapılmıĢtır(Geray, 2004). 

Ayrıca sürdürülebilir kalkınma ve milenyum hedeflerine ulaĢmada ormanların önemine yönelik 

farkındalılığın artırılması amacı ile BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından 2011 yılı 

“Uluslararası Orman Yılı” ilan edilmiĢtir. Önemli doğal kaynakların baĢında gelen ormanların 

koruma kullanma dengesi gözetilerek estetik ve fonksiyonel yaklaĢımlarla planlanması, 

ekonomik ve çevresel politikaların sürdürülebilirlik kapsamında belirlenmesi oldukça önemlidir. 

Bu sebepten dolayı orman alanlarında yapılan kamu yatırımlarının dıĢsallığının tespiti önemlidir. 

 

Doğal kaynaklarına olan ihtiyacın ve gelecek nesillere korunması isteğinin artması; çevre 

sorunlarının geri dönüĢü olmayan bir konuma gelmesi; Kyoto Protokolü (KP) ile küresel 

düzeyde negatif dıĢsallıkların önlenme isteği; Orman Genel Müdürlüğünün yönettiği Pan-Avrupa 

ve Yakın Doğu Süreci ile ülkeler arası projelerin ormanlar ve su kaynaklarına etkisi; otuz yıl 

önce yapılmıĢ etüd-avan projelerinin yeterliliğini kaybemesi; dıĢsallıkların içselleĢtirilmesinin 

istenmesi; kamu yatırımı olan ağaçlandırma çalıĢmalarından da çevresel etki değerlendirme 

(ÇED) raporları istenmesi; bazı ağaçlandırma çalıĢmaların çeĢitli kurumlara yaptırılması 

dıĢsallıkların ölçülmesinin önemini gün yüzüne çıkarmaktadır. Ayrıca bu araĢtırma bulgularının 

diğer ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projelerine örnek olması söz konusudur. Ormanlardan 

ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda faydalar sağlanması sırasında zıt yönlü faydalanma 

vektörleri oluĢabilmektedir. Bu bağlamda hangi faydalar için diğer faydalardan 

vazgeçilebileceğinin belirlenmesi oldukça güçtür.  

 

Konuya iliĢkin olarak son yıllarda yapılan bilimsel çalıĢmalarda (Bann ve Clemens, 1999; 

MEDFOREX, 2000; Türker ve Ark., 2001; Kaya, 2002; Pak, ve Türker, 2006; Kaya, 2007) 

ormancılık için genel bir değerlendirme ve çözüm önerileri sunulmuĢtur. Ağaçlandırma, Üretim, 

Koruma, Sülvikültürel müdahale gibi ormancılık operasyonları için dıĢsallıklar konusu 

incelenmemiĢtir. Ağaçlandırma projesinin sonuçları on yıllar sonra alındığı için projenin 

muhtemel giderlerinin yanında 5yıl–10 yıl–20 yıllık dıĢsallıkların da tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalıĢma; özellikle dıĢsallıkların ölçülmesi konusunda üzerinde durulmuĢ ve dıĢsallıkların 

ölçülmesi yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıĢtır. AraĢtırma konusu için literatür 

analizi sonrası uzman ve uygulayıcılarla yapılan görüĢmeler yoluyla genel bir sörvey yapılması 

ve çalıĢma için gerekli bilgi ve belgeler depolanmıĢtır. Daha sonra seçilen örnek ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü yatırımlarının genel yapısı bakımından derinlemesine incelemelerin 

yapılmasından sonra bu konuda yapılan çeĢitli araĢtırma yöntemlerini kullanarak veri 

oluĢturulması ve bu verilerin düzenlenerek bilimsel düzene kavuĢturulması Ģeklinde olmuĢtur. 

 

                                                           
3 TED(Toplam Ekonomik Değer)= Kullanım Değeri (Doğrudan Kullanım Değeri+Dolaylı Kullanım Değeri)+ Kullanım DıĢı Değer (Gelecek Değeri+VaroluĢ Değeri+Miras Değeri) 
4Akdeniz havzasınDA European Forest Institute (EFĠ) ve Salsona Technology Centre tarafından yapılan bir projedir. 
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AraĢtırma alanı Balıkesir Ġli sınırları olup Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su Bakanlığına bağlı 

ormancılık örgütü olan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünün ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yatırımları seçilmiĢtir. Yüzölçümü 14.295 km² 

olan Balıkesir Ġli‟nin toplam arazi varlığının yaklaĢık %45‟i orman arazisidir.  

 

2.1. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Yatırımları 

Balıkesir Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü  

ġube Müdürlüğü aracılığı ile ağaçlandırma erozyon kontrolü çalıĢmaları yapmaktadır. 

 

 
Resim 1. Balıkesir'de Ağaçlandırma Projeleri 

 

Balıkesir Ġlinde 1960 yılından itibaren baĢlayan ağaçlandırma çalıĢmaları 2010 yılı sonu 

itibarıyla 116 adet ağaçlandırma proje sahasında 91.880ha ağaçlandırma çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca; Erozyon Kontrolü çalıĢmalarıyla 7,530ha; Ağaçlandırma 

Seferberliği Programı (2010 yılı) 325.0 Ha; Hatıra Ormanı ÇalıĢmaları (1993-2010 yılı sonuna 

kadar) 7.530 Da; mera ıslahı programı ile 200ha; Özel Ağaçlandırma Programıyla 7.036ha; 

rehabilitasyon çalıĢmalarıyla 12.558 ha ağaçlandırma çalıĢması yapılmıĢtır. Sonuç olarak; 

Balıkesir Ağaçlandırma ġube Müdürlüğü 1960-2010 Arası 120.877 ha ağaçlandırma 

yapmıĢtır(Balıkesir AGM, 2010). 
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2.2. Orman Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Projeleri 

Ülkenin bozuk orman alanlarının çokluğu ormanların büyük kısmının alt havzalarda açmacılık, 

üst havzalarda yaylacılık, genelde ise düzensiz ve usulsüz faydalanmalarla tahrip görmüĢ 

olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye nüfusunun % 11 i orman köylerinde (orman içi ve 

orman bitiĢiğinde) yaĢamaktadır. Türkiye‟de 1950 yılından sonra yüksek dıĢ göçün sonucu 

olarak orman köylerinin nüfusu azalmaktadır. SanayileĢme diye özetleyebileceğimiz süreçte 

ülkemiz ormanlarındaki baskılar ortadan kalkmıĢ veya kalkmaktadır. Bunun sonucunda da uygun 

yerlerde doğa kendiliğinden iyileĢtirme sürecini baĢlatmaktadır. Teknik bilgileri kullanarak 

bozuk, bozuk baltalık,  OT, Z olarak belirtilen yerler Rehabilitasyon Projelerine konu 

olmaktadır. Rehabilitasyon Projelerinin amacı 

doğanın iyileĢme sürecine hız vermektir.  

 
 
Resim 2. Biri Orman Ġçi ve Diğeri YerleĢim Kenarı Ġki Alanda Rehabilitasyon Projesi (Balıkesir) 

 

Rehabilitasyon; Orman Amenajman Planlarında,  herhangi bir iĢlem önerilmemiĢ (1) kapalı 

sahalar ile bozuk, bozuk baltalık,  OT, Z olarak ayrılmıĢ yerlerde, ormanların iyileĢtirilmesi ve 

kalitelerinin artırılması çalıĢmalarıdır. YaklaĢık 21.2 milyon ha ülkemiz orman varlığında; 10,5 

milyon ha.  bozuk,  2,3 milyon ha.  civarlarında (1) kapalı orman bulunmaktadır. Bu alanların 

rehabilitasyonu önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde ülkemiz ormancılığının en önemli gündem 

maddesini oluĢturması söz konusudur. Yıllık olarak düzenlenen bu projelerin finansmanı 

silvikültür ve üretim ödeneklerinden sağlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye‟de 2006 yılında 260 

bin Ha, 2007 yılında 300 bin Ha rehabilitasyon çalıĢması yapılmıĢtır.  Balıkesir Orman Bölge 

Müdürlüğü olarak ise 2006 yılında 9,5 bin Ha, 2007 yılında 11 bin Ha rehabilitasyon çalıĢması 

yapılmıĢtır(Balıkesir OBM, 2010). 

 

3. Ağaçlandırma Yatırımlarının Dışsallıkları  

Balıkesir havza alanlarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü proje alanları içerisinde seçilen 

araĢtırma noktalarında aĢağıda belirtilen baĢlıklarda dıĢsallıklar tespit edilmiĢtir;  

 

1. Ekolojik yönlü ağaçlandırma projelerinin dışsallıkları: 

 Ağaçlandırma alanı üzerinde yapılan çapa ve kaymak kırma iĢlemi toprağın 

kapilaritesini kırıp rutubetinin daha uzun süre korunması sağlamıĢtır. 

 Toprak koruma çalıĢmaları ile afetlerin önlenmesi sağlamıĢtır. 

 Toprak erozyonunun azalması, susuz dere-nehir ağlarının sulu derelere dönüĢmesi, 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

 

 

57 
 

besin döngülerinin dengelenmesi, yoksullaĢan bitki örtüsünü zenginleĢtirmesi, 

tarımsal toprakların üretim kapasitesini arttırması, çölleĢmenin azalması, küresel 

genetik bozulmaya ve küresel ısınmaya engelleyici yönde katkıda bulunmuĢtur. 

 Orman varlığının artması ile karbon tutma hizmetinin artması; nitekim Türkiye 

ormanlarının karbon tutma hizmetinin değeri, ormanların toplam değeri içinde 

%57‟lik bir paya sahiptir (Bann ve Clemens, 1998). 

2. Ekonomik yönlü ağaçlandırma projelerinin dışsallıkları: 

 Özel Ormancılık bürolarına istihdam ve iĢ fırsatı sunulmuĢtur. 

 Her geçen gün artan kereste ve odun dıĢı orman ürünleri tüketiminde olumlu katkı 

sağlamıĢtır. 

 Pazarlama araĢtırmalarına göre orman emvali arz edilmesi kolaylaĢmıĢtır. 

 Orman ürünü ve verimleĢen toprakların üretimi borçlu dünya ekonomisine katkı 

sağlamıĢtır. 

 AĢağı havzalardaki tarımın verimliliğine katkı sağlamıĢtır. 

3. Sosyo- kültürel yönlü ağaçlandırma projelerinin dışsallıkları: 

 Kurumlar arası ve kurumlar içi etkin bir yönetim sistemi kurulmuĢtur. 

 Halk- ormancılık birimleri arasında kurumsal bağları uyarmıĢtır. 

 Genç personel heyete sorumluluk yükleyerek özgüven kazandırmıĢtır. 

 Ormancılık yönetim birimleri arasında dikey ve yatay iletiĢim yeteneği geliĢtirmiĢtir. 

 Organizasyonlar ile kiĢisel ve kurumsal tanınma faaliyetleri geliĢtirilmiĢtir. 

 Hatıra ormanı gibi STK (odalar, dernekler, okullar, üniversite öğrenci 

toplulukları)‟lar “ağaç bayramı, ağaç dikme Ģenliği, ağaç dikme faaliyeti” gibi 

etkinlikler yapmaktadır. Haber kaynaklarında bu etkinliğin haber edilmesi ile bu 

birim en çevreci, en çevreye saygılı, en sosyal birim (kuruluĢ) olma özelliği 

kazandırmıĢtır. 

 Ağaçlandırma yapan kiĢiye “dikili bir ağacım var” diye söyleme keyfiyeti vermiĢtir. 

 Ağaçlandırma projeleri altında geliĢen çevre kuralları; toprak ve su koruma 

anlayıĢını geliĢtirmiĢtir. 

4. Makine Parkı artışı açısından ağaçlandırma projelerinin dışsallıkları: 

 Daha sonraki projeler için genetik yönden geliĢtirilmiĢ fidan, daha çok fidan dikme 

malzemesi ve insan gücü tanzim edilmiĢtir.  

 Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projeleri için gerekli traktör, dozer, kepçe, riper, 

tarak, Greyder gibi çeĢitli alet ve makinelere ihtiyaç oldukça proje birimlerinin, 

bölge halkının ve özel ormancılık iĢleriyle ilgilenen Ģirketlerin makine-donanım 

alımı artmıĢtır. Bu sayede yerleĢim biriminin makine donanım garajında bir artma 

olmuĢtur. Bu makine donanım yörede sektör dıĢı iĢlerde de kullanımının önü 

açılmıĢtır. 

5. Ulaşım olanakları açısından ağaçlandırma projelerinin dışsallıkları: 

 Proje için yapılan bir yol, ileriki zamanlarda köylünün kullanabileceği bir yol olmuĢ 

ve arazinin yol ağını arttırmıĢtır. 

 Ağaçlandırma çalıĢması yapan veya yaptıran kiĢi vatan toprağıyla ilgilenmiĢ ve bu 

sayede ağaçlandırma projesi için yapılan yol daha sonraki yıllar baz istasyonu 

kurulumu, üretim yolu, orman yolu, rüzgar tribünü kurulumu yolu, (MTA) maden 

araĢtırması yolu olarak kullanılması söz konusu olmuĢtur. 

6. Bilgi birikimi açısından ağaçlandırma projelerinin dışsallıkları: 

 Gerekli iĢ gücü için eğitimler verilmiĢ böylece bilgi birikimi sağlanmıĢtır. 
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 Ağaçlandırma projelerini finanse etmek ve kredi tedariki konusunda ilgili birimlere 

deneyim sağlamıĢtır. 

 Bilimsel araĢtırmalara, yurt içi eğitim ve inceleme gezilerine örnek olmuĢ ve bilgi 

birikimine katkı sağlamıĢtır. 

 Uygulayıcılar, ĠĢçi, mühendis.. gibi ekip üyelerinin ilgili yerleri gezmesi, keĢfetmesi 

ve görebilmesini sağlanmıĢtır. 

 Uygulayıcılara silvikültürel eksiklikleri görme imkânı vererek daha uygun orman 

plantasyonları kurulması sağlanmıĢtır. 

 Yatırım yapan kuruluĢların önü açılmıĢ ve risk faktörleri ilgililere göstererek ilgili 

kiĢilere yön gösterici olmuĢtur. 

 Ağaçlandırma projesiyle, arazi detaylarıyla öğrenilmiĢtir. Bu arazinin bilinmesi daha 

çok ulaĢım kolaylığı sağlamıĢtır. 

7. Ulusal Kaynak Değer açısından ağaçlandırma projelerinin dışsallıkları: 

 Ağaçlandırma projesi sayesinde muhakkak ki orman örtüsüyle kapatılan arazide 

ticari kullanım ve çevre ihtiyaçları izole edilmiĢ olur. Yani OT olarak bilinen bir 

arazi ağaçlandırma ile orman örtüsüyle kapatılmıĢ orman vasfı kazandırılarak o arazi 

üzerinde doğabilecek diğer ihtiyaçlar kaldırılmıĢtır. 

 Uzun yıllar boĢ kalmıĢ vasıfsız, değersiz araziler üzeride yapılan ağaçlandırma 

çalıĢmaları sayesinde arazinin üretkenliği geri kazanılmakta ve tarih bilinciyle 

yetiĢen genç neslin bu vatanı nasıl savaĢlarla ve mücadelelerle kazanıldığının 

açıklaması yapılabilmektedir. Zira böyle konuĢmalarda “bu cennet vatanımız” 

derken yeĢil, üretken, değerli… vs özellikleri kast edilir. Ağaçlandırma yapılmasıyla 

araziler ülke değerine katılmıĢtır. 

 Ağaçlandırma yapan kiĢilere vatan toprağı ile ilgilenme imkanı sağlanmıĢ ve yurt 

savunmasında bulunma isteğini oluĢturmuĢtur. 

 Ağaçlandırma alanı daha sonraki yıllarda ulusal/uluslar arası/ bölgesel projelere 

örnek alan olmaktadır. Örneğin, Orman ekosistemlerinin izlenmesi programı, Orman 

Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi, ÇölleĢmeyi Ġzleme Projesi 

gibi projelere örnek alan olmaktadır/ olmuĢtur. Ağaçlandırma alanı daha sonraki 

çalıĢmalara ya da düzenlemelere konu olmaktadır/ olmuĢtur. Örneğin Balıkesir-

Bursa karayolu 7km‟sinde 1962–1965 yıllarında ağaçlandırılarak kurulan 250 ha 

orman alanının bir kısmı Değirmen Boğazı Piknik ve Mesire Yeri olarak 

Balıkesirlilerin hizmetine sunulmuĢ ve yine aynı ağaçlandırma alanının baĢka bir 

mevkisi (15ha) Kent Ormanları Projesi (2003–2009) kapsamında Kent Ormanı 

olarak tesis edilmiĢtir. Burada regreasyonel dıĢsallık gün yüzüne çıkmaktadır. 

 

Sonuç olarak Balıkesir ağaçlandırma ve erozyon kontrolü proje alanlarındaki dıĢsallıklar; 

Ekolojik yönlü dıĢsallıklar, Ekonomik yönlü dıĢsallıklar, Sosyo- kültürel yönlü dıĢsallıklar, 

Makine Parkı artıĢı açısından dıĢsallıklar, UlaĢım olanakları açısından dıĢsallıklar, Bilgi birikimi 

açısından dıĢsallıklar, Ulusal Kaynak Değer açısından dıĢsallıklar olmak üzere 7 bölüme 

ayrılmıĢtır.  

 

Kaynaklar 
Akdoğan, A., (2005); Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara.  

Ayanoğlu, S. (1992). Ormanların Kamu Malları Arasındaki Yeri, Orman Tanımı ve Kapsamı. I.Ü. Orman Fakültesi 

Dergisi, No.1-2, Cilt.42. s.70-80. 

Asan, Ü., (2005) Orman Amenajmanı-I Temel Kavram ve Prensipler. 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

 

 

59 
 

BakırtaĢ Ġ., (2002) DıĢsallıklar Sorununun ĠçselleĢtirilmesinde Düzenleyici Vergiler Ve Sübvansiyonların Etkinliği: 

Analitik Bir YaklaĢım, Dumlupınar Üniversitesi, ĠĠB Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (7) : 57-72  

Kütahya. 

Alkan, H., Korkmaz, M. ve Eker M. (2010), Sürdürülebilir Orman Yönetiminde YaĢanan GeliĢmeler, KarĢılaĢılan 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Isparta OBM Örneği, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 

2010, Cilt: I, Sayfa:56-6557. 

Bann C., Clemens, M., (1999) Türkiye‟de Orman Kaynaklarının Yönetimi ve Ormanlardan Faydalanma Ġle ilgili 

DıĢsallıklarda Alt Sınır (Minimum) Değerlerinin Tahmini ve Bu Bilgilerden Yararlanılması Konusunda Ġlgili 

Öneriler, T.C. Orman Bakanlığı- Dünya Bankası Ormancılık Sektör Ġncelemesi Küresel ÖrtüĢme Programı 

ÇalıĢması Final Raporu, Dünya Bankası Yayınları. 

Balıkesir OBM, (2010) Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü (OBM) Tanıtım Raporu. 

Balıkesir AGM, (2010) Balıkesir Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Tanıtım Sunumu 

Balıkesir OBM, (2009) Balıkesir OBM Sürdürülebilir Orman Yönetim Kriter ve Göstergeler Formu. 

Demir, E., (2009) Küresel Isınma ve Vergi Politikaları: Türkiye Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü ĠĢletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak. 

Eraslan, Ġ., (1982) Orman Amenajmanı (Dördüncü Baskı), Ġ.Ü. Yayın No: 3010, Orman Fakültesi Yayın No: 318, 

Ġstanbul. 

Geray U., Katkı Payı, Fiyat ve Su Politikası, Su ÇalıĢtayı Bildiri Kitabı,Ankara, 2004, ss:25-34. 

Göngücüoğlu, S., (2004) Genetik DeğiĢime uğramıĢ Yiyeceklerin Önlenmeyen YükseliĢi: Amerika BirleĢik 

Devletleri Örneği, Penn State University. 

Kalaycı Ġ. ve Doğan Ç., (1997) Doğal Kaynaklardaki Ġsrafı Enazlama ArayıĢları ve DıĢsallıkların ĠçselleĢtirilmesi 

(Teorik Bir YaklaĢım), Doğal Kaynak Kullanımında Alternatif Yöntemler Yeni YaklaĢımlar Sempozyumu, 

MÜ Türkiye Ekonomisi ArMer. ve Friedrich-Nauman Vakfı, Ankara. 

Karadağ A., (2006) Çevre- Ekoloji Kavramları Çevre Sorunları ve Türkiye (ders notu), Ege Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Coğrafya Bölümü, Ġzmir. 

Kaya, G., (2002). Pazarı Olmayan Ürünler Çerçevesinde Orman Kaynaklarının Değerinin Belirlenmesi, Doktora 

Tezi, ĠÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul. 

Kaya, G., (2007). Orman Kaynaklarının Ürettiği Pazar DıĢı Faydaların Ekonomik Değerinin ĠĢlevsel Kaynak 

Yönetimine Entegrasyonunu Engelleyen Darboğazlar, Uluslar arası Ormancılık Eğitimi Sempozyumu, 

(The150th Anniversary of Forestry Education in Turkey), 17-19 Ekim Harbiye, Ġstanbul.  

Kayacan, B., (2006) Türkiye Ormancılık Sektöründe Sübvansiyon Kavramı ve Uygulamalarının Ġrdelenmesi, 

Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi Bildirileri, Ilgaz, Çankırı. 

KıĢlalıoğlu M., Berkes F., (1997) Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi, 6. Basım, Ġstanbul. 

Pearce, D., 1996. Can non-market values save the wold‟s forests? Proceedings Of International Symposium On The 

Non-Market Benefits Of Forests , June 24-28, Edinburgh. 

Pak, M. ve M.F. Türker, 2006. Ülkemiz ormancılık sektöründe pazarı olmayan orman ürün ve hizmetleri için 

ekonomik değer belirlenmesinde karĢılaĢılan güçlükler ve Çözüm Önerileri, Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik 

Sorunlar Kongresi Bildirileri, Ilgaz, Çankırı. 

Pak M. Türker M. F., Kalıntürk H., (2009) Orman Kaynaklarının rekreasyonel Hizmet Üretim Amaçlı 

ĠĢletmeciliğinde YaĢanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (KahramanmaraĢ Ġli Örneği), 2. Ormancılıkta Sosyo-

Ekonomik Sorunlar Kongresi 19-21 ġubat 2009, Isparta. 

Türker M.F., Öztürk A., Pak M., (2001) DıĢsallık Kavramının Türkiye Orman Kaynakları ve Orman ĠĢletmeciliği 

Açsından Ġrdelenmesi, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, Kongre Serisi No: 

1, 154-170, Ankara. 

URL-1: http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/genel-isletme-kamusal-mallar-ve-dissalliklar-konu-ozeti.html, 

(eriĢim tarihi:31.12.2010).  

URL–2: http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak2004/dosyaocak2004.html, eriĢim 

tarihi: 10/11/2010. 

URL–3: http://www.myplick.com/view/cmgjRq5bwOU/evresel-Dsallklar-ve-Kresel-Isnma-Konusu-Metin-Syk, 

eriĢim tarihi: 10/11/2010. 

Yüksel, C., (2006); “DıĢsallıklarda Kamusal Çözümler: Türkiye Uygulaması”, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. 

 

 

 

 

http://www.aofbulteni.com/aof-ders-notlari/genel-isletme-kamusal-mallar-ve-dissalliklar-konu-ozeti.html
http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/ocak2004/dosyaocak2004.html
http://www.myplick.com/view/cmgjRq5bwOU/evresel-Dsallklar-ve-Kresel-Isnma-Konusu-Metin-Syk


    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

 

 

60 
 

Ahşap Malzemenin Sıcak Preste Modifikasyonu 
 

Öner ÜNSAL
1
*, Zeki CANDAN

2
, Süleyman KORKUT

3 

 
1
Ġstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ġstanbul, onsal@istanbul.edu.tr 

2
Ġstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ġstanbul, zekic@istanbul.edu.tr 

3
Düzce Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Düzce, suleymankorkut@duzce.edu.tr 

 
Özet 

AhĢap malzemenin istenmeyen bazı özelliklerini iyileĢtirmek için çeĢitli modifikasyon yöntemleri 

uygulanmaktadır. Bunlar arasında kimyasal yöntemler geçmiĢten günümüze yaygın bir Ģekilde 

uygulanmakta fakat Ġnsan ve çevre sağlığına etkileri nedeniyle bazı çekincelere sebep olmaktadır. Bu 

nedenle alternatif olarak termal modifikasyon yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntemler de kendi içinde 

farklı uygulama tiplerine sahiptir. Yapılan bilimsel araĢtırmalarda özel ısıl iĢlem fırınları yanında etüvler 

de bu amaçla kullanılmaktadır. Sıcak preste yapılan termal modifikasyon ise alternatif bir ısıl iĢlem 

uygulaması olarak karĢımıza çıkmaktadır. AhĢap malzeme üzerinde hem ısı hem de mekanik etki 

yapılması suretiyle malzemenin birkaç özelliği birlikte değiĢtirilebilmektedir. Sıcak preste modifikasyon 

iĢlemi,  malzemenin yoğunluğunu artırmakta, dikey yoğunluk profilinde önemli değiĢikliklere neden 

olmakta ve janka sertlik değerlerinde anlamlı iyileĢmeler meydana getirmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: AhĢap malzeme, termal modifikasyon, sıcak presleme, fiziksel özellikler, mekanik 

özellikler 

 

Abstract 

Several modifications methods are used to improve some of properties of wood materials. Among these 

methods, chemical techniques are widely used but they have some disadvantageous in regard to human 

and environment health aspects. Thus, thermal modification techniques are alternatively applied in 

industry. This method also includes different applications types. Special ovens or dryers are used to 

modify wood by thermally in scientific research. Thermal modification by hot press is an alternative 

thermal treatment method. In this method, several properties of wood products could be improved at the 

same time by using temperature and pressure. Hot press thermal modification increases density of the 

materials, causes important changes in vertical density profile, and improves janka hardness values. 

 

Keywords: Wood materials, thermal modification, hot pressing, physical properties, mechanical 

properties 

 

1. Giriş 

AhĢap malzeme, sahip olduğu birçok olumlu özelliğinden dolayı geniĢ bir kullanım alanında 

tercih edilen bir malzemedir. BaĢta mobilya, dekorasyon ve yapı-inĢaat olmak üzere birçok 

uygulamada kullanılmaktadır. Bunun yanında, ahĢap malzemenin bazı özellikleri onun kullanım 

yerlerini kısıtlamaktadır. Rutubet ile boyutlarının değiĢmesi, mantar-böcek zararlarına maruz 

kalması ve yanmaya karĢı dayanıksız bir malzeme olması bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

AhĢap malzemenin olumsuz özelliklerinin minimum seviyeye indirgenmesi, diğer yandan 

olumlu özelliklerinin artırılması için dünyanın birçok yerinde bilim adamları tarafından 

araĢtırmalar yapılmakta ve çeĢitli yöntem-metotlar geliĢtirilmektedir. Bu araĢtırmaların 

sonuçlarına göre ortaya konulan yöntemler genel bir ifadeyle ”AhĢap Malzeme Modifikasyon 

Yöntemleri” olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemler malzemeye fiziksel ve kimyasal olarak 

etkili olabilmektedir. AhĢap malzemenin hücre boĢluklarının ve diğer kapilar boĢluklarının 

inorganik veya organik maddelerle doldurulması, fiziksel yöntemlerle gerçekleĢtirilmektedir. 

Kimyasal yöntemlerde ise malzemenin hücre çeperi bileĢenleri ile reaksiyon vererek malzemenin 
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kimyasal yapısını değiĢtiren kimyasallar kullanılmaktadır. AhĢap malzemeye ısıl iĢlem 

uygulanması ile kimyasal yapısı değiĢmekte, böylece ısıl iĢlem, ahĢap malzeme modifikasyon 

yöntemi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Klasik ısıl iĢlem uygulamalarında ahĢap malzeme değiĢik 

ortamlar altında, 200 – 215°C‟ler arasında belirli bir süre bekletilmektedir. Bu iĢlemde amaç; 

ahĢap malzemenin boyut stabilizasyonunu artırmak; malzemenin denge rutubeti miktarını 

(DRM) azaltmak; malzemenin mantar, böcek ve diğer biyolojik etkenlere karĢı direncini 

artırmaktır (Yıldız, 2002). Dünyada değiĢik ısıl iĢlem metotları denenmektedir. Bunlar;  

• AhĢap malzemenin klasik ısıl iĢleme tabi tutulması 

• Malzemenin ilk önce preslenip sonra sıcaklık uygulaması 

• Malzemeye ilk önce sıcaklık uygulaması sonra preslenmesi 

• Malzemenin sıcak preste hem sıcaklık hem de basınçla kombine olarak ısıl iĢleme tabi 

tutulması 

 

2. Sıcak Preste Modifikasyon 
Yukarıda isimleri belirtilen ısıl iĢlem tekniklerinden “klasik ısıl iĢlem” uygulaması, günümüzde 

en yaygın ve üzerinde çok sayıda bilimsel çalıĢma yapılan bir yöntemdir. Sıcak preste ısıl iĢlem 

uygulaması ise diğerlerine göre daha az denenmiĢ bir metot olup, üzerinde yapılan çalıĢmalar da 

az sayıdadır. 

 

Termal olarak presleme iĢlemleri, ahĢap malzemenin fiziksel ve mekanik özelliklerini artırmak 

için kullanılmaktadır. Termal olarak preslenmiĢ ahĢap malzeme “Staypak” olarak bilinmektedir 

(Seborg ve ark., 1945; Stamm, 1964). Fenol formaldehit (FF) reçinesi ile ön iĢlem yapıldıktan 

sonra presleme iĢlemi yapılması ile elde edilen malzemeye ise “Compreg” denilmektedir (Stam, 

1964; Stam ve Haris, 1953). AhĢap malzemenin yüzeyini yoğunlaĢtırma ile ilgili daha baĢka 

araĢtırmalar da Tarkow ve Seborg (1968) tarafından yapılmıĢtır. 1980‟den sonra düĢük 

yoğunluklu ve ucuz ağaç türleri kullanılarak preslenmiĢ ahĢap ürünleri özellikle hızlı büyüyen 

Asya kıtası piyasasında kullanılmak üzere üretilmiĢtir (Norimoto, 1993; Wang ve ark., 2000; 

Norimoto, 1994). 

 

 
ġekil 2.1: Sıcak preste modifiye edilmiĢ ahĢap malzeme 

 

3. Malzeme Özelliklerindeki Değişim 

3.1. Fiziksel ve mekanik özellikler 
Malzemenin kalınlığı boyunca yoğunluğundaki değiĢime dikey yoğunluk profili (vertical density 

profile) ismi verilmektedir. Masif ahĢap ve kompozit levha ürünlerinde sıcak presleme iĢlemi ve 

yoğunluk profili üzerine çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. AhĢap kompozit levhaların kalınlığı 

boyunca yoğunluğundaki dağılımı, tipik olarak yüzeylerde yüksek yoğunluk ve orta tabakada 

düĢük yoğunluk Ģeklinde kendini göstermektedir. Yoğunluk dağılımı; ağaç türü, pres basıncı, 

taslak rutubet miktarı, presleme sıcaklığı, reçinenin sertleĢmesi ve presleme boyunca diğer 

faktörlerin kombine etkisi olarak ortaya çıkmakta ve nihai ahĢap kompozit levha ürünlerinin 

fiziksel ve mekanik özelliklerini etkilemektedir (Wang ve Winistorfer, 2000; Strickler, 1959; 
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Kamke ve Casey, 1988; Candan, 2007; Candan ve ark., 2007; Winistorfer ve ark., 1995; 

Winistorfer ve ark., 2000; Young ve ark., 1999; Hızıroğlu ve Kosonkorn, 2006; Kawai ve 

Sasaki, 1986; Zombori, 2001). Benzer Ģekilde ağaç türü presleme faktörleri masif ahĢap 

malzemenin özelliklerini değiĢtirmektedir. 

 

AhĢap kompozit levha ürünlerinin sıcak preslenmesine benzer Ģekilde masif ahĢap malzemede de 

basınç uygulaması düĢünülmüĢtür. Fakat buradaki farklılık; ahĢap kompozit levha ürünlerinin 

(yongalevha, kontrplak, OSB, liflevha, LVL vb.) preslenmesinde sentetik reçineler kullanılırken, 

masif ahĢap malzemedeki termal iĢlemlerde reçine kullanılmamaktadır. Wang ve Cooper 

(2005b) tarafından yapılan bir çalıĢmada sıcak pres kapanma hızı, ahĢap malzemenin baĢlangıç 

rutubeti ve örnek boyutları parametrelerinin göknar ağaç türünden elde edilen ahĢap malzemenin 

dikey yoğunluk profili (VDP) üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Benzer bir çalıĢmada Wang ve 

Cooper (2005a) yıllık halka yapısının ve yüzey plastikleĢtirme metotlarının göknar ve ladin ağaç 

türünden elde edilen preslenmiĢ malzemenin yoğunluk profilleri üzerine etkileri incelenmiĢtir. 

Ünsal ve Candan (2008) çam masif malzemede sıcak presleme uygulamaları yapmıĢlardır. 

ÇalıĢma sonucunda kontrol örneklerinin ortalama yoğunluk değeri 460 kg/m
3
 iken en yüksek 

basınçta modifiye edilen malzemenin yoğunluğu 830 kg/m
3
 bulunmuĢtur. Bu malzemelere ait 

VDP grafikleri aĢağıda gösterilmektedir. 

 
ġekil 3.1: ĠĢlem görmemiĢ çam ağaç malzemenin dikey yoğunluk profili (Ünsal ve Candan, 2008) 

 

Yukarıdaki grafikte, kontrol örneğinin VDP grafiği verilmiĢtir. Buradan görüleceği üzere yüzey 

yoğunlukları 450-500 kg/m
3
 arasında değiĢmektedir. 

 
ġekil 3.2: Sıcak preste modifiye edilmiĢ çam ağaç malzemenin dikey yoğunluk profili (Ünsal ve Candan, 

2008) 
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Maksimum pres basıncı ve presleme sıcaklığı altında modifiye edilen çam malzemenin VDP 

grafiği ġekil 3.2‟de görülmektedir. Yüzey yoğunluklarının yaklaĢık olarak 900 kg/m
3
 olduğu 

ifade edilmektedir. 

 

Döngüsel rutubet değiĢiklikleri boyunca sıcak presleme iĢlemi uygulanmıĢ ahĢap malzemenin 

eğilme davranıĢı Zhou ve ark. (2000), yağ-ısıl iĢlem uygulamasının yoğunlaĢtırılmıĢ ve ısıl iĢlem 

ile modifiye edilmiĢ ladin ağaç türünden elde edilen malzemenin ĢiĢme özellikleri üzerine çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmıĢtır Welzbacher ve ark. (2008). 

 

Materyal özelliklerindeki ve sıcak presleme parametrelerindeki farklılıklardan dolayı ahĢap 

kökenli levha üretimi ile karĢılaĢtırıldığında, yoğunlaĢtırılmıĢ masif ahĢap paneller (SWP) farklı 

bir VDP formasyonu göstermektedir. Yüksek sıcaklık ve basınç altında yapılan sıcak presleme 

iĢlemi SWP‟nin kuruma hızı, denge rutubet miktarı, boyutsal stabilite, dayanıklılık, yüzey 

kalitesi, eğilme direnci, elastikiyet modülü, janka sertlik değeri, yüzey aĢınma direnci, çivi/vida 

tutma gücü, makaslama modülü gibi fiziksel, mekanik, biyolojik ve kurutma özelliklerini 

etkilemektedir (Wang ve Cooper, 2005a; Welzbacher ve ark., 2008; Yoshihara ve Tsunematsu, 

2007a; Tabarsa ve Chui, 1997; Unsal ve Candan, 2007; Navi ve Girardet, 2000; Kubojima ve 

ark., 2003; Blomberg ve ark., 2005; Ünsal ve ark., 2008). AhĢap malzemenin higroskopisitesi 

sıcaklıktan etkilenmekte ve DRM değerinde düĢüĢle sonuçlanmaktadır Tabarsa (1995).  

 

Yoshihara ve Tsunematsu (2007b) ladin ağaç türünden elde ettikleri malzemeye farklı oranlarda 

basınç iĢlemi uygulamıĢlar ve bu iĢlemin malzemenin elastik özellikleri üzerine etkisini 

incelemiĢlerdir. Elde ettikleri sonuçlarda; sıkıĢtırma oranının artmasıyla malzemenin radyal 

yöndeki elastikiyet modülünün azaldığını; teğet yöndeki değerin ise radyal yöndeki sonucun 

aksine olarak arttığını ifade etmiĢlerdir. Ayrıca makaslama modülünün sıkıĢtırma oranının %60 

uygulanması ile maksimum seviyeye ulaĢtığını belirtmiĢlerdir. 

 

Farklı baĢlangıç rutubet miktarlarına sahip (%5.8, %11.3, %14.6) balsam fir odunu, ısı altında 

basınca tabi tutulmuĢtur. Bu iĢlemde malzemeye, 180°C pres sıcaklığı, 1 saat presleme süresi ve 

5 – 8 MPa pres basıncı uygulanmıĢtır. Sıcak presleme iĢleminden sonra DRM değeri %6 olarak 

ölçülmüĢtür (Wang ve Cooper, 2005b). Bir baĢka araĢtırmada %15 rutubet miktarına sahip ladin 

örnekleri üzerinde 20°C‟den 200°C‟ye kadar değiĢen aralıkta sıcak presleme iĢlemi 

uygulanmıĢtır. Nihai ürünün rutubet miktarı, 150°C için %7.3 – 8.9; 200°C için %6 – 7.7 

bulunmuĢtur. Bu durumda, presleme sıcaklığının artmasıyla, sıcakta preslenmiĢ ahĢap 

malzemenin rutubet miktarı azalmıĢtır (Tabarsa ve Chui, 1997). 

 

Welzbacher ve ark. (2008) Norveç ladini ağaç türünden elde edilen malzemeye sıcak preste 0.5, 

1, 2 ve 4 saat süreyle 140°C, 160°C, 180°C ve 200°C sıcaklık uygulamıĢlardır. Bunun yanında 

diğer bir grup malzemeye ise 2 ve 4 saat süreyle 180°C, 200°C ve 220°C‟de sıcak-yağ 

uygulaması yapmıĢlardır. Elde edilen malzemenin suda geniĢleme ve biyolojik özellikleri tespit 

edilmiĢtir. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre termomekanik iĢlem yapılan malzemenin 

boyutsal stabilitesinin ve biyolojik dayanıklılığının iyileĢtiği ifade edilmiĢtir.  

 

Kortelainen ve ark. (2006) çam ve ladin ağaç türlerinden elde ettikleri malzemeye 170°C, 190°C, 

210°C ve 230°C sıcaklık altında ısıl iĢlem uygulamıĢtır. AraĢtırma sonuçlarında sıcaklığın 

artmasıyla birlikte ağırlık azalmasına (yaklaĢık %12) bağlı olarak malzemenin yoğunluğunun da 

düĢtüğü ifade edilmiĢtir. Yılgör ve ark. (2001) kayın ağaç türünden elde ettikleri malzemeye 
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buharlama uygulaması yapmıĢlardır. Elde ettikleri malzemenin fiziksel, mekanik ve kimyasal 

özelliklerini tespit etmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda; ısıl iĢlem uygulaması ile malzemenin 

fiziksel ve mekanik özelliklerinin olumsuz yönde etkilendiğini, yoğunluğu azaltıcı etki yaptığını 

ifade etmiĢlerdir. Dolayısıyla klasik ısıl iĢlemler sonucu malzemenin yoğunluğunun azaldığı 

görülmektedir Bunun sonucunda kullanım yerinde önem arz eden mekanik özelliklerinde düĢme 

gözlemlenecek ve ürünün kullanım ömrü kısalacaktır. Sıcak preste modifiye edilen malzemede 

ise yoğunlukta artıĢ meydana gelmektedir. 

 

Ünsal ve ark. (2008; 2009) sıcak preste modifiye edilen masif malzemelerde çürüklük ve termit 

testleri yapmıĢlardır. Laboratuvar çürüklük testleri sonuçları, sıcak preslenen masif malzemenin 

çürüklük yapan mantarlara karĢı bir direnç göstermediğini ortaya koymuĢtur. Laboratuvar termit 

(Eastern subterranean termites, Reticulitermes flavipes) testleri sonuçlarına göre ise pres basıncı 

7 MPa‟a çıkması ile ağırlık kayıpları, kontrol örneklerine göre kademeli olarak azalmıĢtır. 

 

Atik ve ark. (2011) sıcak pres uygulamalarının ahĢap malzemelerin renk özellikleri üzerindeki 

etkilerini incelemiĢlerdir. Yapılan çalıĢma sonuçlarında uygulanan pres sıcaklığı ve presleme 

basıncının malzemenin renk karakteristikleri (L, a, b) üzerinde anlamlı etkiler yaptığı ortaya 

çıkmıĢtır. Termal modifikasyon iĢlemi malzemenin renginde koyulaĢmaya sebep olmuĢtur. 

 

Sıcak preste modifikasyon yapılan malzemelerin anatomik yapısındaki değiĢimler Doğu ve ark. 

(2010) tarafından ıĢık mikroskobu (LM) ve elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak 

incelenmiĢtir. ÇalıĢma sonuçlarında malzemenin yapısındaki deformasyonların presleme 

basıncının artmasına paralel olarak arttığı ifade edilmektedir. Maksimum deformasyonların yıllık 

halka içerisinde ilkbahar odununda bulunduğu belirtilmiĢtir. Hemen hemen bütün ilkbahar odunu 

tabakalarında hücre çökmeleri olduğu belirtilmiĢtir. 

 

Yüzey ıslanma yeteneği ve yüzey pürüzlülüğü yüzey iĢlemi yapılacak malzemelerde önemli 

karakteristiklerdendir. Termal olarak modifiye edilen malzemenin yüzey ıslanma yeteneği ve 

pürüzlülük incelemeleri Ünsal ve ark. (2011) tarafından tespit edilmiĢtir. Yapılan analiz 

sonuçlarında sıcak preste modifikasyon uygulamalarının ahĢap malzemenin temas açısı ve 

pürüzlülüğü üzerinde anlamlı etkiler yaptığı belirtilmektedir. Temas açısı değerlerinin iĢlem 

gören malzemelerde kontrol örneklerine göre yüksek olduğu ifade edilmiĢtir. Candan ve ark. 

(2010) Douglas Göknarı ahĢap kaplama levhalarında preste termal modifikasyon iĢlemleri 

yapmıĢlar ve malzemelerin yüzey karakteristiklerini incelemiĢlerdir. Buna göre, sıcak presleme 

basıncı ile malzemenin pürüzlülüğünün azaldığı, daha düzgün yüzeyler ortaya çıktığı tespit 

edilmiĢtir.  

 

4. Sonuç 
AhĢap malzemenin istenmeyen bazı özelliklerini iyileĢtirmek için çeĢitli modifikasyon 

yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlar arasında alternatif bir yöntem olarak sıcak preste 

modifikasyon uygulaması karĢımıza çıkmaktadır. AhĢap malzeme üzerinde hem ısı hem de 

mekanik etki yapılması suretiyle malzemenin birkaç özelliği birlikte değiĢtirilebilmektedir. Sıcak 

preste modifikasyon iĢlemi ile malzemenin yoğunluğu artırılabilir, dikey yoğunluk profilinde 

önemli değiĢiklikler yapılabilir ve janka sertlik değerlerinde anlamlı iyileĢmeler elde 

edilebilmektedir. 
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Çam ve kavak ağaç türleri ülkemizde geniĢ bir yayılıĢ gösteren türlerdir. Aynı zamanda özellikle 

çam, ahĢap endüstrisinde geniĢ bir kullanıma sahipken, kavak ve okaliptus ağaç türleri hızlı 

geliĢen türler olarak kendini göstermektedir. Hammadde olarak fiyatları kabul edilebilir olan bu 

ağaç türlerinin teknolojik özelliklerini iyileĢtirmeye yönelik deneysel çalıĢmalarla katma değeri 

yüksek olan ahĢap ürünler haline getirilmesi son derece anlamlı bulunmaktadır. 
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Özet 

Doğal kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılabilmelerindeki sıkıntılar, gelecekte dünya üzerinde yaĢayacak 

insanoğlunun etkilenmesini ve yaĢam mücadelesinde olumsuzluklarla karĢılaĢmasına neden olacaktır. Bu 

nedenle, yararlanma ve paylaĢımın katılımcı bir yaklaĢımla ele alınması, mevcut araziden optimum 

yararlanmak için sürdürülebilir kullanımlarının araĢtırılması zorunluluktur. 

 

Bu amaçla, ekonomik düzeyi düĢük ve farklı arazi kullanımlarına sahip Akdeniz Bölgesi'nde ekolojik ve 

fonksiyonel özellikleri ile zengin tür ve kompozisyonlarına sahip bitki örtüsü içerisinde yer alan çok 

amaçlı bitki türlerinin Tarımsal ormancılık olarak ifade edilebilen Agroforestry uygulamalarında 

değerlendirilebilme olanakları araĢtırılmıĢtır. Burada çok amaçlı bitki türleri; ekolojik uyum yeteneği, 

ürün oluĢturma ve fonksiyonel olma, bireysel özellikler ile farklı türlerin bir arada bulunabilmesi gibi 

özellikler bakımından değerlendirilmiĢtir.  

 

AraĢtırma sonucunda, bölgede çok sayıda bitki türünün agroforestry uygulamalarında geleneksel olarak 

kullanıldığı, daha bilimsel verilerle kullanılması durumunda gerek arazi kullanımında gerekse kırsal 

kalkınmaya yönelik faydaların artacağı sonucuna varılmıĢ ve çeĢitli öneriler ileri sürülmüĢtür.  

 

Anahtar kelimeler: Agroforestry, Akdeniz Bölgesi, bitki örtüsü, fonksiyon  

 

Abstract 
Difficulties on the usage of natural resources, efficiently, will affect humans in future thus makes survival 

harder for them. Therefore, sustainable usage becomes a must to research to benefit from land optimally. 

 

Mediterranean region has variety of land utilizations and low maintaining costs. The multipurpose plants, 

in Mediterranean region‟s flora, which is rich with plant species and compositions, make itself suitable to 

be researched for Agroforestry applications. Ecological compatibility, productivity, functionality, 

individual characteristics and relation with other species are chosen to be studied on multipurpose plants. 

 

According to the study results, many plants in the region are traditional for Agroforestry. These results 

show that; with more scientific research on this matter can increase efficiency of land usage in rural 

development.  

 

Keywords: Agroforestry, Mediterranean region, flora, function 

 

1. Giriş 

Ülkemizde orman alanlarından beklendiler; hızlı nüfus artıĢı, orman ürünlerinin gereksiniminin 

çeĢitlenmesi ve artıĢı yanında, yeni tarım alanları kazanma, otlatma gereksinimi, yakacak ve 

yapacak odun talebi gibi nedenlerle giderek çoğalmakta ve çeĢitlenmektedir. Bu taleplerin 

karĢılanmasında gerek orman gerekse tarım alanlarının optimal kullanımı ve sürdürülebilirliği 

dikkate alınmak zorundadır. Dolayısıyla yetiĢme ortamı özelliklerine bağlı olarak, mevcut 

toprağı daha akılcı kullanarak maksimum ürün elde edecek yöntemler ve politikalar geliĢtirme 

zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bunların baĢında da agroforestry uygulamaları gelmektedir. Zira 

ülkemiz ekonomik, sosyal ve kültürel çeĢitliliğin yanında, arazi yapısı (topoğrafya), yerleĢim 
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Ģekli ve ürün çeĢitliliği bakımından çok amaçlı arazi kullanımına uygun çok çeĢitli bitki 

türlerinin kullanım potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerekir.  

 

Akdeniz bölgesi genelinde mevcut orman alanları, tarım alanları ve otlak alanlarını belirgin bir 

Ģekilde birbirinden ayırmak oldukça zordur. Zira üzerinde ağaç, çalı ya da entansif kültür ağacı 

olmayan az çok odunsu bitkilerin yetiĢtiği, bölgenin bütün alanlarını, orman alanı olarak kabul 

ettiğimizde, bu alanlarda yaĢayan ya da bu alanlardan faydalanan topluluğa yaklaĢımınız farklı 

olmalıdır. Ormanla bağlantılı olan halk çoğu zaman, gerek odun ya da diğer orman ürünleri 

toplama, gerek hayvanlarını otlatma ve gerekse ormanda gezinti ve dinlenme, ağaçlandırmalar, 

açmalar, gibi bu alanların geliĢimi üzerinde yoğun etkileri bulunmaktadır. 

 

Sürdürülebilir kalkınma açısından bakıldığında, doğal ekosistemin amacına uygun olarak 

korunması için öncelikle, ister ağaçlıklı isterse açıklık alan olsun, farklı tiplerde olan alanların 

mevcut durumlarının sebep ve sonuçlarını iyi tespit etmek, oluĢturulacak ölçütler doğrultusunda, 

bu alanların olması istenen yönde geliĢmeleri için eylem araçlarını ortaya koymak gerekir. Doğal 

bitki örtüsünün kendiliğinden “yenilenme” kapasitesine sahip olmasına karĢın, genellikle, büyük 

bir tahribat sonrasında her Ģeyin eski düzenine dönmesi için “iĢi doğaya bırakmak” yeterli 

olamaz. Aksine, araziyi yapısına uygun olarak iĢlemek ve maksimum faydayı koruma kullanma 

dengesinde sürdürmek gerekir. Akdeniz Bölgesi gibi kendi içerisinde Doğu ve Batı Akdeniz 

olarak ikiye ayrılmakta, yükseltiye bağlı olarak da bitki örtüsü yanında araziden beklentilerde 

çeĢitlenmektedir.   

 

2. Agroforestry 

Agroforestry‟in tanımı konusunda çok çeĢitli ifadeler ileri sürülmektedir. Yabancı kökenli olan 

bu kavram çeĢitli bilim adamları tarafından özde aynı olmakla birlikte birbirinden farklı tanımlar 

ileri sürmüĢlerdir. Kısaca tanımlamak gerekirse; daha geniĢ bir tanımlamayla “agroforestry”; 

aynı arazi üzerinde aynı zamanda veya birbirini takip edecek Ģekilde ormancılık, ziraat ve 

hayvancılık birleĢtirilerek kombine arazi kullanımını sağlayan, arazinin verimliliğini artıran, 

halkın kültürel çalıĢmaları ile uygun planlama çalıĢmaları yapan, devamlı arazi kullanım Ģeklidir 

(Sağkaya 1986, Ayberk 1988). 

 

Agroforestry‟nin tanımına dikkat edilirse geniĢ anlamıyla sosyal ormancılık kapsamı içinde 

kalmakta olup bu kavramı bir üretim tekniği (yetiĢtirme tekniği) olarak kabul etmek daha doğru 

olur. Daha açık bir ifade ile tarım-ormancılık üretiminin ve bu üretimlerin sağladığı ürünlerin 

birim üretim alanında aynı anda ya da birbirini izleyen zamanlarda üretilmesini sağlayan bileĢik 

bir üretim tekniğidir. Burada önemli olan hangi ürünlerin nasıl elde edileceği yanında aynı 

alandan maksimum yarar için ürün çeĢitlerinin birlikte değerlendirilmesidir.  

 

2.1. Amacı: Agroforestry uygulamalarının bir ayağı olan ormancılık çalıĢmalarında, halkın ve 

ülkenin odun ihtiyacını sürekli olarak karĢılamak, bunu gerçekleĢtirirken kırsal kesimde yer alan 

orman halk iliĢkilerini iyileĢtirmek, kalkınmalarına katkı sağlamaktır. Böylece bir yandan 

ormanların korunması ve geliĢtirilmesini bir yandan da kırsal kesimin yerinde kalkındırılması 

gerçekleĢmiĢ olacaktır. Doğa ile insanı bir arada düĢünmek çok önemli bir sosyal ormancılık 

olgusu olup bunu gerçekleĢtirmekte o kadar önemli bir sosyal olaydır. Bu sosyal olaylar 

içerisinde tekniğin yanında soysa-ekonomik yapının dikkate alınması, tek amaçtan ziyade çok 

yönlü yararlanma ilkesi ön plana çıkarılmalıdır. Burada çeĢitli projeler geliĢtirilerek halkın 
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yerinde kalkındırılması, refah seviyesinin yükseltilmesi, vb. uygulamalarla kırsal kalkınmanın 

gerçekleĢtirilmesi sağlanır (Turna 2007).  

 

Kırsal kalkınmanın ormancılık ayağı ise sosyal ormancılık olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sosyal 

ormancılığın gerçekleĢebilmesi için yapılacak çalıĢmalardan biri ve belki de en önemlisi ise ana 

girdi olan arazinin çok amaçlı yararlanmaya yönelik kullanım Ģeklidir. Bunun gerçekleĢtirilmesi 

için yapılması gerekli olan uygulamaların baĢında da agroforestry gelmektedir.  

Agroforestry uygulamalarında amaç, devlet desteğinde köylünün kendisi tarafından ve kendileri 

için değiĢik bitki yetiĢtirme teknikleri kullanarak devamlı orman kaynağı yaratacak, tüm 

köylülerin fert veya kuruluĢ olarak bütün faaliyetlerine katılımını sağlayacak, yaratılacak 

kaynaklarla ilk önce bölge halkının ve ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap verecek  (yakacak odun, 

hayvan yemi, kereste, ziraat ürünleri, vb.) iĢletme ve yönetimini uzun vadede halka birlikte 

sağlayacak uygulama ve teknikleri bulmaya, gerçekleĢtirmeye çalıĢmaktır. Bu tür Agroforestry 

tekniklerinin uygulamaya konulması sonucunda, ana amaç olan, aynı alandan çok yönlü 

yararlanacak fakir halkın ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalıĢılacak, gelir temin ederek refah 

seviyesi yükseltilecektir. Bu ana amacın yanında; ormanlar üzerindeki sosyal baskı azalacak, kiĢi 

kendi ihtiyacını kendi üretme yoluna gittiğinden polisiye yöntemlerle korunamayan orman 

kaçakçılığı minimuma inecek, arazi kullanımı düzenli ve planlı olacağından aynı alandan 

maksimum yarar sağlanacak, erozyon, vb. zararlar azalacak ya da ortadan kalkacaktır (Turna 

2009). 

 

Kısaca yerel halkın ormancılık faaliyetlerine katkısını sağlayarak kalkındırılması amaçlanır. Bu 

nedenle örnek alanlar alınarak bilinçli ve tekniğine uygun çalıĢmalarla amaca ulaĢılmalı, bu 

alanlar halka tanıtılarak katılım sağlanmalıdır.  

 

Arazi kullanımı ele alındığında, kısıtlı kaynak olan araziyi ekolojik, teknolojik, ekonomik ve 

sosyo-politik koĢul ve olanakların bileĢkesini bularak, kiĢi ve toplum yararına en uygun Ģekilde 

kullanmaktır. Bunun gerçekleĢebilmesi içinde bilimsel olarak gerek tarımsal amaçlı, gerekse 

ormancılık amaçlı otsu ve odunsu bitkilerin eko-silvikültürel özelliklerinin iyi bilinmesi, bu 

özelliklere ve yetiĢme ortamı koĢullarına göre en uygun Ģekilde tesis edilmeleri sağlanmalıdır. 

Zira bir arada veya birbirini izleyecek Ģekilde aynı alanda yetiĢtirilmesi düĢünülen türlerin eko-

silvikültürel özelliklerinin iyi bilinmemesi durumunda hedeflenen amacın çok daha uzağında, 

arazi yapısını bozan uygulamaların gerçekleĢtirilmesi kaçınılmaz olacaktır.  

 

Agroforestry uygulamalarında amaç; kısa ve uzun vadeli olabilir. Kısa vadeli amaçlar arasında; 

halkın kendi arazilerinden kısa zamanlı (idare süreli), çok çeĢitli ürünler yetiĢtirerek öncelikle 

olarak kendi ihtiyaçlarının karĢılanması gelir. Uzun vadeli amaçlar arasında ise, orman-halk 

iliĢkilerini düzenleyerek ormanların çok yönlü faydalarından yararlanmak, arazi kullanımını 

düzenleyerek, ekolojik dengenin sağlanması amaçlanır. Ekolojik dengenin sağlanması ile yerel 

halkın ve toplumun doğadan beklentileri (temiz hava, bol oksijen, biyolojik zenginliğin devamı, 

yakacak ve yapacak ihtiyacının karĢılanması, flora ve faunanın devamlılığı vb.) sürekli ve 

doğaya uygun olarak sağlanmıĢ olacaktır. Kısa ve uzun vadeli amaçların karĢılanması ile 

ormanların önemi daha iyi anlaĢılacak, korunması ve özel ormancılığa (ormancılık hizmetleri 

dahil) geçiĢ hızlanacaktır. Aynı zamanda ormanların korunması da sağlanacaktır (Turna, 1992).  

 

 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

 

 

70 
 

2.2. Agroforestry sistemleri 

Tüm dünyada agroforestry sistemleri; Agrosilviculturel sistem (tarım + ormancılık faaliyetleri), 

Silvopastoral sistem (tarım + hayvancılık faaliyetleri) ve Agrosilvopastoral sistem (tarım + 

orman + hayvancılık faaliyetleri) olmak üzere üç Ģekilde tanımlanmaktadır. Bu sistemlerin her 

biri ayrı ayrı uygulama imkanı bulabildiği gibi 2 ya da 3'lü kombinasyonlar Ģeklinde de 

uygulamaları görülebilmektedir (Sağkaya 1986, Turna 2009).  

 

3. Agroforestry Uygulamalarında Başarı Kriterleri 

Agroforestry çalıĢmalarında baĢarının temelinde hem uygulayıcı (arazi sahibi) hem de 

uygulandığı alanın (yetiĢme ortamı ve çevresi) özellikleri birlikte düĢünülür. Uygulayıcıların 

baĢarılı olabilmesi için bazı kriterleri dikkate alması ve gerekli teknik çalıĢmaları zamanında 

yerine getirmesi gerekir. Burada özet ve ana baĢlıklar halinde verilecek olan özelliklerin kısa 

içerikleri baĢarı için mutlaka dikkate alınmalıdır (Kapp 2006). 

 

1. İklim: YağıĢ (tipi, miktarı, zamanı, süresi), sıcaklık (değeri, zamanı, süresi), ıĢık (zamanı, 

süresi) ve rüzgâr (değeri, zamanı, süresi). 

2. Toprak: Verimlilik (N,P,K, mikro besinler, pH, katyon değiĢim kapasitesi), su (dinamik, 

dağılım, zamanı ve süresi), derinlik (değeri, dağılımı), yoğunluk (değeri, dağılımı, süresi).  

3. Biyosfer: toprak flora ve faunası, diri örtü (tür, sıklık ve canlılık), yaban hayvanları (böcek ve 

yararlı canlılar), komĢu ürünler ve meĢcereler. 

4. Ağaç Türleri: elde edilebilirlik, orijin, kalite, form, dikim zamanı, dikim aralık-mesafesi, 

dikim tekniği (gübreleme, sulama, koruma, bakım, budama ve hasat). 

5. Çiftçi: ilgi, alternatif, kapasite, iĢ kalitesi, iĢ hızı, kaynak, geçim durumu, pazarlama. 

6. Ürün Türleri: elde edilebilirlik, çeĢitlilik, kalite, önceki ürün, dikim zamanı, dikim mesafesi, 

iĢlemler (gübreleme, sulama, koruma, budama, bakım ve hasat). 

7. Pazar: kalite ihtiyacı, satılabilir miktar, nakliye maliyeti, pazar fiyatı ve krediler. 

8. Yasal Durum: orman ve tarım yasaları, arazi sahibi hakları. 

9. Sosyo-Kültürel Durum: yerel müĢteriler ve fırsatlar, anahtar kiĢiler, organizasyonlar ve 

projeler. 

10. Riskler: sel, heyelan, deprem, yangın, fırtına, çatıĢma ve savaĢlar. 

 

Yukarıda kısa hatlarıyla verilen 10 maddenin her biri agroforestry ile uğraĢan bir iĢletmecinin 

baĢarılı olması için gerekli özelliklerdir. Bunlardan bazıları yerine göre çok önemli olabilecektir. 

Bu sınıflandırma, toprağa dayalı biyolojik çalıĢmaların hemen hepsinde geçerli bir 

sınıflandırmadır. 

 

Agroforestry uygulamalarında uygun koĢullar (yetiĢme ortamı ve çevre) arasında; yeterli ve ucuz 

iĢ gücü, kıt arazi, gübreleme ve mekanizasyonda pahalılık, marjinal tarım toprakları (derin, taĢlı, 

verimsiz), çiftçiler ya da marketlerin odun ve odun dıĢı orman ürünlerini karĢılama, ekstrem 

iklim koĢullarına karĢı ürünleri ve hayvanların koruma ihtiyacı, kurak dönemlerde yemlik 

üretimi gereksinimi, vejetasyon döneminde yeterli toprak nemi sağlanmıĢ olması sayılabilir.  

 

Bir baĢka değerlendirmede de agroforestry uygulamalarında; normal kuruluĢa sahip ormanlarda 

yapılacak olan ormancılık faaliyetlerini engellememeli, aksine yardımcı olacak ürün sayısı ve 

çeĢidini artırmaya yönelik olmalıdır. Agroforestry çalıĢmalarına verimli koru ormanları ile 

endüstriyel ağaçlandırma sahaları dıĢında yer verilmelidir. Genellikle orman içi açıklıklar, orman 

dıĢı alanlar ve rehabilitasyona konu alanlarda çalıĢmalar yoğunlaĢmalıdır.  
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AgroforestryçalıĢmaları tek baĢına tarım, yada tek baĢına ormancılık çalıĢmalarına göre çok daha 

karıĢık çalıĢmalar olup bilimsel esaslara göre uygulanmalıdır. Burada kullanılacak türlerin 

seçimi, karĢılıklı büyüme istekleri, toprağı ıslah edici özellikleri gibi çok amaçlı fonksiyonları 

yerine getirecek türler olmalıdır.    

 

4. Agroforestry Uygulamalarında Kullanılacak Türlerde Aranan Özellikler  

Agroforestry uygulamalarında, arazi kullanımı geniĢ ve etraflı olarak düĢünülür. Zirai ürünler, 

hayvan yem bitkileri, ağaçlardan yenilebilir meyveler, diğer tali ürünler, yakacak ve yapacak 

odun, vb. ürünlerin yetiĢtirilmesi amaçlanır. Bu sistemde yetiĢtirilecek ağaç ve zirai ürünlerin, 

alan kullanım biçimlerine ve buna bağlı olarak uygulanacak sisteme göre bitkilerin özellikleri ve 

bunlardan yararlanma Ģekilleri farklı olmaktadır. Buna göre, bu amaçla değerlendirilebilecek 

bitkilerde aranacak bazı özellikler aĢağıda verilmiĢtir (Turna ve Acar 2002). 

 

 Ekolojik Uyum Yeteneği: Agroforestry sistemlerinde yer alacak bitki türlerinin ekolojik 

adaptasyonlara uygun olacak biçimde, öncelikle doğal türler olması baĢarı düzeyini yükseltir. 

Egzotik türlerin olması durumunda tesis edileceği alanda kendisinden beklenen fonksiyonları 

yerine getirebilecek ölçüde silvikültürel ve ekolojik özelliklere sahip olmalıdır. Kullanılacak 

bitki türlerinin iklim, yükselti, bakı, toprak yapısı gibi çok önemli ekolojik kriterlerin belirleyici 

rol oynadıkları unutulmamalıdır. Akdeniz bölgesi bu anlamda oldukça zengin bitki örtüsüne 

sahip olup çok sayıda çok amaçlı türü bünyesinde doğal olarak barındırmaktadır. Bölgede 

uygulanacak çalıĢmalar için çok alternatifli bitki türlerini bulmak mümkün olup önemli olan bu 

türlerin birlikte nasıl değerlendirileceğine karar vermek ve uygulamaya aktarmaktır. Deniz 

seviyesinde baĢlanarak Toroslara kadar uzanan yükselti kuĢağında gerek maki elemanları 

gerekse orman kuĢağında yer alan ve daha çok ıĢıklı meĢcereler oluĢturan orman kuĢağında çok 

sayıda alternatif bitki yetiĢtirme kombinasyonları uygulanabilir.  

 

 Ürün Oluşturma Yeteneği ve Fonksiyonel Özellikler: Kullanılacak türler çok amaçlı 

fonksiyonları yerine getirebilmek için amaca yönelik ürün ve belirli fonksiyonları yerine 

getirmesi gerekmektedir. Buna göre, ürün oluĢturma yeteneği bakımından;  

a) Besin maddesi olarak (meyve ve baklamsı meyveler) sebze, yaprak, yağ, 

b) Hayvan yemi (yaprak, meyve ve baklamsı meyve, taze sürgün) 

c) Bal, eterik yağ, süs bitkileri, 

d) Odun (yakacak odun, kömür, inĢaat malzemesi, kereste, kontrplak, sunta), vb ürünlerinin 

yetiĢtirilmesi düĢünülmelidir. 

 

Yukarıda belirtilen özelliklerin tümüne ait bitki türlerin Akdeniz bölgesi doğal florası içerisinde 

bulunmaktadır. Agroforestry‟de ürün oluĢturma normal olarak en az iki veya daha fazla bitki 

türünü gerektirir. Bu da iki veya daha fazla ürün çıktısı demektir. Önemli olan bu ürünlerin 

uyumlu bir Ģekilde aynı alandan elde edilebilmesidir.   

 

Fonksiyonel olma özelikleri bakımından ise;  toprak koruma ve ıslah özelliği, canlı çit oluĢturma 

yeteneği, rüzgar perdesi tesisi, kumul önleme, havanın serbest azotunu bağlama, hayvan gübresi 

oluĢturma gibi bazı özelliklere sahip olması gerekir.   
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 Bireysel Özellikler ve Farklı Türlerin Bir Arada Değerlendirilebilme Olanakları: 
Agroforestry sistemlerinde yetiĢtirilecek odunsu bitkiler (ağaç, ağaççık ve çalı) ve zirai ürünler 

kullanım yerlerine göre münferit veya gruplar halinde birbirleriyle uyumlu olarak 

yetiĢtirileceklerinden bazı özelliklere sahip olmaları gerekmektedir.  Bu özellikler ve kısa 

açıklamaları aĢağıda verilmiĢtir (Sağkaya ve Kamiloğlu 1987); 

 

a)Erken yaşlarda, geniş aralık ve mesafe için uygunluk; Bu çeĢit türler genelde hızlı büyüme 

yeteneğinde olup, yıllık artımı 10 m
3
 ün üzerindedir. Örnek olarak kavak, kızılağaç, okaliptüs ve 

söğüt türleri verilebilir. 

b)Budanmaya mukavemet;  kolay sürgün verme ve tetar iĢletmesine uyum sağlayabilen türler 

bu kapsamda ele alınır. Örnek olarak kavak, okaliptüs, söğüt, dut türleri verilebilir. 

c)Düşük tepe çapı/gövde çapı oranı; Tepe çatısı ıĢıklı olup fazla gölgeleme yapmayan, yayvan 

tepe tacı geliĢtirmeyen türler olmalıdır. Örneğin akasya, okaliptüs, demir ağacı, kısmen kızılağaç 

gibi türler. 

d)İlk yaşlarda, yan gölgeleme ve yukardan gölgelemeye dayanıklı; bu türler yaĢlı ağaçlar 

içerisinde olabileceği için yan ve üst gölgeye dayanıklı olmalı, ıĢık isteği yüksek türler olmamalı. 

e)Işığın alt tabakaya nüfus edebilmesi için, yaprak düzeyinin uygun olması; yaprak 

yoğunluğu, dallardaki duruĢu ve Ģekli ıĢığın geçiĢini tamamen engelleme özelliğinde 

olmamalıdır. Bazı okaliptüs türleri ile demir ağacı bu grup içerisinde yer alır.  

f)Yaprağını döken türler; yaprakları kolay ayrıĢan ve toprak ıslahına yönelik türler (kızılağaç, 

kavak vb.). 

g)Atmosferik azotu bağlayabilen; havanın serbest azotunun köklerindeki yumrular sayesinde 

tutabilme özelliğine sahip türler bu kapsamda değerlendirilir. Örnek olarak legümünez türleri 

(akasya, gülibriĢim vb.), kızılağaç, demir ağacı, vb. verilebilir. 

h)Zirai ürünlerden daha derin kök sistemi; toprağın derinlerindeki besin elementlerinden 

yararlanarak üst toprağın organik maddece zenginleĢmesine hizmet edebilen türler olmalıdır. 

ı) Zirai ürünlere baskı yapan kuĢ sürüleri için gösteriĢsiz ve uzaklaĢtırıcılık etkisinin olması. 

i) Kök yapısı bakımından yüzeysel olarak hızlı yayılma özelliğinde olmamalıdır.  

j) YetiĢtirilecek türün yaprak ve tohum özellikleri bakımından zehir vb. yan etkisi olmamalıdır 

(gıda zehirlenmeleri gibi). 

 

Ağaç ve ağaççıklarda aranan özelliklere genel olarak bakıldığında, agroforestry uygulamasının 

yapılacağı alanın genel özellikleri ile tesis amacı bu özelliklerden biri ya da birkaçını önemli 

kılacaktır. Örneğin sıralar halinde karıĢımın uygulanacağı agroforestry sisteminde kullanılacak 

orman ağacı türlerinin yukarıda verilen özelliklerden birçoğuna sahip olması gerekir. Bunlar 

arasında kazık köklü oluĢu, azmanlaĢma eğiliminde olmayan, rüzgârlara dayanıklı, vb. olması 

zorunludur. Agroforestry uygulamalarında orman bitkilerinin sahip olması gereken özelliklerin 

yanı sıra, sistemde yer alacak zirai ürünlerin de bazı karakteristiklerinin olması gerekmektedir. 

Bunlar arasında;  

 

a) Ġlk tesis periyodunda, fidanların büyümesini ters yönde etkileyecek Ģekilde fazla gölgeleme 

yapmamalıdır. Burada orman bitkilerinin ilk dikimi esnasında zirai ürünler içerisinde kalarak 

geliĢimlerinin engellenmemesi istenir. Bu yüzden yetiĢtirilecek ziraat ürünlerinin boğma 

özelliğinde olmaması gerekir.   

b) Tırmanıcı, sarılıcı, sarmaĢık yapıda olmamalıdırlar. 

c) Gıda istekleri, toprağın besin elemanlarını hemen tüketecek Ģekilde hızlı olmamalıdırlar. 

d) ġayet yeraltı ürünü iseler, hızlı yayılma isteğinde olmamalıdırlar (Sağkaya, Kamiloğlu 1987).  
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Yukarıda belirtilen özelliklerin bilinmesi yanında lokal yetiĢme ortamı özelliklerinin çok iyi etüt 

edilmesi, iyi bir planlama yapılması ve tekniğine göre uygulamaların yapılması Ģarttır. 

Unutulmaması gerekli olan ister tarım ister ormancılık uygulamaları olsun agroforestry 

uygulamaları tekli değil çoğul uygulamalar olup yoğun çalıĢmayı gerektirir.  

 

5. Ağaç, Ağaççık ve Çalıların Çok Amaçlı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi 

Agroforestry uygulamalarında odunsu türler içerisinde önemli bir yer sahip olan ağaç, ağaççık ve 

çalı gibi çok yıllık bitki türleri sadece tek amaçlı değil birçok amaca yönelik olarak değiĢik 

Ģekillerde yetiĢtirilebilir. Akdeniz bölgesi agroforestry uygulamalarında ağaç, ağaççık ve 

çalıların yetiĢtirilmesi ve kullanımı 11 ayrı kategoride sınıflandırılmıĢtır. Bunlar; 

 

1- Doğal vejetasyonun planlanması: Öncelikli olarak doğal vejetasyonunu kullanım değeri 

tespit edilerek, belirli bir alanda en hızlı büyüyen ve fonksiyonel değeri en yüksek olan türleri 

belirlemek ve kullanım amacına göre planlamak gerekir. Doğal vejetasyonun fonksiyonel 

özellikleri arasında odun ve odun dıĢı orman ürünleri (beslenme, rekreasyon, otlatma, vb.) ile 

erozyon kontrolü vb. çalıĢmalar için uygun türleri belirlemek, planlayarak uygulamaya koymak 

gerekir. Kısaca vejetasyonun silvikültürel (yetiĢtirme) özellikleri yanında kullanım özelliklerinin 

de çok iyi bilinmesi gerekir.  

2- Endüstriyel plantasyonlar: Yapacak ve yakacak odun baĢta olmak üzere ekonomik amaçlı 

ağaçlandırmalardır. Burada kullanılacak türlerin hızlı geliĢen türler olması yanında verimli 

topraklarda, yoğun kültür yöntemlerinin kullanılması kaçınılmazdır. Bu çalıĢmalarda endüstriyel 

amaçlı orman ağacı türüne hizmet edecek, aynı zamanda baĢka ürünlerin elde edilmesi yolları 

aranmalıdır. Bölge bu çeĢit çalıĢmalara uygun potansiyele fazlasıyla sahiptir. 

 

3- Tüzel kişilere ait ağaç üretimi (halk için koruluk): Küçük alanlarda yapılan bitkilendirme 

çalıĢmaları olup genelde 5–10 hektarlık alanlarda uygulanır. Devlet ya da tüzel kiĢiler tarafından 

yetiĢtirilir. Belediye, köy-belde okulları ile camilerinin etrafında (mezarlıklar dahil) yapılan 

ağaçlandırılmalar bu çeĢit uygulamalara örnektir. Ancak faydalanma ve korumanın planlanması-

düzenlenmesi daha zordur. 

 

4- Çiftlik ağaçlandırmaları: 10 hektardan daha küçük alanlarda Ģahısların kendi arazileri 

üzerinde yaptıkları ağaçlandırma çalıĢmalarını içerir. Özellikle tarım yapılamayan eğimli-taĢlıklı 

alanlarda uygulanır. Yemlik üretimi, yapraklı dal yararlanması ve yakacak odun üretimi 

önceliklidir. Akdeniz bölgesini sahil ve yayla kuĢağı bu anlamda önemli bir potansiyele sahiptir. 

 

5- Tarım ürünleri içerisinde ağaç yetiştirmek: Tarım ürünleri içerisinde odun, yakacak odun, 

yem, meyve, bal üretimi ve gölge yapması amacıyla ağaç yetiĢtirilmektedir. Örneğin tarım 

ürünleri için rüzgar perdeleri amaçlı dikimler, toprak ıslahına yönelik bitkilendirmeler bu çeĢit 

uygulamalardır. Kurak ve yarı kurak bölgelerde daha çok gölgeleme amaçlı meĢe, akasya, vb. 

türlerin yetiĢtirilmesi de bu çalıĢmalardandır. 

 

6- Sıra veya şerit tarımı yapmak: Tarımsal faaliyet alanlarına bir veya birden fazla sıra veya 

Ģeritler halinde ağaç dikimi yapmaktır. Bu uygulamanın en önemli yararı, tarım ürünü yanında 

ağaç yetiĢtirilmesidir. Ayrıca yetiĢtirilecek kazık köklü ağaçlar toprağın derin tabakalarından 

almıĢ oldukları besin maddelerini yaprakları sayesinde tarım ürünlerine yararlı hale getirerek 

ekolojik koĢulların iyileĢmesini sağlarlar. Uygulamanın zararı ise ağaç türlerinin su ekonomisi ve 

gölge açısından tarım ürünlerinin verimini etkilemesidir. Bunun içinde uygun türlerin, uygun 
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teknikler kullanılarak tesis gerekir. Bu çeĢit uygulamalar rüzgâr perdeleri ile koruyucu orman 

Ģeritleri ve kuĢaklarındaki kriterlere göre de değerlendirilebilirler. 

 

7- Sınır boylarına dikim yapmak: Tarla, nehir, dere ve yol kenarlarında yapılan ağaçlandırma 

çalıĢmalarıdır. Ülkemizde kavak, söğüt, çınar ve bazı bölgelerde kızılağaç türleri bu amaç için 

kullanılmaktadır. 

 

8- Rüzgâr perdeleri: Birkaç sıra ağacın rüzgâr yönüne dik olarak tesis edilmesidir. Tarımda 

verimi büyük ölçüde artıran, ekolojik koĢulları iyileĢtiren bu uygulamalar daha sonra ayrıntılı 

olarak incelenecektir. 

 

9- Art arda ekim veya dikim yapmak (=dönüşümlü): Bir ürünü ekmek, hasat ettikten sonra 

baĢka bir ürüne geçmek ve bu döngüyü devam ettirmektir. YetiĢme ortamı koĢulları iyi olan 

alanlarda bu çeĢit uygulamalar önemli olup bölgede Okaliptüs ağaçlandırmaları ilk akla gelen 

uygulamalardandır. 

 

10- Silvopastoral sistem: Ağaç, ağaççıklarla birlikte ot (yemlik) üretimi yapmak anlamındadır. 

IĢık isteği yüksek ağaçlar seyrek olarak tesis edilerek altında ot (korunga, yonca vb.) üretimi 

yaptılar. IĢıklı meĢcerelerin yoğun olarak bulunduğu Akdeniz bölgesi kontrollü otlatma Ģeklinde 

bu potansiyele sahip mutlaka değerlendirilmelidir. Bölgeye özgü keçi ve diğer hayvan türleri bu 

anlamda ilk akla gelebilecek uygulamalardır. Gençliğin biyolojik bağımsızlığa kavuĢmasından 

sonra kontrollü otlatmaya açılması yangın riskini de azaltacaktır. 

 

11- Koruma ormanları, ıslah alanları: Genellikle dik yamaçlarda erozyona açık ormanlarda 

gençleĢtirmeyi yaparken toprağın ıslahı, erozyonun durdurulması esas amacı teĢkil etmektedir. 

Ağaç ve ağaççık türlerinden ziyade çok amaçlı çalı gibi odunsu türlerin kullanımı 

yaygınlaĢtırılmalıdır. Doğal vejetasyon içerisinde aĢı, çelik gibi üretim teknikleri ile ürün 

çeĢitliliği yanında verim artıĢı da sağlanmalıdır.  

 

Yukarıda belirtilen genel esaslara dayalı olarak bölgenin genel özelliklerine kısaca 

değinecek olursak: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros dağ kuĢağına kadar olan bölgeyi 

kapsar. Bölgenin iklimi sahil boyunca 1000 m. yükseltiye kadar kıĢları ılık ve yağıĢlı, yazları 

sıcak ve kurak, yüksek kesimlerde ise kıĢlar karlı ve soğuk, yazlar serin geçer. Ġklime bağlı 

olarak bitki örtüsüne baktığımızda, yaygın bitki örtüsünün kızılçam ormanları, bunun bozuk 

olduğu yerlerde ise makiler yer alır. 1000 metrenin üstünde ise bitki örtüsü Karaçam, Sedir ve 

Göknar gibi asli orman ağacı türlerinden oluĢan ormanlar Ģeklindedir.  

 

Bölge oldukça engebeli bir arazi yapısına sahip olup yarıklı-çatlaklı kalker ana kayasından 

oluĢmaktadır. Ġklim Ģartlarından dolayı turfanda sebze, meyve, özellikle turunçgiller ve muz, 

pamuk, Ģeker pancarı, tahıl olmak üzere çok çeĢitli bitki türlerinin yetiĢtiriciliğine çok müsaittir. 

Bölgenin iç kısımlarında gülyağı yetiĢtiriciliği ile elma ve kiraz gibi meyveler yaygındır.  

 
Akdeniz bölgesi ormanları kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlar Akdeniz kıyı ve dağ kuĢağı 

ormanlarıdır. Kıyı kuĢağı ormanları genellikle iğne yapraklı kızılçam ağaçları ile makiliklerden 

oluĢur. Dağ kuĢağı ormanları ise Toros dağlarında Sedir, Karaçam ve Toros Göknarı 

hâkimiyetindeki ormanlardır. Bölgede hakim odunsu bitkiler genelde ıĢık istekleri yüksek 

türlerdir.  Yarıklı çatlaklı ana kaya ve kuraklık nedeniyle de mevcut bitki örtüsü derine giden kök 
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sistemine sahiptirler. Bu özellikler tarımsal ormancılık uygulamalarında son derece önemli 

özelliklerdir. Zira ıĢıklı meĢcereler oluĢturan ormanlık alanlarda agri-silvikültürel ve silvo-

pastoral uygulamalar yapılabilir. Nitekim bölgede yapılan geleneksel tarımsal ormancılık 

uygulamaları incelendiğinde bunun yaygın olarak gerçekleĢtiği görülecektir. Resim 1‟de 

görüleceği gibi kıyı kuĢağındaki ağaçlıklı alanlarda (Antalya kızılçam meĢcereleri) buğday-arpa 

yetiĢtirildiğini görülmektedir. 

 

 
Resim 1. Antalya bölgesinde kızılçam altında arpa-buğday tarımı  

 

Benzer Ģekilde yüksek kesimlerde sedir, ardıç ve karaçam gibi ıĢıklı meĢcerelerde baĢta 

küçükbaĢ hayvan olmak üzere silvo-pastoral sistem uygulamaları görülebilir. Nitekim Akdeniz 

bölgesi dağlık kesiminde silvopastoralizm üzerine yapılan bir çalıĢmada (Geray ve Özden, 

2003), hayvan sayısı ve tarla açma nedeniyle mera alanlarının kapasitelerinin 3-4 katı otlatmaya 

konu olduğu tespit edilmiĢtir. Keçi bölge için son derece önemli bir hayvancılık çeĢidi olup süt, 

et ve yün üretimi amacıyla yapılmaktadır. Ancak plansız ve aĢırı otlatma nedeniyle hem mera 

alanları bozulmakta hem de doğal vejetasyon ve özellikle de ormanların tahribine neden 

olunmaktadır.  

 

Akdeniz ardı için geleneksel agroforestry uygulamaları verilebilecek en güzel örnekler arasında, 

Isparta yöresi ormanlık alanlarında doğal olarak bulunan menengiç (Pistacia terebinthus 

L.)türleri ile aĢılı sakız ağacı yetiĢtiriciliği yapılmakta, bunlar arasında ise biberiye (Rosmarinus 

officinalis L.) ve kekik üretimi yapılabilmektedir. Yine hayvancılığı geliĢtirmek amacıyla orman 

ağaçları arasındaki boĢluklara korunga, adi fiğ, yonca, silajlık mısır, sorgun ekimleri verilebilir. 

 

Isparta ilinde agroforestry üretim sistemleri üzerinde yapılan bir araĢtırmada (Filiz ve Tolunay 

2003); agrisilvikültürel sistemler olarak, alley ürün yetiĢtirme tekniği, çok amaçlı ağaç 

bahçeleri, tarımsal arazide çok amaçlı ağaç yetiĢtirilmesi, kırsal bahçeleri,  toprak koruma amaçlı 

ağaçlandırmalar, rüzgar perdeleri uygulanmakta, Silvopastoral sistemler olarak da mera ve 

otlak arazilerinde ağaç yetiĢtirilmesi, yemlik yaprak üretimine yönelik ağaç yetiĢtirilmesi, 

ağaçlar altında otsu bitkiler yetiĢtirilmesi ve otlatılması, Agrosilvopastoral sistemler olarak ise 

hayvancılık amaçlı kırsal ev bahçeleri, ağaç ve orman kaynaklarında arıcılık, vb. üretim 

tekniklerinin kullanıldığı belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde bu çeĢit uygulamaların Isparta yöresinde 

olduğu gibi Akdeniz bölgesinin ve hatta ülkemizin tümünde yapılabileceği ortadadır. Zira birçok 

bölgemizde gerek geçmiĢte gerekse günümüzde geleneksel olarak böyle uygulamaların yapıldığı 

görülmektedir. Ancak tüm bu uygulamaların bilinçli uygulamalar Ģeklinde yapıldığını belirtmek 

mümkün değildir. 
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Bir baĢka agrisilvopastoral uygulama örneği okaliptüs sahalarında gerçekleĢtirilebilir. Bu çeĢit 

uygulamalar daha çok dönüĢümlü kültivasyon ya da taungya sistemi örneklerinde olduğu gibidir. 

Okaliptüs plantasyonlarında ara tarım olanaklarının araĢtırıldığı bir çalıĢmada; değiĢik aralık 

mesafelerle dikilen okaliptüs bireyleri arasına buğday ve soya fasulyesi ekilmiĢ ve verim durumu 

değerlendirilmiĢtir. Buna göre de, ilk iki yıl tüm iĢlemlerdeki tarımsal ürün yetiĢtiriciliği 

faaliyetinin artı değer verdiği tespit edilmiĢtir. Üçüncü yıl sadece geniĢ aralıklarla (2x2x11m) 

yapılan buğday yetiĢtiriciliği faaliyeti artı değer vermiĢ, diğer iĢlemlerde negatif değerler elde 

edilmiĢtir. Sonuç olarak okaliptüs türü ile ilk iki yıl için buğday+soya üretimi ara tarım olarak 

ekonomiktir (Anonim 2002).  

 

Akdeniz bölgesinde önemli bir agroforestry çalıĢması da rüzgâr perdelerinin tesisidir. Bu 

uygulamalar, bölgede tarımsal amaçlı ürünlerin rüzgâr, sıcaklık, vb. etkilerden etkilenmemesi 

için önemlidir. Bu amaçla çok sayıda bitki türü kullanılabilir (Rüzgâr perdeleri bölümüne 

bakınız). Bunlar arasında önemli olan demir ağacı aynı zamanda narenciye bahçeleri ile birlikte 

yetiĢtirilmediğinde verim okaliptüs türleri ile yetiĢtirilenlerden çok daha yüksek olduğu ileri 

sürülmektedir. Hatta narenciye bahçelerinin saf olmasından çok demir ağacı ile beraber 

yetiĢtirildiklerinde daha iyi bir geliĢme gösterdiği araĢtırma sonuçları ile ortaya koymuĢtur. Bu 

çeĢit uygulamalar bölgede bilimsel olarak uygulamaya konulabilir. 

 

Bu benzeri örnekleri Akdeniz bölgesinde mikro bazda çoğaltmak ve çeĢitlendirmek mümkündür. 

Agroforestry uygulamalarında odun ve odun dıĢı ürünleri insanı da dikkate alarak birlikte 

yetiĢtirmek amaçlanır. 

 

Agroforestry uygulamalarında;  

 

- İnsanlar için besin maddeleri üretimi önemlidir. Bunlar arasında; av hayvanları, yabani 

meyve ve sebzeler, yaban balı, mantarlar sayılabilir. Bunların bir kısmı yerel gereksinimler için 

bir kısmı ise ticarette önemli bir yer tutmaktadır. Meyveleri için yetiĢtirilen ağaçlarla ilgili olarak 

değiĢik dikim teknikleri ve aĢılama çalıĢmaları kitlesel ürün hasadı yapılabilir.  

 

- Hayvanlar için besin maddeleri her mevsimde besin kaynakları sunan Akdeniz bitkileri, 

ilkbahar baĢlangıcında, odunsu genç sürgünler otlatılabilir. Ġlkbaharın sonunda ve yaz baĢında 

ise, ağaçların altındaki otlar, doğrudan güneĢ altında olanlardan daha uzun süre yeĢil kalır. Bu 

dönem boyunca orman alanları da, değerli besin kaynakları sağlar. Yapraklı dallar da kesilerek 

hayvanlara yem olarak verilebilir. Sonbaharda, karbonhidratça zengin meyveler, özellikle meĢe 

palamudu, kesim dönemi öncesinde hayvanların yağlanması için, ya da sadece kıĢ gelirken yağ 

rezervi oluĢturmaları için gerekli temel gıda maddelerini oluĢtururlar. Aynı meyveler, toplanarak 

kıĢ aylarında hayvanların beslenmesi için depolanabilir. 

 

- Sağlık kaynakları (tıbbi bitkiler), süsleme (çiçekler, dallar), el sanatları (sepetçilik, iplik, halat 

yapımı...), besicilik (ahırda hayvanların yatması için döĢenen otlar), tarım (özellikle 

baklagillerden oluĢan bitkilerle gübreyi karıĢtırarak komposto yapıp toprağı verimlileĢtirmek), 

vs. daha önce açıklanmıĢ olan “kimyasal ürünleri” de unutmamak gerekir. Bu faydalanmaların 

büyük bir bölümü, geleneksel ekonomiyle birlikte ele alınmalıdır.  

 

Sonuç olarak bölgenin yetiĢme ortamı özellikleri iyi etüt edilmeli, toprak yapısı, iklim özellikleri 

ve sosyal yapı dikkate alınarak araziden maksimum yararlanma yolları aranmalıdır. Bu 
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çalıĢmalar yapılırken mülkiyet sorununun olmaması, arazinin çok yünlü kullanıma uygun olması 

ve halkın katılımı mutlaka sağlanmalıdır. Ürün çeĢitliliğinde ise yetiĢtirilecek bitkisel ürünlerin 

silvikültürel özellikleri (kök, ıĢık, iklim, toprak, vb.) iyi analiz edilmeli ve karıĢım Ģekilleri buna 

göre belirlenmelidir.  
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Özet 

Hızlı kentleĢmeyle birlikte, kentte yaĢayan insanların kent içindeki veya kenarındaki yeĢil alanlardan ve 

ormanlardan beklentileri artmıĢ ve çeĢitlenmiĢtir. OGM, “Kent halkının Ģehir yakınlarındaki ormanlara 

olan talebinin karĢılanması amacıyla 2003 yılında Kent Ormanları Projesi”ni baĢlatmıĢtır. Fakat, 

OGM‟nin kent ormanı kurma çalıĢmalarının elde yeterince bilimsel veri bulunmadan ve hazırlıksız olarak 

baĢlatılması, üstelik merkezi direktiflerle, bir anda tüm il ve büyük ilçelerde kent ormanı kurmak Ģeklinde 

harekete geçilmesi gibi nedenlerden kaynaklanarak, süreç içinde yönetsel boyutta ve uygulama düzeyinde 

yaĢanan eksiklikler gündeme gelmiĢtir.  

 

Akdeniz Bölgesi‟nin, en çok göç alan üçüncü sıradaki bölge olması ve özellikle kıyı kentlerindeki 

kentleĢme oranının yüksek olması nedeniyle, kentlerde hızla artmakta olan nüfusun yeĢil alan ve 

ormanlara olan talebinin karĢılanması amacıyla, bu bölgede de 2010 yılı itibariyle toplam 13 kent ormanı 

kurulmuĢtur. Bunların dıĢında açılıĢa hazır bir kent ormanı ve kuruluĢ çalıĢmaları devam eden üç kent 

ormanı vardır. Kurulan kent ormanlarında yönetsel anlamda çeĢitli sorunların yaĢandığı bilinmektedir. Bu 

çalıĢmada Akdeniz Bölgesi‟ndeki kent ormanlarının özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin evrensel 

kent ormanı niteliklerine uygunluğunun sorgulanması amaçlanmıĢtır. Bölgedeki bütün kent ormanları 

aktif halde olmadığından, bu çalıĢmada yalnızca aktif halde bulunan ve bilgilerine ulaĢılabilen 10 kent 

ormanı (Adana Sakıp Sabancı, Antalya, Burdur, Hatay-Kırıkhan, Isparta, Isparta-Eğirdir, Isparta-Sütçüler, 

KahramanmaraĢ, Mersin ve Osmaniye kent ormanları) değerlendirmeye alınmıĢtır.  

 

ÇalıĢmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; kent ormanlarının kuruluĢunda; bulunduğu yerleĢim 

biriminin özelliklerinin, kuruluĢ yeri seçiminin, kent ormanı büyüklüğünün, kent ormanının geçmiĢinin, 

barındırdığı flora ve fauna ile kent ormanı içinde hizmet amacıyla inĢa edilecek tesislerin, teknik ve idari 

personel sayısının, yönetim planı vb. değiĢkenlerin büyük öneme sahip olduğu, bundan dolayı kent 

ormanı kurarken bu tür değiĢkenlerin ve bu değiĢkenler arası iliĢkilerin dikkate alınması gerektiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Akdeniz Bölgesi, Kent Ormanı, KentleĢme, Korelasyon Analizi 

 

Abstract 

Expectations of people, from green areas within and near city and forests, who live in city rose and 

diversified due to rapid urbanization. From 2003 onwards The General Directorate of Forestry (OGM) 

initiated “The Project of Urban Forests” to meet the demands of city people from the urban forests. Yet, 

there were deficiencies in terms of administration and implementation within the process because OGM 

who spontaneously started to work on urban forestry issues without having enough scientific data. In 

addition, central directives were launched hastily to establish urban forests in all provinces. 

 

The Mediterranean Region is the third region from the point of view in-migration and has a high 

urbanization rate especially in its coastal cities. For these reasons, 13 urban forests were established in 

this region by 2010 to meet the demands of urban population from green areas and forests. As well as 

these, there were one ready to open and three urban forests the which were works in progress It is known 

that there were some administrative problems in the established urban forests. The aim of this study is to 

determine the features of urban forests in The Mediterranean Region and query the compatibility of these 
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features with the qualifications of global urban forest. As all the urban forests in the region were not 

active  and data was only available for 10 urban forests (Adana Sakıp Sabancı, Antalya, Burdur, Hatay-

Kırıkhan, Isparta, Isparta-Eğirdir, Isparta-Sütçüler, KahramanmaraĢ, Mersin and Osmaniye urban forests). 

 

When the results of this study were evaluated, it was found that certain features of dwelling units were of 

great importance. These included where the urban forest is situated, the selection of the establishment 

place, the size, the former uses of the area, flora and fauna of urban forest, amenities in urban forest to 

meet different services, the number of technical and managerial personnel and the presence of a 

management plan was of great importance. Therefore, in conclusion these kind of variables and the 

relation among these variables has to be taken into consideration when establishing an urban forest. 

 

Keywords: Mediterranean Region, Urban Forest, Urbanization, Correlation Analysis. 
 

1. Giriş 

Toplumun büyük bir kısmının kentlerde yaĢamaya baĢlamasıyla birlikte hızlı kentleĢmenin 

doğurduğu bazı sorunlar, kentte yaĢayanların ormanlar hakkındaki beklentilerini de 

çeĢitlendirmektedir. Ormanların sosyo-kültürel hizmetleri kentliler tarafından daha iyi 

anlaĢıldıkça, beklentiler daha da farklılaĢarak artmaya devam edecektir. Bu beklentiler olumlu 

sonuçlar doğurabileceği gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilecektir. Örneğin; toplumun 

rekreasyonel taleplerini karĢılayabilecek düzeyde rekreasyon alanları oluĢturulmadığı takdirde, 

bu amaca ayrılmamıĢ diğer orman alanları üzerindeki olumsuz baskılar artacaktır (AtmıĢ, 2003; 

AtmıĢ ve ark., 2007). Kentlerde ağaçlık alanlara ve ormanlara ilginin artması sonucunda toplum 

tarafından yoğun ilgi gören bu yerlerin belli amaçlara yönelik yönetilmesini gerektiren “Kent 

Ormancılığı” kavramı bu ihtiyaçlardan doğmuĢtur (Akgün ve Akesen, 2004).  

 

Özdönmez ve ark. (1996) kent ormancılığını 4 ormancılık tipinden biri olarak tanımlamıĢtır. 

Kent ormancılığı geleneksel ormancılık anlayıĢından farklıdır. Çünkü kent ormanlarında asıl 

amaç öncelikli olarak odun üretimi değil karbon emisyonunu azaltma, hava kirliliğini engelleme, 

mikroklimayı düzenleme ve rekreasyon alanları yaratma gibi hizmetler sunmaktır. Bu ekosistem 

hizmetleri çevresel kalitenin, yaĢam kalitesinin ve sürdürülebilir kent yönetiminin geliĢimine 

katkıda bulunmaktadır. Bundan dolayı kent ormanları kent ekosistemlerinin tamamlayıcı 

bileĢenleridir (Jim ve Chen, 2009). Kent ormanlarının günümüzde gittikçe önem kazanması ve 

geleneksel ormancılık anlayıĢından farklı olmasından ötürü kent ormancılığı ormancılığın yeni 

yüzü olarak gösterilmektedir (Konijnendijk, 2003).  

 

“Kent Ormancılığı”, kent içi ve yakın çevresinde doğal olarak bulunan veya yapay olarak tesis 

edilmiĢ ağaç, ağaç grupları ve orman alanlarının, kamu yararına uygun olarak planlama, tasarım, 

tesis, koruma ve yönetim iĢlemlerini gerçekleĢtiren özel bir ormancılık disiplini olarak, “Kent 

Ormanı” ise, kent içi ve yakın çevresinde doğal olarak bulunan veya yapay olarak tesis edilmiĢ, 

kentsel yapıya estetik ve iĢlevsel katkılar sağlayan, kent insanına rekreatif olanaklar sunabilen ve 

kısa mesafede ulaĢım olanağı bulunan alanlar olarak tanımlanmaktadır (Uslu ve AyaĢlıgil, 2007).  

 

Türkiye‟de kent ormancılığıyla ilgili olarak 1980‟lerden itibaren akademik alanda çalıĢmalar 

baĢlamıĢ, ancak bir yoğunluğa ulaĢamamıĢtır. Ancak, hızlı kentleĢmeyle birlikte, kentte yaĢayan 

insanların kent içindeki veya kenarındaki yeĢil alanlardan ve ormanlardan beklentileri artmıĢ ve 

çeĢitlenmiĢtir. CoĢkun ve Velioğlu‟na (2004) göre; ülkemizde resmi belgelerdeki ilk kent ormanı 

kavramına “AB Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı”nda 

rastlanmıĢtır. Kentlere yakın orman alanlarına yoğunlaĢan taleplerin planlı bir Ģekilde 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

 

 

80 
 

karĢılanması ormancılığın görevleri arasında giderek artan bir öneme sahip olmaktadır (GümüĢ, 

2004). Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de hem kent insanlarının ormanlara olan talebini 

karĢılamak hem de dünya çapında önemi gittikçe artan bu ormancılık tipi uygulamasından geri 

kalmamak için 2003 yılında Kent Ormancılığı uygulamalarına baĢlamıĢtır. OGM, “Kent 

Ormanları” Projesini baĢlatırken, “Ormancılığımızda Yeni YaklaĢım: Kent Ormancılığı” adıyla 

yayınlanan kitapçıkla kent ormanı kurma amaç ve kriterlerini kamuoyuna açıklamıĢtır (OGM, 

Tarihsiz). Fakat, OGM‟nin kent ormanı kurma çalıĢmalarının elde yeterince bilimsel veri 

bulunmadan ve hazırlıksız olarak baĢlatılması (Çağlar, 2004; Yılmaz ve ark., 2004), üstelik 

merkezi direktiflerle, bir anda tüm il ve büyük ilçelerde kent ormanı kurmak Ģeklinde harekete 

geçilmesi gibi nedenlerden kaynaklanarak, süreç içinde yönetsel boyutta ve uygulama düzeyinde 

yaĢanan eksiklikler gündeme gelmiĢtir. Kent ormanı yerinin seçiminden alan planlamasına, 

personel temininden finansman yetersizliğine kadar geniĢ bir yelpazede ortaya çıkan bu sorunlar, 

farklı yazarlar tarafından; kent ormanının planlama literatüründe ve ilgili yasal mevzuatta yer 

almayan bir kavram olduğu (CoĢkun ve Velioğlu, 2004), kent ormanı kurma kriterlerinin yetersiz 

olduğu (Elvan ve Velioğlu, 2004), bu süreçte kentte yaĢayanların talepleri ve temel ihtiyaçlarının 

göz önünde bulundurulmadığı (Oğuz, 2004; Çakcı ve Çelem, 2004), ilgili kuruluĢlar arasında 

yetki tartıĢmasına yol açabilecek belirsizlikler bulunduğu (Çağlar, 2004) Ģeklindeki 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 

OGM bu tür eleĢtirilerin bir kısmını önlemek için 30.09.2006 tarihli Resmi Gazete‟de 

yayımlanan “Mesire Yerleri Yönetmeliği”nde; kent ormanı tanımını yapıp, kent ormanında 

bulunması gereken tesis ve donatıları sayarak, kent ormanlarında ateĢli piknik yapılamayacağını 

mevzuata dahil etmiĢtir. Fakat, kent ormanlarının hukuksal ve yönetsel altyapısının 

oluĢturulması konusundaki eksiklikler hala devam etmektedir. Türkiye‟de kent ormanlarıyla 

ilgili bugüne kadar ya kavramsal çerçevede hazırlanan ya da birkaç kent ormanını inceleyen 

çeĢitli bilimsel çalıĢmalar yapılmıĢtır. Fakat bu çalıĢmaların ülke genelindeki kent ormanlarının 

yönetimine iliĢkin yeterli veriyi ürettiğini söylemek güçtür. Oysa Türkiye‟de kurulmuĢ olan kent 

ormanlarının yapısını irdeleyen ve ideal yapıya ulaĢtırılmasını sağlayacak araĢtırmalara Ģiddetle 

gereksinim vardır. 

 

Türkiye genelinde 2011 yılı itibariyle toplam 93 kent ormanı kurulmuĢtur (ÇOB, 2011). Kent 

ormanları bulunduğu yöreye göre değiĢik özelliklere sahip olabilir. Bu özellikler ilden ile, 

bölgeden bölgeye göre değiĢebilir. Bu çalıĢmada Akdeniz Bölgesi‟nde bulunan kent 

ormanlarının özellikleri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı; Akdeniz Bölgesi‟nde kurulu bulunan 

kent ormanlarının genel özelliklerini belirlemek, birbirine benzerlik ve farklılıklarını ortaya 

koymak ve bu kent ormanlarının genel kent ormanı anlayıĢına uygunluğunu değerlendirmektir.  

 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde materyal ve yöntem hakkında bilgiler verilmiĢtir. Bulgular ve 

TartıĢma bölümünde; Genel Bilgiler, Fiziksel Yapı, Altyapı, Yönetim ve Hizmetler adını taĢıyan 

beĢ farklı baĢlık yer almaktadır. Dördüncü bölümde Sonuç ve Önerilere yer verilmiĢtir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Akdeniz Bölgesi; Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, KahramanmaraĢ ve Hatay 

illerini kapsamaktadır. Bölgede dördü henüz aktif hale gelmemiĢ olan 17 kent ormanı 

bulunmaktadır. Bu araĢtırma kapsamında; bu bölgede faaliyete geçmiĢ olan 13 kent ormanı 

içinden, bu çalıĢma için oluĢturulmuĢ olan değiĢkenlere ait bilgilerine ulaĢılabilen 10 kent 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

 

 

81 
 

ormanı seçilmiĢtir. Bölgedeki kent ormanlarının, bulundukları yerleĢim birimleri, bağlı oldukları 

bölge müdürlükleri ve hizmet verip vermedikleri hakkındaki bilgiler Tablo 1.‟de verilmiĢtir. 

 

ÇalıĢmada öncelikle kent ormanı ve kent ormancılığı kavramları hakkında ayrıntılı bilgi elde 

edilmesini sağlayacak Ģekilde kent ormanı ve kent ormancılığıyla ilgili ulusal ve uluslararası 

ölçekte yapılmıĢ araĢtırmaların incelenmesini içeren ayrıntılı bir literatür taraması yapılmıĢtır. 

Bunun yanı sıra kent ormanlarıyla ilgili çalıĢan uzmanlar ve akademisyenlerle konu hakkında 

görüĢmeler yapılarak, düĢünceleri alınmıĢtır. 

 
Tablo 1. Akdeniz Bölgesindeki kent ormanları (OGM,2010) 

Sıra No Kent Ormanın Adı Orman Bölge Müdürlüğü Bulunduğu Ġl Durumu 

1* Adana Sakıp Sabancı KO Adana OBM Adana/Yüreğir Aktif 

2 Adana Seyhan KO Adana OBM Adana/Çukurova Aktif 

3 Karaisalı Adana OBM Adana/Karaisalı Çal.Dev.Ed. 

4* Antalya KO Antalya OBM Antalya Aktif 

5 Alanya KO Antalya OBM Antalya/Alanya Aktif 

6 Finike KO Antalya OBM Antalya/Finike Çal.Dev.Ed. 

7* Burdur KO Isparta OBM Burdur Aktif 

8 Mehmet Akif Ersoy KO Isparta OBM Burdur Aktif 

9 Oğuzhan KO Isparta OBM Burdur/Bucak Çal.Dev.Ed. 

10* Hatay Kırıkhan KO Kahramanmaraş OBM Hatay Aktif 

11* Isparta KO Isparta OBM Isparta Aktif 

12* Isparta Eğirdir KO Isparta OBM Isparta Aktif 

13* Isparta Sütçüler KO Isparta OBM Isparta Aktif 

14* Kahramanmaraş KO Kahramanmaraş OBM Kahramanmaraş Aktif 

15 Kahramanlar KO KahramanmaraĢ OBM KahramanmaraĢ Hazır 

16* Mersin KO Mersin OBM Mersin Aktif 

17* Osmaniye KO Adana OBM Osmaniye Aktif 

*Ġncelenen kent ormanları 

 

OGM Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Eğitim Merkezleri ġube Müdürlüğü‟nden Akdeniz Bölgesi‟nde 

bugüne kadar kurulmuĢ ve faaliyet gösteren 10 kent ormanıyla ilgili bilgiler alınmıĢtır. Literatür 

taraması, uzmanlarla ve akademisyenlerle yapılan görüĢmeler ve OGM‟den kent ormanlarıyla 

ilgili alınan bilgiler ıĢığında kent ormanlarının değerlendirebileceği kent ormanı yapısı, kent 

ormanı arazi kullanım durumu, kent ormanının bulunduğu yerleĢim yerinin demografik yapısı, 

kent ormanı altyapısı ve kent ormanının bulunduğu il/ilçenin sosyo-ekonomik yapısı hakkında 30 

değiĢken geliĢtirilmiĢtir. Kent ormanları ülkemiz için yeni bir ormancılık uygulaması olduğu 

için, bu kent ormanları hakkında veri sağlamakta güçlük çekildiğini belirtmek gerekmektedir. 

 

OluĢturulan 30 değiĢkenin frekans dağılımı belirlenmiĢ, ayrıca değiĢkenler arasındaki iliĢkinin 

anlamlılığını, yönünü ve önemini sorgulamak için Korelasyon Analizi yapılmıĢtır. Korelasyon 

Analizi uygulaması SPSS 9.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı ile 

yapılmıĢtır. Böylelikle kurulu bulunan bütün kent ormanlarının niceliksel değerlendirmesi 

yapılmıĢtır. GeliĢtirilen değiĢkenler Tablo 2.‟de verilmiĢtir. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1. Genel bulgular 

ÇalıĢmaya konu olan kent ormanları içinde en yenisi iki yıl önce kurulan Mersin Kent 

Ormanıdır. Dört kent ormanı (Adana Sakıp Sabancı, Burdur, Isparta Sütçüler ve Osmaniye) 7 yıl 

önce kurulmuĢtur. Orman Genel Müdürlüğü‟nün 2003 yılında baĢladığı kent ormanı kurma 

çalıĢmalarının ilk etabında Akdeniz Bölgesi‟nde de 7 kent ormanı kurduğu, yani kent ormanı 

kurma projesine baĢlanmasıyla birlikte Akdeniz Bölgesi‟nde de kent ormanı faaliyetlerine ağırlık 

verildiği gözükmektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre; kent ormanının faaliyet süresi ile 

kent ormanı alanı arasında (-0,639*) anlamlı ve negatif yönde bir iliĢki vardır (Ek Tablo). Buna 

göre yıllar geçtikçe kent ormanı kurarken daha büyük alanlar seçilmesine özen gösterildiği 

anlaĢılmaktadır. 
Tablo 2. AraĢtırmada kullanılan değiĢkenler 

No DeğiĢken adı Etiketi Ölçü No DeğiĢken adı Etiketi Ölçü 

1 Faaliyet 

gösterdiği süre 

SURE [1-7] 16 Bilgilendirme BILGI [0-2] 

2 Bulunduğu 

il/ilçe 

SEHIR [1-2] 17 KiĢi baĢına düĢen 

yıllık gelir (TL) 

GELIR [687665-

3717944] 

3 Ġl/ilçe nüfusu NUFUS [2224-

1591518] 

18 Sınırlayıcı faktörler SINIR [0-3] 

4 Ortalama 

ziyaretçi sayısı 

ZIYARET [100-

20.000] 

19 ĠĢlevler ISLEV [1-5] 

5 Kentlinin 

kullanım düzeyi 

KULLANIM [0-216,5] 20 UlaĢım ġekli ULASIM [1-3] 

6 Personel sayısı PERSONEL [0-60] 21 Ġl/ilçe rakımı RAKIM [2-1418] 

7 Teknik personel 

sayısı 

TPERSONL [0-10] 22 Sıcaklık SICAKLIK [8,86-19,23] 

8 Uzaklık UZAKLIK [1-40] 23 YağıĢlı gün sayısı YAGIS [6,02-12,66] 

9 Orman alanı 

oranı 

ORMAN [0,5-68] 24 Mesire yerleri MESIRE [1-165] 

10 Kent ormanı 

alanı 

KORMANI [8-1025] 25 Eğim EGIM [1-3] 

11 Ağaç türü sayısı AGAC [1-25] 26 Yönetim planı YONETIM [1-2] 

12 Sahanın önceki 

durumu 

GECMIS [1-5] 27 Kent ormanının 

iĢletmesi 

ISLETME [1-5] 

13 Dinlenme 

yerlerinin sayısı 

DINLENME [0-3] 28 KiĢi baĢına düĢen 

kent ormanı alanı 

KBKORM [0.11-

105.87] 

14 Su kaynakları SU [0-2] 29 KentleĢme oranı KENTLESM [0,43-0,99] 

15 Genel hizmetler HIZMET [0-4] 30 Net göç hızı GOC [-35,23-

12,84] 

 

Kent ormanlarının üçü ilçe merkezinde, yedisi ise il merkezinde kurulmuĢtur. Bunların il veya 

ilçe merkezlerine uzaklığı 1-12 km arasında değiĢmektedir (Tablo 3). Mesire Yerleri 

Yönetmeliği‟nin 4.Maddesinin ğ fıkrasına göre kent ormanı “…iller ve büyük ilçeler gibi 

yerleĢim yerleri bitiĢiğinde veya civarında düzenlenen alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Kent 

ormanının yerleĢim alanıyla arasındaki mesafe kullanıcılar açısından önem arz etmektedir. Bu 

konuda Hörsten ve Fredman (2000) çalıĢmalarında Ġsveç nüfusunun %40‟dan fazlasının 

rekreasyonel faaliyetler için 1 km‟den daha kısa mesafedeki kent ormanlarını tercih ettiklerini 

belirtmektedirler. BaĢka bir çalıĢmada da ziyaretçi sıklığının uzaklık ile negatif yönde iliĢkili 

olduğu belirtilmektedir (Roovers ve ark., 2002). Bölgedeki Adana Sakıp Sabancı (12 km.), 

Antalya (10 km.), Mersin (10 km.) ve Osmaniye (10km) kent ormanlarının kent merkezinden 
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uzak olduğu görülmektedir. EriĢimdeki güçlükler, özellikle toplu ulaĢım olanaklarının kısıtlı 

olduğu yerleĢimler için kent ormanlarının kullanımını azaltmaktadır. ÇalıĢılan kent 

ormanlarından beĢinin (K. MaraĢ, Sütçüler, Eğirdir, Isparta, Kırıkhan) yürüme mesafesinde 

olması bu kent ormanlarına eriĢimi kolaylaĢtırmaktadır. 

 

Akdeniz Bölgesi‟ndeki kent ormanlarının alanı 27 ha ile 150 ha arasındadır. En küçüğü Burdur 

Kent Ormanı, en büyüğü ise Mersin Kent Ormanıdır. “Kent Ormanları ve Dinlenme Yerleri 

Uygulamalarına ĠliĢkin Teknik Ġzahname”ye göre: kent ormanlarının alanının en fazla 300 hektar 

olabileceği belirtilmektedir. Yöredeki kent ormanlarının bu kurala uygun olarak kurulduğu 

görülmektedir. Ayrıca Gezer ve Gül (2009)‟e göre; Türkiye‟deki kent ormanlarının büyüklüğü 

en az 45 ha olmalıdır. Bu durumda Adana Sakıp Sabancı (31 ha), Burdur (27 ha) ve Isparta 

Sütçüler (40 ha) kent ormanları bu büyüklüğün altında kaldığı için yazarların belirlediği bu 

standarda uymamaktadır.  

 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi‟nin 2007 ile 2010 yılları 

arasındaki verilerine göre (TÜĠK, 2011); kent ormanlarının kurulduğu il ve ilçe merkezlerinin 

sadece ikisi (Burdur ve Antalya) göç almakta, diğerleri göç vermektedir.  

 

TÜĠK (2011) verilerine göre; Akdeniz Bölgesi‟ndeki illerin kentleĢme oranının yüksek olduğu 

görülmektedir. Türkiye‟de iller arasında Adana %88,07 ile kentleĢme oranı bakımından sekizinci 

sıradadır. Mersin (%77,74), Osmaniye (%72,35), Antalya (%70,41), Isparta (%69,39) kentleĢme 

oranıyla ülke genelinde kentleĢme oranı en yüksek ilk 25 il arasına girmektedir. KentleĢmenin 

yoğun olarak yaĢandığı yerlerde insanların rekreasyonel faaliyetlere daha yoğun talep gösterdiği 

bilinmektedir (Aslan, 1993).  
 

Amerika‟da yapılan bir çalıĢmaya göre; kiĢi baĢına gelirdeki %1‟lik bir artıĢ, kent ormanı 

talebinde %1,76‟lık bir artıĢa neden olmaktadır (Zhu ve Zhang, 2008). Bu çalıĢmadaki verilere 

bakıldığında Akdeniz Bölgesi için böyle bir sonuca ulaĢılamamıĢ, kiĢi baĢına gelirle ziyaretçi 

sayısı arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır. Bunda ziyaretçi sayısının sağlıklı bir Ģekilde 

belirlenememiĢ olmasının payı olabilir. 
 

Tablo 3. Kent ormanlarına ve bulundukları kentlere iliĢkin genel bilgiler 

 
Faaliyet 

Süresi 

(Yıl) 

Ġlde 

(1) / 
Ġlçede 

(2) 

Nüfusu 
Uzaklık 

(km) 
UlaĢım* 

Orman 

Alanı 
Oranı 

(%) 

Kent 

Ormanı 
Alanı 

(ha) 

KiĢi BaĢına 

DüĢen Yıllık 

Gelir (TL) 

KentleĢme 
Oranı (%) 

Net 

Göç 

Hızı 

Adana 

S.S. 
7 1 1591518 12 B,Y 41 31 1933,377 88 -2,06 

Antalya 6 1 1001318 10 D,B 54 78 1723,406 70 12,84 

Burdur 7 1 78389 9 D 46 27 1619,326 62 2,07 

Kırıkhan 5 2 71580 1 D,B,Y 38 112 1536,808 50 -2,68 

Isparta 6 1 222556 4 Y 44 55 1114,508 69 -7,20 

Eğirdir 4 2 19417 1 Y 44 52 1114,508 69 -7,20 

Sütçüler 6 2 2224 2 D,Y 44 40 1114,508 69 -7,20 

K.MaraĢ 7 1 412252 1 D,B,Y 35 52 1086,139 61 -7,07 

Mersin 2 1 843429 10 B 54 150 1861,931 78 -0,79 

Osmaniye 7 1 198836 10 D 47 110 8298,050 72 -0,13 

*D: DolmuĢ, B: Belediye Otobüsü, Y: Yürüyerek 
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3.2. Fiziksel yapı 

Kent ormanlarının kurulu bulunduğu il ve ilçe merkezlerinden rakımı en düĢük olan 6 metreyle 

Mersin Kent Ormanıdır. En yüksek olan ise 1043 metreyle Isparta Kent Ormanıdır. Korelasyon 

Analizi sonuçlarına göre; rakım ile nüfus (-0,660*) ve kent ormanı alanı (0,646*) arasında 

anlamlı ve negatif yönde bir iliĢki vardır (Ek Tablo). Rakım arttıkça nüfus düĢtüğü için bu 

nüfusun ihtiyacını daha az miktardaki kent ormanı alanıyla karĢılamak mümkündür. Yine 

rakımın yüksek olduğu yerlerde orman alanı miktarı daha fazla olduğu için, bu yerlerde ayrıca 

kent ormanı kurulmasına veya geniĢletilmesine gerek duyulmadan, halkın rekreasyonel 

gereksinimleri karĢılanabilmektedir.  

 

Ortalama sıcaklık bakımından en yüksek il Mersin, en düĢük il ise Isparta‟dır (Tablo 4). Bir 

kentin ortalama sıcaklığı ve yağıĢlı gün sayısı insanların kent ormanını kullanma zamanını ve 

dolaylı olarak da ortalama ziyaretçi sayısını etkilemektedir (Dwyer, 1988) . Bu çalıĢmada bu tür 

bulgulara eriĢilememiĢtir. Isparta Merkez ve Eğirdir kent ormanlarının eğimi yüksektir.  
 

Tablo 4. Kent ormanlarının fiziksel yapısına iliĢkin bilgiler. 
 Ġl/Ġlçe Rakımı (m) Ortalama Sıcaklık (°C) Aylık YağıĢlı Gün Sayısı Eğim

*
 

Adana 

S.S. 
23 19,08 6,80 H 

Antalya 43 18,17 6,44 H 

Burdur 1025 13,03 7,66 H 

Kırıkhan 85 18,22 8,15 H 

Isparta 1043 12,01 8,22 ġ 

Eğirdir 918 12,01 8,22 ġ 

Sütçüler 1000 12,01 8,22 H 

K.MaraĢ 568 16,69 7,82 H 

Mersin 6 19,23 6,02 H 

Osmaniye 120 18,21 6,37 H 

* H: Hafif, O: Orta, ġ: ġiddetli 

 

3.3. Altyapı 

ÇalıĢma için seçilen kent ormanlarının beĢi ağaçlandırma sahalarında, dördü ise doğal ormanlar 

üzerinde kurulmuĢtur (Tablo 5). Burdur Kent Ormanı ise eskiden piknik alanı olan bir alan 

üzerinde kurulmuĢtur. Sahanın önceki durumu ile sahada bulunan bank, kamelya, yağmur 

barınağı gibi tesislerin varlığı arasında (-0,698*) anlamlı ve negatif yönde bir iliĢki vardır (Ek 

Tablo). Yani eski hali piknik alanı veya plantasyon sahası olan kent ormanlarında, eski hali 

doğal orman olan kent ormanlarına göre bank kamelya vb. tesisler daha fazla çeĢitlilik 

göstermektedir.   

 

Kent ormanı gibi açık hava rekreasyon faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda göl ve akarsu gibi su 

kaynaklarının bulunmasının insanların bu alanları tercihini arttırdığı iddia edilmektedir (Gezer ve 

Gül, 2009). Ġncelenen kent ormanlarından sadece KahramanmaraĢ Kent Ormanı içinde su 

kaynağı olarak bir gölet vardır. Bölgedeki kent ormanlarının içinde bulunan su kaynaklarının 

sınırlı olması dikkat çekicidir. Adana Sakıp Sabancı ve Isparta Eğirdir kent ormanlarının içinde 

veya sınırlarında herhangi bir su kaynağı olmamasına rağmen, yakın mesafede bulunan göl ve 

göletler bu kent ormanları için görsel zenginlik kaynağıdır. 

 

Kent ormanının faaliyet gösterdiği süre ile tuvalet, çeĢme, otopark ve büfe gibi sunduğu 

hizmetlerin çeĢitliliği arasında (-0,635*) anlamlı ve negatif yönde bir iliĢki vardır (Ek Tablo). Bu 
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iliĢkiye göre baĢlangıçta sınırlı sayıda tutulan bu tür tesislerin, yeni kent ormanları kurulurken 

daha farklı hizmetler sunacak Ģekilde çeĢitlendirildiği ortaya çıkmaktadır.    
 

Tablo 5. Kent ormanlarının altyapısıyla ilgili bilgiler 
 Sahanın Önceki Durumu* Su Kaynakları Genel Hizmetler** Sınırlayıcı Faktörler*** 

Adana S. 

S. 
PS Yok Ç - 

Antalya DO Yok Ç,T Y,S,O 

Burdur PA Yok O Y 

Kırıkhan PS Yok Ç,T,O Y 

Isparta PS Yok Ç,T,O Y 

Eğirdir PS Yok Ç,T - 

Sütçüler DO Yok Ç,T Y 

K.MaraĢ PS Var - Y 

Mersin DO Yok Ç,T,O Y 

Osmaniye DO Yok Ç,T - 

* PS: Plantasyon sahası, DO: Doğal orman, PA: Piknik alanı 

    ** Ç: ÇeĢme, T: Tuvalet, O: Otopark, B: Büfe 

  *** Y: YerleĢim Yeri, S: Sanayi KuruluĢları, O: Otoyollar 

 

3.4. Yönetim 

Kent ormanları içinde en yüksek personel sayısına Antalya Kent Ormanı sahiptir. Hatay 

Kırıkhan, Isparta Eğirdir ve Isparta Sütçüler kent ormanlarında görevli personel 

bulunmamaktadır.  Altı kent ormanında ise hiçbir teknik personel bulunmamaktadır (Tablo 6). 

Personel ve teknik personel sayısı hem kent ormanının sürekliliğinin sağlanması hem de 

insanların kent ormanından daha memnun Ģekilde ayrılması açısından son derece önemlidir. 

Yapılan korelasyon analizinde de ziyaretçi sayısı ile genel personel sayısı (0,739*) ve teknik 

personel sayısı (0,854**) arasında anlamlı ve pozitif yönde iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır (Ek 

Tablo). Akdeniz Bölgesinde bulunan kent ormanları içinde sadece üçünün (Antalya, 

KahramanmaraĢ ve Osmaniye) yönetim planı bulunmaktadır. Oysa yönetim planıyla ziyaretçi 

sayısı arasında (0,684*)anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢki vardır (Ek Tablo). Bu kent 

ormanlarının sekizini belediyeler iĢletmekte, sadece Adana Sakıp Sabancı ve Mersin kent 

ormanlarını orman bölge müdürlükleri iĢletmektedir.  

 
Tablo 6. Kent ormanlarının yönetimiyle ilgili bilgiler 

 Personel Sayısı Teknik Personel Sayısı Yönetim Planı Kent Ormanının ĠĢletmesi
*
 

Adana S. 

S. 
6 1 Yok OBM 

Antalya 8 0 Var B 

Burdur 2 0 Yok B 

Kırıkhan 0 0 Yok B 

Isparta 3 0 Yok B 

Eğirdir 0 0 Yok B 

Sütçüler 0 0 Yok B 

K.MaraĢ 1 1 Var B 

Mersin 2 1 Yok OBM 

Osmaniye 3 1 Var B 

* B: Belediye, OBM: Orman Bölge Müdürlüğü 

 

 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

 

 

86 
 

3.5. Hizmetler 

Yıllık ortalama ziyaretçi sayısı bakımından en yüksek ziyaretçiye sahip kent ormanları sırasıyla 

Antalya, KahramanmaraĢ ve Isparta-Eğirdir‟dir. Ziyaretçi sayısının kent nüfusuna oranı 

“kullanım düzeyi” değiĢkeni olarak belirlenmiĢtir. Bu durumda Isparta-Sütçüler kent ormanı en 

yoğun kullanım düzeyine sahip olan kent ormanıdır.  

 

Ortalama ziyaretçi sayısı farklı değiĢkenler tarafından etkilenebilmektedir. Bunlardan en 

önemlileri; kent ormanının kente uzaklığı, konumu, personel durumu, iĢletmecisi, yönetim planı 

ve iĢlevlerinin sayısıdır (Rines ve ark., 2011). Bu çalıĢmada da Korelasyon Analizi sonuçlarına 

göre; ziyaretçi sayısıyla personel sayısı (0,739*), teknik personel sayısı (0,854**) ve yönetim 

planı (0,684*) arasında anlamlı ve pozitif iliĢkiler vardır (Ek Tablo).  

 

Kent ormanlarından çoğunlukla çevredeki doğal ormanlardan daha fazla sayıda ağaç türü 

çeĢitliliğine sahip olanların ziyaretçiler tarafından tercih edildiği belirtilmektedir (Clark ve ark., 

1997; Nowak ve ark., 2006). Bu çalıĢmada bu çeĢit bir bulguya ulaĢılamamıĢtır. Fakat, bu 

çalıĢmada da ağaç türü sayısı ile kent ormanının spor, sağlık, estetik vb. iĢlevleri arasında 

(0,737*) anlamlı ve pozitif yönde bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır (Ek Tablo).   

 

Dinlenme yerlerinin ve bilgilendirme tabelalarının sayıca fazla olması da kent ormanının 

kullanılırlığını artırıcı bir etmendir. Kent ormanında bulunan bank, kamelya, yağmur barınağı 

gibi “dinlenme yerleri”nin çeĢitliliği kent ormanının faaliyet gösterdiği süreyle (0,720*) anlamlı 

ve pozitif yönde bir iliĢki göstermektedir (Ek Tablo).   

 

Tablo 7.  incelendiğinde Akdeniz Bölgesi‟ndeki kent ormanlarında “iĢlevlerin” ortalama 

ziyaretçi sayısı üzerine olumlu katkısını görmek mümkündür. Antalya ve Isparta-Eğirdir kent 

ormanları diğerlerine kıyasla daha fazla sayıda iĢleve sahiplerdir ve daha fazla sayıda ziyaretçiyi 

ağırlamaktadırlar.  
 

Tablo 7. Kent ormanlarının sağladığı hizmetler 

 

Yıllık 

Ortalama 

Ziyaretçi 

Sayısı 

Kullanım 

Düzeyi 

(%) 

Ağaç 

Türü 

Sayısı 

Dinlenme 

Yerlerinin 

Sayısı* 

Bilgilendirme** ĠĢlevler*** 

Mesire 

Yerleri 

Sayısı 

KiĢi BaĢına 

DüĢen Kent 

Ormanı 

Alanı (m2) 

Adana 

Sakıp  

Sabancı 

5000 0,31 3 B,K T SA,R,SP 15 0,19 

Antalya 40000 3,99 19 B,Y T,M SA,R,E,FF,SP 128 0,78 

Burdur 5000 6,38 8 B,K,Y T,M R,SP 10 3,44 

Kırıkhan 10000 13,97 5 B,Y T,M R 19 15,65 

Isparta 1000 0,45 15 B,K T SA,R,E,FF,SP 7 2,47 

Eğirdir 18000 92,70 19 B,Y - SA,R,E,FF,SP 7 26,78 

Sütçüler 3000 134,89 6 B,K - FF,SP 7 179,86 

K.MaraĢ 20000 4,85 4 B,Y - R,E,SP 11 1,26 

Mersin 5000 0,59 7 B T,M FF,SP 40 1,78 

Osmaniye 10000 5,03 14 B,K T,M SA,R 2 5,53 

* B: Bank, K: Kamelya, Y: Yağmur Barınağı 

** T: Bilgilendirme Tabelası, M: Müze veya Tanıtım Merkezi 

*** SA: Sağlık, R: Rekreasyon, E:Estetik-görsellik, FF: Flora Fauna Tanıtımı, SP: Spor 
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4. Sonuç ve Öneriler 

BeĢ baĢlık altında toplanan bulgular değerlendirildiğinde, aĢağıdaki sonuçlara ve bu sonuçlardan 

yola çıkarak geliĢtirilen önerilere ulaĢmak mümkündür:  

 

 Kent ormanının seçildiği alanın yürüme mesafesinde olması ve toplu taĢıma aracıyla 

ulaĢılabilmesi kullanıcılar için önem arz etmektedir. 

 Bazı kent ormanlarının alan büyüklükleri farklı uzmanlar tarafından belirlenen asgari kent 

ormanı büyüklüğüne uymamaktadır. Bu bağlamda, yeni kent ormanı alanı belirlenirken dikkate 

alınan “Kent Ormanları ve Dinlenme Yerleri Uygulamalarına ĠliĢkin Teknik Ġzahname” nin 

uzmanların önerilerini de dikkate alarak yeniden düzenlenmesi yararlı olacaktır. Faaliyet süresi 

ile kent ormanı alanı arasındaki negatif yöndeki iliĢkiye göre, yeni kurulan kent ormanlarında 

buna dikkat edildiği, yani yeni kurulan kent ormanlarının daha önce kurulmuĢ olanlara göre daha 

büyük alanlara kurulduğu görülmektedir.  

 Akdeniz Bölgesi‟ndeki iller kentleĢme oranları bakımından Türkiye‟de ön sıralarda yer 

almaktadır. Bölgedeki kentsel yerleĢimlerin fiziksel ve meteorolojik özelliklerinin yanı sıra bu 

kriter de, bölgenin kent ormanı kurma çalıĢmaları bakımından öncelikli bölgeler arasında yer 

alması gerektiğini göstermektedir. Bölgede yeni kent ormanlarının kurulmasına ihtiyaç vardır. 

 GeçmiĢi doğal orman olan kent ormanları, geçmiĢi plantasyon ve piknik alanı olanlara kıyasla 

daha az miktarda bank, kamelya ve yağmur barınağı içermektedir. Bu da doğal ormanların 

korunması adına doğru bir tercih olarak öne çıkmaktadır. Yeni kurulacak kent ormanlarında 

yapılacak yapay elemanların sınırlı miktarda olmasına özen gösterilmelidir. 

 Yeni kurulan kent ormanlarında tuvalet, büfe, otopark gibi farklı hizmetler sunacak yeni 

tesislere daha önce kurulmuĢ kent ormanlarına göre daha çok yer verilmektedir. Bu durum 

hizmetin çeĢitlendirilmesi adına olumlu bir geliĢmedir. Fakat bu tesislerin de inĢasında doğal ve 

kültürel yapının bozulmamasına özen gösterilmelidir. 

 Kent ormanlarından sadece birinde gölet bulunmaktadır. Diğerlerinde akarsu, göl veya gölet 

gibi su kaynakları mevcut değildir. Bir kent ormanının bu tür su kaynaklarını barındırması ya da 

en azından yakın çevresinde bu tür kaynakların olması bu kent ormanının değerini artıracaktır. 

Yeni kurulacak kent ormanlarında bu hususun dikkate alınması gereklidir. 

 ÇalıĢılan bazı kent ormanlarında teknik ve idari personel sayısı yetersizdir. Ayrıca bazı kent 

ormanlarında ise hiç personel bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Kent ormanı sadece belli orman 

alanlarının seçilip, kapılarına kent ormanı tabelası asılmasıyla kurulmamalıdır. Kent ormanında 

verilen hizmetlerin kalitesini artırmak için yeterli sayıda personel ve teknik personel 

iĢlendirilmesi gerekir. Aksi halde, kent ormanı hem amacına uygun olarak hizmet veremeyecek, 

hem de çeĢitli zararlar görebilecektir. Bu araĢtırmanın sonuçları da teknik personel ve personel 

sayısının artırılması gerektiğini göstermektedir. Özellikle teknik personelin orman mühendisi, 

biyolog, peyzaj mimarı, halkla iliĢkiler uzmanı gibi meslek gruplarından oluĢturulması 

gerekmektedir.  

 Bölgedeki kent ormanlarının çoğunun yönetim planı mevcut değildir. Kent ormanında 

yönetim planı bulunmaması büyük bir eksikliktir. Kent ormanlarının katılımcı bir Ģekilde 

hazırlanmıĢ olan yönetim planlarına sahip olması zorunluluktur. 

 Kent ormanının iĢletilmesi yetkisi genellikle belediyelerdedir. Kent ormanları iĢletmesinde 

belediyelerin ne kadar baĢarılı olacakları bilinmemektedir. Kent ormanının en iyi nasıl 

iĢletileceği konusunda yapılacak bilimsel çalıĢmalara gereksinim vardır. 
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 Kent ormanında sağlık, estetik, flora, fauna ve spor gibi iĢlevlerin sayısının artması o kent 

ormanının kullanılırlığını artırmaktadır. Bundan dolayı, yeni kurulacak kent ormanlarının iĢlev 

sayısının yüksek olmasına dikkat edilmelidir. 

 Akdeniz Bölgesi‟nde yükseklik arttıkça nüfusun ve kent ormanı alanının büyüklüğünün 

azaldığı görülmüĢtür. Yüksek rakımlı ve düĢük nüfuslu yerlerde küçük alanlara sahip kent 

ormanları ihtiyacı karĢılayabilmektedir. Hatta kentin çevresindeki diğer ormanlarda bu tür 

ihtiyaçlar karĢılanabildiği için kent ormanlarına gereksinim duyulmayabilmektedir. Kent 

ormanlarının kurulma nedenlerinden biri kentleĢmenin olumsuz etkilerinden uzaklaĢmak isteyen 

insanlara farklı iĢlevleri sunmalarıdır. Bu anlamda, kent ormanlarının öncelikli olarak 

kentleĢmenin olumsuz etkilerinin yüksek düzeyde görüldüğü illerde kurulması daha uygun 

olacaktır. Bu açıdan bakıldığında Isparta Sütçüler veya Burdur‟daki kent ormanı ihtiyacının 

Mersin ve Antalya‟daki kadar öncelik taĢımadığı görülebilir. Bu anlamda kent ormanlarının 

özellikle nüfusun yoğun olduğu ve ayni zamanda yeĢil alan gereksiniminin de fazla olduğu 

kentlerde kurulması daha öncelikli hale getirilmelidir. 

 Kent ormanlarından ağaç türü çeĢitliliğine sahip olanların ziyaretçiler tarafından daha çok 

tercih edildiği bilinmektedir. Bundan dolayı yeni kent ormanlarının kuruluĢunda ağaç türü 

çeĢitliliğinin fazla olduğu alanların seçilmesi önemlidir.  

 Bilgilendirme tabelalarının yönlendirici nitelikte olmasının yanında eğitici de olması istenir. 

Ġnsanlar kent ormanının neresinde nasıl bir iĢlev sunulduğu konusunda yönlendirici tabelalar 

sayesinde bilgi sahibi olacaklardır. Kent ormanlarında özellikle öğrencilerin flora ve fauna 

hakkında bilgi sahibi olabilmeleri açısından bilgilendirici/eğitici tabelaların yeterli sayıda 

bulunmasına gereksinim vardır.  

 

Yukarıda varılan sonuçlara ve geliĢtirilen önerilere, Akdeniz Bölgesi‟nde hizmete girmiĢ olan 10 

kent ormanına ait bilgilerin analiz edilmesi sonucu ulaĢılmıĢtır. Bunları tüm kent ormanları için 

genelleĢtirmek doğru değildir. Bu nedenle sadece Akdeniz Bölgesi‟ndeki değil, ülke genelindeki 

bütün kent ormanları hakkında yapılacak kapsamlı araĢtırmalara gereksinim vardır. Kent 

ormanlarının uygulamaya hızlı bir Ģekilde sokulmasından kaynaklanan hukuksal ve yönetsel 

düzeydeki eksikliklerinin giderilmesi için yapılacak bu tür çalıĢmalarda sağlıklı bilgilere 

ulaĢmanın güç olduğunu burada belirtmek yararlı olacaktır. Ormancılık örgütünün bu bilgilerin 

sağlıklı Ģekilde toplanması için kolayca ölçülebilir değiĢkenler oluĢturması gerekmektedir. Bu tür 

yaklaĢımlar, “Ġzleme ve Değerlendirme” çalıĢmaları için de çok büyük bir önem taĢımaktadır.  
 

Teşekkür 

Bilgilerin toplanması sırasındaki yardımlarından dolayı Orman Genel Müdürlüğü personeline, 

özellikle OGM Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Eğitim Merkezleri ġube Müdürü Sayın Fethi 

ARSLAN‟a çok teĢekkür ederiz. Ayrıca Prof. Dr. Ġsmet DaĢdemir‟e değerli katkılarından dolayı 

teĢekkür ederiz. 
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Özet 

Türkiye; topografik, jeolojik ve jeomorfolojik çeĢitliliği, iklim farklılıkları ve üç fitocoğrafik bölgenin 

birleĢtiği yerde olması gibi nedenlerle oldukça zengin bitki örtüsüne sahiptir.  Ülkemizde yaklaĢık 9000‟i 

çiçekli bitki türü olmak üzere 10000‟den fazla bitki türünün yetiĢtiği belirlenmiĢtir. Bunların da 3000 

kadarı endemiktir. ÇalıĢmaya konu olan Aladağlar,  Akdeniz Bölgesi ile Orta Anadolu Bölgesi arasında 

geçiĢ kuĢağı oluĢturması, hem alpin hem step bitki örtüsünü birlikte barındırması, endemik bitkilerce 

zengin Toros dağ silsilesi içinde yer alması nedeniyle ülke bitki çeĢitliliğinde önemli yer tutmaktadır. 

Bunun yanı sıra doğal yapısı ile dikkat çekici manzara güzelliklerine sahiptir. Günümüzde artan ve 

çeĢitlenen turizm faaliyetleri sonucu böyle kaynak değeri yüksek alanlar gündeme gelmektedir. Bu 

bağlamda doğal güzelliği, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından önemli özellikleri bulunan 

Aladağlar‟ın özellikle 2000m rakımın üstünde yetiĢebilen bitkileri incelenmiĢ, bölgede alternatif turizm 

çeĢitlerinden flora turizminin geliĢmesine olanak sağlayacak önemli bir potansiyele sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Aladağlar, alpin çiçekler, flora turizmi 

 
Abstract  

Turkey has diverse vegetation cover because it has topographic, geological and geomorphologic varieties, 

various climate types and is at the cross-section  point of three different phyto – geographic regions. It 

was determined that there are more than 10000 plant species nearly 9000 of which are flowering plants in 

Turkey. Among them 3000 species are endemic. Aladağlar region has an important place in the plant 

diversity of Turkey since it is a passage zone between Mediterranean region and Central Anatolia 

Regions, shelters both alpine and step plant cover, located in Toros mountain range which is rich in 

endemic plants. The region has also scene beauty with its natural structure. As the result of diversification 

in tourism activities, such areas as Aladağlar with high source values has gained importance. In the study, 

plants growing above 2000m in Aladağlar which has favourable features for natural beauties, plant cover 

and wild life were investigated and it was determined that the region has considerable potential for the 

development of alternative tourism types especially flora tourism. 

 

Keywords: Aladağlar, alpine flowers, flora tourism 

 

1. Giriş 

Günümüzde insanlar günlük hayatın monotonluğundan uzaklaĢmak, iĢ hayatının yorgunluğunu 

ve stresini atabilmek, yeĢilden yoksun kentlerden biraz olsun uzaklaĢarak doğa özlemini 

gidermek gibi pek çok nedenlerle yeni yerler gezmeye, dinlenme ve eğlenmeye daha çok önem 

göstermektedirler. Ġnsanların bu arayıĢı doğrultusunda giderek turizm faaliyetleri artmakta ve 

çeĢitlenmektedir. 
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Turizm; genel olarak dinlenme, boĢ zaman geçirme ve seyahat kavramlarını kapsamaktadır. 

Dünya Turizm Örgütü turizmi, gelir getirici etkinlikler dıĢında kalan, boĢ zamanların hemen 

hepsini içine alan bir seyahat, bundan doğan konaklama, yeme-içme, ulaĢım, eğlence gibi 

hizmetler ve iliĢkiler olarak tanımlamıĢtır (Erdoğan, 2003). 

  

Turizm faaliyetlerinin hızla geliĢmesinde; çalıĢma gün ve saatlerinin azalması, ücretli izin 

uygulamalarının yasal zemine oturtulması, sanayi devrimiyle birlikte ülke ve kiĢi gelirlerinin 

artması, ulaĢım sistem ve araçlarındaki geliĢmelerin çok uzak mesafeleri ulaĢılabilir kılması gibi 

sebepler yanında, yıl boyunca çalıĢan insanların tatil ve dinlenmeye olan ihtiyaçlarının artması, 

yeni yerler görme, değiĢik kültürleri tanıma isteği gibi nedenler de oldukça etkili olmuĢtur 

(Zengin, 2006). 

  

DeğiĢen yaĢam standartlarına ve çevre bilincinin geliĢmesine bağlı olarak turizmde yenilik ve 

çeĢitlilik arayıĢları artmaktadır. Deniz, kum ve güneĢten oluĢan klasik turizm anlayıĢı yerini 

kültür, tarih, yerel değerler, macera ve eğlence anlayıĢına bırakmaktadır. Kitle turizmine 

alternatif olarak ekoturizm, sürdürülebilir turizm, macera turizmi, duyarlı turizm, doğaya dayalı 

turizm, yeĢil turizm, kültür turizmi gibi turizm akımları ortaya çıkmıĢtır. Böylece turizm kıyı 

alanlarından sıyrılarak kırsal alanlara yönelmiĢ, belirli dönemlerde yapılan seyahatler ise yılın 

tümüne yayılmıĢtır (Mansuroğlu, 2006). 

 

Turizm; günümüzde küresel yakınlaĢmayı ve kalkınmayı kolaylaĢtıran en önemli faaliyetlerden 

biri olarak kabul edilmektedir. 21. yüzyılın bacasız sanayisi olarak adlandırılan turizm 

sektörünün yöneldiği alternatifler arasında özellikle kültür ve doğa turizmi son yıllarda popüler 

olmuĢtur. Kıyı (deniz) turizmine göre turist sayısı az olmasına rağmen, kültür ve doğa turizm 

gelirleri daha yüksek değerler göstermektedir. Bu durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de 

kültür ve doğa turizmiyle ilgili yatırımların artmasına neden olmaktadır (Özgen, 2010). 

 

Doğaya dayalı turizm türleri içerisinde ekoturizm kavramı Hector Ceballos-Lascurain tarafından 

ortaya atılmıĢ ve doğadan zevk alma ve doğanın kıymetini bilme Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Turizm Bakanlığı‟nın turizmin çeĢitlendirilmesi projesi kapsamında ekoturizm faaliyetleri yayla 

turizmi, trekking, mağara turizmi, kuĢ gözlemciliği, sualtı dalıĢ, sportif olta balıkçılığı, bisiklet 

turizmi, atlı doğa yürüyüĢü, kamp-karavan turizmi, flora (botanik) turizmi, av turizmi, akarsu 

turizmi(kano-rafting), fotosafari ve rüzgar sörfü olarak alt kategorilere ayrılmıĢtır (Erdoğan, 

2003). Doğa turizminde en çok ilgi çeken canlı gurubu bitkilerdir. Hayvanlar hareketli oldukları 

için bunlar kolay gözlenemezler. Ancak bitkiler hareketsiz oldukları için bunların gözlenmesi 

seyri ve fotoğraflanması, hayvanlara göre çok kolaydır. Biyolojik çeĢitliliğin ülkemiz turizm 

faaliyetleri arasına alınmasının; ülkemiz tanıtımına, kırsal yörelerin kalkınmasına, turizm 

sezonunun geniĢlemesine, doğa rehberliği gibi yeni bir is dalının oluĢmasına ve biyolojik 

çeĢitliliğin korunmasına katkı sağlayacağı bilinmektedir (Tuna, 2002).  
 

ÇeĢitli coğrafi özellikleri, coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeĢitliliği, üç kıta arasında doğal bir 

köprü olması, Anadolu Yarımadası'nı dünyada benzerine az rastlanan bir bitki çeĢitliliğine sahip 

kılmıĢtır. Avrupa'nın tamamında var olan bitki sayısı toplam 12.000 adet iken bu sayı ülkemizde 

9.000 adettir (Anonim, 2010). Türkiye bitkiler açısından zengin olmanın yanı sıra endemik 

bitkilerinin zenginliği bakımından da dünyanın önemli ülkelerinden biridir. Türkiye‟deki 

endemik bitkilerin floradaki bütün bitkilere oranı %34‟tür. Türkiye‟de yalnız o bölgeye has 
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endemik bitkiler açısından en zengin bölgemiz, 800 kadar türü ile Akdeniz Bölgesi‟dir (Anonim, 

2005).  

 

Nadir bulunan, çiçek güzelliği ile ön plana çıkan, tıbbi özelliği olan ve yiyecek olarak tüketilen 

bitkileri kısa bir doğa yürüyüĢü sonunda yerinde görmek, fotoğraflamak ve bunu yaparken de 

yörenin özelliklerini görerek tanımak ekolojik temelli turizmin önemli bir dalı olma 

eğilimindedir (Irmak, 2008). 

 

Bu çalıĢmaya konu olan Aladağlar, endemik bitkilerce zengin Toros dağ silsilesi içerisinde yer 

alması, Akdeniz Bölgesi ile Orta Anadolu Bölgesi arasında geçiĢ kuĢağı oluĢturması, hem alpin 

hem de step bitki örtüsünü birlikte barındırmasından dolayı ülkemiz flora turizmine 

kazandırılması gereken önemli bir alandır. Bu nedenle alanın florası literatürler ve yerinde 

incelemelerle ortaya konularak manzara güzelliği, değiĢik jeomorfolojik oluĢumlar, su 

kaynaklarının bulunması da göz önüne alınarak flora turizmine uygun öneri trekking rotası 

oluĢturulmuĢtur. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢmanın ana materyalini Kayseri‟nin Yahyalı Ġlçesi sınırlarında kalan Aladağlar 

oluĢturmaktadır (ġekil 1). Yahyalı Ġlçe‟si, Kayseri‟nin güneyinde kurulmuĢ olup 37º45' ve 38º15' 

kuzey enlemleri ile 35º12º ve 35º40' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Kayseri il 

merkezine uzaklığı 87 km‟dir. Ġlçenin kuzeyinde Kayseri‟nin Develi ve YeĢilhisar Ġlçeleri, 

güneyinde Adana‟nın Aladağ Ġlçesi, doğusunda Adana‟nın Feke Ġlçesi, batısında da Niğde‟nin 

Çamardı Ġlçesi yer almaktadır. Yahyalı‟nın denizden yüksekliği 1210 m. ve yüzölçümü 1225 

km
2
‟dir (Anonim, 2008). Arazisinin %70'i dağlık olan ilçe, bitki örtüsü yönünden farklılıklar 

gösterir. Güneyinde geniĢ alanlar orman ile kaplı iken kuzeyde step bitki örtüsü hakimdir 

(Anonim, 2009).  

 

Yahyalı Ġlçesi eĢsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yerdir. Ġlçenin baĢlıca doğal kaynak 

değerleri arasında KapuzbaĢı Takım ġelaleleri, Derebağ ġelalesi, Güney ġelalesi, Zamantı 

Irmağı, Zamantı Kanyonu, Hacer Ormanları, Yedigöller, Aladağlar Milli Parkı ve Sultan Sazlığı 

Milli Parkı yer almaktadır. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında iklimin daha elveriĢli olması, 

florası ve zengin su kaynaklarıyla ilgi çekmektedir. Yörede yılın değiĢik dönemlerinde turizm 

faaliyetleri görülse de gerek ilçenin yeterince tanıtılmaması, gerekse konaklama tesislerinin ve 

alt yapının yetersiz olması gibi nedenlerle turizmde etkin olarak değerlendirilememektedir. 

 

Yahyalı turizmine alternatif olarak önerilen flora turizmi kapsamında incelenen araĢtırma alanına 

Yahyalı-Mansurlu yolunun 15. km‟sinde Aladağ yol ayırımından yaklaĢık 25 km gidilerek 

ulaĢılmaktadır. Yol stabilize olup maden ocaklarını geçtikten sonra daha da bozulmaktadır ve 

Aladağlar‟a çıkınca araç yolu sona ermektedir. YürüyüĢ güzergahı üzerinde ve yakın çevresinde 

yerleĢim alanı bulunmamaktadır. Sadece yaz aylarında Adana bölgesinden gelen yörükler ve 

yaylalara çıkan Yahyalı halkının çadırları dikkat çekmektedir. 

 

ÇalıĢmada öncelikle alanın florası ile ilgili literatür taranmıĢtır. Bağcı (1998) ve Tüfekçi ve ark. 

(2002)‟nin çalıĢmalarından faydalanarak alanın florası ortaya konmuĢtur. 2008 yılı temmuz 

ayında arazi çalıĢması yapılmıĢ, Aladağların 2000 metrenin üzerindeki florası incelenerek estetik 

özellikleriyle dikkat çekenler fotoğraflanmıĢtır. YürüyüĢ ve konaklama için en uygun güzergahın 

ve zamanın belirlenmesinde yöre halkı ve yerel idaredeki yetkililerin görüĢleri alınmıĢtır. 
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YürüyüĢ rotasının belirlenmesinde floristik olarak zengin alanların yanı sıra görsel kalitesi 

yüksek olan vadi oluĢumları ve su kaynaklarının yer aldığı en rahat yürüme imkanı sağlayan 

güzergah dikkate alınmıĢtır. ÇalıĢma alanı minimum 2 gün çadırlı konaklamayı gerektirmektedir. 

YürüyüĢ rotası Magellan eXplorist XL GPS ile kaydedilerek Vantage Point v 1.94 programı ile 

harita üzerine aktarılmıĢtır. 

 
 ġekil 1. ÇalıĢma alanı 

 

3. Bulgular 

Ġlçenin önemli doğal kaynak değerlerinden Aladağlar, Toros dağ silsilesi içerisinde yer 

almaktadır. Aladağlar‟da çinko ve demir madeni bakımından oldukça zengin yataklar vardır. 

Ġlginç jeomorfolojik yapısı ve bitki örtüsüyle zaman zaman bilimsel araĢtırmalara konu 

olmuĢtur.AraĢtırma alanı tamamen Ġran-Turan floristik bölgesi içine girmektedir. Aladağlar 

yüksek rakımıyla zengin otsu bitki örtüsüne sahiptir. Alpin kuĢak olarak adlandırılan bu bitki 

toplulukları orman eko sistemlerinin üst sınırından baĢlayıp kar örtüsünün devamlı olduğu 

ortalama 2.000 - 3.500 m yüksekliklere kadar uzanırlar. Alpin kuĢağı bitki topluluklarında ağaç 

bulunmaz, bozkırlarda olduğu gibi, bir ya da birkaç yıl ömürlü ancak çetin doğa koĢularına 

dayanıklı otsu bitkiler yer alır. Ancak burada ağaçların yetiĢmesine imkan vermeyen kısıtlayıcı 

etken yağıĢ azlığı değil, ortam ısısının düĢük oluĢudur. Ekim ayından mayıs ayına kadar devam 

eden kar örtüsü, bitkiye yaĢaması için, en fazla dört beĢ aylık bir süre tanımaktadır (Anonim 

2010). Bölgede Bağcı (1998)‟in yaptığı araĢtırmaya göre endemizm oranı %20.34‟tür. Ġlçenin, 

coğrafik ve jeomorfolojik yapısı itibariyle değiĢik bitki topluluklarının bulunduğu güney 

kesiminde yapılan çalıĢmalara göre alanın vejetasyonu Ģöyledir (Bağcı, 1998; Tüfekçi vd., 

2002):  

 

Yahyalı-Aladağlar Yolu: 1500 m lerde Salvia türleri (Salvia sclarea, S. virgata, S. verticillata, S. 

multicaulis) oldukça yaygındır. 1600-1900 m yükseklikte bozuk bir Astragalus microcephalus topluluğu 

mevcuttur. Bu topluluğun içinde; Onobrychis cornuta, Astragalus condensatus, Acantholimon ulucinum, 

Phlomis linearis, Berberis crataegina gibi bitki türlerine rastlanır. Aralarında yer yer Gramineae türleri 

de bulunur. 

 

Aladağlar-Maden Yolu: En dikkat çeken bitki; Asphodelina damascena'dır. Aladağların bu 

kesimlerinde alçak dağ stebi hakimdir. Yahyalı, Aladağlar-Maden yolunun 1800-2200 m. ler 

arasında kayalıklar ve dik yamaçlarda daha çok Ģu türlere rastlanmaktadır: Aristolochia 

maurorum, Onosma albo-roseum, Rindera caespitosa, Ferula rigidula, Sedum tenellum, 

Euphorbia macroclada ve birçok Astragalus.  
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Aladağların, Kurukapuz ve Suçatı Mevkii‟nde rakım 1900-2300 m. arasındadır.  Ġlk giriĢte bir 

vadiyi andıran bu kesimde çok dik yamaçlı ve kayalıklı yerler vardır. 1900 m. lerde  Sedum 

tenellum,  S. acre,  Mentha longifolia, Campanula glomerata, Cyperus longus gibi bitki türleri 

bulunur. Yüksekliğin 2300 m lerinde Orobanche türleri ve Biebersteinia orphanidis bitki türü 

yoğun Ģekilde bulunmaktadır. Ayrıca 2000 m. lerde belirli bir alanda Circium lappaceum baskın 

bir Ģekilde görülmektedir. Bu topluluğun içinde: Circium arvense, Eryngium campestre, Stipa 

lessingiana, Bromus tomentellus, Carduus nutans gibi bitki türlerine rastlanır. Aladağların 2600 

m lerinde maden Ģantiyesi civarında ocakların açılmasıyla oluĢan tahrib sonucu bozulmaya yüz 

tutmuĢ Astragalus microcephalus, Marrubium globosum ve Daphne oleoides birlikleri karıĢık 

olarak bulunmaktadırlar. Ġçerisinde Verbascum cherianthifolium, Acantholimon ulucinum ve 

Gramineae türleri mevcuttur. Bu yüksekliklerde ayrıca Asphodelina taurica ve Onobrychis 

cornuta yaygın olarak görülür.  

 

Maden yolu 3100 m ye kadar çıkar. 3000 metrelerde, derin topraklı yerlerde yüksek dağ stepi, 

çayır ve alpin bitkiler yetiĢmektedir. Burada Gramineae türleri, Marrubium globosum, 

Astragalus lineatus, A. angustifolius, Acantholimon ulucinum, A. acerosum yaygın olan 

bitkilerdir. Bu kesimin zirvelerinde ise  (3250 m) oldukça az sayıda tür mevcuttur. Bunun 

nedeni, buranın oldukça rüzgârlı ve soğuk olmasıdır. Zirvede bulunan bitkilerden bazıları 

Ģunlardır; Onobrychis cornuta, Pedicularis cadmea, Potentilla pulverulenta, Potentilla 

speciosum, Alopecurus textilis, Aethionema oppositifolium, Tanacetum armenum, Paracaryum 

lithospermifolium, Anthyllis vulneraria,  Erigeron acer, Draba brunifolia, Allium rotundum, 

Jurinella moschus, Lamium garganicum ve Ornithogalum oligophyllum'dur. 

 

Yapılan araĢtırmalarda görüldüğü gibi çalıĢma alanı alpin kuĢakta zengin bir bitki örtüsüne 

sahiptir. Bu yönüyle turizm açısından önemli bir kaynak değeri taĢımaktadır. Flora turizminde 

insanlar belirli bir yürüyüĢ mesafesinde alanın bitki çeĢitliliğini, endemik bitkilerini, bunların 

fiziksel özelliklerini, mevsimsel değiĢimlerini incelemektedirler. Flora turizmi bu amaçlarla 

yapılan trekking faaliyetlerini de içermektedir. Trekking, bir bölgenin dağlık kesimlerinde, 

dağcılık tekniği gerektirmeden, zor ve sarp yerlere girmeden, küçük patikaların takip edildiği, 

belirli zorluklar ve özellikler gösteren doğa koĢullarında, yaĢ guruplarına uygun ve zamanla 

sınırlı olarak düzenlenen uzun yürüyüĢlerdir (Erdoğan 2003). Meraklılarına doğayla bütünleĢme, 

fiziksel kondisyonlarını ve yeteneklerini zaman zaman ölçme ve sürekli değiĢen bitki örtüsünü 

gözlemleme ve kamp kurma gibi amaçları sunmaktadır. Bu amaçlar içerisinde çeĢitli orman 

vejetasyonlarının, alpin vejetasyonların, geofitlerin, yenilen veya tıbbi amaçla kullanılacak bitki 

topluluklarının gözlenmesi veya toplanması trekking için önemli bir yer kaplamaktadır. Ayrıca 

ülkemizde milli park, doğa koruma alanları, özel çevre koruma alanları gibi koruma statüsü olan, 

bünyesinde birçok flora ve faunayı barındıran bu özelliklerinde dolayı da koruma statüsü 

kazanmıĢ alanlara yapılan geziler de trekking bünyesinde kabul edilebilmektedir(Irmak, 2008). 

 

ÇalıĢmada ortaya konulan flora turizmine uygun trekking rotası, Yahyalı-Aladağlar yol 

ayrımından baĢlamakta, Suna yaylası (36710895D, 4207701K), Sarnıç yaylası (36709336D, 

4206534K), KarataĢ mevkii (36706176D, 4204682K), DüĢmüĢ yaylası (36705276D, 4204312K), 

Böcülü yaylası, Gökoluk (36701801D, 4201266K), Delikkaya maden iĢletmesi (36699622D, 

4201454K), Örentepe (36698595D, 4198490K), Höbeğen tepe (36698856D, 4198500K), Aksu 

deresi (36699248D, 4198084K), Yusufça pınarı, Karakuzluk (36698160D, 4197766K), Koç 

Gölü (36696281D, 4195188K), Sarımahmut Yaylası (36695150D, 4194452K), Akçay Yaylası 

(36694790D, 4193374K), Akçay Gölü‟nü (36694213D, 4192396K) takip ederek Teke 
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Kalesi‟nde (36693925D, 4191900K) sona ermektedir. Delikkaya Maden ĠĢletmesi‟nin yukarısına 

kadar araçla gidilebilmekte, buradan sonra yaklaĢık 8 km uzunluğundaki trekking rotası 

baĢlamaktadır. Rota üzerinde derin vadiler, geniĢ yayla alanları, ilgi çekici topografik ve jeolojik 

yapı ile çok sayıda dere, pınar, küçük göl oluĢumları gibi su kaynaklarına rastlanmaktadır (ġekil 

2). Bunlardan hemen hemen hepsi içilebilir niteliktedir. Rota yakın çevresinde yerleĢim yeri 

bulunmamaktadır. Ancak Yahyalı‟dan ve Adana tarafından hayvanlarını otlatmak için yaylara 

gelenler ve çadırları görülmektedir (ġekil 3). Rota üzerinde su kaynaklarına yakın, rüzgardan 

tamamen veya kısmen korunaklı vadiler çadırlı konaklama için uygundur. Bu özelliklerin yanı 

sıra rota uzunluğu ve trekkinge baĢlama saati göz önüne alınarak Karakuzluk mevkii veya Koç 

gölü birinci konaklama alanı olarak önerilmiĢtir (ġekil 4). Ġkinci konaklama için Teke Kalesi‟nin 

önündeki yayla çadırlı konaklamaya uygundur (ġekil 5).  
 

    

    

    

ġekil 2. AraĢtırma alanından görünümler 
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ġekil 3. Yaylalardan görünümler 

 

    

ġekil 4. Birinci konaklama alanı                 ġekil 5. Ġkinci konaklama alanı 
 

Teke Kalesi‟nden (1)aynı güzergahı takip ederek konaklama yapmadan dönüĢ yapılabileceği gibi 

(2) baĢlangıçta biraz daha zorlu bir rota olmakla beraber kayalık bir tepe aĢılarak Hacer 

Ormanı‟ndan geçip KapuzbaĢı ġelaleleri‟ne ulaĢmak mümkündür. Ġkinci rota yaklaĢık 15km 

olup en az bir gecelik konaklamayı gerektirmektedir. Hacer ormanları, etrafı yüksek dağlarla 

çevrili bir vadi içerisinde yer almaktadır. Ormanın florasını göknar, meĢe, sedir, ardıç, gürgen, 

titrek kavak, ladin, kızılçam ve karaçam oluĢturmaktadır (ġekil 6).  

 

    

ġekil 6. Hacer Ormanı 
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AraĢtırma alanı 2000-3000 m arasında değiĢen rakıma sahiptir. Yüksek rakım nedeniyle gece 

sıcaklık çok düĢmektedir. Hem klimatik nedenler hem de vejetasyon periyodu dikkate 

alındığında bu rota üzerinde florayı inceleme amaçlı trekking faaliyetlerinin haziran-temmuz 

aylarında yapılması uygun olacaktır. Belirlenen trekking rotası ve temmuz baĢında yapılan 

trekkingde çiçekleriyle dikkat çeken bitkilerden bazıları ġekil 7‟de verilmiĢtir. 

 

 

ġekil 7. YürüyüĢ rotası ve rota üzerinde görülebilecek bitkilerden örnekler 

4. Sonuç 

Daha önce de değinildiği gibi Yahyalı Ġlçesi özellikle doğal güzellikleri, ilginç jeomorfolojik 

yapısı ile ön plana çıkan bir yerdir. Bu potansiyeliyle Türkiye‟nin dört mevsime yayılmaya 

çalıĢan turizm faaliyetleri sonucu yeni yer arayıĢları içerisinde mutlak surette değerlendirilmesi 

gereken bir alan niteliğindedir. Planlı yapılan turizm faaliyetlerinin yöre ekonomisine katkıları 

azımsanamayacak kadar çoktur. Doğru turizm planlaması ile ilçenin yok denecek kadar az olan 

geliĢiminin hızlanacağı düĢünülmektedir. Nitekim yerel halkla yapılan görüĢmeler sonucu turizm 

faaliyetlerinde etkin olarak rol almak istedikleri fakat ne tür katkılar sağlayabileceklerini 

bilmedikleri görülmektedir. Bu nedenle öncelikle yörenin doğal ve kültürel kaynaklarının 

envanteri çıkarılmalı, bunlara uygun turizm stratejileri geliĢtirilmeli ve yerel halkın da katılımı 
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sağlanmalıdır. Turizm konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan halka konuyla ilgili eğitim 

verilmeli, yörenin kontrollü turizm faaliyetleriyle çeĢitli kazançlar elde edebileceği, bununla 

birlikte kendilerine de yeni iĢ imkânları açılacağı anlatılmalıdır. 

 

Yörenin turizm açısından önemli bir avantajı da konumu itibariyle Sultan Sazlığı Milli Parkı, 

Göreme Tarihi Milli Parkı (Kapadokya Bölgesi) ve Erciyes Dağı gibi turizm merkezlerine yakın 

olmasıdır. Ġyi bir tanıtımla bölgedeki turistik faaliyetlerin içerisinde Yahyalı ilçesi de yerini 

alacaktır. Sadece Ģelaleleriyle birçok turist çeken ilçe flora turizmi, foto safari, trekking, yaban 

hayatı gözlemleme, kampçılık, yaylacılık, atlı doğa yürüyüĢü, bisiklet turizmi, rafting gibi 

doğaya dayalı turizm türlerinin geliĢmesine olanak sağlayacak kaynak değerlerine sahiptir. 

Yapılan araĢtırmalara göre doğaya dayalı turizm faaliyetleri içerisinde özellikle flora(botanik) 

turizmine katılan kiĢilerin ekonomik düzeylerinin yüksek olduğu ortaya konmuĢtur. Bu turist 

profiline hitap edecek konaklama, alıĢveriĢ olanaklarının geliĢtirilmesi ilçenin cazibesini 

artıracaktır. ġüphesiz ilçenin kültürel özellikleri, yöresel el sanatları(Yahyalı el halıları ve 

kilimleri) ve tarımsal potansiyeli de turizmi destekleyecektir. 

 

Ġlçe‟de seyahat acentaları veya turlarca organize edilen flora turizmi aktivitesi bulunmamakta 

olup zaman zaman bireysel olarak Aladağlar‟da bilimsel amaçlı araĢtırma faaliyetleri ve yerel 

yönetimlerce son üç yıldır düzenlenen fotosafari etkinliği görülmektedir.  

Flora turizmi faaliyetleri için alternatif bir alan olarak düĢünülen Kayseri‟nin Yahyalı Ġlçesi 

Aladağlar kesimi, turizme açılırken öncelikle Ģunlar yapılmalıdır: 

 

 Her Ģeyden önce yörenin bitki envanteri çıkarılarak bunların özellikleri (Latince ve 

Türkçe adları, vejetasyon dönemi, çiçekli kalma süresi, en göz alıcı dönemi, çiçek-gövde-

yaprak özellikleri, yetiĢme ortamı gibi) ile ilgili dokümanlar bastırılmalıdır.  

 Ġlçede ilgili kurumların iĢbirliği ile flora turizmine uygun rotalar ve bu rotaları kullanmak 

için uygun zamanlar tespit edilmeli, buralar yönlendirme levhaları ile iĢaretlenmelidir.  

 Belirlenen rotalarla ilgili (rota uzunlukları, ortalama yürüyüĢ süreleri, konaklama alanları, 

rota üzerindeki peyzaj özellikleri vb) bilgilendirici dokümanlar  hazırlanmalıdır. 

 Flora turizmi belirli bir uzmanlık gerektirmektedir. Flora turizminde rehberlik yapacak 

kiĢilere bitkilerle ilgili eğitim verilmeli ya da bitkiler konusunda eğitimli kiĢiler turistlere 

rehberlik etmelidir.  

 Verilecek eğitimlerle ve kontrollerle flora turizminde turistlere rehberlik edecek kiĢilerin 

çevre koruma bağlamında duyarlı ve yönlendirici olmaları sağlanmalıdır. 

 Flora turizmi yapacak kiĢilere önceden alanla ilgili bilgi verilmeli, çevreye zarar verecek 

faaliyetlerde bulunmaları önlenmelidir.  

 Doğadan izinsiz bir Ģekilde bitki toplanmasının önüne geçilmeli, turistlerin bunları sadece 

fotoğraflamaları sağlanmalıdır. 

 Nesli tehlike altındaki türler ve endemik bitkiler koruma altına alınmalı, alanın 

sürdürülebilirliği açısından taĢıma kapasitesi belirlenmelidir.  

 Yapılacak iyi bir tanıtım ve organizasyonla flora turizmi faaliyetleri teĢvik edilmelidir. 
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Özet 

Bu çalıĢma, Çiğli Ġlçesi‟nde 1984 ve 2009 yılları arasında meydana gelen alan kullanım değiĢimlerinin 

kıyı alanları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 30 m çözünürlüklü Landsat 

TM ve ETM görüntüleri kullanılarak gerçekleĢtirilen çalıĢmada, değiĢim analizi Kent, Tarım, Orman, 

Maki ve otsu, Tuzla, Tuzlu bataklık, Su kütlesi ve Diğer olmak üzere 8 sınıf göz önüne alınarak 

yapılmıĢtır. DeğiĢim analizi çalıĢması, kentsel ve endüstriyel kaynaklı yapılaĢma alanlarının 25 yıl 

içerisinde 10 kat büyüdüğünü göstermiĢtir. Bununla birlikte, bataklık alanları kurutmak amacıyla yapılan 

ağaçlandırma çalıĢmaları nedeniyle ormanlık alanlar da yaklaĢık 7 kat geniĢlemiĢtir. YapılaĢma, tarım ve 

ağaçlandırma faaliyetleri ise tuzlu bataklıkların %50 oranında azalmasına neden olmuĢtur. Elde edilen 

sonuçlar, araĢtırma alanında hakim bulunan hassas kıyı ekosistemi özelliklerinin alan kullanım 

değiĢimleri nedeniyle bozulma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Söz konusu bozulmanın 

durdurulması ve ekosistemin rehabilite edilebilmesi için yapılaĢma, ağaçlandırma ve tarımsal faaliyetlerin 

sınırlandırılması, konut ve endüstri alanlarından kaynaklanan kirlenmenin de durdurulması gerektiği 

anlaĢılmaktadır. Gediz Deltası için yapılan sulak alan yönetim planının takip edilmesi, biyoçeĢitlilik 

envanteri ve izleme çalıĢmalarının düzenli aralıklarla yapılması, alandaki doğa koruma faaliyetlerinin 

sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi için yapılması zorunlu çalıĢmalardır.   

 

Anahtar kelimeler: Kıyı ekosistemleri, Alan kullanım değiĢimi, Uzaktan algılama, Coğrafi bilgi 

sistemleri, Gediz Deltası, Çiğli 

 

Abstract  
This study was realized for determining effects of land use changes occured between 1984 and 2009 on 

the coastal areas of Çiğli district. Change detection analysis was performed considering 8 land use types; 

Urban, Agriculture, Forest, Maquis and shrubs, Salines, Salt marshes, Wtare bodies and Others, by using 

30 m resolution Landsat TM ve ETM images. Change detection analysis studies showed that urban and 

industrial areas grown up by 10 times during 25 years. At the same time, forest areas increased by 7 times 

due to afforestation studies performed for draining marshes. Urban infrastructure, agriculture and 

afforestation studies led to decrease of salt marshes by 50%. The results showed that sensible coastal 

ecosystem features are tend to be destroyed due to land use changes. It is concluded that urban 

infrastructure, agriculture and afforestation studies should be curbed, and urban and industrial pollutions 

should be stopped to prevent the destroying process, and to rehabilitate the ecosystem. Finally, to put into 

practice the Gediz Delta management plan, and to make the biodiversity inventory and change detection 

studies periodically are obligatory studies to conduct the nature conservation studies successfully in the 

study area.     

 

Keywords: Coastal ecosystems, Land use change, Remote sensing, Geographical information systems, 

Gediz Delta, Çiğli 
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1. Giriş 

Çevresel izleme sonucu elde edilen arazi örtüsü / alan kullanımı özelliklerinin nitelik ve 

niceliğindeki değiĢimlere ait veriler, sürdürülebilir alan kullanım hedeflerine ulaĢılmasında 

değerlendirilen önemli araçlardan birisidir. Ġzleme çalıĢmaları sayesinde tür çeĢitliliği, bu 

çeĢitliliği etkileyen doğal faktörler, insan etkileri sonucunda oluĢan habitat parçalanması ya da 

tahripler ortaya konmaktadır. Bu durum, çevresel kaynakların geçmiĢ ve güncel durumlarının 

karĢılaĢtırılmasını sağlamanın yanı sıra, kaynaklar üzerindeki kullanım ve değiĢim eğilimlerinin 

belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Doygun ve Berberoğlu, 2001).  

 

Dünya nüfusunun %60‟tan fazlasının kıyı bölgelerinde yaĢadığı göz önüne alındığında, yerleĢim 

ve tarım alanlarındaki artıĢların neden olduğu hidrolojik yapının değiĢimi sonrasında yüzey akıĢı 

hızlanmakta ve kontrol edilmesi zorlaĢmakta; bu durum kıyı alanlarında erozyon ve 

sedimentasyonu artırarak arazi tahribatına neden olmaktadır. Söz konusu tahribatın kıyı 

habitatlarının kalitatif ve kantitatif özelliklerinde gerilemeye neden olduğu günümüzde yaygın 

olarak kabul edilmektedir (Alphan ve ark., 2002). Bu süreç, hem insan faaliyetleri hem de 

fiziksel çevrenin dinamik özellikleri nedeni ile sürekli değiĢim içinde olan Akdeniz peyzajında, 

dünyanın diğer bölgelerine göre daha yoğun görülmektedir (Doygun ve ark., 2003). 

 

Tarım, endüstri ve turizme bağlı ekonomik faaliyetler ile birlikte nüfusun ve sonrasında da 

kentsel yerleĢimlerin giderek yoğunlaĢtığı ülkemiz kıyı alanları, özellikle son 50 yılda hızlı bir 

alan kullanım değiĢimine sahne olmuĢtur. Ege bölgesi de, söz konusu faaliyetler ve nüfusun 

yoğunlaĢmasına bağlı olarak alan kullanım değiĢimlerinden kaynaklanan çevre sorunlarının 

önemli artıĢ sergilediği kıyı alanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemizde en uzun kıyılara 

sahip olan bölgede, özellikle Ġzmir Ġli ve yakın çevresinde, tarım ve turizm sektörüne bağlı ticari 

faaliyetlerin yoğunluğu nüfus artıĢı ve kentleĢmeyi de beraberinde getirerek kıyı 

ekosistemlerindeki tahribatın hızlı bir Ģekilde artması sonucunu ortaya koymuĢtur (Bolca ve ark., 

2007; Kesgin ve Nurlu, 2009). 

 

Bu çalıĢmada, Ġzmir Ġli genelinde alan kullanım yapısının hızlı bir Ģekilde değiĢtiği ilçelerden 

olan Çiğli Ġlçesi‟nde, doğal yapının alan kullanım değiĢimlerden etkilenme düzeyi araĢtırılmıĢtır. 

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla gerçekleĢtirilen çalıĢma ile, Çiğli Ġlçesi 

örneğinde alan kullanım değiĢimlerinin hassas kıyı ekosistemleri üzerindeki baskılarının ortaya 

konulması ve elde edilen sonuçlara dayanılarak bölgeyi kapsayan bir alan kullanım ve çevre 

yönetimi önerisi sunulmaya çalıĢılmıĢtır.   

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1 Materyal 

AraĢtırma Ġzmir Ġli Çiğli Ġlçesi‟nde yürütülmüĢtür. Ġzmir Körfezi‟nin kuzeyinde bulunan ilçe 

toplam 133 km
2
 yüzölçümüne sahiptir (ġekil 1).  

 

Ġklim yönünden Akdeniz bölgesi karakteristiklerini taĢıyan ilçede yıllık ortalama sıcaklık 18 
o
C‟dir. Ortalama en düĢük sıcaklık 5,9 

o
C ile Ocak-ġubat ve en yüksek sıcaklık ise 33 

o
C ile 

Temmuz ayında görülmektedir. Toplam yıllık yağıĢ değeri 695 mm‟dir. Ġlçede 7 arazi tipi 

bulunmaktadır. Bunlar arasında VI. sınıf araziler en geniĢ yüzölçümü ile bütün alanın %24‟ünü 

meydana getirmektedir. %11 ile VII. sınıf arazilerin ikinci en büyük arazi tipini oluĢturduğu 

araĢtırma alanında, IV. sınıf arazilerin oranı %8 ve tarıma elveriĢli olan I, II ve III. sınıf 
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arazilerin toplam oranı ise %15‟tir. Gediz Deltası‟nı bünyesinde barındıran araĢtırma alanı, bu 

yönü ile zengin kıyı ekosistemi özelliklerini yansıtmaktadır. Alanın güney kıyılarında 

yoğunlaĢan tuzlu düzlükler, sazlık-bataklık alanlar, batıda tuzlalar, makilik ve ormanlar ile tarım 

alanları, kıyı bölgesini karakterize eden baĢlıca peyzaj tipleridir. Söz konusu çeĢitlilik, bitki 

örtüsü ve yaban hayatı bakımından da zengin bir yapı ortaya koymaktadır.  

 

ġekil 1. AraĢtırma alanı coğrafi konumu 
 

Bitki coğrafyası açısından "Doğu Akdeniz Fitocoğrafya Bölgesi"nde yer alan araĢtırma alanında 

ormanlar Kızılçam‟dan (Pinus brutia) meydana gelmiĢtir. Yer yer makilikler, tarım alanları ve 

çıplak alanlar ile birlikte parçalı bir yapı sergileyen ormanlar bu yapıları ile genel olarak 

antropojenik baskı altında olduğu izlenimini güçlendirmektedir. Bozuk orman ve maki 

formasyonları içerisinde hakim türler Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Olea europaea, 

Spartium junceum, Phillyrea latifolia, Erica arborea, Sarcopoterium spinosum vb dir. Bununla 

birlikte, bölgedeki en yaygın çalı vejetasyonu tipi friganadır. Baskın türü genel olarak 

Sarcopoterium spinosum‟dur. Diğer baĢlıca çalı ve yarı çalılar arasında Cistus creticus, 

Coridathymus capitatus, Tymbra spicata, Lavandula stoechas sayılabilir. Alanda kuru çayırları 

oluĢturan baĢlıca türler Silybum marianum toplulukları ve bunlar arasında Hordeum bulbosum, 

Inula graveolens, Datura stramonium, Carduus nutans ile Notobazis syriaca gibi türler oldukça 

sık görülmektedir. Islak çayırlarda kuraklığa da dirençli türlerden Juncus heldreichianus, 

Phalaris aquatica, Rorippa abphibia yer almakta, kıyı alanı gerisinde ve tuzlalar civarında yer 

alan bataklıklarda ise Phragmites communis topluluğu yaygın olarak bulunmaktadır. Bu 

alanlarda Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris ssp. lacustris, Eleocharis palustris, Rorippa 

amphibia sık rastlanılan otsu türlerdir. Çalılardan ise Tamarix tetrandra ve Vitex agnus castus 

bulunmaktadır (Anonymous, 2007).  

 

AraĢtırma alanında tipik sulak alan özelliği taĢıyan özellikte yüzey Ģekilleri ve hidrolojik yapının 

bulunuyor olması yaban hayatı bakımından da önemli bir çeĢitlilik ortaya koymaktadır. Sucul, 

amfibi ve karasal yaban hayatı elemanları yanı sıra oldukça zengin bir kuĢ tür çeĢitliliğine 

rastlanmaktadır. Türkiye‟de bulunan 426 kuĢ türünden 240 tanesi deltada gözlenmiĢtir (Yurt, 

2003). Bu 240 kuĢ türü içerisinde, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Mahmuzlu 

kızkuĢu, Tepeli pelikan, Küçük kerkenez, Kocagöz ve Angıt gibi yaklaĢık 25 kuĢ türü yer 

almaktadır (Uzun, 2007). AraĢtırma alanının hassas kıyı ekosistemlerini barındırması ve 
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dolayısıyla bitki örtüsü ile yaban hayatı bakımından zengin biyoçeĢitliliğe sahip olması, Ramsar 

da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde koruma statülerine kavuĢmasını sağlamıĢtır 

(ġekil 2). 

 

 
ġekil 2. Gediz Deltası ve yakın çevresi koruma statüleri (Uzun, 2007) 

 

AraĢtırma alanında 1984 ve 2009 yıllları arasında meydana gelen alan kulanım değiĢimlerinin 

belirlenmesinde 30 m çözünürlüklü Landsat TM ve ETM uydu görüntüleri kullanılmıĢtır. Uydu 

görüntüleri coğrafi doğrulama iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesinde 1:25.000 ölçekli topografik 

haritalardan yararlanılmıĢ, sınıflama ve sayısal değerlendirme çalıĢmaları Erdas Imagine ve 

ArcGIS yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

2.2 Yöntem 

AraĢtırma baĢlıca üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci aĢamada, 1:25.000 ölçekli topografik 

haritalar yardımıyla coğrafi doğrulaması yapılan uydu görüntüleri piksel tabanlı sınıflandırma 

iĢlemlerinden Kontrollü Sınıflandırma yöntemi ile sınıflandırılmıĢtır. Kontrollü sınıflandırma 

iĢleminde Maksimum Olabilirlik kullanılarak arazi kullanım bilgilerinin elde edilmesi 

hedeflenmiĢtir. Uydu görüntülerinin sınıflandırma sürecinde Kent, Tarım, Orman, Maki ve otsu, 

Tuzla, Tuzlu bataklık, Su kütlesi ve Diğer olmak üzere 8 sınıf göz önüne alınmıĢtır. Öncelikle, 

yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile hava fotoğraflarının incelenmesi ve arazi çalıĢmaları 

sonucunda farklı alan kullanım tiplerine ait noktalar belirlenmiĢ, bu çalıĢmalar süresince GPS ile 

elde edilecek olan yer kontrol noktaları alan kullanım sınıflarına ait örnekleme bölgelerinin 
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belirlenmesinde kullanılmıĢtır. Kontrol noktaları ile çalıĢma alanı üzerinde oluĢturulacak her bir 

arazi sınıfı için, örnek piksel  verileri toplanmıĢ ve piksel değerleri kullanılarak grafiksel ve 

istatistiksel analizlerle tüm görüntü istenilen sınıflara ayrılmıĢtır. Alan kullanımlarının 

belirlenmesinde CORINE arazi örtüsü tiplerine uyum gözetilmiĢtir. 

 

Ġkinci aĢamada, araĢtırma alanına ait 1984 ve 2009 tarihli uydu görüntülerinin sınıflandırılması 

ile elde edilen değerler hektar (ha) ve yüzde (%) bazında tablo haline getirilmiĢ ve Çiğli Ġlçesi 

arazilerinde 25 yıl içerisinde meydana gelen alan kullanım değiĢimleri ortaya konulmuĢtur. Son 

aĢamada ise hassas kıyı ekosistemi özelikleri taĢıyan araĢtırma alanında, alan kulanım 

değiĢimlerinden kaynaklanan mevcut ve olası sorunlara yönelik çözümler tarıĢılmıĢ, bölgeyi 

kapsayan bir çevre yönetim planı önerisi geliĢtirilmiĢtir (ġekil 3).  

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 3. AraĢtırma yöntemi akıĢ diyagramı 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Çiğli Ġlçesi arazilerinde 1984-2009 yılları arası alan kullanım değiĢimlerini belirlemek için 

yapılan çalıĢma, 1984 yılında araĢtırma alanının yaklaĢık %80 oranında doğal karakter 

yansıttığını göstermiĢtir. Verilere göre araĢtırma alanının %42‟si, üzerinde belirgin bir örtü 

olmayan çıplak karakterli alanlardan meydana gelmektedir. Ġlçenin körfez kıyısında yer alan 

tuzlu bataklıkarın / tuzlu düzlüklerin gerisinde, kuzey kesimin hemen hemen tamını kaplayan 

çıplak alanlar parçalı biçimdeki tarım alanları ve yerleĢimler ile iç içe geçmiĢ bir görünüm 

sergilemektedir. Alanda diğer en geniĢ sınıflar %19 oranı ile tuzlalar ve %18 oranı ile de tuzlu 
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düzlüklerdir. 1984 yılında ilçenin batısında tuzlalar ve güneyinde de tuzlu düzlükler geniĢ bir 

bant Ģeklinde kıyıları tamamen kaplamaktadır.  

 

AraĢtırma alanının %11‟ini kaplayan tarım alanları, Gediz Nehri eski yatağının çevresinde VI. ve 

VII. sınıf araziler üzerinde yer almaktadır. Alanda bulunan en geliĢmiĢ durumdaki bitki örtüsü, 

ilçe arazilerinin %2‟sini meydana getiren yerleĢimlerin kuzeydoğusunda, %6 oranına sahip 

makilikler ve %1‟in altındaki oranı ile ormanlık alanlardır (Tablo 1).  
 

Tablo 1. Çiğli Ġlçesi‟nde 1984-2009 yılları arasında alan kullanımlarında meydana gelen değiĢimler 

Sınıflar 

Alan 

1984 2009 DeğiĢim 

ha % ha % ha % 

Kent 227,88 1,71 2556,09 19,20 2328,21 1021,68 

Tarım 1426,68 10,72 590,76 4,44 -835,92 -58,59 

Orman 35,64 0,27 234,81 1,76 199,17 558,84 

Maki/Otsu 742,50 5,58 2167,20 16,28 1424,70 191,88 

Tuzla 2514,69 18,89 2656,44 19,95 141,75 5,64 

Tuzlu Bataklık 2419,74 18,17 1243,80 9,34 -1175,94 -48,60 

Su Kütlesi 309,15 2,32 369,27 2,77 60,12 19,45 

Diğer 5638,41 42,35 3496,32 26,26 -2142,09 -37,99 

 

2009 yılına ait uydu görüntüsü sınıflandırma sonuçları, araĢtırma alanında kentsel yerleĢimlerin 

çıplak alanlar ve tuzlu düzlükler üzerinde hızlı bir Ģekilde büyüyerek 227 ha olan yüzölçümünün 

10 kat artıĢ ile 2556 ha‟ya ulaĢtığını göstermektedir. Bu oran, bütün sınıflar içerisinde en büyük 

değiĢimi ortaya koymaktadır. Kentsel yapılaĢmanın artmasındaki en önemli etken Çiğli Ġlçesi‟nin 

Ġzmir kent merkezine olan yakınlığıdır. Ġzmir metropolünün gerek konut ve gerekse endüstri 

sektörlerindeki büyüme eğilimi, yakın konumda olması nedeniyle Çiğli Ġlçesi üzerinde etkili bir 

baskı unsuru oluĢturmuĢ ve bu alanların hızlı bir Ģekilde yapılaĢmasına neden olmuĢtur (Sönmez 

ve OnmuĢ, 2006) (ġekil 4).   

 

AraĢtırma alanında ortaya çıkan ikinci en önemli değiĢim yaklaĢık 7 kat artıĢ ile ormanlık 

alanlarda görülmüĢtür. Ormanlık alanların yüzölçümü, son 25 yıl içerisinde 35 ha‟dan 235 ha‟ya 

yükselmiĢtir. Kuzeydoğuda mevcut ormanlık alanlarda görülen nispi artıĢın yanı sıra tarım 

alanları üzerinde - tuzlu düzlüklerin kuzeyinde - gerçekleĢtirilen ağaçlandırma çalıĢmaları orman 

miktarının artmasına neden olmuĢtur. Söz konusu ağaçlandırma çalıĢmaları, teorik olarak olumlu 

görünse dahi, Gediz Deltası doğal yapısı üzerine olan etkileri bakımından alana yönelik 

tartıĢmalı müdahaleler arasıda yer almaktadır. Özellikle tuzlu düzlüklerin kuzeyindeki 

ağaçlandırma çalıĢmalarının, tür olarak Okaliptüs seçilmesinden dolayı kurutma amacıyla 

yapıldığı ve bunun da doğal habitatların bozulması sonucunu doğuracağı görüĢü kuvvet 

kazanmaktadır (Kaplan ve ark., 2005; Uzun, 2007).  

 

Tarım alanlarının 2009 yılında yüzölçümü azalmıĢ biçimde kuzeydeki eğimli alanlara doğru 

çekilmesi ve yerini makilik alanlara bırakması araĢtırma alanında görülen önemli değiĢimler 

arasında yer almaktadır. Söz konusu durumun, VI. ve VII. sınıf araziler üzerinde sürdürülmeye 

çalıĢılan tarımsal faaliyetlerin verim düĢüklüğü nedeniyle terkedilmesi ve bu alanlarda zaman 

içerisinde maki formasyonunun hakim konuma geçmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 
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AraĢtırma alanının güney kıyılarını 1984 yılında geniĢ bir bant biçiminde çevreleyen tuzlu 

düzlüklerin, 2009 yılında tarım alanları, ağaçlandırma faaliyetleri ve kentsel-endüstriyel 

yapılaĢma nedeniyle iç kesimlerde önemli alan kayıpları yaĢadığı belirlenmiĢtir. Bununla birlikte 

tuzla alanlarında %5 oranında bir artıĢ olduğu görülmektedir; bu durumun tuzlalar içerisindeki su 

kütlelerinin azalmasından veya tuz iĢletmeciliği nedeniyle yapılan müdahalelerden kaynaklanmıĢ 

olma ihtimali yüksektir. Su kütlelerinde görülen %20 oranındaki artıĢın ise tuzlu düzlüklerde 

yaĢanması muhtemel çökmeler sonucunda veya taban suyu seviyesinin yükselmesi nedeniyle bu 

alanların su ile dolmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Çıplak karakterli diğer alanlarda 

ortaya çıkan %38 düzeyindeki azalma, önemli ölçüde kentsel yapılaĢma ve yer yer de maki 

karakterli formasyonların geliĢmesinden kaynaklanmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 4. Çiğli Ġlçesi 1984 ve 2009 yılları alan kullanımları 

1984 

2009 
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 4. Sonuç 

Doğal yaĢam bakımından önemli baĢlıca ekosistemler arasında yer alan sulak alanlar, dünya 

genelinde olduğu gibi ülkemizde de alan kullanım değiĢimleri ve çevre kirleticiler nedeniyle 

nitelik ve niceliklerinde önemli kayıplar yaĢamaktadırlar. Sulak alanların sunduğu ekosistem mal 

ve hizmet kapasitelerinin de düĢmesi anlamına gelen bu durum, sürdürülebilir olmayan çevresel 

geliĢmelerin ve dolayısıyla sürdürülebilir olmayan yaĢam koĢullarının da habercisi niteliği 

taĢımaktadır.  

 

ÇalıĢmaya konu olan Çiğli Ġlçesi, zengin nitelikli sulak alan ve kıyı ekosistemlerini bünyesinde 

barındırmasının yanı sıra, Ġzmir metropolünün etkilerini güçlü bir Ģekilde hissetmekte ve buna 

bağlı olarak hızlı bir alan kullanım değiĢim süreci yaĢamaktadır. Bu sürecin analiz edilebilmesi 

amacıyla uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla gerçekleĢtirilen çalıĢma, alan 

kullanım değiĢimlerinin doğal yapı aleyhine sonuçlar ortaya koyduğunu göstermiĢtir. Özellikle 

yapılaĢma alanlarındaki artıĢ ile kendisini gösteren söz konusu değiĢim, tarım ve ağaçlandırma 

gibi yanlıĢ uygulamaların da etkisiyle Çiğli Ġlçesi kıyılarının giderek tahrip olmasına ve doğal 

özelliklerini kaybetmesine neden olmuĢtur.         

 

Ġzmir metropolünün etkisi altında geliĢen Çiğli Ġlçesi‟nde son 25 yıl içerisinde ortaya çıkan alan 

kullanım değiĢimlerinin gelecekte kısa ve orta vadede benzer biçimde devam edeceğini 

söylemek mümkündür. Bu durum, doğal yapının da giderek daha fazla bozulacağı sonucunu 

iĢaret etmesi bakımından önem taĢıyan ve önlem alınması gereken bir nitelik taĢımaktadır.  

 

AraĢtırma alanı arazi varlığının sürdürülebilir bir Ģekilde, koruyarak kullanma ilkesi 

doğrultusunda değerlendirilebilmesi için öncelikli hedef, ekolojik yapı ve ilkelerin göz önüne 

alınarak gerçekleĢtirildiği bir alan kullanım planının yürürlüğe konulmasıdır. Çiğli Ġlçesi‟nin 

Ġzmir metropolünden etkilenme biçim ve düzeylerinin de çok boyutlu olarak dahil edilmesi 

gereken bu plan, ilçe bütününü kapsayacak biçimde kullanma beklentilerini ve koruma 

ihtiyaçlarını bir arada / birbirine entegre edilmiĢ biçimde sunmalıdır. Plan, bu kapsamının yanı 

sıra alanda hakim bulunan yönetim, yükümlülük ve yönergeler arasındaki mevcut veya olası 

çatıĢma sorunlarına da çözüm getirebilmelidir. Planın hazırlanmasında kurumlar arası iĢbirliğinin 

sağlanması, bu alandaki olası çatıĢmaların plan aĢamasında çözülebilmesi için önemli avantajlar 

sağlayacaktır.  

 

Çiğli Ġlçesi arazilerini de kapsayan “Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı”nın (Anonymous, 

2007) mevcudiyeti, alanda yürütülecek doğa koruma faaliyetleri bakımından önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. Diğer taraftan söz konusu yönetim planının, bir “Doğa Koruma Master Planı” 

biçiminde ilçenin bütününü kapsayacak Ģekilde geliĢtirilmesi ve  alan kullanım planına entegre 

edilmesi, gerek alan kullanım ve gerekse doğa koruma kararlarının daha verimli ve tutarlı bir 

Ģekilde alınabilmesine olanak sağlayacaktır.  

 

Bahsi edilen planların arazideki iĢleyiĢ biçimlerinin teorik içeriğe uygunluğunun kontrol 

edilmesi ve elde edilen sonuçların izlenmesi, planların baĢarılarının test edilmesi ve olası 

eksiklerin düzeltilebilmesi bakımından önem taĢımaktadır. Bu nedenle, alan kullanım 

değiĢimlerinin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleriyle izlenmesi ve biyolojik çeĢitliliğe 

yönelik envanter çalıĢmalarının periyodik olarak gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Su ve toprak 

kirliliği, taban suyu yüksekliği, kıyı çizgisi değiĢimi vb değerler de düzenli periyotlarla izlenmesi 

gereken konular arasında yer almaktadır.  
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Kamuoyu bilincinin geliĢtirilmesi bu tür planlama ve doğa koruma çalıĢmalarının uzun vadede 

olumlu sonuç verebilmesi için mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Planların hazırlanması 

aĢamasında kamuoyunun katılımı ve temsil edilmesi sağlanmalı, arazinin doğal potansiyeline 

uygun olmayan biçimde kullanılması ve sulak alan kayıplarının, özellikle küresel iklim 

değiĢikliği bağlamında, sürdürülebilir yaĢam koĢulları oluĢturmak bakımından taĢıdıkları önem 

bölge ve ülke düzeyinde kamuoyuna anlatılmalıdır.    

 

Teşekkür 

Bu çalıĢma, TÜBĠTAK tarafından desteklenen 109Y210 nolu proje kapsamında 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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Özet 

Çukurova ve çevresinde hayvancılığa bağlı göçebe yasam tarzı son yüzyıl içerisinde kendine özgü bir 

değiĢim süreci geçirerek sayfiye yaylacılığına dönüĢmüĢtür. Yaylacılık faaliyetindeki bu fonksiyonel 

dönüĢüm Andırın ve çevresinde kendine özgü özellikleri ile dönemlik ve geçici sayfiye yerleĢmelerini 

ortaya çıkarmıĢtır. Andırın çevresinde 29 adet sayfiye yerleĢmesi belirlenmiĢ olup sayfiye amaçlı 

yerleĢme kurma faaliyeti hala aktüel bir Ģekilde sürmektedir.   

Andırın ve çevresinde dağ ve vadi yamaçlarındaki farklı ortam Ģartlarına bağlı olarak kuĢaklanmalar ve 

karıĢımlar barındıran orman örtüsü sahadaki sayfiye yaylarına ilgi çeken peyzaj değeri oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢma alanındaki sayfiye yaylalarının tamamı Akdeniz dağ kuĢağı ormanları içerisinde yer almaktadır. 

Sayfiye yerleĢmeleri, aĢırı kalabalığın yarattığı tehdit, ormanların tahribi, erozyon, artan ulaĢım 

olanaklarının ve inĢa faaliyetlerinin yarattığı tahribat, katı ve sıvı atıklar nedeniyle doğal ekosistemde 

bozulmalara neden olmaktadır. Andırın çevresindeki yaylalarda sayfiye amaçlı yaylacılık faaliyetlerinin 

sürdürülebilmesi için yaylaların rekreasyon potansiyellerinin belirlenmesi ve bu potansiyele uygun 

planlamanın yapılması gerekmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Andırın, rekreasyonel yerleĢim alanları, çevresel problemler 

 

Abstract 

Nomadic life style based on animal breeding has been changed in its own way to recreational activities 

recently around Çukurova region and around Taurus Mountains. As a result of this changes transhumance 

nomadic settlement style has been transformed in to recreational settlements around district of Adırın.29 

summer resort type settlements have been determined and current building activities are still ongoing. 

Forest cover, which represents mixed landscape due to topography and different valley conditions,   

attracts people from surrounding lower elevated and humid places. Most of the resort type settlements are 

located in the forests of the Mediterranean mountain belt. Ecosystem of the area has been damaged due to 

recreational,  resort type activities and overcrowding such as increasing transportation facilities, 

construction activities, solid and liquid wastes and destruction of forests around Andırın district. To be 

able to protect these areas and use sustainably, there have to be valid and strong land use plan to have less 

destructive settlement activities. It is also imperative to determine recreational potential of the area. 

 

Keywords: Andırın, Recreational settlement areas, environmental problems.  

 

1. Giriş 

Türkiye, değiĢik doğal Ģartları içerisinde barındıran mekânlara ve bu mekânların ortaya çıkardığı 

ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklara sahip bir ülkedir. Bu çevresel, ekonomik ve kültürel 

farklılıklar ülkemizin hemen her bölgesinde yaylacılığın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 

Çukurova çevresinde, geleneksel bir yaĢam tarzı olarak eski dönemlerde mevcut olan 

hayvancılığa bağlı ekonomik amaçlı yaylacılık, son yüzyıl içerisinde kendine özgü bir değiĢim 

süreci geçirmiĢ ve dinlenme amaçlı sayfiye yaylacılığına dönüĢmüĢtür. Aynı zamanda, son 

dönemlerde kentlerin hızlı ve plansız büyümesi sonucunda, nüfusun büyük bir çoğunluğu doğal 

alanlardan uzak, kentlerin betonlaĢmıĢ ve gürültülü ortamında yaĢamak zorunda kalmıĢtır. 

ġehirlerde giderek hızla artan nüfusun ortaya çıkardığı bunalımlar, teknolojinin neden olduğu 

ruhsal yorgunluklar ve aĢırı çevresel kirlenme gün geçtikçe insanların açık alanlardaki doğal 

ortamlara olan ihtiyaçlarını artırmaktadır (Pak ve ark., 2009). Aynı zamanda Ģehirli insanlar, 

mailto:mgurbuzksu@gmail.com
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iĢten arta kalan zamanlarının fazla olması, gelirlerinin artması, eğitim düzeylerinin yükselmesi, 

ulaĢım araçlarının ve yolların geliĢmesi gibi faktörlerin etkisi ile dinlenmek ve eğlenmek 

amacıyla doğal güzelliklere sahip sayfiye yaylalarını daha fazla tercih etmeye baĢlamıĢlardır 

(Kaçmaz ve Ġkiel, 2005).  

 

Sayfiye amaçlı yapılan yaylacılıkta yerleĢme mekânını belirleyen asıl faktör temiz ve doğal 

özellikleri tahrip edilmemiĢ bir çevredir. Bu tür özelliklerin olduğu mekânlar ise genel olarak 

dağlık alanlardır. Dağ ekosistemleri, orman, su, toprak, biyolojik çeĢitlilik gibi doğal kaynak 

değerlerinin mekânı olarak küresel ekosistemin önemli bir parçasıdır. Dağlık alanlar doğal 

özellikleri yanında sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile de önemlidir. Buna karĢın dağ 

topluluklarının ekonomik güçlükleri, dağ kaynaklarının bilinçsiz bir Ģekilde tüketilmesine neden 

olmaktadır. Dağlık alanlarda yaĢayan insanlar gelirlerini artırabilmek amacıyla 

gerçekleĢtirdikleri birçok faaliyet (tarla açma, eğimli arazilerde tarım, ormanda hayvan otlatma, 

yapacak ve yakacak temini) için doğal kaynaklardan yararlanmaktadır. Ayrıca son yıllarda 

dağlık alanları kullanan insan sayısı hızla artmaya baĢlamıĢtır. Bu durum, dağ ekosistemlerinin 

bileĢenleri olan doğal kaynaklar üzerinde kullanım baskısını ve çevre sorunlarının giderek 

artırmıĢtır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu değiĢim yaĢanmaktadır. Bu değiĢimin en 

önemli göstergesi dağ ekosistemlerinde geleneksel yaylacılık faaliyetinin sayfiye amaçlı 

kullanıma dönüĢmesi ve turizm endüstrisi için önemli bir çekim merkezi olmasıdır. Bu durum 

dağ kaynaklarının geri dönüĢü imkânsız bir Ģekilde kullanılmasına ve doğanın kendini yenileme 

gücünü ortadan kaldırmasına neden olmaktadır. 

Çukurova ve çevresinde 1950 yıllarından sonra tarımsal faaliyetlerinin yoğunlaĢması ve 

sanayileĢmeye bağlı olarak Ģehir ve kır yerleĢmelerinde nüfus hızla artmıĢ ve önemli sosyo-

ekonomik ve kültürel değiĢim meydana gelmiĢtir. Bu geliĢmelere bağlı olarak oluĢturan Andırın 

Ġlçesi‘nde eski yıllarda hayvancılık amaçlı yapılan yaylacılık faaliyeti, 1980‘li yıllardan sonra 

dönüĢüm geçirerek sayfiye amaçlı olarak yapılmaya baĢlanmıĢtır (Toroğlu ve Gürbüz, 2008).  

 

Andırın dağlık alanları, yazları sıcak ve nemli geçen Çukurova halkı için yaz mevsiminde çekim 

merkezi durumundadır. Andırın‘ın dağlık alanlarındaki yaylaların Çukurova yöresindeki Ģehir 

merkezlerine (Adana, Ceyhan, Kadirli, Kozan ve KahramanmaraĢ) yakın olması yoğun 

kullanımına neden olmaktadır. Bu yoğun kullanıma rağmen sayfiye yaylacılık, her hangi bir 

planlama olmadan, halk arasındaki gelenek-görenek ve kültürel kurallar içerisinde iĢlemektedir. 

Netice olarak iyi yönetilemeyen bu alanlar üzerinde stres meydana gelmekte, bu stres doğal ve 

kültürel bozulmaları beraberinde getirmektedir. Bu çalıĢmada, Andırın ve çevresindeki sayfiye 

yerleĢmelerin çevresel etkileri analiz edilmiĢtir. 

 

2. Materyal ve Metot 

ÇalıĢmanın hazırlanmasında, araĢtırma alanı ve konu ile ilgili yapılmıĢ bilimsel çalıĢmalar ile 

arĢiv kayıtları ve yöresel kaynaklarından faydalanılmıĢtır. Ancak araĢtırmanın asıl veri kaynağını 

arazi çalıĢmaları oluĢturmaktadır. Bu amaçla 2005, 2007 ve 2011 yıllarının Temmuz ayında 

araĢtırma gezisi yapılmıĢ, yörede anket ve mülakatlar yoluyla veriler toplanmıĢtır. Sahada 

sayfiye yaylaların özelliklerini ve çevresel etkilerini ortaya çıkarmak için anket uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢma alanındaki sayfiye yerleĢmelerin çevresel etkileri tartıĢılmıĢtır.   

 

3. Bulgular ve Tartışma  

 

3.1. Andırın Çevresinde Sayfiye Yaylacılığı Hazırlayan Doğal Şartlar  

ÇalıĢma alanında sayfiye yaylacılığını gerekli kılan faktörlerden biri morfolojik özelliklerdir. 

Andırın‘ın güneyinde 200 m civarında baĢlayan yükselti kuzeye doğru ilerledikçe 50 km 
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mesafede 2000 m‘ye kadar çıkar (ġekil 1 ve 2). Yükseltinin arttığı bölgede Çukurova yöresinin 

sıcak ve nemli atmosfer Ģartları ortadan kalkar ve iklim Ģartları bakımından sayfiye yaylacılığı 

için uygun ortam oluĢur. AraĢtırma sahasındaki 29 sayfiye yerleĢmesinin 3‘ü   750-1000 m 

yükselti basamağında, 18‘i 1000-1250 m yükselti basamağında, 8‘i ise 1250-1750 m yükselti 

basamağında yer almaktadır. 

 

Sayfiye yaylacılık, yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıkların insan yaĢamı üzerindeki 

olumsuz etkisini hafifletmek düĢüncesinden ortaya çıkmıĢtır. Ülkemizde mevsim Ģartlarında 

giyinmiĢ ve normal enerji harcadığı varsayılan bir insan için en düĢük 16.7 °C, en yüksek 24.7 

°C sıcaklık değerlerinin ideal sıcaklık olduğu belirlenmiĢtir (Sungur, 1980:36). Toroğlu ve 

Gürbüz‘ün çalıĢmasına göre; sayfiye yaylacılığına katılanların çıkıĢ noktalarındaki (Kadirli, 

Osmaniye, Ceyhan) aylık ortalama sıcaklık değerleri Haziran ayı baĢından Eylül ayı sonuna 

kadar (4 ay) 24°C‘nin üzerindedir. ġayet sahadaki aylık ortalama maksimum sıcaklıklar esas 

alınırsa bu süre Nisan ayı sonlarından Kasım ayı baĢlarına kadar 6 ay sürmektedir. Andırın ile 

Göksun arasında yer alan sayfiye yaylalarında ise aylık ortalama sıcaklıklar insan yaĢamı için 

belirlenmiĢ ideal değerlerde seyretmektedir (ġekil 3), (Toroğlu ve Gürbüz, 2008). 

 

Sayfiye yaylacılığı gerektiren iklim faktörlerden bir diğeri de havadaki nispi nem oranıdır. 

Genellikle sıcaklıkla birleĢen yüksek nem oranı insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sahadaki 

nem Ģartları bu bakımdan değerlendirildiğinde çıkıĢ noktalarında en sıcak devreyi oluĢturan yaz 

aylarında nispi nem oranı yükselmekte iken, varıĢ noktalarında yaz aylarında nispi nem 

oranlarında düĢme gözlenmektedir. Yüksek sıcaklık ve nem Ģartları yaz mevsiminde 

Çukurova‘daki yerleĢmeleri itici hale getirirken, sayfiye yerleĢmelerinin bulunduğu Andırın ve 

çevresini çekici hale getirmektedir. ÇalıĢma sahasındaki sayfiye yaylalarında ankete katılanların 

%76‘sı sayfiye yaylalarına çıkıĢ nedeni olarak çıkıĢ noktalarındaki sıcak ve nemli havayı gerekçe 

göstermektedir (Toroğlu ve Gürbüz, 2008).  

 

Andırın ve çevresi, doğal özellikler bakımından Karadeniz benzeri çok zengin bir bölgedir. 

Topografik biçimleniĢ, flora ve fauna bakımından önemli bir zenginliğe sahiptir.  Tabanında az 

çok daimi su akıĢı bulunan vadileri bir diğerinden ayıran keskin sırtların zengin bitki örtüsü 

yörenin rekreasyon değerini yükseltmektedir. YeĢil alanlar gerek kırsal peyzaj öğesi, gerekse bir 

mekân öğesi olarak sayfiye yerleĢmelerin oluĢması ve biçimleniĢinde önemli bir yer tutmaktadır 

(Eminağaoğlu ve Çevik, 2006). Bu nedenle Andırın ve çevresinde sayfiye yaylacılığını etkileyen 

faktörlerden birisi de doğal bitki örtüsüdür. AraĢtırma sahasının %66‘sını (81984 ha) ormanlık 

ve fundalık alanlar kaplamakta olup (KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü:34), doğal bitki 

örtüsü özellikle dağ ve vadi yamaçlarında zenginlik göstermektedir. Sahadaki sayfiye 

yerleĢmeleri Akdeniz dağ kuĢağı ormanları içerisinde yer almaktadır. Dağ ve vadi 

yamaçlarındaki farklı ortam Ģartlarına bağlı olarak kuĢaklanmalar ve karıĢımlar barındıran orman 

örtüsü, sahadaki sayfiye yaylarına ilgi çeken peyzaj değeri oluĢturmaktadır (ġekil 4). Andırın ve 

çevresindeki sayfiye yerleĢmeleri tabanında az çok daimi su akıĢı bulunan vadi olukları, vadi 

tabanına yakın az eğimli alanlar, akarsuların oluĢturduğu seki düzlükleri ve gür orman örtüsüne 

sahip alanları tercih etmiĢtir (Resim 1). Yukarda bahsedilen doğal kaynaklara sahip Andırın ve 

çevresindeki sayfiye yaylalarının rekreasyon değerinin (Gülez, 1990‘a göre) %56-69 arasında 

değiĢtiği belirlenmiĢtir (Toroğlu ve Gürbüz, 2008). 
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ġekil 1. ÇalıĢma alanının güney-kuzey yönlü yükselti profili  

 
ġekil 2. Andırın ve çevresinin topografya haritası 
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ġekil 3. ÇalıĢma alanının sıcaklık değerleri (Toroğlu ve Gürbüz, 2008) 

 
ġekil 4. Andırın ve çevresinin doğal bitki örtüsü haritası 
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Resim 1. Orman içerisinde, orman veya su kenarında kurulmuĢ sayfiye yerleĢmeleri 

 

3.2. Andırın Çevresinde Sayfiye Yerleşmelerin Beşeri Şartları 

Türkiye‘deki sayfiye yaylacılığın temelinde hayvancılığa dayalı konar-göçer yaĢam Ģekli 

bulunmaktadır (Toroğlu ve Gürbüz, 2008). Konar-göçer yaĢam Ģeklinin Ortadoğu‘nun 

geleneksel dünyasında beĢ bin yıldan beri mevcut olduğu belirtilmektedir (Wirth, 1969). 

Çukurova‘da kıĢlayan konar-göçer cemaatler Andırın‘dan Binboğa dağlarına kadar olan alanda 

yaylacılık faaliyetinde bulunmakta idiler (Langloıs, 1852; Karaboran, 1976; Yinanç ve Elibüyük, 

1988; Texier, 2002:138). AraĢtırma sahasında 1860‘lı yılında Fırka-i Ġslâhiye hareketi ile 

göçebelerin yerleĢtirilmesi konusunda devlet tarafından büyük çabalar harcanmıĢ, bunun 

sonucunda çalıĢma alanı içerisinde yeni yerleĢmeler kurulmuĢtur (Toroğlu ve Gürbüz, 2008). Bu 

durum eski dağ göçebeliğini ortadan kaldırarak yarı göçebeliğe dayalı yaylacılık faaliyetini 

ortaya çıkarmıĢtır. Daha sonraları yeni kurulan köyler nedeniyle yaylacıların yol güzergâhında 

tarım alanlarının yoğunlaĢması, orman alanlarından hayvan geçiĢlerinin yasaklanması 

hayvancılık amaçlı yaylacılığı azalmıĢtır. Bunun sonucunda sahadaki yaylacı ailelerden ve daimi 

yerleĢmelerde yaĢayan birçok kiĢi Çukurova yöresindeki Ģehirlere göç etmiĢtir. Çukurova 

yöresine yerleĢtirilmiĢ eski konar-göçer aĢiret mensupları ile sahadan bu yöreye göç etmiĢ 

olanların bir kısmı içgüdüsel olarak eski yayla alanlarına sayfiye amaçlı taĢınmaya 

baĢlamıĢlardır. Böylece Çukurova çevresinde çoğunlukla Ģehirli nüfusun gittiği, ancak kırsal 

yerleĢmelerden gelenlerinde olduğu sayfiye yerleĢmeleri ortaya çıkmıĢtır.  

 

3.3. Andırın Çevresinde Sayfiye Yerleşmelerin Özellikleri  

Toroğlu ve Gürbüz tarafından yapılan çalıĢmada, Andırın çevresindeki 29 sayfiye yerleĢmesinin 

7‘si sayfiye meskenlerinin de çoğunlukta bulunduğu köy yerleĢmesi, 22‘si ise nüfusu kıĢın 

tamamen boĢalan dönemlik sayfiye yerleĢmeleridir. Bu sayfiye yerleĢmelerinde 2005 yılı yayla 

bilgi anketine göre; 912‘si çadır, 2431‘i daimi mesken olmak üzere toplam 3343 sayfiye meskeni 

ve 21510 nüfus bulunmaktadır (Toroğlu ve Gürbüz, 2008). AraĢtırma sahasındaki tüm daimi 

yerleĢmelerde az ya da çok sayfiye amaçlı konutlar yer almaktadır. Bazı yerleĢmelerde sayfiye 

amaçlı konutlar bir mahalle oluĢturacak kadar ana yerleĢmeden ayrılmıĢtır. 

AraĢtırma yapılan 29 sayfiye yerleĢmesinden 7‘si (Geben, Çokak, Akifiye, Rıfatiye, Orhaniye, 

Kızıloluk, YeĢiltepe) bu özellikteki sayfiye yerleĢmesidir. AraĢtırma sahasındaki 22 yerleĢme ise 

sadece sayfiye amaçlı meskenlerden oluĢan yerleĢmelerdir. Sayfiye amaçlı yerleĢmeleri kendi 

içerisinde alt gruplara ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi daimi meskenli sayfiye 

yerleĢmeleri (Beyoluğu, Dokurcun, Savrungözü, Tuvalas, Tekederesi, ÇığĢar), ikincisi daimi 

meskenler ile portatif çadırları bir arada barındıran sayfiye yerleĢmeleri (Halbur, Kesik, 

Yanıkdeğirmen, Göz, Balk, Eynallı, Mazgaç), üçüncüsü ise bütünüyle portatif çadırlardan oluĢan 

ve sezon sonunda tamamıyla ortadan kalkan (Meryençil, Kırksu, Çapıl ve Akgedik) sayfiye 

yerleĢmeleridir (Resim 2).  
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Resim 2. Andırın ve çevresinde sayfiye yerleĢmeleri 

 

3.4. Andırın Çevresindeki Sayfiye Yerleşmelerin Çevresel Etkileri 

Sayfiye yerleĢmelerin olası etkileri arasında aĢırı kalabalığın yarattığı tehdit, ormanların tahribi, 

artan ulaĢım olanaklarının ve inĢa faaliyetlerinin yarattığı tahribat, nadir kaynaklar için artan 

rekabet ortamı bazı sorunlara yol açmaktadır. Andırın çevresindeki daimi yerleĢmelerde ve 

sayfiye alanlarında tarım yapmak amaçlı olarak önemli miktarda orman alanları tahrip edilmiĢtir. 

KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre Andırın ĠĢletme ġefliği alanında 

877.94 ha 2/B arazisi vardır
1
. Buradan da anlaĢılmaktadır ki çeĢitli amaçlarla bu kadar bir orman 

alanı tahrip edilmiĢtir. Bu tür orman tahribatının olduğu en önemli yerleĢmelerden birisi olan 

ÇığĢar‘da yaklaĢık 100 ha‘a yakın bir orman alanına kiraz bahçeleri kurulmuĢtur (Resim 3).  

 

Andırın ve çevresindeki sayfiye yerleĢmelerinde konut sayısı ve nüfus miktarları her hangi bir 

kontrole tabi tutulmadığı için sabit olmayıp her geçen yıl sayısal olarak artmaktadır. Nüfus ve 

mesken sayısındaki bu artıĢ her yıl yeni yerleĢme alanı ve yol amaçlı önemli miktarda doğal 

alanların kullanmasına neden olmaktadır. Bu durum yörede önemli miktarda orman alanlarının 

ve doğal ekosistemin tahribine yol açmaktadır.  

 

Yaylalarda mesken inĢası için mülkiyet problemi yaĢanmakta, orman, hazine ve özel mülkiyet 

davaları söz konusu olmaktadır. Yayla alanlarında Ģahıs, orman ve hazine arazilerinin kadastrosu 

tamamlanmalı, ihtiyaç duyulan arsalar bir plan dâhilinde üretilmelidir. Aksi takdirde orman ve 

hazine arazilerinde kaçak yapılaĢmanın görülmesi kaçınılmazdır. Çadır türü yerleĢmeler için 

uygun alanlar tespit edilmeli, kurulan çadırlar mekânsal kullanım ve Ģekil kriterlerine uymalıdır.   

 

Sayfiye yaylalarındaki konutların yapı malzemesi ve Ģekli yayladan yaylaya değiĢiklikler 

göstermektedir. Bazı yaylalardaki (Beyoluğu, Dokurcun, Savrungözü ve Mazgaç yaylaları) 

sayfiye konutları geleneksel tarzda yapılan ve baraka adı verilen meskenlerden oluĢmaktadır. Bu 

tip meskenler çevreye daha uyumlu bir görüntü oluĢturmasına rağmen çevredeki ormanlarda 

önemli tahribatlar oluĢturmaktadır (Resim 4). Bu Ģekildeki orman tahribatının önlenmesi için 

                                                           
1
2/B arazileri: 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 

kaybetmiĢ yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı)  

gibi çeĢitli tarım alanları veya otlak, kıĢlak ve yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu 

tespit edilen yerler ile Ģehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleĢim alanları; Devlet 

ormanı ise, hazine adına, hükmi Ģahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, 

hususi orman ise sahipleri adına, orman sınırları dıĢına çıkarılır.  
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kesilmesi gereken ağaçların Orman Bölge Müdürlüğü‘nün kontrolünde kesilerek ücret 

karĢılığında sayfiye yayla meskenlerinin kereste ihtiyacı karĢılanmalıdır.  

 

 
Resim 3. Ormanların tahrip edilerek kiraz bahçeleri kurulan ÇığĢar sayfiye yerleĢmesi 

 

 
Resim 4. Mesken yapma ve diğer amaçlı orman tahribi yapılan Mazgaç sayfiye yerleĢmesi 

Bazı yaylalarda geleneksel tarzda yapılan ve baraka adı verilen yayla meskeni tipinin yerini artık 

modern konutlar almaktadır (Resim 5). ÇağdaĢ yapı malzemeleriyle yapılan yeni konutlar 
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yaylaların doğal görünümlerini bozmakta ise de, orman tahribatını azaltmakta, yaylalardaki 

yaĢam konforunu yükseltmektedir. Bununla birlikte doğal görünüme ters, doğal ve kültürel 

malzemelerden farklı, tamamıyla modern suni yapı malzemelerinin doğal ortamlara büyük 

oranda taĢınması gelecek açısında çeĢitli sakıncalar oluĢturmaktadır. Ayrıca sayfiye 

yerleĢmelerinde sahanın peyzajını ve panoramasını bozan mesken Ģekillerinin kontrol altına 

alınması ve mekân ile uyumlu mesken Ģekillerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Sayfiye yerleĢmelerindeki çadır sayısı yaylaya çıkan aile sayısına bağlı olarak yıldan yıla 

değiĢiklik göstermektedir. Çadır meskenlerin maliyeti ucuz, yapımı kolay ve çevreye zararı daha 

azdır. Bununla birlikte çadırların yeterli konfora sahip olmaması her geçen gün yerini daimi 

konutlara bırakmasına neden olmaktadır. Bu durum yaylalardaki çevresel sorunları artırmaktadır. 

Bu nedenle altyapısı tamamlanmıĢ çadır alanların belirlenmesi ve daha konforlu çadırların 

yapımı daimi mesken yapımını azaltacak ve nispeten çevresel sorunları azaltacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 5. Sayfiye yerleĢmelerinden mesken örnekleri 

 

Yaylalarda sezon içindeki nüfus yoğunlaĢmasına bağlı alarak ortaya çıkan evsel katı atıkların 

toplanması önemli çevre sorunlarından biridir. Çevreye duyarlı insanların bulunduğu bazı 

(Akifiye ve ÇiğĢar) yaylalarda ücret karĢılığında çöpler toplatılmakta, zaman zaman gönüllüler 

tarafından çevre temizliği yapılmaktadır. Fakat toplatılan çöplerde genelde geliĢigüzel orman 

içerisinde bir dereye vahĢi Ģekilde dökülmektedir (Resim 6). Bu durum çevredeki yerleĢmeler 

için kara sinek ve sivrisinek yoğunluğunun artmasına ve pis kokuya sebep olmaktadır. Ayrıca 

çöplerde cam atıkları olması ve metan gazı birikimi nedeniyle orman yangınlarına neden 

olabilecek tehlikeler oluĢturmaktadır. Çoğu yaylada ise katı atıkların ortadan kaldırılması halen 

sorun oluĢturmaktadır. Bu sorunun çözümü için Andırın Belediyesi tarafından haftada iki defa 

çöp kamyonu ile 108 km‘lik güzergâh üzerindeki yaylaların çöpleri toplanmaya çalıĢılmaktadır. 

Ancak meskenlerin dağınıklığı ve her yayla için çöp toplama merkezinin oluĢturulmamıĢ olması 

problem olmaktadır.  

 
Bugün yaylalarda sıvı atık problemi çok belirgin olmasa da yakın gelecekte mesken ve nüfus 

artıĢına bağlı olarak sıvı atık problemleri de ortaya çıkacaktır. Yayla yerleĢmelerinin sıvı atıkları 

miktar olarak doğal arıtma yöntemlerine uygun olup bu tip arıtmalar kurulabilir. 

 

Ayrıca yayla yollarının önemli bir kısmının stabilize olmasından dolayı yollarda ciddi boyutta 

bir toz katmanı oluĢmaktadır. Sayfiye sakinlerinin hemen tamamının hususi araca sahip olması 
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bu yollarda araç yoğunluğunu artırmaktadır.  Bu nedenle yollarda yoğun bir toz ortaya çıkmakta 

ve bu tozlar çevredeki orman, bitki ve kültürel ürünlere önemli ölçüde zarar vermekte, özellikle 

bitkilerin aktivite seviyelerini düĢürmektedir. Ayrıca çalıĢma alanındaki nüfus yoğunluğuna 

bağlı olarak tarımsal faaliyetler artmakta, özellikle meyvecilik hızlı bir Ģekilde geliĢmektedir. Bu 

durum su kaynaklarının daha fazla kullanılmasına neden olmakta, hatta taban sularından 

yararlanılmaktadır. Bu durum bölgenin taban suyunu olumsuz etkilemektedir. 
 

 
Resim 6. Sayfiye yerleĢmesinin katı atıklarının döküldüğü orman alanı 

 

Andırın yaylalarında doğal ortamlarda yetiĢen ve sağlık amaçlı kullanılan birçok (yabani kimyon 

(kyminon), taĢ nanesi (mentha), ardıç çayı, ısırgan otu, salep (sahlep), kekik (thymus), mentufar, 

kızılcık (cornus), pancar, menekĢe (benefĢe), karacan otu, sumak vb.)  tıbbi bitki bulunmaktadır. 

Bu bitkiler sayfiye yaylalarının sakinleri tarafından bilinçsiz bir Ģekilde çoğu zaman köklerinden 

sökülerek toplanmaktadır. Bu durum ekosistemin en değerli ve endemik elemanlarının yok 

olmasına neden olmaktadır.  

 

4. Sonuç  
Dağlı alanlar, biyolojik çeĢitlilik, su, enerji, maden gibi doğal kaynakların yoğun olarak 

bulunduğu mekânlar olarak küresel ekosistemin önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte Dağlık 

alanlarda yaĢayan toplulukların ekonomik güçlükleri dağ kaynaklarının bilinçsiz bir Ģekilde 

tüketilmesine neden olmaktadır. Ayrıca dağlık alanlar, son yıllarda sayfiye ve turizm amaçlı 

kullanımlar nedeniyle hızlı bir Ģekilde nüfuslanmaya baĢlamıĢtır.  

 

Çukurova yöresindeki yerleĢmelerde yaĢayan insanların dinlenme amaçlı olarak yaylalarda ikinci 

bir ev edinme isteği her geçen gün artmakta olup, Andırın ve çevresinde sayfiye amaçlı mesken 

inĢaatları aktüel olarak sürmektedir. Her geçen gün yasal veya yasa dıĢı yollardan yeni sayfiye 

yerleĢmeleri kurulmakta veya var olan yerleĢmelere yeni meskenler eklenmektedir. Bu durum 

ormanların tahribine, tarım arazilerinin amaç dıĢı kullanımına ve bir takım çevresel sorunlara 

neden olmaktadır. Bütün bunlar dağ kaynaklarının geri dönüĢü imkânsız bir Ģekilde 
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kullanılmasına ve doğanın kendini yenileme gücünü aĢmasına neden olmaktadır. Dağ 

ekosistemlerinde yaĢanan çevre sorunlarına, yönetim ve iĢletme sorunlarının da eklenmesi 

ekolojik yapıyı daha fazla tehdit etmektedir.  

 
Andırın ve çevresinin dağlık alanların sürdürülebilir kullanımı, bütüncül yönetim anlayıĢını 

dikkate alan sürdürülebilir yönetim planları ile sağlanabilir. Bu yöredeki sayfiye yaylacılığından 

kaynaklanan sorunların aĢılması için dağlık alan yönetim planının yapılması gerekmektedir. Bu 

yapılacak plan doğrultusunda çevreyle uyumlu, doğal ortam ve geleneksel sosyo-kültürel 

yaĢamla iç içe geçen, yöresel bitki örtüsünü ve yaban hayatını koruyan sayfiye yerleĢmelerinin 

alt yapı yatırımlarının gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda buraları kullanan halka 

doğanın ve geleneksel sosyo-kültürel çevrenin korunmasına yönelik eğitim verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca sayfiye yerleĢmelerin negatif etkisini en alt düzeye indirilmesi amacıyla 

sosyo-kültürel ve doğal çevreye yönelik uzun vadeli takip ve değerlendirme programlarının 

yapılması gerekmektedir.  
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Özet  

Lara Kumul Ormanları, Lara kıyı kumulları ile birlikte yüksek bir ekolojik değere sahip olup, Antalya 

kentinin yoğun yerleĢim bölgesi ile Kundu Turizm GeliĢme Bölgesi arasında yer almaktadır. Hem kumul 

özelliği, hem de barındırdığı endemik bitki ve hayvan türleri nedeniyle 1992 yılında ―II. derece doğal sit 

alanı‖ olarak ilan edilmiĢtir. Ancak, Antalya kenti yerleĢim alanının doğu yönünde geliĢimi ve Kundu 

Bölgesi‘ndeki turizm faaliyetleri, Lara Kumul Ormanları‘nı ciddi bir baskı altına almıĢtır. Bu araĢtırmada, 

genelde doğal sitler ve özelde ise Lara Kumul Ormanları ile kıyı kumul ekosisteminin karĢı karĢıya 

kaldığı sorunlar tanımlanarak, bu sorunlara karĢı birtakım çözüm önerileri geliĢtirilmiĢtir. Etkin bir 

korumanın sağlanabilmesi için öncelikle bir koruma amaçlı imar planının yapılması ve halkın 

bilinçlendirilmesi önerilmiĢtir.   

 

Anahtar kelimeler: Koruma, Antalya, Doğal Sit, Lara Kumul Ormanları 

 

Abstract 

Lara Dune Forests, located between the main residential area of Antalya city and Kundu Tourism 

Development Zone, have a high ecological value. On account of its dune features and endemic plant and 

animal species, the dune forests were declared as ―IInd. Class Natural Heritage Site‖ in 1992. However, 

because of the enlargement of the residential area of Antalya city on the eastern direction and tourism 

activities in Kundu Region, Lara Dune Forests have undergone a severe pressure. In this research, the 

problems of Lara Dune Forests and coastal dune ecosystems were defined and some solutions to these 

problems were developed. To provide an effective protection, preparation of a ―Conservation Plan‖ and 

raising the awareness of public were proposed.         

 

Keywords: Conservation, Antalya, Natural Heritage Site, Lara Dune Area 

 

1. Giriş 

Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle engin doğal ve kültürel zenginliğe sahip bir ülkedir. Üç 

kıtanın birleĢim noktasında yer alması, birçok ulusun bu topraklar üzerine yerleĢmesine ve 

dolayısıyla da birçok kültürel miras bırakmasına neden olmuĢtur. Benzer Ģekilde, çeĢitli iklim ve 

bitki kuĢakları üzerinde yer alan Türkiye, bu konumu nedeniyle birçok doğal değere de sahiptir 

(VuruĢkan, 2009). Kıyı kentlerimiz bu değerleri nedeniyle, özellikle tercih edilen kentler olup, 

bu konuda Antalya ilk sıralarda yer almaktadır.    

 

Antalya zengin doğal, kültürel, tarihsel ve çevresel değerlere sahip bir kıyı kentidir. Kentin 

çevresini oluĢturan dağlar, tarım alanları, ormanlar, kıyılar, vadiler ve akarsular, çevresel 

ekosistemi oluĢturan doğal yapı elemanları olarak kentin imajına büyük katkı sağlamaktadır 

(Manavoğlu ve Kutlu 2007). Ayrıca taĢ devrine kadar uzanan eski yerleĢim yeri kalıntıları ile de 

Antalya kültürel değerlerin yoğunluklu olarak bulunduğu bir kenttir. Bu özellikleri, kentin 

dıĢarıdan sürekli göç alarak nüfusunun artmasına ve kentin sürekli büyümesine neden 

olmaktadır. Bu nüfus artıĢının olumlu etkileri olabileceği gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır. 

Özellikle kentin içinde ve dıĢında yer alan doğal alanlar kentin büyümesinden birinci derecede 

etkilenmektedir.  

Bu araĢtırmanın konusu olan Lara Kumul Ormanları, Antalya kentinin sahip olduğu ve 

günümüzde artık yok edilme tehditleri ile karĢı karĢıya olan doğal değerlerden biridir. ÇalıĢmada 

mailto:arzuvuruskan@akdeniz.edu.tr
mailto:benliay@akdeniz.edu.tr
mailto:ortacesme@akdeniz.edu.tr
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envanter, analiz ve sonuçların değerlendirilmesinden oluĢan üç aĢamalı bir yöntem 

uygulanmıĢtır.  

 

2. Bulgular 

 

2.1. Lara Kumul ve Ormanları 

Antalya‘nın doğusunda yer alan Lara Kıyı Bandı, kumsal ve kayalık iki farklı özellikte doğa 

yapısına sahip olan bir kıyı bölgesidir. Lara bölgesi toplam 18,5 km. uzunluğundadır. Bu bölge 

alçak kıyılar sınıfına giren ―Lara kumsal bölgesi‖ ile yüksek dar kıyılar sınıfına giren ―Lara falez 

bölgesi‖nden oluĢmaktadır (Doğan 2002). Lara kumsal bölgesi; 10 km. uzunluğunda, bazı 

kısımlarda eni 250 m‘ye ulaĢan kumsallık alanı içine almaktadır (ġekil 1). Lara Kumul 

Ormanları ise, kıyıdaki plaj alanının hemen gerisinde, kıyıdan itibaren alanın kuzey sınırını 

oluĢturan ve Antalya kent merkezini Kundu bölgesine bağlayan yola kadar uzanan kumullar ve 

onların üzerindeki orman alanından oluĢmaktadır (ġekil 2 ve ġekil 3).  

 

 
ġekil 1. Lara kıyı bandı ve kumul ormanları (Google Earth 2007) 

 

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 14.10.1992 tarih ve 1607 sayılı 

kararıyla Lara Kumul Ormanları II. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiĢtir. Ayrıca bu 

alan, Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) ile Hollanda‘da RUBICON Vakfı‘nın ortak 

çalıĢması olan Türkiye‘nin Önemli Bitki Alanları (ÖBA) projesinde de 9 pilot ÖBA‘ dan biri 

olarak seçilmiĢtir (ÖBANET, 2009).   
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ġekil 2. Lara kıyı bandı 

 

 
ġekil  3. Lara kumul ve ormanları 

 

2.2. Lara Kumul ve Ormanlarının Oluşumu ve Yapısı 

Dipova ve Oğuz (1998)‘a göre Lara Kumsalı, Köprüçay (Eurymedon) ve Aksu (Kestros) 

akarsularının jeolojik tarih içinde taĢıyıp biriktirdiği sedimentler ile oluĢmuĢtur. Günümüzde 

inceleme alanının kuzeyinde ve kıyıdan yaklaĢık 15 km içeride bulunan Perge ve Aspendos antik 

kentlerine, ilk çağlarda Aksu ve Köprüçay ırmaklarından içeri girilerek ulaĢılabildiği, 

Aspendos‘un 400 gemiyi barındıran bir limanının bulunduğu bilinmektedir. Ancak geçen zaman 

içinde adı geçen ırmakların yatakları gemi ulaĢımına izin vermeyecek biçimde bozulmuĢ ve 
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deniz kıyıdan itibaren kilometrelerce dolmuĢtur (Güçlü, 1997). Dolgu iĢlemini gerçekleĢtiren 

malzeme uzun mesafeden ve düĢük eğimli bir araziden taĢındığından; kıyıya ulaĢan malzeme 

ince taneli, yuvarlak köĢeli ve eĢit tane boyutlarındadır. Bunlara ek olarak egemen rüzgar 

denizden esmekte ve deniz oldukça sığdır. Tüm bu koĢullar ―boyuna kumul‖ tipi kıyı kumulunun 

oluĢumu için uygun ortam hazırlamıĢtır.  

 

2.3. Lara Kumul ve Ormanlarının Önemi 

ÖBANET (2009)‘e göre; Lara-Perakende Kumulları Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Antalya‘nın 

doğusunda uzanan tarihi ―Pamphylia Ovası‖ nın (Antalya Ovası) deniz kıyısındaki kumul ve 

sulak alan habitatlarını içermektedir. Alanın zengin bitki örtüsü birkaç istisna dıĢında, tamamen 

―Pamphylia Ovası‖na özgü taksonlardan oluĢmaktadır. ÖBA‘da yaklaĢık 34 tehlike altında 

takson bulunmaktadır. Bunlardan 9‘u Küresel Ölçekte Tehlike Altındadır: Alkanna pinardii, 

Allium junceum ssp. tridentatum, Anthemis ammophila, Centaurea pamphylica, Glycyrrhiza 

asymmetrica, Petrorhagia hispidula, P.pamphylica, Trigonella arenicola ve T. Polycarpa (ġekil 

4). Bu bitki türlerinden 3‘ü aynı zamanda Bern SözleĢmesi Ek Liste I‘de yer almaktadır: Alkanna 

pinardii, Trigonella arenicola ve T.polycarpa (ġekil 5). Buna ek olarak alan, Centaurea 

aegialophila ve Ononis variegata gibi oldukça nadir kumul taksonlarının Türkiye‘deki yayılıĢ 

alanlarının merkezi durumundadır. Yakın geçmiĢte oldukça zarar görmüĢ olmasına karĢın; ÖBA 

hala Türkiye‘nin Akdeniz kıyılarındaki en büyük ikinci kumul alanını içermesi nedeniyle 

önemlidir.  

 

Ayrıca kumulların üzerinde baskın olarak gözlenen Pinus brutia ve Pinus pinea‘nın yanı sıra, 

Akdeniz bitki örtüsünün tipik örnekleri olan Nerium oleander, Vitex agnus-castus, Quercus sp. 

ve Celtis australis gibi bitki türleri bulunmaktadır. Çıplak kum üzerinde, Akdeniz Bölgesi‘ne has 

bir geofit olan Pancratium maritimum yetiĢmektedir (ġekil 6) (VuruĢkan, 2009). 

 

 
ġekil 4. Anthemis ammophila (Kaynak: ÖBANET, 2009) 
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ġekil 5. Trigonella arenicola (Kaynak: ÖBANET, 2009) 

 

 
ġekil 6. Pancratium maritimum  

 

2.4. Lara Kumul ve Ormanlarında Görülen Sorunlar     

Turizm ve kentleĢme hareketlerine bağlı olarak Lara bölgesinin değeri her geçen gün giderek 

artmaktadır. Önceleri Antalya kentinin uzak bir bölgesi konumunda iken, kentsel geliĢmeler 

sonucunda bugün kentsel dokunun içinde yer almıĢtır. Bölgedeki geliĢmelerde Lara Plajı önemli 

rol oynamıĢtır. Antalya kenti sınırları içerisinde kalan iki plaj alanından birisi konumunda olan 

Lara Plajı, sahip olduğu kumsal plaj niteliği ile eĢsizdir ve bu tip plajı tercih edenlerin sıkça 

ziyaret ettiği bir yer konumundadır.  

 

Lara plajlar bölgesi ve kumul alanı özellikle turizm amaçlı yapılaĢmaların ciddi tehdidi 

altındadır. Alanın doğu ve batı sınırındaki arazilerde otel ve tatil köyleri inĢa edilmiĢtir. Kuzey 

sınırında ise her yıl artan kentleĢme, baskıyı gün geçtikçe arttırmaktadır.  

     

Lara plajlar bölgesi ve kumul alanları için bugüne kadar birçok proje gündeme gelmiĢtir. 

BüyükĢehir Belediye yönetimleri değiĢtikçe bu alana iliĢkin yeni projeler gündeme gelmektedir. 

Bu projelerden bir tanesi bu bölgede çok katlı oteller ve turizm tesislerinden oluĢan bir 
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kompleksin yapımı idi. Bir diğeri ise, temalı park yapımı idi. Ancak, her iki proje de Antalya 

halkının ve sivil toplum örgütlerinin çabaları sonucu uygulanma olanağı bulamamıĢtır. 

     

Lara Kumul Ormanları, aynı zamanda zengin birer ekosistemdir. Bölgede kum zambağı 

(Pancratium maritimum) gibi endemik bitki türleri bulunmaktadır. Fakat bu alan üzerine olan 

rekreasyon baskısı, alanın piknikçiler tarafından uygunsuz kullanımı ve kaçak avlanmalar kumul 

ekosistemine zarar vermekte ve burada yaĢayan bitki ve hayvan varlığını tehdit 

etmektedir(ġekil7).  

 

   
ġekil 7. Lara kumullarında düzensiz rekreasyona bağlı bozulmalar 

 

Lara kumullarını oluĢturan malzemenin ―ince kum‖ sınıfına girmesi ve ekonomik değer taĢıması 

da kumulların zararına olmuĢtur. Ġnce kum inĢaat sektörünün birçok alanında kullanılmaktadır. 

Uygulamada ―sıfır numara kum‖ olarak adlandırılan malzeme, sıva harcının önemli bir 

bileĢenidir. Ayrıca tarım sektöründe sera toprağının altına drenaj ve havalandırma amaçlı olarak 

serilmektedir. Lara kıyı alanında inĢaat iĢlerinin arttığı ve mevcut tarımsal faaliyetlerin 

yoğunluğu göz önüne alınırsa, Lara Kumulları‘nı oluĢturan ince kuma talebin arttığı görülecektir. 

Çünkü dere yataklarında ya da teras malzemelerde iĢletilen kum – çakıl ocaklarında ince kumun 

elde edilmesi, yıkama ve eleme gibi iĢlemler gerektirmektedir. Ayrıca taĢıma da maliyetleri 

arttırmaktadır. Bu nedenlerle yıllarca kumullar kum ocağı olarak görülmüĢtür (Dipova ve Oğuz, 

1998). Lara Kumulları‘nın yakın zamana kadar böyle bir sorunla karĢı karĢıya olduğu; 

sonrasında denetimlerin sıklaĢtırıldığı, ancak kaçak kum alımının devam ettiği bilinmektedir. 

Ayrıca ÖBANET (2009) tarafından yapılan bir araĢtırmaya göre de Lara‘nın 6 km doğusunda 

süren kum çıkarımı, kumul habitatlarını ve baĢta Ononis variegata olmak üzere çok sayıda nadir 

bitki taksonu populasyonunu tehdit eden bir etmendir.     

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Kentlerimizde biyolojik dokunun korunmasında önemli araçlardan birisi olan doğal sit 

alanlarının kent ekolojisi, kentlerin sürdürülebilirliği ve kentlerdeki yaĢam kalitesi açısından 

önemli rolleri bulunmaktadır. Kent dokusu içinde yer alan ve baĢka Ģekilde korunması mümkün 

olmayan çeĢitli ekosistemler, doğal sit statüsü sayesinde korunabilmektedir. Bu statü ile koruma 

altına alınan sit alanları aynı zamanda kentsel açık ve yeĢil alan sistemlerinin önemli unsurlarını 

oluĢturmaktadır. Böylece bu alanlar, değiĢik kentsel kullanımlar arasında sirkülasyonu sağlama, 

fiziksel konfor, kente estetik değer kazandırma, rekreasyon fırsatları sunma, gürültü ve kirliliği 
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azaltma ve buna benzer birçok fiziksel ve ekolojik iĢlevleri ile kentsel yaĢam kalitesine katkıda 

bulunmaktadır (VuruĢkan ve OrtaçeĢme, 2009).  

     

Lara Kumul ve Ormanları‘na yönelik olarak mutlaka bir ―koruma amaçlı imar planı‖ 

oluĢturulmalıdır. Böylece alanın korunması daha kesin bir güvence altına alınmıĢ olacaktır.  

     

Kamuoyunda Lara Kumulları‘na yönelik çeĢitli haberler çıkmasına karĢın bunlar da ilgiyi 

çekmede yetersiz kalabilmektedir. Bundan dolayı halkın hem doğal sitler ve hem de Lara 

Kumulları ile ilgili bilgileri arttırılmalı, halk bilinçlendirilmelidir. Böylece gerekli olduğu 

durumlarda halkın katılımı sağlanabilecek ve böylece alanlar hakkında en doğru karara 

ulaĢılabilecektir.  

 

Sonuç olarak, bugüne kadar ülkemiz çevre politikaları içinde yer alan, yasa ve yönetmeliklerle 

tanımı ve kapsamı belirtilerek belirlenen doğal sitlere, koruma statüleri geri verilmeli ve sitler 

doğa koruma olgusu içinde mutlaka etkin bir Ģekilde korunmalıdır. Bu alanlar, taĢınmaz varlıklar 

olarak hem kültürel ve hem de doğal değerlerimizin gelecek kuĢaklara aktarılması bakımından 

önem taĢımaktadır. 

     

Yüksek bir turizm potansiyeline sahip olan Antalya kenti, mevcut doğal ve kültürel yapısı ile 

Türkiye‘nin önemli kentleri arasındadır. Antalya‘da bulunan Lara Kumul ve Ormanları ile diğer 

doğal sit alanları kentin hem doğal kaynak, hem de turizm değerini artırmaktadır. Bundan dolayı 

da korunması ve mevcut sorunlarının çözümlenmesi konusunda gereken tüm çözümler üretilmeli 

ve uygulamalar yapılmalıdır.  
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Özet 

Bu araĢtırmada öncelikle arboretum kavramı açıklanarak arboretumların iĢlevleri hakkında bilgi 

verilecektir. Doğa koruma ve çevre eğitimi konularında önemli bir iĢlevi olan arboretumların planlama 

ilkeleri belirtilerek tüm bu bilgiler ıĢığında da planlama önerisi olarak Adana‘daki Çukurova Süleyman 

Demirel Arboretumu örneğinde gerçekleĢtirilen arboretum planlama çalıĢmalarının (Alan Envanteri ve 

Analiz ÇalıĢmaları ile Alan Kullanım Paftası OluĢturma ÇalıĢmaları) aĢamaları irdelenecektir.  

 

Planlama alanına iliĢkin doğal ve kültürel verilerin saptanması ile baĢlayan, sonrasında da oluĢturulacak 

arboretumun ulaĢım sistemi, getirilecek fonksiyon alanları, oluĢturulacak özel amaçlı alanlar ile bitki 

koleksiyon alanlarının belirlendiği planlama süreci anlatılacaktır.  

 

ÇalıĢmanın sonucunda da Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu‘nun kuruluĢ, yönetim ve bakımı ile 

ilgili öneriler getirilecektir.  

 

Anahtar kelimeler: Arboretum, Planlama, Tasarım, Süleyman Demirel Arboretumu  

 

Abstract 

In this study the concept of arboretum will be explained and information on the functions of arboretums 

will be given. The planning principles of arboretums, which have an important function in nature 

protection and environmental education issues, will be indicated and in respect of the given information 

the stages of arboretum planning studies implemented in the example of Çukurova Süleyman Demirel 

Arboretum as a planning proposal will be examined.     

 

The planning process that begins with the detection of natural and cultural data followed by the 

determination of transport system, function areas, special-purpose areas and plant collection areas of the 

arboretum will be explained.   

 

As a result of the study suggestions related to the establishment, management and maintenance of the 

Çukurova Süleyman Demirel Arboretum will be represented.    

 

Keywords: Arboretum, Planning, Design, Süleyman Demirel Arboretum 

 

1.Giriş 
Arboretumlar bilimsel araĢtırma ve gözlem, koruma, sergileme ve eğitim amacıyla kurulmuĢ, 

yaĢları ve orijinleri belli, her biri doğru ve dikkatli bir Ģekilde etiketlenmiĢ, ağaç, ağaççık, çalı 

gibi odunsu bitki taksonlarının yetiĢtirilip sergilendiği doğa parçaları, diğer bir deyimle canlı 

bitki müzeleridir (Yaltırık, 1969).  

 

Arboretumlar, araĢtırmacılara ve öğrencilere canlı bir laboratuar görevi görmek, çevrede yaĢayan 

insanlara ağaç, ağaççık ve her çeĢit bitki hakkında bilgi vermek, onları yetiĢme alanlarında 

tanıtmak, peyzaj düzenlemelerine yardımcı olmak, doğa koruma ve çevre bilincinin geliĢmesine 

ve bilimsel çalıĢmalara katkıda bulunmak amacı ile kurulmuĢ kültürel varlıklardır. 
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Dünyada arberatum oluĢturma düĢüncesi oldukça eskiye dayanmaktadır. Özellikle ülkeler ve 

kentlerarası rekabetler arberatum ve botanik bahçeleri kavramlarını ortaya çıkarmıĢtır. Dünya 

ülkelerinin bünyesinde bulunan tarihi eserler, doğal güzellikler ve mimari yapıların yanında 

arberatum ve botanik bahçeleri de övünç kaynakları olmuĢtur. Özellikle 16. Yüzyıl ortaları ve 

17.yüzyıl Orta Avrupa ülkelerinde arberatum oluĢturma fikirleri ortaya atılmıĢtır 

 

Dünya‘da ilk kez, geniĢ ve kalıcı bir arboretum Harvard Üniversitesi tarafından geliĢtirilmiĢ olan 

Arnold Arboretumu’dur. 1872 yılında 50 hektar olan alan, oldukça geniĢlemiĢ ve yaklaĢık 107 

hektara ulaĢmıĢtır (Özyavuz, 2003). 

 

Ülkemizin ilk arboretumu  ise 1949 yılında kurulan Atatürk Arboretumu'dur. Prof. Dr. Hayrettin 

Kayacık'ın Fransa'da Vilmoren ve Des Barres arboretumlarını ziyareti sırasında ülkemizde bir 

arboretum kurulması fikri oluĢmuĢ ve bu istek Orman Genel Müdürlüğü tarafından olumlu 

karĢılanmıĢ ve Bahçeköy Orman ĠĢletme Müdürlüğüne gereğinin yapılması için talimat 

verilmiĢtir. Arboretum bugün üç tarafı kara yoluyla sınırlanmıĢ 296 hektar alanı kapsamakta ve 

yaklaĢık 2000 bitki taksonuna ev sahipliği yapmaktadır (ġengönül ve Yılmaz, 2008). 

 

Arboretumların amaç ve iĢlevleri ise aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Ekim, 1991; Sertkaya, 1997; 

ġat, 2002; Konaklı ve Önder, 2005): 

 

 Öncelikle insanlara doğayı sevdirmek ve çevre bilincini oluĢturmak, 

 GeniĢ halk kitlelerine değiĢik tür ve varyeteleri tanıtarak ağaç sevgisini yaymak, 

 O bölgede doğal olarak bulunmayan bitkileri getirmek suretiyle o bölgenin güzelliğini, 

ekonomik özelliğini ve verimliliğini arttırmak, 

 Bitkileri doğru ve düzenli etiketleyerek, gelen ziyaretçilere doğal ve yabancı ağaçların 

nasıl yetiĢtikleri hakkında bilgi vermek, 

 Arazi organizasyonu iĢlevini yerine getirerek kent-doğa kontrastını veren parçalı kent 

kuruluĢuna olanak vermek, 

 Ekolojik ve özellikle mikroklimatik yönden bulundukları çevreye olumlu etki yapmak, 

 Fidanlıklarda gerekli bitkisel materyal üretimini sağlamak, 

 Hangi varyete ve formların o bölge koĢullarında yetiĢebildiğini saptamak, 

DenenmiĢ varyetelerin dayanıklılığını belirlemek, 

Bölge halkının rekreasyon ve eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak, 

Orijinleri belli, doğru ve özenli bir Ģekilde etiketlenmiĢ, çok sayıda ağaç ve çalıyı koruma ve 

güvenlik altına almak için oldukça büyük arazi parçaları üzerinde sergilenmelerini sağlamak, 

Bölge halkına odunsu bitkiler arasında peyzaj değeri bakımından en iyi olanları seçebilme 

olanağı sağlamak, 

Uzun ve pahalı gezilere gerek kalmadan, bilimsel çalıĢmalar yapabilmek. 

 

2. Arboretumların Planlanma ve Tasarımında Temel Yaklaşımlar  
Arboretumda bulunacak bitkiler sadece sergilenmek için değil, üzerinde bilimsel çalıĢmalar 

yapmak üzere de yetiĢtirildiklerinden, planlamaları diğer yeĢil alanlardan farklı organize 

edilmelidir. Bu amaçla (Sertkaya, 1997; Özyavuz 2003); 

Arboretumlar, sürekli geliĢim ve değiĢim sürecinde olduklarından, seçilen alanın çevresinde 

yapısal sınırlandırmalar olmamalıdır. 

Beklenilen fonksiyonları yerine getirebilecek bir alansal büyüklüğe sahip olmalıdır. KuruluĢ 

alanı, değiĢik yetiĢme ortamı koĢullarını bünyesinde barındırabilen, zengin bitki türü kullanımına 

uygun, rekreasyon ve çevre eğitimi fonksiyonlarını yerine getirebilecek yeterli kapasite ve 

büyüklükte olmalıdır. 
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Arboretumların yer seçiminde ekolojik özellikler önemli kriterlerdir. Dikkat edilecek 

hususlardan biri de toprak faktörüdür. Bilindiği gibi arboretum çok değiĢik bitki türlerini 

barındırmaktadır.Arboretum alanları seçiminde, don çukuru, kuvvetli rüzgara açık, taban 

suyu,tuzluluk ve drenaj problemi olan yerlerden kaçınılmalı, derin topraklı, geçirgen, az eğimli, 

yeterli hava akımı olan yerler tercih edilmelidir. 

Seçilecek alanın değiĢik bir jeomorfolojik karakter göstermesi de planlamada etkili bir özellik 

olabilir. 

Arboretum yapılacak alanların su yüzeyleri bulunan yerlerde yapılması, gerek bilimsel 

çalıĢmalar için gerekse rekreasyonel açıdan önemli bir faktördür. 

Arboretumların temel fonksiyonlarından biri de çevre eğitimidir. Parkta yer verilen doğal ve 

egzotik bitki örneklerine, ziyaretçilerin bitkiler dünyasını yakından tanıyabilmeleri amacıyla 

Latince ve Türkçe isimlerinin ve orijinin yazılı olduğu tanıtım etiketleri konmalıdır. Söz konusu 

bitkilerin hangi ortamlarda yetiĢtikleri, hangi boyutlara ulaĢabildikleri ve ne gibi özelliklere 

sahip oldukları konularında tanıtıcı bilgiler de ayrıca verilebilir.  

Konumu, alansal büyüklüğü ve tasarımı, bölgesel düzeyde kent halkının rekreasyon ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek nitelik ve nicelikler taĢımalıdır.  

Doğal vejetasyonun önemli odunsu elemanlarının yetiĢmesine imkan sağlayacak   yetiĢme ortamı 

özelliklerine sahip olmalıdır.. Ayrıca, yetiĢme ortamı Ģartları geniĢ bir spektrum göstermelidir. 

Alan, yetiĢme ortamı koĢulları bakımından homojen olmamalı ve yapay olarak mikro ortam 

farklılıklarını yaratmaya elveriĢli bir potansiyele sahip olmalıdır. Bu özelliği ile değiĢik ekolojik 

istekleri olan bitki türlerinin yetiĢmesine olanak sağlamalıdır  

Konum olarak, ekolojik ve fitocoğrafik görüĢ noktalarında kurulmalıdır. manzara ve görünüĢlere 

de sahip olması rekreasyonel açıdan avantaj sağlayacaktır (Özyavuz, 2003). 

Mülkiyeti mümkün olduğunca kamuya ait olmalı ve bir mülkiyet sorunu bulunmamalıdır.  

Toplu ulaĢım araçlarıyla rahatlıkla ulaĢılabilir olmalıdır. UlaĢım kolaylığı, parkı ziyaret etmek 

isteyenlere zaman ve para tasarrufu sağlamakla, daha çok kiĢinin parkı gezmesi ve tanımasında 

teĢvik edici bir rol oynayacaktır. 

Park yerleri ve giriĢ bölümünden baĢlayan belirgin bir yol sistemi, çevre ve yan yollar ile birlikte 

ve özel noktalarda yapılacak geniĢlemelerle toplantı yerleri oluĢturulmalıdır. 

Bitki türleri veya taksonları seçilirken, yörenin doğal bitki türleri ile birlikte hüküm süren 

ekolojik Ģartlarına iyi uyum sağlamıĢ olan egzotik bitki taksonlarına öncelikle yer verilmelidir.  

Arboretumların planlanmasında biyoloji, eczacılık ve tıp bilimleri gibi araĢtırma enstitülerinin 

bağlantılı ve iliĢkili olması ve program hazırlanırken bütün katılanlarla birlikte iĢbirliği yapmak 

tasarım konsepti için önemlidir. 

 

3. Çukurova Süleyman Demirel Arboretumunun Kuruluş Esasları ve Genel Planlama 

İlkeleri  

Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu‘nun kuruluĢ çalıĢmaları 1996 yılında Adana Orman 

Bölge Müdürlüğünün önerileri ile baĢlamıĢ, Orman Genel Müdürlüğünün olumlu görüĢleri ve 

Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin katkıları ile hayata geçmiĢtir. KuruluĢ aĢamasında yer 

seçimi çalıĢmaları yürütülmüĢ, bugünkü arboretum sahasının mevcut potansiyeli ve konumu 

uygun bulunarak ana sirkülasyon idare binası ve alt yapısı çalıĢmaları için ilk plan 1997 yılında 

yapılmıĢtır. 

 

Günümüze kadar yönetim binası, geçici fidanlık ana yol Ģebekesi gibi alt yapı çalıĢmaları Adana 

Orman Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılmĢ, aynı zamanda Arboretuma Adana ĠĢletme 

Müdürlüğü bünyesinde bir Arboretum ĠĢletme ġefliği statüsü kazandırılmıĢtır. Ġdari bir birim 

olarak yapılmasını izleyen yıllarda Arberatumun geliĢmesi gözle görülür bir ilerleme kaydetmiĢ 

Adana ilinde ayrıcalıklı bir yere ulaĢmıĢtır.  
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Arboretumun planlama çalıĢmalarına 2011 yılında, Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 

öğretim elemanlarınca devam edilmiĢtir (ġengönül ve ark, 2011). 

 

3.1. Arboretum Alanının Sörveyi ve Analizi  
Planlama alanını bütünü ile tanımlayabilmek amacıyla ayrıntılı doğal veri surveyleri yapılmıĢtır. 

Bunlar; konum,  jeolojik yapı-toprak, jeomorfolojik yapı, topografik yapı, toprak, hidrolojik 

yapı, iklim, bitki örtüsü (flora ve vejetasyon) ve yaban yaĢamı (fauna) baĢlıkları altında 

irdelenmiĢtir. Topografik yapı surveyleri içinde görsel analizler, eğim, bakı analizleri, 

ulaĢabilirlik ve giriĢ analizleri de yapılmıĢtır.  

 

3.1.1. Genel Konumu 

Süleyman Demirel Arboretumu Adana kentinin kuzeyinde (17 km uzaklıkta) Seyhan Baraj 

Gölüne bitiĢik konumda bulunmakta ve merkezi itibarı ile 37
o
 04' 22'' kuzey enlem, 35

 o
 21' 48'' 

doğu boylamları arasında yer almaktadır. Alanın yükseltisi 250-496 m yükselti basamağı 

içindedir. Alan hareketli bir topoğrafyadan oluĢmakta ve genel olarak çok bakılı bir karakter 

göstermektedir. Alanın hemen kenarında bulunması nedeniyle Seyhan Baraj Gölü‘nün etkileme 

alanı içinde yer almaktadır (ġekil 1). 

 

 
ġekil 1 Süleyman Demirel Arboretumu‘nun Genel Konumu. 

 

Ġdari yönden Adana Orman ĠĢletme Müdürlüğü; Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu 

Orman ĠĢletme ġefliğince yönetilen alanın doğu ve güney doğu bölümü Çukurova Üniversitesi 

Balcalı Kampüsü geliĢme alanı ile sınır oluĢturmaktadır. Güney yönü sınırlı ölçüde Seyhan Baraj 

Gölü ile temas halindedir. Kuzeyinde ise sınırı karayolu (Çatalan-MenekĢe Köyü Yolu) 

oluĢturmaktadır. Arboretum alanının yerleĢim alanı, endüstriyel tesis gibi olumsuz 

etkilenebileceği kullanım tipi ile teması yoktur.  

 

3.1.2. Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri   

 Arboretum Alanı Seyhan yatağı alüvyonunun kenar taraçaları üzerinde yer almakta olup (Qk) 

Quaterner yaĢlıdır. Topraklar killi - kireçli Marn ana materyalden oluĢmuĢtur. Alanın jeolojik 

yapısı ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. Sahanın toprak özellikleri ile ilgili olarak yapılan çalıĢmada 

Arboretum sahasının topraklarının kirli sarı renkte (10YR 6/2- Munsel) olup, kum içeriğinin % 

47 - 49, toz içeriğinin % 40-42, kil içeriğinin ise % 9.6 - 10.2 arasında değiĢtiği saptanmıĢtır. 

Tınlı balçık tekstüründe sınıflandırılan toprakların, tarla kapasitesinde tutabildiği nem oranı %32 

- 33, solma noktasında tutabildiği nem oranı % 21 - 22, yararlanılabilir nem yüzdeleri ise %10 - 

12 arasında değiĢtiği görülmektedir. Toprak pH‘ı 7.57 - 7.71 ise arasında değiĢmektedir. 

Toprakların CaCO3 içerikleri %23-31 arasında değiĢmekte olduğu belirtilmektedir (Sağlıker ve 

Darıcı, 2005). 
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ġekil 2 Adana ili ve çevresinin Jeoloji Haritası (MTA verilerinden alınmıĢtır.) 

 

3.1.3.  Eğim Özellikleri  

Alan hareketli bir topoğrafyaya sahiptir. Yer yer dik ve sarp, yer yer de hafif eğimli ve düze 

yakın topoğrafik karakter sergilemektedir. Genel ortalama eğim % 30‘un üzerindedir. Bununla 

birlikte bitkisel sergilemelerin planlandığı zonlar daha az eğim gruplarında seçilmiĢ olup 

ortalama eğim % 5 - 15 arasındaki yerler tercih edilmiĢtir. BaĢlıca eğim grupları ġekil 3‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 3 Arboretum Alanının Eğim Grupları. 

 

3.1.4. Bakı Özellikleri  

Arboretum planlama alanı genel çerçevede çanak Ģeklinde taban arazi ve bunu üç yönde 

çevreleyen yamaçlardan oluĢan hareketli bir topografyaya sahiptir. Güney yönü ise Seyhan Baraj 

Gölü‘ne açık konumludur. Planlama alanının çekirdeğini oluĢturan hafif eğimli taban arazinin 
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çevreleyen yamaçlar genel çerçevede çok bakılı bir karakter sergilemektedir. Bu nedenle 

fizyografik yapının değiĢkenliği nedeniyle mikro ortam farklılıkları da fazladır. Alanın bakıları 

ana ve ara yönler itibarı ile ġekil 4‘de gösterilmiĢtir. 

 

         
ġekil 4 Arboretum Alanının Bakı Analizi. 

 

3.1.5. İklim Özellikleri 

Adana Ġli, Akdeniz iklim bölgesinde yer almakta olup, yıllık ortalama yağıĢ 625 mm.dir. Yıl 

içinde yağıĢlı gün sayısı 74 gün olup, yıllık yağıĢın %51‘i kıĢın,%26‘sı Ġlkbahar, %18‘i sonbahar 

ve sadece %5‘i yaz aylarında düĢmektedir. Bu nedenle yaz aylarında önemli bir su noksanlığı 

bulunan yörede, 37 yıllık gözlemlere göre yıllık ortalama sıcaklık 18.7 
0
C‘dir. En soğuk ay ocak, 

en sıcak ay ise ağustos ayıdır.  

 

Adana Ġlinde Ģimdiye kadar ölçülmüĢ en düĢük sıcaklık 1964 yılı ocak ayında -8.4, en yüksek 

sıcaklık ise 1958 yılı Ağustos ayında 45.6 
0
C olarak saptanmıĢtır. Yörede yıllık ortalama nispi 

nem %60 olmasına karĢılık, Temmuz ve Ağustos aylarında yörenin nispi nemi %90-95 arasında 

olmaktadır. Thorntwaite yöntemine göre Adana iline ait su bilançosu diyagramı ġekil 5‘de 

verilmiĢtir.  

      

 
ġekil 5 Su Bilançosu Diyagramı. 

3.1.6. Bölgesel Vejetasyon Formasyonları 

Arboretum alanı ve çevresinde karakteristik olarak Akdeniz vejetasyon tipleri hakimdir. Genel 
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çerçevede Pinus brutia, Pinus halepensis, Pinus pinea ve kurakçıl karakterli MeĢe türleri ile 

Maki vejetasyonuna ait ağaççık, çalı ve otsu türlerin bileĢimine dayalı bitki örtüsü yer 

almaktadır.  

 

3.1.7. Görsel Analizler, Güçlü ve Zayıf Manzara Yönleri 

Arboretum alanının görsel analizleri kapsamında güçlü ve zayıf manzara yönleri genel çerçevede 

belirlenmiĢtir. Bu kapsamda Arboretum alanına ve genel manzaraya hakim seyir terasları ve 

gezinti yolları grafik olarak planlama paftası üzerinde gösterilmiĢtir (ġekil 6). 

 

3.2. Temel Planlama Yaklaşımları 

Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu‘nun planlanmasında geleneksel yaklaĢımlara uygun 

olarak içinde botanik bahçesinin de yer aldığı bir arboretum oluĢturma anlayıĢı benimsenmiĢtir. 

Buna göre alan genelinde zonlama yapılmıĢ buna göre: 

 

bitkisel sergileme ve planlama alanı, 

aktüel geliĢim alanı, 

rezerv alanlar, 

planlama alanı çevresinde yer alan referans alanlar 

 

olarak dört bölge oluĢturulmuĢtur. Bunlar içinde bitkisel sergileme alanları planlama 

çalıĢmalarına konu edilmiĢ, aktüel geliĢme alanı ve rezerv alanlar ilgili pafta (ġekil 7) üzerinde 

zonlar Ģeklinde gösterilmiĢtir. Referans alanlar ise kısaca bölge isimlerinin belirtilmesi ile 

açıklanmıĢtır. 

 

3.2.1.Bitkisel Sergileme Alanları Planlama Esasları 

Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu planlama alanında genel zonlama çalıĢmasının 

tamamlanması ile bitkisel sergileme alanlarının yerleri saptanmıĢ ardından da bitkisel sergileme 

alanının planlanmasına geçilmiĢtir. Belirlenen zon ya da alan görsel, eğitsel, tematik ve 

taksonomik beklentilere cevap verecek Ģekilde; 

 

GiriĢ, kontrol binası, otopark, herbaryum, cafe, restoran gibi tesisler, 

Akdeniz ve özellikle Çukurova yöresi özelinde park ve bahçelerde kullanılması uygun olan 

türlerle gerek eğitsel, gerekse görsel ilkelere göre tasarımlanan botanik bahçesi (50.000 m
2
), 

Odunsu bitki türü koleksiyonu anlayıĢına göre planlanan arboretum, 

Su bitkileri sergileme alanları, 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yöreye özgü kültürel değeri olan Anavarza terapi merkezi ile de 

bağlantılı, Ģifa bahçesi tasarımına göre sergilendiği alanlar, 

Rosarium ya da gül bahçeleri 

Sukulent ve kaktüs sergileme alanları, 

Akdeniz vejetasyonu koleksiyon ve sergileme alanı, 

Geofitler  

Ģeklinde baĢlıca fonksiyon, koleksiyon ve sergileme alanlarına ayrılmıĢtır. 

 

3.2.1.1.Akdeniz İklimine Uygun Süs Bitkileri ile Botanik Bahçesi Düzenlenmesi 

Akdeniz ve özellikle Çukurova yöresinde kullanılması uygun olan doğal ve özellikle doğallaĢmıĢ 

ve yabancı kökenli süs bitkilerinin sergileme alanının planlanmasında botanik bahçesi tasarımı 

anlayıĢı benimsenmiĢtir. Bunun için Arboretum ana giriĢi ve yönetim binalarına bitiĢik olan zon 

uygun bulunmuĢtur. Botanik bahçesi anlayıĢına göre seçilen uygun süs bitkilerinin çim yüzey 

üzerinde kitle boĢluk dengelemesi göz önünde bulundurularak ağaç türleri ve özel nitelikli 
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ağaççık türlerinde soliter, çalı ve diğer otsu, odunsu türlerde ise grup olarak yer verilmesi 

benimsenmiĢtir.  

 

Ayrıca yöre halkına bahçe tasarımında yol gösterici örnekler sunmak amacıyla, çit modelleri, 

kaya bahçeleri, mevsimlik çiçek ve soğanlı türler sergi alanları gibi düzenlemelere de yer 

verilmiĢtir.  

 

3.2.1.2. Odunsu Bitki Türü Koleksiyonu Anlayışına Göre Planlanan Arboretum Alanı 

Bu alan botanik bahçesi düzenleme alanını izleyen ve oluĢturulması tasarlanan su yüzeyi 

etrafında yoğunlaĢan alan Ģeklinde planlanmıĢtır. Arboretum düzenleme alanında toplam 41 

familyaya ait 766 bitki taksonu kullanılmıĢtır.  

 

Türlerin seçiminde Adana yöresinde hüküm süren iklim koĢullarına uygunluk dikkate alınmıĢtır. 

Seçilen bitkilerin planlanmasında familya ve cins temelli yaklaĢım esas alınmıĢtır. Her familyaya 

mensup cinsler ve türler bir arada yerleĢtirilmiĢ ve familyalara yer verilen alanlar biri birinden 

yollarla ayrılmıĢtır. Familyalara yer verilen alanların cinslere ve türlere göre mikro parsellere 

ayrılmasında patikalardan yararlanılmıĢtır. 

 

Her bir türün kendine ayrılan mikro parsel üzerindeki temsilinde ağaç türleri için 3 adet, ağaççık 

ve çalı türleri için de 5-10 adet birey kullanılması esas alınmıĢtır. Ağaçlar için birey baĢına 

ortalama 50 m
2
‘lik geliĢme alanı ayrılması ve alan genelinde bitkilendirme yoğunluğunun % 50 

düzeyinde olması tasarlanmıĢtır.  

 

3.2.1.3. Su Bitkileri Sergileme Alanları 

Akdeniz kültüründe suyun bahçe konseptindeki yeri ve önemi büyüktür. Çukurova Süleyman 

Demirel Arboretumunun Seyhan Baraj Gölü bitiĢiğinde kurulması da özellikle tercih edilmiĢtir. 

Barajdan sağlanacak su ile Arboretum planlama alanı içinde su aynası oluĢturulması, bunu için 

göle ulaĢan kuru dere yatağının kullanılması tasarlanmıĢtır. Su yüzeyi kil tabanlı bir gölet olarak 

informal planlanmıĢ ve arboretum içinde görsel derinlik ve çeĢitlilik sağlanması amaçlanmıĢtır. 

Göletin belli bölümlerinde aynı zamanda su bitkilerinin sergilenmesi düĢünülmüĢtür. Su 

bahçesinin Adana yöresi koĢullarında yaĢaması mümkün olan; 

 

kıyı bitkileri, 

suda serbest halde yüzen bitkiler, 

kökleri ile toprağa tutunup yaprak ve çiçekleri yüzen bitkiler, 

suda tamamen batık halde yaĢayan su içi bitkileri ile oluĢturulması hedeflenmiĢtir. 

 

Bitkilendirmelerin doğrudan dikim ve yer yer portatif dikim prensiplerine göre yapılması 

öngörülmüĢtür. Hassas bitkilerin gerekli dönemlerde seraya alınarak korunması, ayırma, budama 

iĢlemlerinin gerçekleĢtirilebilmesi için portatif dikim ile yerleĢtirilmesi uygun olacaktır.  

 

3.2.1.4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  

Tarihte bitkilerle tedavi merkezlerinin ilk örneklerinden biri Adana – Anavarza‘dır. Söz konusu 

bitki kültürünün hem bir yöresel değer olarak yaĢatılması, hem de günümüzde yaygınlaĢan ―Ģifa 

bahçesi‖ anlayıĢına örnek oluĢturulması amacı ile planlama kapsamında ayrıca yer verilmesi 

uygun görülmüĢtür. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yüksek aroma konsantrasyonuna sahip 

olabilmelerinin 2 koĢulu bol ıĢık ve kuru drenajlı topraklardır. Bu nedenle tasarımda bitkilerin 

patika yollar boyunca güneyli bakılara dönük hafif eğimli Ģevler oluĢturularak familya, cins ve 

boyut faktörü dikkate alınarak yerleĢtirilmesi uygundur. Düzlük alanlarda da dikim yerleri için 
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yer yer kayalarla yükseltilmiĢ lekeler oluĢturulabilir.  

 

3.2.1.5. Rosarium ya da Gül Bahçeleri 

Güller genel olarak serbest ve açık ortamlarda tam güneĢ ya da hafif gölge koĢullarında iyi 

geliĢirler. Bu nedenle aĢırı sıcak, koyu gölgeli ve kuvvetli hava hareketleri hüküm süren 

ortamlardaki dikimlerinden kaçınmak doğrudur. Arboretum bitkisel sergileme alanı içinde yöre 

koĢullarına uygun taksonlarla bir ―rosarium‖  ya da ―gül bahçesi‖ sergileme alanına yer verilmesi 

ön görülmüĢtür. Bu amaçla ayrılan parselde hem antik güllerle simetrik formlu klasik gül 

bahçelerinin, hem de modern güllerle günümüz kullanıĢ anlayıĢına uygun serbest formlu gül 

bahçelerinin tasarlanması uygun görülmüĢtür. 

 

3.2.1.6. Sukulent ve Kaktüs Sergileme Alanları 
Sukulent ve özellikle kaktüsler sıcak iklim kuĢaklarında açık alan sergileri Ģeklinde 

kullanılabilen türlerdir. Adana yöresi bu gibi türlerin sergilenmesi için oldukça uygun koĢullara 

sahiptir. Az bir bakım ve koruma önlemleri ile uygun koĢullar yaratılarak arboretum alanı içinde 

sergilenebilir. Bu aynı zamanda Türkiye genelinde örnek bir kaktüs bahçesi oluĢturulması 

açısından da önemlidir.  

 

3.2.1.7. Akdeniz Vejetasyonu Koleksiyon ve Sergileme Alanı 

Maki; Akdeniz iklim kuĢağında sığ topraklar üzerinde yetiĢen kısa boylu, herdemyeĢil, sert 

yapraklı ve kuraklığa dayanıklı odunsu türlerin oluĢturduğu mozaik görünümlü bir vejetasyon 

tipidir. Günümüzdeki maki vejetasyonunun, çoğunlukla Akdeniz iklim kuĢağındaki sert yapraklı 

ormanların tahrip edilmesi sonrasında ortaya çıkan ve geniĢ alanlar kaplayan bir degradasyon 

formasyonundan oluĢtuğu, yaygın kanıdır.  

 

Maki vejetasyonuna mensup çok sayıda tür bulunmaktadır. Makinin önemli karakteristik 

bitkileri; Zeytin (Olea europea), Mersin (Myrtus communis), Defne (Laurus nobilis), Zakkum 

(Nerium oleander), Kermes MeĢesi (Quercus coccifera), Menengiç (Pistacia terebinthus), 

Akçakesme (Phillyrea latifolia), Sumak (Rhus cotinus), Cerhi (Styrax officinalis), Sandal 

(Arbutus andrachne), Karaçalı (Paliurus aculeatus), Abdesbozan (Sarcopoterium spinosum), 

Hayıt (Vitex agnus-castus), Katır Tırnağı (Spartium junceum), Çılbırtı (Fontanesia phillyreoides) 

gibi türlerdir. Bu gibi türlerin bölgesel araĢtırmalarla ortaya konan diğer maki türleri ile 

zenginleĢtirilerek arboretum planlama alanı içinde sergilenmesi uygun bulunmuĢtur. 

 

Bunun için bitki sosyolojisi prensiplerine uygun olarak söz konusu maki türlerinin doğada 

oluĢturdukları yayılıĢ birliktelikleri örnek alınarak doğadaki katılım oranları ve yerleĢim 

Ģekillerine uygun kompozisyonlarla planlama alanı içinde sergilenmesi hem eğitsel temalı bir 

düzenleme, hem de yöreye özgün bir zenginlik oluĢturması bakımından önemlidir. Belirtilen 

nedenlerle arboretum bitkisel sergileme alanı içinde yörenin doğal vejetasyonunun bölgesel 

türlerle zenginleĢtirilerek özgün kompozisyonlarına göre temsil edilmesi genel planlama 

yaklaĢımı olarak ön görülmüĢtür.  
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ġekil 6 Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu Alan Envanteri ve Analiz Paftası. 
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ġekil 7 Çukurova Süleyman Demirel Arboretumu Alan Kullanım Paftası. 
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3.2.1.8. Geofit Sergi Alanları 

Akdeniz yöresi koĢullarında yetiĢen soğanlı türlerin arboretum planlama alanı içinde temsil 

edilmesi uygun bulunmuĢtur. Bunun için sergi parselleri ayrılmıĢ ve türlerin; 

Sonbahardan itibaren dikilen ve ilkbaharda çiçek açan güz soğanları, 

Ġlkbaharda dikilen ve yaz boyunca çiçek açan bahar soğanları Ģeklinde sınıflandırılarak 

yerleĢtirilmesi ön görülmüĢtür. 

 

 Soğanlı türlerin patika yollarla ayrılan geometrik formlu mikro parsellerde sergilenmesi tasarım 

yaklaĢımı olarak benimsenmiĢtir. Sergileme alanlarının türlere göre mümkün olduğunca doğal 

yaĢama ortamlarına uygun Ģekilde düzenlenmesi ön görülmüĢtür. Ayrıca, parsel giriĢi ve bazı ana 

akslar çevresinde yöre koĢullarına uygun ve görsel değeri ön planda olan türlerle biri birini 

çevreleyen ve takip eden yüksek yoğunluklu akıcı kitleler Ģeklinde tasarımlarla dekoratif 

sergilemelere yer verilmiĢtir. 

 

3.2.1.9. Fidanlık ve Sera     

Arboretumun her türlü üretme yetiĢtirme ve bitki bakımı gereksinimi ve çalıĢmalarının 

karĢılanması için planlama alanı içinde bir sera ve açık alan fidanlık tesis edilmesi 

öngörülmüĢtür. Fidanlık ve sera tesisleri için toplam 7500 m
2
 alan ayrılmıĢtır. Fidanlık ve sera 

tesislerinin planlama alanı içindeki konumu pafta üzerinde gösterilmiĢtir. 

 

3.3. Aktüel Gelişim Zonu, Rezerv Alanlar ve Referans Alanlar 

Güncel geliĢim ve rezerv alanlar arboretum destek hizmetleri ve ziyaretçi ihtiyaçları ile 

gelecekteki geliĢim çalıĢmaları için bitkisel sergileme alanları çevresinde yer alan uygun zonlar 

olarak ayrılmıĢ ve pafta üzerinde gösterilmiĢtir. 

 

Referans alanlar da yakın çevrede yer alan ziyaretçilerin doğal ve kültürel karakterli özgün 

varlıkları yerinde görebilmeleri için saptanan alanlardan oluĢmaktadır. Bu kapsamda, 

Adana – Sarıçam Pinus halepensis ormanları, 

Amanos dağları interzonal vejetasyon tipleri, 

KahramanmaraĢ yöresi Abies cilicica, Pinus pinea, Fagus orientalis, Cedrus libani türleri yayılıĢ 

alanları ve alt florası, 

Aladağ (3776 m) dağ ekosistemi, 

Anavarza kayalıkları, 

Yumurtalık Lagünü, 

Akyatan Kumulları, 

Tarsus Karabucak Eucaliptus camaldulensis plantasyonları ve bataklık ıslah çalıĢmaları, 

Göksu Deltası, 

Mersin yöresi Cedrus libani ve Pinus brutia orman ekosistemleri, 

Adana Aladağ (Pos) Pinus brutia, Pinus nigra orman ekosistemleri ve maki ekosistemlerinin 

vurgulanması öngörülmüĢtür. 

 

4. Öneriler 

Yukarıda yapılan açıklamalar temel konsepti tanımlayan bir master plan yaklaĢımına göre 

yapılmıĢtır. Belirtilen yaklaĢımın yaĢama geçirilebilmesi için ilgili bitkisel sergileme parselleri 

için detaylı planlama ve tasarım çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi gerekir. Bununla birlikte 

yönetim, bilimsel ve ziyaretçi gereksinimlerinin karĢılanmasına yönelik hizmet birimlerini 

kapsayan her türlü mimari yapıların öncelikle topografyanın düzenlenmesinden baĢlayarak sert 

zemin, yollar, otopark, sınırlama elemanları, aydınlatma, sulama, drenaj, ziyaretçi merkezi, 
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danıĢma, sera, fidanlık, gölet ve teleferik gibi diğer tesis ve donatıların da uygulama ve detay 

projelerinin yapılması gereklidir. Projelendirme ve uygulama çalıĢmaları birbiri ile iliĢkileri 

dikkate alınarak gerçekleĢtirilmeli ve alan hazırlama çalıĢmalarından baĢlayarak sırasına ve 

önceliğine göre adım adım uygulamalara aktarılmalıdır. 

 

Arboretumun oluĢturulması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için stratejik bir planlama 

gerçekleĢtirilmelidir. Kısa, orta ve uzun dönemlere yayılarak yapılacak bir uygulama programı 

oluĢturulmalıdır. Bu amaçla yapılan planlama çalıĢması baz alınarak kısa dönemde; sirkülasyon 

sisteminin, otoparkların, diğer sert zeminlerin ve altyapı iĢlerinin tamamlanması gereklidir. Orta 

dönemde; giriĢ kontrol, danıĢma, ziyaretçi merkezi gibi binalar ile sera ve fidanlık yapılmalıdır. 

Uzun dönemde ise, bitki parsellerindeki dikimlerin gerçekleĢtirilmesi, gerekli araç-gereç ve 

ekipmanların sağlanması, yönetici ve personel ihtiyacının karĢılanması, bakım çalıĢmalarının 

yürütülmesi, bilim kuruluĢları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluĢları ile iĢbirliğinin 

sağlanması, çevre eğitim programlarının düzenlenmesi ve benzeri çalıĢmalar yapılmalıdır.  

 

Yukarıda sıralanan dönemsel çalıĢmalar sık sık kontrol edilip yeni gereksinim ve koĢullara göre 

yeniden ele alınmalıdır. Bunun için söz konusu çalıĢmaların zamana ve mekana göre 

organizasyonunu sağlayacak bir yönetim Ģeması, personel kadrosu ve bütçe tesis edilmelidir. 

Adana Orman Bölge Müdürlüğü içinde gerçekleĢtirilecek bu oluĢum, Ġstanbul Üniversitesi 

Orman Fakültesi ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi baĢta olmak üzere arboretumla ilgili 

yerel sivil kuruluĢlarından da seçilecek bir danıĢma kurulu ile desteklenmelidir. 
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Özet 

Bu çalıĢmada; karaçam (Pinus nigra L.), sarıçam (Pinus slyvestris L.), doğu ladini (Picea orientalis L.), 

ırocco (Choropher excelsa) ve diĢbudak (Fraxinus excelsior L.) odunlarından hazırlanan T-tipi lamba 

zıvana ayak-kayıt birleĢtirmelerinin mekanik performansları üzerine, ağaç türü, birleĢtirme tipi ve ısıl 

iĢlem muamelesinin etkileri araĢtırılmıĢtır. 5 ağaç türü x 2 birleĢtirme tipi (açık zıvana ve kör zıvana) x 2 

ısıl iĢlem özelliği x 6 tekerrür olmak üzere toplam 120 adet T-tipi birleĢtirme örnekleri hazırlanmıĢtır. 

 

Eğilme deneyi sonuçlarına göre; ısıl iĢlem uygulanmıĢ örneklerde iğne yapraklı ağaç türlerinden sarıçam 

türü açık zıvanalı birleĢtirmeleri, yapraklı ağaç türlerinden ırocco türü kör zıvanalı birleĢtirmeleri yüksek 

eğilme direnci değerleri göstermiĢtir. BirleĢtirme yerindeki sertlik değerinde, en yüksek performansı  

karaçam türü kör zıvanalı birleĢtirme ile sarıçam türü açık zıvanalı birleĢtirme göstermiĢtir.  

 

Isıl iĢlem uygulanmıĢ bahçe oturma mobilya konstrüksiyonlarında kullanılacak olan ağaç malzemeler 

mekanik performansları açısından incelendiğinde, ağaç türü, birleĢtirme tipi ve ısıl iĢlemin, lamba 

zıvanalı ayak-kayıt birleĢtirmelerinin eğilme direnci üzerinde etkili olduğu bulunmuĢtur. Genel olarak 

üretilecek olan bahçe oturma mobilya konstrüksiyonlarında, karaçam türü kör zıvanalı birleĢtirmeler 

kullanıma daha uygun görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Mobilya, Mühendislik Tasarımı, Isıl ĠĢlem, Gerinim pulları ve LVDT 
  

Abstract  
In this study, the effect of heat-treatment, wood and joint type on mechanical performance of T-type 

mortise and tenon post-rail joints prepared by using Black pine (Pinus nigra L.), Scotch pine (Pinus 

slyvestris L.), Spruce (Picea orientalis L.), Iroko (Choropher excelsa) and Ash (Fraxinus excelsior L.) 

were investigated. Total of 120 T-type joint specimens including 5 wood material x 2 joint types (mortise-

tenon and blind mortise-tenon) x 2 heat-treatment properties x 6 replicates were prepared. 

 

According to bending strength results, the maximum bending strength was found in Scotch pine for 

mortise and tenon joints, Iroko for blind mortise and tenon joints. In terms of joint stiffness, the maximum 

performance in joint stiffness was determined for Black pine with blind mortise and tenon joints and 

Scotch pine for mortise and tenon joints.  

 

Mechanical performance of heat-treated wood material used to produce garden sitting furniture in terms 

of both tension and bending interactions were investigated. It was found that heat-treatment, wood and 

joint type had a significant effect on T-type mortise and tenon post-rail joints. In general, for garden 

sitting furniture constructions to be produced with heat-treated Black pine was found to be suitable using 

with blind mortise and tenon joints. 

 

Keywords: Furniture, Engineering Design, Heat Treatment, Strain Gauges and LVDT 
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1. Giriş 

Ülkemizde ilerleyen teknolojiye paralel olarak yükselen yaĢam standardı yanında hızlı bir 

kalkınma ve gittikçe endüstriyel kentleĢmeye doğru büyüyen bir geliĢme görülmektedir. 

Özellikle konut sektöründeki kavramsal değiĢmeler, giderek küçülen mekânların daha esnek ve 

fonksiyonel kullanımları gerekli kıldığı gözlenmektedir. 

 

Mobilya üretiminde, dikkate alınması gereken önemli üç tasarım alanı vardır. Bunlar; estetik, 

tasarım, fonksiyonel tasarım ve mühendislik tasarımıdır. Estetik tasarım, bir mobilyada form, 

orantı, renk, doku vb. unsurların tasarlanmasını konu alır. Fonksiyonel tasarım, mobilyadan 

beklenen fonksiyonların tespiti ve bu fonksiyonları karĢılayacak mobilyanın tasarlanmasıdır. 

Mühendislik tasarımı ise, mobilyanın, direnci ve muhtemel yükler karĢısındaki davranıĢlarının 

hesaplanmasını konu alır. Mühendislik tasarımını etkileyen faktörler; ergonomi, malzeme, 

konstrüksiyon ve üretim teknolojisi olarak belirtilmektedir (Eckelman, 1966, Efe, 1994). 

 

Mobilya konstrüksiyonlarında uygulanan birleĢtirmelerin boyutları, kararlılığı ve mukavemeti, 

mobilya sisteminin mukavemetini etkiler. Özellikle, mobilya iskeletlerinde her zaman istenen 

performans değerlerine ulaĢılamamaktadır. Bu durum, daha dirençli ve daha mukavemetli 

birleĢtirmelerin kullanılması gereğini ortaya çıkarmaktadır. BirleĢtirmelerin mukavemeti, baĢka 

faktörlerin yanında kullanım sırasında taĢıyabilecekleri yüklerle de iliĢkili olduğunu 

vurgulamıĢtır (Eckelman, 1968). 

 

Mobilyalar, kullanım amacına bağlı olarak çeĢitli mekanik zorlamalar ile karsı karĢıya 

kalmaktadır. Bu zorlamalarda, etkili olan kuvvetin Ģekli ve Ģiddetine göre mobilya elemanlarının 

birleĢme yerlerinde açılma ve gevĢeme, elemanlarda eğilme, çatlama veya kırılma gibi 

deformasyonlar meydana gelir. Sağlamlık ve kaliteyi doğrudan etkileyen deformasyonların 

büyüklüğü, birleĢme yerlerinde uygulanan konstrüksiyona, yapıĢtırıcı ve ağaç malzeme türüne 

göre değiĢmektedir (Altınok, 2001). 

 

Ayak-kayıt birleĢtirmeler içerisinde en çok kullanılan birleĢtirme tipi, zıvanalı ayak-kayıt 

birleĢtirmelerdir. Bu birleĢtirmeler, hem yapımı kolay hem de sağlam oldukları için tercih 

edilirler (Zorlu, 2001). Zıvanalı birleĢtirme uygulanmıĢ kitaplık iskeletlerinin tasarımı ve 

dayanımı üzerine çalıĢma yapılmıĢtır. Zıvanalar arasındaki birleĢme yeterli uygunlukta 

sağlandığı zaman dayanıklılığında arttığını bulunmuĢtur (Tankut ve ark., 2003). 

 

BirleĢtirmeler, genel olarak mobilya yapılarının en zayıf yerleridir. BirleĢtirmeler mobilya 

konstrüksiyonlarında sakınılamayacağından, birleĢtirmelerin kullanımda karĢılaĢabileceği 

yükleri taĢıyabilecek yeterlilikte güçlü tasarlanmaları gerekmektedir (Erdil, 2002). 

 

Isıl iĢlem görmüĢ ağaç malzeme dıĢ cephe kaplaması, kapı, pencere, bahçe mobilyası gibi dıĢ 

mekân uygulamalarında, yer döĢemesi, lambri, banyo ve sauna gibi iç mekân uygulamalarında 

gittikçe geniĢleyen kullanım alanlarına sahiptir. Isıl iĢlem görmüĢ malzemenin fiziksel ve 

mekanik özellikleri, malzemenin bu kullanım alanlarındaki performansını etkilemektedir. 

Elastikiyet modülü, Eğilme direnci ve Basınç direnci gibi mekanik özellikler, yük taĢıyıcı yapı 

elemanları için önemlidir. Boyutsal stabilizasyon ise sauna, banyo ve bahçe mobilyaları gibi 

rutubetli ortamlarda kullanılan ağaç malzeme için önemli faktördür. Bu nedenle bu özellikler 

çeĢitli çalıĢmalara konu olmuĢtur (Özçiftçi ve ark., 2009). 

 

Bahçe mobilyaları günümüzde üretilen ve yaygın olarak kullanılan önemli mobilya tiplerinden 

birisi olmasına rağmen, ne yapısal özellikleri bilimsel olarak araĢtırılmıĢ ne de rasyonel tasarım 
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prosedürleri geliĢtirilmiĢtir. Spesifik olarak konstrüksiyonel değiĢkenlerin bahçe oturma 

mobilyalarında kullanılan lamba zıvanalı birleĢtirmelerin direnci üzerine etkileri hakkında bilgi 

yok denecek kadar azdır. Ayrıca farklı yıkımlara karĢı bu tip mobilyaların daha dirençli 

üretilmesi konusunda da bilgi eksikliği vardır. Bu sebeple deneysel çalıĢma ile birlikte 

mühendislik tasarımı da gereklidir. 

 

Bu çalıĢmada, dıĢ hava koĢullarına karĢı daha dayanıklı ve ticari adı ―Thermowood‖ olarak 

adlandırılan ısıl iĢlem metodu uygulanarak imal edilen bahçe oturma mobilyaları 

konstrüksiyonunda kullanılan açık ve kör lamba zıvanalı ayak-kayıt birleĢtirmelerinin 

mukavemet özellikleri araĢtırılmıĢtır.  

 

2. Materyal ve Metod 

Denemelerde, ağaç malzeme olarak bahçe oturma mobilyaları endüstrisinde yaygın olarak 

kullanılan ağaç türlerinden Irocco (Choropher excelsa), DiĢbudak (Fraxinus excelsior L.), 

Sarıçam (Pinus sylvestris L.), Karaçam (Pinus nigra L.) ve Doğu Ladini (Picea orientalis L.) 

ağaç malzeme türleri, Nova Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.ġ. Gerede firmasından 5×5×35 cm 

boyutlarında olmak üzere ve her ağaç türünden 190ºC sıcaklığında 6 adet ısıl iĢlem görmüĢ ve 6 

adet kontrol keresteleri temin edilmiĢtir. Keresteler, Bartın Üniversitesi, Bartın Orman Fakültesi, 

Odun Mekaniği ve Teknolojisi Laboratuarı‘na getirilerek burada uygun Ģartlar altında klimatize 

edilmiĢtir. 

 

Gerinim Pulu ve LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) Bağlantısı 

Hazırlanan örneklere ayak-kayıt birleĢtirmelerin kayıt uzunluğu doğrultusunda lif yönüne paralel 

olacak Ģekilde gerinim pulları yapıĢtırılmıĢtır (ġekil 1). YapıĢtırma iĢleminden önce numune 

yüzeyi zımparalanıp, temizlenmiĢ ve gerinim pulu, PS Wood Adhesive (Odun YapıĢtırıcısı) ile 

numune üzerine tutturulmuĢtur. Böylece çeyrek köprü bağlantısı hazır hale gelmiĢtir. 

 

                             
 
                  ġekil 1 (Foto: M.ZOR, 2011)                                      ġekil 2 (Foto: M.ZOR, 2011) 

 

LVDT ise numuneye küçük bir metal aracılığı ile vidalanmıĢtır (ġekil 2) ve veri toplama 

cihazının (TEXTBOX-1001) 3 nolu kısmına soket yardımı ile bağlantı kurulmuĢtur. Daha sonra 

3 nolu kısma gelen soket baĢlığından ileri geri oynama yapılarak kalibrasyon ayarları yapılmıĢtır. 

Ġstenilen bölgedeki deformasyon miktarını ölçmek amacıyla, LVDT cihazı T-tipi ayak-kayıt 

birleĢtirmede kayıt uzunluğunda yükün uygulandığı noktanın altına gelecek Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢtir. 

 

 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 
 

145 
 

2.1 Mukavemet Analizleri 

ÇalıĢmada eğilme direnci, birleĢtirme sertliği ve gerilme-gerinim hesaplamaları yapılmıĢtır. Elde 

edilen verilerin maksimum gerilme altındaki etkileĢim iliĢkilerini incelemek için çoklu varyans 

analizi (MANOVA) uygulanmıĢtır.  

 

Gerilme analizlerinde ısıl iĢlemin (TW), kontrol örnekleri (KNT) üzerindeki değiĢim oranları 

eĢitlik 1.1‘den elde edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

2.1.1 Eğilme Direnci 

Lamba zıvanalı açık ve kör birleĢtirme kullanılarak hazırlanan kontrol ve ısıl iĢlem görmüĢ 

deney örneklerinin Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülleri‘nin tespiti Universal Test Cihazı 

yardımıyla elde edilen denemeler sonucu hesaplanmıĢtır. 

 

Eğilme deneylerinde, deney örneğinin hareketsiz, sabit kalması için dikey elemanlar iĢkence 

yardımıyla sıkıĢtırılarak dik konuma getirilmiĢtir. Bağlantı noktasından yükün uygulandığı 

noktaya olan uzaklık 210 mm olarak ölçülmüĢtür. 

 

2.1.2 Birleştirme Sertliği 

Lamba zıvana ayak-kayıt birleĢtirmenin sertliği (kararlılığı) açısından kıyaslanma yapıldığında, 

yük-deformasyon grafiğinde elastik bölgedeki doğrusal limitin oranına bakılarak sertlik değerleri 

elde edilmiĢtir (ġekil 3). Yük-Deformasyon grafiğinden çıkarılan sertlik değerleri, ağaç 

malzemenin Elastikiyet Modülü hakkında bilgi vermektedir. Elastikiyet Modülü‘nün sertlikle 

iliĢkisine bakılarak mobilya sisteminin ne kadar kararlı bir yapıya sahip olduğu sonuçları 

çıkarılmaktadır. 

 

 

EĢitlik 1.2‘de görüldüğü üzere sertlik değeri (θ); 

 

 

 

 

θ  : BirleĢtirmenin sertliği (N/mm) 

y2-y1  : Yükler arasındaki fark (N) 

x2-x1  : Deformasyonlar arasındaki fark (mm) 
ġekil 3 Yük-deformasyon grafiği. 

 

2.1.3 Gerilme-Gerinim (Stress-Strain) Analizi 

Deney aĢamasında TESTBOX-1001 cihazından okunan birim deformasyon değerleri 

kaydedilerek, maksimum gerilme-gerinim grafikleri elde edilmiĢtir. 

 

BirleĢtirme yerinde oluĢacak gerilmeler (1.3) nolu eĢitlikte yerlerine koyularak maksimum 

gerilmeler (σ) elde edilmiĢtir. 

 

 

 

 (1.1) 
x 100  % Değişim = 

KNT - TW 

KNT  

(1.9) 
N/mm 

y2 - y1 

x2 - x1 

θ = 

 (1.3) 
6 x M 

w x d² 
σ = 

 (1.2) 
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M : Ortalama Maksimum Moment değeri (N.mm) 

w : Zıvana geniĢliği (mm) 

d : Zıvana kalınlığı (mm) 

 

 

3. Bulgular  

Denemeler sonucunda elde edilen Maksimum Eğilme Direnci ve Maksimum Eğilme Momenti 

TaĢıma Kapasite Değerleri Çizelge 1‘de, ölçümler sonucu elde edilen Eğilme direnci ve 

Elastikiyet Modülleri de Çizelge 2‘de verilmiĢtir. 

 
Çizelge 1.Maksimum eğilme direnci ve maksimum eğilme momenti taĢıma kapasitesi.  

Ağaç Türü 
BirleĢtirme 

Tipi 

Isıl ĠĢlem 

Özelliği 

Maksimum Eğilme Direnci (N) 

Maksimum Eğilme 

Momenti TaĢıma 

Kapasitesi (N.mm) 

 ± s %v  ± s 

Karaçam 

AZ 
KNT 555,40 37,65 7 116634 7906,13 

TW 486,30 20,01 4 102123 4201,10 

KZ 
KNT 255,30 19,40 8 53613 4074,00 

TW 340,47 41,36 12 71498 8685,33 

Sarıçam 

AZ 
KNT 360,47 14,68 4 75698 3083,66 

TW 640,03 58,90 9 134407 12369,24 

KZ 
KNT 287,80 12,20 4 60438 2562,43 

TW 445,93 36,28 8 93646 7618,58 

Doğu Ladini 

AZ 
KNT 354,53 36,62 10 74452 7691,20 

TW 330,10 27,54 8 69321 5782,40 

KZ 
KNT 225,37 10,01 4 47327 2101,71 

TW 250,43 16,80 7 52591 3528,58 

DiĢbudak 

AZ 
KNT 283,77 24,93 9 59591 5234,70 

TW 433,27 42,48 10 90986 8921,67 

KZ 
KNT 287,10 36,94 13 60291 7757,73 

TW 364,40 23,80 7 76524 4997,43 

Irocco 

AZ 
KNT 157,47 20,08 13 33068 4216,47 

TW 212,50 21,93 10 44625 4604,65 

KZ 
KNT 325,87 12,29 4 68432 2580,21 

TW 497,37 20,87 4 104447 4383,24 

 : Aritmetik ortalama  ± s: Standart sapma   %v: Varyasyon katsayısı 

 
Çizelge 2. Deney örneklerinin Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülleri (*: %Varyasyon katsayısı). 

  

Ağaç Türü 
 

Kontrol 
 

Isıl ĠĢlem GörmüĢ (TW) 

 

 

Eğilme 

Direnci 

(N/mm
2
) 

Doğu Ladini 51,47 (4)* 47,25 (3)* 

Sarıçam 77,77 (5)* 71,55 (4)* 

Karaçam 105,85 (7)* 94,23 (11)* 

Irocco 126,49 (8)* 97,21 (8)* 

DiĢbudak 135,13 (11)* 118,94 (12)* 

 

 

 

 

Elastikiyet 

Modülü 

(N/mm
2
) 

 

 

 

Doğu Ladini 

 

 

 

6147,76 (12)* 

 

 

 

7502,61 (9)* 

Sarıçam 8530,48 (11)* 10390,58 (10)* 

Karaçam 9446,06 (6)* 13843,95 (7)* 

Irocco 12412,81 (7)* 12791,50 (9)* 

DiĢbudak 13744,54 (5)* 15656,95 (11)* 
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ġekil 4                                              ġekil 5 

 

Elde edilen verilere göre (ġekil 4), açık zıvanalı tutkallı birleĢtirmelerin ısıl iĢlem görmüĢ 

örneklerinde, iğne yapraklı ağaç türlerinden Karaçam için %54, Sarıçam için %20 ve Doğu 

Ladini için %37 oranında eğilme direnci değerleri azalıĢ göstermiĢtir. Yapraklı ağaç türlerinden 

Irocco için %107, DiĢbudak türü için %1 oranında ısıl iĢlem görmüĢ örneklerin eğilme direnç 

değerlerinde artıĢ bulunmuĢtur. ġekil 5‘e göre, kör zıvanalı tutkallı birleĢtirmelerin ısıl iĢlem 

görmüĢ örneklerinde, iğne yapraklı ağaç türlerinden Karaçam için %30, Sarıçam için %30, Doğu 

Ladini için %24 oranında azalıĢ göstermiĢtir. Yapraklı ağaç türlerinden Irocco türü için %134 

oranında eğilme direncinde artıĢ görülürken, DiĢbudak türü için %16 oranında ısıl iĢlem görmüĢ 

örneklerin eğilme direnç değerlerinde azalıĢ göstermiĢtir. 

 

          
 
ġekil 6                ġekil 7 

 

Eğilme dayanımı açısından birleĢtirme tipine göre (ġekil 6), kör zıvanalı tutkallı birleĢtirme 

(391,81 N), açık zıvanalı tutkallı birleĢtirme örneklerine göre daha yüksek eğilme dayanımı 

değeri göstermiĢtir. Isıl iĢlem görmüĢ örneklerin, kontrol grubu örneklerine göre eğilme 

dayanımı değerleri %20 oranında azalıĢ göstermiĢtir (ġekil 7). 

 

Lamba zıvana ayak-kayıt birleĢtirme örneklerinde ağaç türü, birleĢtirme tipi ve ısıl iĢlem 

faktörlerinin, eğilme direnci üzerine etkisine ait çoklu varyans analizi sonuçları (MANOVA) 

Çizelge 3‘de verilmiĢtir. 
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Çizelge 3. Eğilme direnci üzerine etkisine ait çoklu varyans analizi sonuçları. 
KAYNAK SERBESTLĠK 

DERECESĠ 

KARELER 

TOPLAMI 

KARELER 

ORTALAMASI 

F-DEĞERĠ P< 0,05 

Ağaç Türü 

(A) 

BirleĢtirme 

Tipi (B) 

Isıl ĠĢlem (C) 

A*B 

A*C 

B*C 

A*B*C 

Hata 

Toplam 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

4 

1 

4 

100 

120 

332107,43 

 

204798,45 

 

113590,53 

 

140032,36 

746656,57 

606,60 

128711,95 

32232,26 

1599736,28 

 

83026,85 

 

204798,45 

 

113590,53 

 

35008,09 

186664,16 

606,60 

32177,99 

332,32 

 

 

249,83 

 

616,26 

 

341,80 

 

105,34 

561,69 

1,82 

95,82 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

0,000 

NS 

0,000 

   NS: Önemsiz 

 

Çizelge 4‘de gruplar arasındaki ortalama birleĢtirme sertlik değerleri verilmiĢtir. 

 
Çizelge 4. Ortalama birleĢtirme sertlik değerleri (*:  % Varyasyon katsayısı).    

Ağaç Türü 
Isıl ĠĢlem 

Özelliği 
BirleĢtirme Tipi 

Ortalama Sertlik 

Değeri (N/mm) 

Sarıçam 

KNT 
AZ 73,6 (7)* 

KZ 125,1 (7)* 

TW 
AZ 66,9 (6)* 

KZ 88,6 (13)* 

Karaçam 

KNT 
AZ 109,06 (9)* 

KZ 81,7 (11)* 

TW 
AZ 66,5 (9)* 

KZ 100,6 (7)* 

Doğu Ladini 

KNT 
AZ 121,35 (10)* 

KZ 99,3 (10)* 

TW 
AZ 47,72 (5)* 

KZ 40,66 (10)* 

 

 

 

DiĢbudak 

 

KNT 

 

AZ 

 

75,03 (5)* 

KZ 97,4 (7)* 

TW 
AZ 65,5 (10)* 

KZ 93,8 (3)* 

Irocco 

KNT 
AZ 80,9 (7)* 

KZ 112,05 (10)* 

TW 
AZ 71,3 (6)* 

KZ 106,8 (11)* 
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      ġekil 8                                 ġekil 9 

 

ġekil 8‘de, birleĢtirme sertlik değerlerinde ısıl iĢlem etkisi ile örneklerin açık zıvanalı tutkallı 

Sarıçam birleĢtirmelerinde (%9,1) en düĢük kayıp görülürken, Doğu Ladini birleĢtirmelerinde 

(%61) en yüksek kayıp değeri saptanmıĢtır. ġekil 9‘da birleĢtirme sertlik değerlerinde, ısıl iĢlem 

etkisi ile örneklerin kör zıvanalı tutkallı Karaçam birleĢtirmelerinde (%23) artıĢ, Doğu Ladini 

birleĢtirmelerinde ise (%59) gibi büyük bir kayıp saptanmıĢtır. 

 

   
                      

ġekil 10       ġekil 11       ġekil 12 

 

          
 

                            ġekil 13                      ġekil 14 
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Doğu Ladini (ġekil 10) türü ısıl iĢlem uygulanan örnekler ile kontrol örneklerinin maksimum 

gerilmeler kıyaslandığında, Açık Zıvanalı birleĢtirmelerinde %32, Kör Zıvanalı 

birleĢtirmelerinde %35 oranında düĢüĢ görülmektedir. Sarıçam türü (ġekil 11) ısıl iĢlem 

uygulanan örnekler ile kontrol örneklerinin maksimum gerilmeler kıyaslandığında, Açık Zıvanalı 

birleĢtirmelerinde %26, Kör Zıvanalı birleĢtirmelerinde %35 oranında düĢüĢ görülmektedir. 

Karaçam türü (ġekil 12) ısıl iĢlem uygulanan örnekler ile kontrol örneklerinin maksimum 

gerilmeler kıyaslandığında, Açık Zıvanalı birleĢtirmelerinde %36, Kör Zıvanalı 

birleĢtirmelerinde %25 oranında düĢüĢ görülmektedir. DiĢbudak türü (ġekil 13) ısıl iĢlem 

uygulanan örnekler ile kontrol örneklerinin maksimum gerilmeler kıyaslandığında, Açık Zıvanalı 

birleĢtirmelerinde %5, Kör Zıvanalı birleĢtirmelerinde %18 oranında düĢüĢ görülmektedir. 

Irocco türü (ġekil 14) ısıl iĢlem uygulanan örnekler ile kontrol örneklerinin maksimum 

gerilmeler kıyaslandığında, Açık Zıvanalı birleĢtirmelerinde %23, Kör Zıvanalı 

birleĢtirmelerinde %81 oranında artıĢ görülmektedir.  

 

4. Sonuçlar 

Eğilme direnci üzerine ‗ağaç malzemenin etkisi’ incelendiğinde, en iyi performansı ısıl iĢlem 

uygulanmıĢ ağaç malzemedeki %20 kayıp oranı ile iğne yapraklı ağaç türü olan Sarıçam Açık 

Zıvanalı tutkallı birleĢtirme tipi göstermiĢtir. Yapraklı ağaç türlerinden egzotik ağaç olan Irocco 

türünde ise ısıl iĢlem uygulanan örneklerinde %135‘lere kadar artan yüksek eğilme direnç 

değerleri elde edilmiĢtir. Tropikal bölge ağacı olan Irocco türünde, odunun içindeki trahe 

çaplarının geniĢ olması ve trahe boylarının azalmasına bağlı olarak hücre çeperine biriken lignin 

tül oluĢumu meydana getirmekte ve destek görevi sağlayan boyuna yönde paranĢim hücrelerinin 

fazlalığıda neticesinde bu ağaç türünü daha dirençli ve mukavemetinin daha fazla olmasına 

neden olduğu düĢünülmektedir. Bahçe oturma mobilyası olarak ısıl iĢlem görmüĢ Irocco türünün 

bu alanda kullanımı uygun görülmektedir. Ayrıca bu türün estetik görüntüsünün iyi olmasının 

yanında ticari değerinin yüksek olması da göz önünde bulundurulmalıdır. Isıl iĢlem görmüĢ iğne 

yapraklı ağaç türleri, üretilecek olan bahçe oturma mobilya konstrüksiyonlarında hem 

dayanıklılık hem de maliyet açısından tüketici tarafından tercih edilebilir (Örneğin; Karaçam, 

Sarıçam gibi).  

 

Eğilme direnci üzerine ‗birleĢtirme tipinin etkisi’ incelendiğinde, kör zıvanalı tutkallı 

birleĢtirmelerin, açık zıvanalı tutkallı birleĢtirmelere göre daha yüksek eğilme direnç değeri 

verdiği görülmüĢtür. Bahçe oturma mobilya konstrüksiyonlarında lamba zıvana ayak-kayıt 

birleĢtirmelerinde tutkalla temas eden zıvana yüzey sayısının açık zıvana birleĢtirme için 4 

yüzeyli, kör zıvana birleĢtirme için 5 yüzeyli olmasından dolayı, kör zıvanalı birleĢtirmelerin 

mekanik performansında artıĢ olduğu düĢünülmektedir. 

 

Eğilme direnci üzerine ‗ısıl iĢlem özelliğinin etkisi‘ incelendiğinde, ısıl iĢlem örneklerinin, 

kontrol örneklerine göre %20 oranında daha düĢük sonuç verdiği ortaya çıkmıĢtır. Yüksek 

sıcaklığa maruz bırakılan ağaç malzemede meydana gelen kimyasal değiĢimler (hemiselüloz, 

selüloz kayıpları gibi) ağaç malzemenin mekanik performanslarını azalttığı diğer araĢtırmacılar 

(Fengel ve Wegener, 1989; Bourgois vd., 1991) tarafından ifade edilmiĢtir. 

 

Isıl iĢlem muamelesiyle ağaç türlerinin birleĢtirme sertlik değerleri düĢerek, elastiklik 

özelliklerinde artıĢlar görülmektedir. ÇalıĢmada, ısıl iĢlem görmüĢ örneklerden en yüksek taĢıma 

kapasitesini Sarıçam türü Kör Zıvanalı birleĢtirme tipi göstermiĢtir. Bununla birlikte Irocco 

türünde ısıl iĢlem muamelesiyle elastikiyet modülünde artıĢlar gözlemlenmiĢtir. Genel olarak 

elastikiyet modülü değerleri, birleĢtirme tipine göre açık zıvanalı tutkallı örneklerde daha düĢük 

değerler göstermiĢtir.  
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Isıl iĢlem uygulanmıĢ odunun, ısıl iĢlem uygulanmamıĢ oduna nazaran daha az higroskopik 

malzeme olması, odunu daha az elastiklik özelliği katmasından dolayı elastikiyet modülünü de 

etkilemektedir. Isıl iĢlem muamelesiyle ağaç türlerinde elastikiyet modüllerini düĢürerek, 

elastiklik özelliklerini arttırdığı görülmektedir. 

 

Ġğne yapraklı ağaç türlerinin birleĢim yerlerindeki gerilme-gerinim değeri sonuçlarına göre, en 

yüksek gerilme performansı Karaçam türü kör zıvanalı tutkallı birleĢtirmeler vermiĢtir. Yapraklı 

ağaç türlerinin birleĢim yerlerindeki gerilme-gerinim değerinin en yüksek performansı Irocco 

türü kör zıvanalı tutkallı birleĢtirmelerde görülmüĢtür.  

 

Isıl iĢleme tabi tutulmuĢ ağaç malzemenin boyutsal stabilizasyondaki artıĢ, kereste endüstrisinde 

yeni bir potansiyel olarak değerlendirilmekte ve ağaç türlerine göre de mekanik 

performanslarında farklılıklar yaratabilmektedir. Isıl iĢlem muamelesinin ticari değeri olmayan 

ağaç türlerine yeni bir kullanım yeri alternatifi ortaya koyması da mümkün olmaktadır. 

 

AraĢtırma sonucunda, yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan ağaç malzemelerin birleĢim 

yerlerindeki gerilme analizleri ve mukavemet durumunun belirlenmesinde, mobilya mühendislik 

tasarım kriterlerinin önemli bir unsur olduğu sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca, bu tasarım 

kriterlerinin üründen beklenmeyen mukavemet zaaflarının önceden tahmin edilmesine yaradığı 

ve böylece kullanım alanında hasar görme Ģartları hakkında fikir verebileceği anlaĢılmıĢtır.  
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Özet 
Bölge ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahip olan turizmin boyutları giderek daha da artmaktadır. 

Turizm pazarında doğaya dayalı turizm olarak tanımlanan ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak 

görülmektedir. Bir bölgenin gelir seviyesinin arttırılması bölgenin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi 

çekiciliklerin daha yararlı bir Ģekilde kullanılabilmesi için, günümüzde alternatif turizm faaliyetlerine 

yönelim baĢlamıĢtır. Bartın ve çevresindeki kıyı alanlarının doğal yapısı, kentsel dokusu, kültür 

varlıklarının yanında doğal kaynakları ile ekoturizmin farklı aktiviteleri için potansiyel taĢımaktadır. Bu 

bağlamda, Bartın kıyı alanlarındaki doğal ve kültürel değerler analiz edilerek ekoturizm potansiyeli 

belirlenmeye çalıĢılmıĢ, ekolojik dengeye zarar vermeyen turizm çeĢitlerinin uygulanmasına yönelik 

öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: Ekoturizm, sürdürülebilir turizm, kıyı peyzajı, Bartın.    

 

Abstract 

The tourism‘s dimensions which are important in regional economy are growing more and more. 

Ecotourism that is being described as nature based at tourism market, is seeing as an sustainable 

development. Nowadays, orientations to alternative tourism facilities started because of redoubling the 

level of area‘s income for being used more beneficial of the area‘s natural, cultural and historical appeals. 

The incorrupt natural structure of Bartın and its coastal areas, natural structure, urban tissue, natural 

sources near cultural assets are all a potential to ecotourism‘s different activities. In this study Bartın‘s 

city tissue and cultural-natural values in coastal areas are being specified with analyzing them. And also 

in this study, suggestions are made to use the tourism applications which aren‘t harmful to ecological 

balance. 

 

Keywords: Ecotourism, sustainable tourism, coastal landscape, Bartın. 

 

1.Giriş 

Turizm günümüzde en hızlı geliĢen ve geniĢleyen sanayilerin baĢında gelmektedir. 

GeliĢimindeki bu hızlı büyüme, turizm ürünlerinin ve mekânlarının da çeĢitlendirilmesini 

sağlamaktadır (Sezgin ve Karaman, 2008). Turizm, ülkedeki yatırımları arttırdığı gibi iĢsizliği de 

azaltarak ülkeye döviz girdisi sağlamakta, böylece vatandaĢların gelir seviyesini de 

yükseltmektedir. Turizmin ekonomiye olan katkısına ek olarak farklı yerlerde yaĢayan insanlar 

arasında yakınlaĢma kurarak kültürler arası iletiĢimi de sağladığı bilinmektedir. 

 

Günümüz kent insanı, hızla geliĢen teknoloji çağının kendisine getirdiği yaĢam kolaylıklarını 

kullanırken, nüfusun hızla arttığı ve buna bağlı olarak da önemli çevre sorunlarının oluĢtuğu 

mekânlar da yaĢamak zorunda bırakılmıĢtır. Ġnsanda ve onun yaĢadığı çevrede meydana gelen bu 

olumsuz değiĢimler, dinlenme ve eğlenme ihtiyacının giderek artmasına da neden olmuĢtur. Bu 

nedenle birey, içinde bulunduğu ortamdan kısa süreler için de olsa, yaĢadığı yerden çok uzakta 

olmayan, kolayca ulaĢabildiği doğal alanlara gitmek için çaba göstermeye baĢlamıĢtır. 

Teknolojinin sağladığı bazı olanaklar, ulaĢım ağı ve araçların geliĢmesi, eğitim ve kültür 

düzeyinin artması, çalıĢma sürelerinin kısalması bu yer değiĢtirme hareketlerini destekleyerek 

arttırmıĢtır (Sertkaya, 2001). 
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Kitle turizmine bir tepki ve alternatif olarak 1990‘lı yıllarda geliĢme gösteren ekoturizm 

kavramı, kırsal ve kültürel turizmin unsurlarını içermekte ve hassas doğal ve kültürel alanlarda 

geliĢtirilebilecek en uygun turizm türü olarak ifade edilmektedir. Ekoturizm sürdürülebilir 

geliĢmenin sağlanmasında önemli bir araç olarak görülmektedir (Avcıkurt, 2003). 

 

Ülkemizde kıyılar, önceleri değiĢen yaĢam koĢullarına bağlı olarak geliĢen turizm anlayıĢı 

sonucu insan akımına uğrayıp, turizm ve rekreasyon amaçlı yapılaĢmalara maruz kalmıĢ, daha 

sonra ise insanların rant hırsı ve yatırım telaĢı ile hızla tahrip edilmeye baĢlanmıĢtır. En önemli 

turizm baskısının yapılaĢmayla ve beraberinde getirdiği ulaĢım sistemiyle ortaya çıktığı 

bilinmektedir. UlaĢım, kıyının siluetini, genel görünümünü ve özelliklerini bozmakla birlikte 

ekolojik yapısını da etkilemektedir (Zafer ve Güney, 1997).  

 

Batı Karadeniz Bölgesi‘nde yer alan Bartın Ġli‘nin kıyısal alanları, diğer bölgelerdeki kıyısal 

alanlara oranla daha az bozulmuĢtur. Bu durum için kıyıdan hemen sonra yükselen dağlar ve 

topoğrafya en önemli etken olarak gösterilebilir. Bakir kalmıĢ koylara ve ormanlarla kaplı 

yamaçlara turistik ilginin giderek artması, kullanılan alanların korunmasını güçleĢtirmektedir. Bu 

çalıĢma kapsamında Bartın Ġli‘nin kıyısal alanı doğal ve kültürel mirası incelenerek, ekoturizm 

amaçlı bir envanter çalıĢması yapılmıĢtır. Toplanan veriler ve yapılan tespitler doğrultusunda 

seçilen sahil Ģeritlerinin ekoturizm faaliyetlerine uygunluğu ortaya koyularak ekoturizm 

modelleri önerilmiĢtir.   

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1 Çalışma Alanı 

Bartın Ġli sınırları içerisinde bulunan kıyı Ģeridi çalıĢma alanı olarak seçilmiĢtir. 59 km 

uzunluğundaki Bartın kıyı Ģeridinden seçilen alanlar batıdan doğuya doğru sırasıyla Kızılkum, 

Mugoda, Güzelcehisar, Ġnkumu, Gömü, Amasra, Bozköy, Çakraz, Göçkün ve KuruçaĢile‘dir. 

Bartın ilinin sahip olduğu ―Doğal ve Kültürel Miras‖ özelliklerine bağlı kalarak, seçilen kıyı 

Ģeritlerindeki Doğal Miras (Amasra limanı, Ġnkumu, Güzelcehisar ve Çakraz plajları ve 

Gürcüoluk Mağarası vb.) ve Kültürel Miras (tarihi evler, ahĢap yapı mimarileri, tel kırma 

çalıĢmaları, keten, kilim-halı dokumacılığı vb.) özellikleri tespit edilerek (Turoğlu ve Özdemir, 

2005) her birinin kullanıcı istek ve ihtiyaçları incelenip, seçilen alanlara ekoturizm açısından 

öneriler getirilmiĢtir. ÇalıĢma alanlarının her biri aĢağıda verilen Bartın uydu görüntüsünde 

ayrıntılı bir Ģekilde ele alınmıĢtır (ġekil 1).   

 

Kullanılan fotoğraflar, resmi kaynaklar, haritalar (uydu görüntüleri), arazi çalıĢmaları ile 

araĢtırma alanlarına yönelik yapılan önceki çalıĢmalar araĢtırmanın materyalini oluĢturmaktadır.
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ġekil 1. Bartın ilinin kıyı Ģeridinin uydu görüntüsündeki konumları 

Bozköy  

Kızılkum 

KurucaĢile Göçkün 

Çakraz 

Gömü 

AMASRA 

Ġnkumu 

Mugoda 

Güzelcehisar 
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2.2 Seçilen Kıyı Şeritlerinin Ekoturizm Potansiyellerinin İncelenmesi  

Türkiye, turizm zenginlikleri bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Turizmin, 

günümüzde en geniĢ ve en hızlı geliĢen sanayilerin baĢında geldiği düĢünüldüğünde, geliĢmesi 

için bazı koĢulların (yolların güzel olması, ulaĢım araçlarının modern olması, konaklama 

yerlerinin rahat ve temiz olması vb.) gün geçtikçe önem kazandığı bilinmektedir. Bu hızlı 

büyüme, turizm ürünlerinin ve mekânlarının da çeĢitlendirilmesini sağlamaktadır (Sezgin ve 

Karaman, 2008). 

 

Ekoturizm; eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düĢük 

ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamıĢ doğal alanlara 

çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret Ģeklidir. Diğer bir değiĢle, doğal çevre ile turizm 

faaliyetini bağdaĢtıran, çevrenin olumsuz etkilenmesi konusunda sorumluluk güdüsü ile hareket 

etme esasına dayalı turizm faaliyetidir (Turizm Bakanlığı, 1999). Büyük bir turizm potansiyeline 

sahip olan Bartın, kültür ve inanç turizmin yanı sıra eko turizm açısından da çok önemli bir 

konumdadır. Bu bağlamda Bartın ilinin ―Doğal ve Kültürel Mirası‖ göz önünde 

bulundurulduğunda Bartın turizminin ne kadar geliĢebileceği anlaĢılmaktadır (Turoğlu ve 

Özdemir, 2005).  

 

Kıyıların turizm ve rekreasyonel aktivitelerinde çok önemli bir yerinin olduğu tartıĢılmaz bir 

gerçektir. Dünyadaki turizm olayları incelendiğinde, bu aktivitelerin çoğunlukla yaz mevsiminde 

ve özellikle kıyılarda gerçekleĢtiği gözlenmektedir (Zafer ve Güney, 1997). Yapılan çalıĢmalar, 

kıyıların turizm ve rekreasyonda, diğer elemanlara oranla en çok tercih edilen alanlar olduğunu 

göstermiĢtir (Sirel, 1988). Bu durum, kıyıların yoğun ve kontrolsüz bir Ģekilde kullanılmasına ve 

zamanla nitelikleri bozulmuĢ alanlara dönüĢmesine neden olmaktadır. 

 

Turizm ve rekreasyonun kıyılarda oluĢturduğu bir diğer etki kullanım baskısıdır. Rekreasyonel 

aktivitelerin doğal ve kültürel kaynakları en az etkileyen kullanımlar olmasına rağmen, hassas 

alanların aĢırı kullanımları bu alanların doğal özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. 

Örneğin denizle ormanın birleĢtiği Akdeniz ve Ege kıyılarında, yoğun ziyaretçi baskısıyla deniz 

kadar çekici olan kitleli ağaçlar bulunduran alanlar bozulmaya baĢlamıĢtır. Bunun nedeni olarak 

sıkıĢan toprağın havalanmaması gösterilebilir (Sertkaya, 2001; Özkan, 1987). 

 

Turizmin bir bölgeye kazandırdıklarının yanı sıra götürdüğü değerlerde dikkate alındığında ne 

derece hassas bir konu olduğu görülmektedir. Bir bölgenin turizmin açısından kalkınması 

amaçlanırken aynı zamanda doğal değerlerinin de korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması 

gerekmektedir. Bu nedenle turizm çeĢitlerinin kullanımları iyi bir Ģekilde tespit edilerek turizmi 

yapılacak alanlar için uygunluğunun belirlenmesi gerekir. 

 

ÇalıĢmada öncelikle ekoturizm çeĢitlerinin her biri tanımlanarak ayrı bir simgeyle 

nitelendirilmiĢtir (Tablo 1). Daha sonra Tablo 2‘de seçilen her bir kıyı Ģeridinin mevcut olan ve 

önerilen turizm potansiyeli değerlendirilmiĢtir.  
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Tablo 1. Turizm çeĢitlerinin tanımları 
Turizm Çeşitleri Tanımı 

         Av Turizm Bilinçli ve belli bir eğitime dayanarak doğaya zarar vermeden yapılan sadece olgunluğa 

eriĢmiĢ hayvanların avlanması (Kozak ve ark, 2001) 

 

 
Kış Turizm KıĢ sporlarının ve rekreatif faaliyetlerin gerçekleĢtirilebileceği turizm çeĢididir 

 

 

İnanç Turizm Büyük din adamlarının yaĢadığı ya da dini mekanlara yapılan seyahatler 

 

 
Sağlık Turizm Sağlık amaçlı yapılan seyahatler (ÖztaĢ ve Karabulut, 2006) 

 Kongre Turizm Belirli aralıklarla düzenlenen kongre, seminer, konferans vb. faaliyetlere katıl sonucu 

ortaya çıkan turizm Ģekli 

 

 
Golf Turizm Golf sporunun gerçekleĢtirilebileceği turizm faaliyetleridir 

 Gençlik Turizm Bireysel veya grup halinde yapılan seyahat ve konaklamadan oluĢan ekonomik, sosyal ve 

kültürel bir olgudur (ÖztaĢ ve Karabulut, 2006) 

 Yat Turizm 

 

Koyların yatlarla gezilerek eĢsiz güzelliklerine varılmasına yönelik gezileri içerir 

 

 
Botanik Turizm Ekolojik çeĢitliliğin zengin olduğu alanlara yapılan turizm Ģeklidir.  

 Mağara Turizm Yeraltında kayaçlar içerisinde insan giriĢine olanak verecek Ģekilde geniĢlemiĢ doğal 

yeraltı boĢluklarına yapılan gezi (ĠĢçen, 1992) 

 Yayla Turizm Günübirlik veya kısa süreli konaklama amacıyla, yüksek rakımlı yerlerde yapılan turizm 

faaliyetidir (Oktayer ve ark., 2007). 

 Hava sporları 

 

Bölgenin yamaç paraĢütü vb. gibi hava sporlara yönelik turizm kapsar. 

 Dağcılık 

 

Dağlarda yürüyüĢ, kamp ve tırmanma sporunu kapsayan bir doğa sporudur. 

 Rafting Rafting ve akarsu su sporlarına ilgi duyan kiĢilerin katılımlarıyla gerçekleĢen sportif bir 

turizm Ģeklidir. 

 Su altı dalış 

 

Batıklar ve su altı mağaralarına yapılan dalıĢları kapsayan turizm Ģeklidir. 

 Kuş gözlemciliği 

 

Doğayı kuĢların doğasını tanımaya yönelik bir spor Ģeklidir (Alıntı 1). 

 Yemek Turizm 

(Gastronomi) 

Gittikleri yerlerin yemeklerinin nasıl hazırlanıp, piĢirildiğini, nasıl sunulduğunu öğrenip 

aynı zamanda kendi hazırlamıĢ oldukları yemekleri tadarak yeni yöresel yemek çeĢitlerini 

ve kültürleri keĢfetme turizmidir. 

 Deniz Turizm Türkiye‘de talebin en fazla olduğu turizm türüdür. Deniz yada kıyı turizminden 

yararlanması söz konusudur. 

 

 
Sportif olta balıkçılığı Bölgede var olan balık türlerini olta ile avlama turizmi. 

 Bisiklet Turizm  Bisiklet tutkunlarının farklı platformlarda bisiklet kullanma ihtiyaçlarını karĢılayan bir 

turizm Ģeklidir. 

 Fuar Turizm 

 

Birçok sektörün kendisini sergileme imkânı bulmasıdır. 

 Kültür Turizm Doğal ve tarihsel kültür varlıklarına, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini bazı 

sosyo-ekonomik olguları turistin hizmetine sunmaktır. 

 Kamp Karavan Turizm Ġnsanların ulaĢım ve konaklama bir dereceye kadar da yeme-içme gereksinimlerini 

çözebildikleri karavanlarıyla yaptıkları ziyaretleri kapsamaktadır. 

 
 

3. Bulgular 
 

3.1  Araştırma alanlarının (Bartın kıyı şeridinin) ekoturizm potansiyelleri 

Bartın‘da seçilen kıyı Ģeritlerinin uydu görüntüsü ve alan fotoğrafları verilerek, bu alanlar için 

mevcut ve önerilen turizm çeĢitleri Tablo 2‘de ayrıntılı olarak sunulmaktadır.  
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Tablo 2.  Bartın kıyı Ģeritlerinde mevcut olan ve önerilen turizm  

Seçilen Kıyı ġeritlerinin 

Haritası 

 

    Alandan Görünüm 
Mevcut Turizm ÇeĢitleri 

Önerilen Turizm ÇeĢitleri 

KIZILKUM   

 

Bartın‘a 25 km uzaklıkta olan 

Kızılkum plajı yaklaĢık 4 km‘lik 

uzunluğu ile yörenin en bakir ve en 

büyük plajıdır. Günübirlik kullanımlar 

için uygundur.  

MUGODA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartın‘a uzaklığı 18 km‘dir. YaklaĢık 

2 km‘lik uzunluğa sahip plajı ile 

kamplara ve fotoğraf tutkunlarına 

birçok alternatif sunar. Koyun her iki 

ucu kayalardan oluĢan iki ufak burunla 

çevrili olduğundan korunaklı ve denizi 

oldukça sakindir. Bu özelliği ile 

balıkçılar tarafından tercih 

edilmektedir (Sertkaya, 2001). 

GÜZELCEHĠSAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bartın‘ın batı yönünde, kent  

merkezine 17 km uzaklıkta olup, doğal 

ve arkeolojik sit alanları ile ön plana 

çıkmaktadır. Plajın batı yönünde yeĢil 

dokunun çevrelediği doğal kaya 

Ģekilleri estetik bir ortam oluĢturur. 

Kısmen ev pansiyonculuğun yapıldığı 

Güzelcehisar, günübirlikçiler için 

uygundur. 

ĠNKUMU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartın‘a 14 km uzaklıkta 3 km 

uzunluğundaki plaj kolay ulaĢılabilirlik 

sağladığından dolayı ikincil konutlar 

açısından yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Otel ve pansiyon 

iĢletmeciliği geliĢmiĢtir. Yoğun 

kullanımına rağmen doğal güzellikleri 

ile dikkat çekmektedir. 

 

 

 

 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 
 

158 
 

ĠNKUMU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartın‘a 14 km uzaklıkta olması plaja 

kolay ulaĢılabilirlik sağladığından bu 

plajın yoğun kullanımına ve sahil 

Ģeridinin aĢırı yapılaĢmasına neden 

olmuĢtur. Otel ve pansiyon 

iĢletmeciliği geliĢmiĢtir. Yoğun 

kullanımına rağmen eĢsiz güzelliğini 

korumaktadır.  

GÖMÜ 
  

 

 

 

 

 

 

Amasra ilçesine bağlı bir köy olan 

Gömü köyü Amasra‘nın güney-

batısında ve Amasra merkeze 3 km 

uzaklıktadır. Doğal değerleri hala 

bozulmamıĢ olan bu kıyı ekoturizm 

açısından potansiyel taĢımaktadır.  

AMASRA   

 

 

 

 

 

 

 

Amasra doğal ve arkeolojik sit 

alanları, tescilli yapıları ve 3000 yıllık 

tarihi geçmiĢi ile antik bir liman kenti 

özelliğindedir. Gastronomi turizmi 

açısından bölgesel ölçekte önemli bir 

merkez olan Amasra‘da otel ve ev 

pansiyonculuğu iĢletmeciliği 

geliĢmiĢtir (Yazgan ve ark., 2005)   

BOZKÖY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartın ilinin doğusunda Amasra‘ya 12 

km uzaklıkta yer alır. Ġnce uzun bir 

kumsala sahiptir. 1992‘de I. Derece 

Doğal Sit olarak ilan edilmiĢtir. Plajın 

hemen arkasında yükselen kayalıklar 

nedeniyle geliĢmesi kısıtlı kalmıĢtır. 

Deniz kirliliği ile karĢılaĢılan Amasra 

için Bozköy Plajı eĢsiz bir yerdir 

(Sertkaya, 2001). Günübirlik 

ziyaretçilerin tercih ettiği bir plajdır. 

ÇAKRAZ   

 

 

 

 

 
 

 

Bartın‘a 35 km ve Amasra‘ya 18 km 

uzaklıktadır. Alanda ikincil konut 

baskısı söz konusudur. Ayrıca Çakraz 

ve Bozköy arasında ilginç 

jeomorfolojik oluĢumlar mevcuttur.  

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 
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GÖÇKÜN   

 

 

 

 

 

 

 

Bartın‘a 40 km, Amasra‘ya 23 km 

uzaklıktadır. 1 km‘lik bakir bir plaja 

sahip olan Göçkün, günübirlik 

kullanımlar için yeterli donatılara 

sahiptir. Hemen arka tarafında tarım 

alanları baĢlamaktadır. 

KURUCAġĠLE   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartın merkeze 62 km uzaklıkta, ilin 

en küçük ilçesidir. Denizciliği ve 

ahĢap tekne yapımcılığı ile ünlüdür. 

KurucaĢile plajı, her ne kadar 

mendirek ve balıkçı barınağı ile 

kapanmıĢsa da, sahip olduğu doğal 

güzellikleri ile tercih edilen kıyılardan 

birisidir. 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bartın Ġli kıyı Ģeridi sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra ahĢap tekne 

yapımcılığı ve tel kırma gibi el sanatları, tarihsel anıt ve mekânlar, arkeolojik kalıntılar ile 

ekoturizm için alternatif oluĢturduğu görülmektedir. Turizmin doğal ve kültürel değerler 

üzerinde zamanla yarattığı yıkıcı etkiler, günümüzde ekoturizmi sıkça konuĢulan bir olgu haline 

getirmiĢtir. Turistik ve rekreasyonel geliĢim, yerel nüfusun kullandığı kaynakların paylaĢılması 

sonucu ormanların tahrip olması, su kaynaklarının yetersiz kalması, deniz ve akarsuların 

kirlenmesine neden olmaktadır. Bu tür sorunlarla karĢılaĢmamak için turizm etkinliklerinin 

çevresel açıdan sürdürülebilir, yarar sağlayıcı ve ekonomik açıdan gelir getirici bir Ģekilde 

planlanması gerekmektedir. 

Bu bildiride, Bartın Ġli kıyı Ģeridinin ekoturizm açısından potansiyele sahip olduğu tespit 

edilmiĢtir. Kıyı Ģeridinin bazı turizm çeĢitlerini barındırdığı tespit edilirken, alanların 

niteliklerine göre deniz, kum ve güneĢ turizmine alternatif olarak ekoturizm çeĢitleri önerilmiĢtir. 

Bu bağlamda ekoturizm kullanımları için bazı öneriler geliĢtirilmiĢtir. Bunlar: 

 

 ÇalıĢma alanında turizm potansiyeli orta çıkan Kızılkum, Mugoda, Bozköy, Çakraz ve 

Göçkün‘ün koylarında yemek yeme yerleri varsa yenilenmesi yoksa tesis edilmesi, 

kampçılar için kamp alanları tesis edilerek var olanların revize edilmesi (WC,  

kanalizyon, çeĢme, vb.) ve günübirlik kullanıcılar için plaja duĢ ve soyunma kabinlerinin 

tesis edilerek geliĢtirilmelidir. 

  Kızılkum, Mugoda, Güzelcehisar ve Bozköy‘de avcılığın (tilki, çakal, ayı, porsuk, sansar 

ve karaca) (Sertkaya, 2001) desteklenmesi, bölge halkı tarafından belirli bir dönem 

koruma altına alınan bu hayvanların daha sonra Kara Avcılığı Kanunu‘na göre belli 

dönemlerde av turizmine açılması, yaban domuzunun yoğun olduğu Amasra ve 

KurucaĢile‘de ise yerel halk bilinçlendirilerek av turizmi yöreye alternatif turizm çeĢidi 

olarak sunulmalıdır. 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 

MEVCUT: 

ÖNERĠ: 
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  Ġnkumu hariç diğer kıyı Ģeritlerinde yapılan olta balıkçılığı desteklenerek balıkçılar için 

uygun zamanlar ve mekânlar önerilebilir.  

 Ġnkumu, Amasra ve KurucaĢile‘deki bisiklet kullanımı desteklenerek yazın yoğun 

kullanımların olduğu dönemlerde araba kullanımı yerine bisiklet kullanımları teĢvik 

edilmelidir.  

  Kızılkum, Güzelcehisar ve Ġnkumu‘nda var olan sualtı dalıĢ sporu Gömü, Amasra, 

Bozköy, Göçkün ve KurucaĢile‘de de yaygınlaĢtırılmalıdır. 

  Doğal bitki örtüsü varlığı ile doğa gözlem ve botanik çalıĢmaları açısından önemli doğal 

türleri barındıran Kızılkum, Mugoda, Güzelcehisar, Gömü, Amasra, Bozköy ve Göçkün 

kıyı Ģeridi hakkında bir envanter çalıĢması yapılarak alanlar botanik turizmi açısından 

değerlendirilmelidir. 

 KuĢ gözlemciliği Kızılkum, Güzelcehisar, Bozköy ve Göçkün‘de alternatif bir turizm 

çeĢidi olarak sunulmalıdır. 

 Çakraz ve Amasra‘da var olan mağara turizmi desteklenerek yaygınlaĢtırılmalı Ġnkumu 

ve KurucaĢile‘de alternatif bir turizm modeli olarak sunulmalıdır. 

 Bartın kıyı Ģeridi boyunca deniz turizmi oldukça geliĢmiĢtir. Yaz aylarında yerel halkın 

kullanımının yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da oldukça sık tercih 

edilmektedir. Ayrıca Amasra, KurucaĢile ve Mugoda‘da yat turizmi görülmektedir. 
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Özet 

Dendrokronoloji iklim değiĢikliğini ve uzun dönemde iklimsel dalgalanmaları daha iyi anlamaya yarayan 

kullanıĢlı bir bilim dalıdır. Nitekim kayıtlı meteorolojik veriler bu anlamda oldukça kısa dönemi 

kavrayabilmektedir. 

  

Bu araĢtırma Güneybatı Anadolu bölgesinde Touchan ve arkadaĢları tarafından yürütülmüĢ oan ve Mayıs-

Haziran toplam yağıĢ miktarı için iki kestirimin geliĢtirildiği çalıĢmaya iliĢkin değerlendirmeler 

verilmiĢtir. Bu kestirimlerden birincisi 1776-1998 dönemi için ve sedir, karaçam, ardıç ve kızılçamdan 

elde edilmiĢ olan toplam dokuz kronolojinin temel bileĢenlerinden faydalanılarak geliĢtirilmiĢ, ikincisi ise 

üç ardıç kronolojisinin temel bileĢenlerine dayalı olarak 1339-1998 dönemi için geliĢtirilmiĢtir. Her iki 

kestirimin istatistikleri yeterli düzeyde anlamlı bulunmuĢ ve bu kestirimlerin söz konusu bölge için, 

geçmiĢte yaĢanmıĢ ilkbahar kuraklık ve nemli periyotlarının tespitinde kullanılabileceğini göstermiĢtir. 

Elde edilen bulgulara göre, son altı yüzyıl içinde, mayıs-haziran toplam yağıĢının uzun yıllar 

ortalamasının % 80‘ninin altı olarak tanımlanabilecek kurak yılların en uzun periyodunun 1476-1479 

yılları arasında 4 yıl olarak gerçekleĢtiği anlaĢılmıĢtır. Bu uzunluktaki kuraklık peryodu son altı yüzyıl 

içinde sadece bir defa gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca elde edilen verilere dayalı olarak yürütülen Monte Carlo 

Simülasyonuna göre; son 660 yıl içinde 6 yıldan daha uzun kuraklık periyodunun yaĢanmıĢ olma 

olasılığının % 11 den daha düĢük olduğu anlaĢılmıĢtır. 

 

Yine, Mayıs-Haziran ortalama yağıĢının % 120‘sinin üzerinde yağıĢa sahip olan periyotlar olarak 

tanımlanabilecek nemli periyotların da, en uzununun 1532-1535 yılları arasında 4 yıl olarak gerçekleĢtiği 

anlaĢılmıĢtır. 16. ve 17. yüzyıllarda uzun kurak periyotlarının olmaması, buna karĢılık uzun nemli 

periyotların bulunuyor olması, bu dönemlerde bu bölgede muhtemel bir iklim değiĢikliğinin yaĢanmıĢ 

olduğuna iĢaret etmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Dendrokronoloji, dendroklimatoloji, kuraklık, iklim değiĢikliği 

 

Abstract 

Dendrochronology is a valuable tool for the study of past climate and increases our understanding of 

climate variability beyond the short period covered by instrumental data.   

 

This paper will discuss two spring (May–June) precipitation  reconstructions  for Southwest Anatolian 

regionin Turkey that were developed by Touchan et al., (2003). The first reconstruction (1776–1998) was 

derived from principal components of nine chronologies of Cedrus libani, Juniperus excelsa, Pinus 

brutia, and Pinus nigra. The second reconstruction (1339–1998) was derived from principal components 

of three J. excelsa chronologies. Calibration and verification statistics for the period 1931–1998 show 

good levels of skill for both reconstructions, and show clear evidence of multi-year to decadal variations 

in spring precipitation. The longest period of reconstructed spring drought, defined as consecutive years 

with less than 80% of the observed May–June precipitation, was 4 years (1476–1479). Only one drought 

event of this duration has occurred during the last six centuries. Monte Carlo analysis indicates a less than 

11% probability that Southwestern Anatolia has experienced spring drought longer than 6 years in the 

past 660 years. 

 

The longest reconstructed wet period, defined as consecutive years with more than 120% of the observed 

May–June precipitation, was 4 years (1532–1535). The absence of extended spring drought during the 
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16th and 17th centuries and the occurrence of extended wet spring periods during these centuries suggest 

a possible regime shift in climate.  

 

Keywords: dendrochronology; dendroclimatological reconstruction; drought, climatic change 

 

1.Giriş 

Geçen yüzyılda geliĢen ve değiĢik alanlarda kullanılan bir bilim dalı olan Dendrokronoloji 

―Ağaç yıllık halka geniĢliklerinden faydalanılarak tarih belirleme‖ olarak tanımlanmakta  ve 

ilgilendiği alana göre dendroekoloji, dendrohidroloji, dendroklimatoloji ve dendroarkeoloji gibi 

alt bilim dallarına ayrılmaktadır. 

 

Dendroklimatoloji, ağaç yıllık halka kalınlıkları ile iklim koĢulları arasındaki iliĢkileri 

incelemektedir. Bilindiği gibi, ağaçlar genellikle (istisnaları bir tarafa bırakılırsa) her yıl bir 

halka oluĢturacak Ģekilde çap büyümesi ve belli miktarda da boy büyümesi yapmaktadırlar. 

Genellikle ağaçların ilkbahar ve yaz odunu renk farklılaĢmasından dolayı yıllık halkalar biri 

diğerinden ayırt edilebilmekte ve kalınlıkları da ölçülebilmektedir. 

 

Ağaçlarda çap ve boy büyümesi olarak özetlenebilecek olan büyüme olayı, birçok faktörün ortak 

etkisiyle ortaya çıkan karmaĢık bir olaydır. Nitekim büyüme üzerinde bilinmeyen ve 

ölçülemeyen faktörler bir yana, etkisi bilinen ağacın genetik yapısı, yetiĢme ortamı verimliliği, 

iklim koĢulları, ağacın fiziksel özellikleri (çap ve boy gibi), yaĢ ve komĢuluk iliĢkileri gibi 

faktörlerin etkileri bile ancak yaklaĢık olarak hesaplanabilmekte ve genel bağıntılarla ortaya 

konabilmektedir. Bu faktörlerden birisinin etkisini (örneğin çap büyümesinin yıllık halka 

geniĢliği üzerindeki etkisi) gözlemleyebilmek için diğer faktörlerin etkilerinin elimine (kontrol) 

edilmesi gerekmektedir. Dendroklimatoloji ile iklim koĢullarının yıllık halka kalınlığı üzerindeki 

etkisi incelenmekte, bunun için de diğer faktörlerin etkileri elimine edilmektedir. 

 

Dendroklimatoloji bilimi, istenilen belli bir bölge için elimizde bulunmayan geçmiĢ yıllara ait 

yağıĢ ve sıcaklık gibi iklim verilerinin kestirilmesini amaçlar. Bu veriler geçmiĢe dönük iklim 

olaylarının belli güvenirlikte öğrenilmesine ve geleceğe iliĢkin planların daha sağlıklı 

yapılmasına olanak sağlar. Özellikle doğal kaynak yönetimi ve planlamasında iklim koĢullarının 

uzun dönemdeki değiĢimlerinin bilinmesi önem taĢır. 

 

ÖlçülmüĢ aylık ve yıllık ortalama yağıĢ ve sıcaklık gibi iklim verileri, genellikle 100 yıldan daha 

gerilere gidememektedir. Örneğin ülkemizde bu tür ölçülmüĢ meteorolojik veriler ancak bazı 

merkezler için 70 yıl kadar gerilere gidebilmektedir. Bu süre, küçük yerleĢim birim ve bölgeleri 

için birkaç 10 yıldan fazla geçmiĢe gitmemektedir. Dolayısıyla dendroklimatolojik yöntemlerle 

ortalama yağıĢ ve sıcaklık gibi iklim verilerinin mümkün olduğu kadar geçmiĢe giderek ortaya 

konulabilmesi önem taĢımaktadır. 

 

Bu çalıĢma ile, Batı Akdeniz Bölgesi için geçmiĢe yönelik iklim verileri üretilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bunun için bölgede yayılıĢ gösteren karaçam, kızılçam, sedir ve ardıç türleri üzerinde çalıĢılmıĢ 

ve alınan deneme alanlarından sedir ve ardıcın bu amaçla kullanılabileceği anlaĢılmıĢtır. Bu iki 

türden alınan toplam 10 deneme alanından toplanan veriler değerlendirilmiĢ ve 659 yıl kadar 

geçmiĢe gidilerek iklim verileri üretilmiĢtir. 
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2. Materyal ve Metot 

 

2.1. Dendroknoloji ve Prensipleri 

Dendrokronolojide daha çok yıllık halka kalınlıklarındaki değiĢimlerden faydalanılmakla birlikte 

hücre boyutlarından, odun yoğunluğundan ve radyoaktif ve sabit izotop oranından da 

faydalanılmaktadır (Munro et al. 1996, s. 843 ; Touchan and Hughes 1999, s.291). 

 

Dendrokronolojinin ilk geliĢimi Amerika‘da Andrev A. Duglass tarafından 1901 yılında 

baĢlatılmıĢ ve daha sonra bu konuda teknik ve bilimsel araĢtırmalar yapmak üzere Arizona‘da 

kurulan Yıllık Halka Ġnceleme Laboratuvarı (Laboratory of Tree Ring-University of Arizona) 

tarafından bugünkü düzeyine ulaĢtırılmıĢtır. Bu arada yine Amerika BirleĢik Devletleri ve 

Avrupa‘da değiĢik üniversite ve araĢtırma kurumlarında da dendrokronoloji konusunda çok 

sayıda çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 

Dendrokronolojide çalıĢma objesi ağaç yıllık halka kalınlıkları ve bu kalınlıkların yıldan yıla 

gösterdiği değiĢimler olduğuna göre, yıllık halka kalınlığı üzerinde etkili faktörleri iyi analiz 

etmek gerekmektedir. Yıllık halka kalınlığı üzerinde etkili olan faktörlerden birisi yaĢtır. YaĢa 

bağlı olarak çap büyümesi bir S eğrisi biçimindedir. Aslında bu kural canlıların boyut, hacim ve 

ağırlığındaki değiĢim için genel kural niteliğindedir (Kalıpsız 1982, s. 88). Büyüme hızının 

grafiği ise bir çan eğrisi görünümündedir. 

 

Yıllık halka kalınlığını etkileyen diğer bir önemli faktör ise yetiĢme ortamı verimliliğidir. 

YetiĢme ortamı verimliliği, yani bonitet; bakı, denizden yükseklik, rutubet, ana kaya ve toprak 

yapısı gibi faktörleri bünyesinde barındırır ve bu faktörlerin bileĢkesi olarak ortaya çıkar. Belli 

bir ağaç türü için bonitetin yüksekliği ölçüsünde yıllık halka kalınlıkları da değiĢmektedir. 

 

KomĢuluk iliĢkileri de yine büyümeyi etkileyen bir baĢka faktördür. Toplu halde bir meĢcere 

oluĢturan ağaçlar bulundukları sosyal sınıfta yeterince ıĢığa ulaĢabilmek ve kökleriyle topraktan 

yeterli besini alabilmek için, birlikte yaĢadığı rakip ağaçlarla yarıĢ içindedir. Bu yarıĢtaki baĢarısı 

ölçüsünde yıllık halka geniĢliğini arttırabilmektedir. 

  

Yıllık halka kalınlığı üzerinde çap ta etkilidir. Diğer faktörlerin sabit kalması durumunda yıllık 

halka kalınlığı-çap iliĢkisi bir doğru denklemi ile ifade edilebilir. Bu doğrunun eğimi genç 

meĢcerelerde artı yönde, orta yaĢlarda sıfıra yakın ve ileri yaĢlarda da eksi yöndedir (Erkan 1995, 

s.50) 

 

Genetik özellikler de ağacın büyüme yeteneklerini ve dolayısıyla yıllık halka kalınlığını 

etkilemektedir. 

 

Bütün bu faktörlerin dıĢında ağaçtaki yıllık halka kalınlığını etkileyen iklim faktörleri de söz 

konusudur. Bunlar; sıcaklık, yağıĢ ve rüzgar olarak sıralanabilir. Sıcaklık ve yağıĢ, yıllık halka 

kalınlığı üzerinde etkili olan iki önemli faktördür ve diğer faktörlerin mümkün olduğunca kontrol 

altında tutulması ile dendrokronolojide faydalanılmaktadır. 

 

Bilindiği gibi sıcaklık ağaçlarda vejetasyon döneminin baĢlaması ve bitmesini belirleyen bir 

faktördür. Diğer koĢulların uygun olması durumunda vejetasyon dönemi uzunluğu yıllık halka 

kalınlığını da doğrudan etkilemektedir. Ancak sıcaklığın bu yalın etkisinden ziyade, sıcaklık-su 

iliĢkileri yıllık halka kalınlığı üzerinde daha belirgin etkiye sahiptir. DüĢük rakımlı yetiĢme 

ortamlarında yağıĢın genellikle az olması nedeniyle sıcaklık yaz kuraklığına neden olup, yıllık 
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halka kalınlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip iken, yüksek rakımlı yetiĢme ortamlarında yağıĢın 

ve nispi nemin genellikle yeterli olması nedeniyle olumlu etkiye sahiptir. 

 

YağıĢ da sıcaklığa benzer, ancak ters etkiye sahiptir. Rakımın düĢük olduğu yetiĢme 

ortamlarında sıcaklığın genellikle yüksek olması yağıĢı kritik faktör pozisyonuna sokmaktadır. 

Özellikle yaz kuraklığının yaĢandığı yerlerde yaz yağmurlarının etkisi oldukça belirgin hale 

gelmektedir. 

 

Buraya kadar verilen bilgilerden de anlaĢılacağı gibi dendrokronolojinin yapılabilmesi için obje 

olarak kullanılan ağaç türünün her yıl bir halka oluĢturuyor olması, oluĢturduğu bu yıllık halka 

kalınlığı üzerinde etkili diğer faktörler sabitlenmiĢ olup, sadece yağıĢ ve sıcaklık gibi çevresel 

faktörlerden birinin etkisinin olması gerekir. Ayrıca etkili olan bu faktörün etkisinin 

gözlenebilmesi için her yıl etki derecesinin değiĢmesi gerekir. Yine bu çevresel faktör mümkün 

olduğu kadar geniĢ bir coğrafik bölgede etkili olması gerekir. Bu durum, birbirinden uzak 

yerlerden alınan deneme alanları aracılığıyla söz konusu çevresel etkinin testini olanaklı 

kılacaktır. Bu bilgiler ıĢığında dendrokronoloji çalıĢmaları Ģu prensipler çerçevesinde 

gerçekleĢtirilmektedir (Anonim 2003, s.2): 

 

Etkinin Sabitliği Prensibi: Bu prensibe göre büyüme, yani yıllık halka kalınlığının değiĢimine 

sebep olan çevresel faktörün etkisi geçmiĢte, bugün ve gelecekte hep sabit kalacaktır. Böylece 

ilgili çevresel faktörün (yağıĢ, sıcaklık vs.) bugünkü verileri ve yıllık halka kalınlıklarını 

kullanarak geçmiĢteki durumu öğrenebilir, yine geleceğe iliĢkin kestirimlerde bulunabiliriz.  

 

Kritik Faktör Prensibi: Yıllık halka kalınlığı üzerinde etkisi incelenen çevresel faktör, kritik 

faktör niteliğinde olmalıdır. Bir baĢka deyiĢle, diğer bütün etkili faktörler büyümeyi kısıtlayıcı 

olmamalı ve ağaçtaki büyüme daha çok söz konusu kritik faktörün etkisiyle değiĢmelidir. 

 

Büyüme Etkenleri Prensibi: Tek ağaçların büyümesinde görülen farklılıklar doğal ve insan 

kaynaklı çok sayıdaki çevre faktörünün etkisiyle ortaya çıkar. Bunlardan baĢlıcaları; ağacın 

normal fizyolojik yaĢam sürecini etkileyen yaĢ, iklim koĢulları, meĢcere içindeki komĢuluk 

iliĢkileri, meĢcere dıĢından gelen böcek zararı gibi etkenler ile diğer tesadüfi faktörler olarak 

sayılabilir. Dolayısıyla etkisi araĢtırılan çevresel faktörün dıĢında kalan diğer faktörlerin etkileri 

minimize edilmelidir. 

 

Ekolojik Yetişme Ortamı Prensibi: Dendrokronoloji çalıĢması için seçilmiĢ olan türün yetiĢme 

ortamı istekleriyle Ģekillenen yatay ve dikey yayılıĢ alanları iyi bilinmelidir. Çünkü 

dendrokronolojide doğal yayılıĢ alanının sınırındaki ağaçlar daha uygun çalıĢma objesidirler. 

 

Deneme Alanı Seçimi: Deneme alanı seçiminde, yıllık halka kalınlıklarının, etkisi araĢtırılan 

çevresel faktöre duyarlı olmasına dikkat edilir. Örneğin kuraklık periyotları ile ilgileniliyorsa 

yağıĢın düĢük olduğu, toprağın sınırlı olduğu taĢlık, kayalık yüksek rakımlı alanlar deneme alanı 

olarak tercih edilir. Çünkü toprağın derin ve nemli olduğu taban arazilerde yıllık halkalar yağıĢa 

duyarlı değildir. 

 

Kronolojinin Oluşturulması: Herhangi bir çevre faktörüne göre oluĢturulmuĢ yıllık halka 

kronolojisi değiĢik yerlerden alınmıĢ yaĢayan ağaç, eski kütük ve değiĢik tarihi eserlerde 

kullanılmıĢ ağaç parçalarından elde edilen kronolojiler ile çakıĢtırılarak mümkün olduğu kadar 

fazla geçmiĢe yönelik bilgi üretilmeye çalıĢılır. 
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Tekerrürün Sağlanması: Deneme alanından alınan yıllık halka kronoloji örnekleri bir ağacın 

kendi içinde ve ağaçlar arasında değiĢim gösterebilir. Bu değiĢim yıllık halka kalınlığını 

etkileyen ve etkisi araĢtırılan esas çevre faktörü (yağıĢ veya sıcaklık gibi) dıĢında, bilinmeyen 

tesadüfi faktörlerden kaynaklanır. Bu diğer faktörlerin etkisini gidermek için bir ağaçta farklı 

yönlerden birden fazla artım kalemi ve bir ağaç değil birden çok ağaç örneklenir. Böylece her 

artım kaleminde ve her ağaçta ortaya çıkan ortak etki (yıllık halka daralması veya geniĢlemesi) 

ortaya çıkartılmıĢ olur. Bu amaçla her ağaçta en az iki artım kalemi ve her deneme alanında da 

en az 10‘dan fazla ağaç örneklenmelidir.  

 

ġekil 1‘de bir deneme alanındaki değiĢik ağaçlardan alınmıĢ artım kalemlerinde aynı yıllara ait 

yıllık halka kalınlıklarındaki değiĢimden faydalanılarak gerçekleĢtirilen çakıĢma görülmektedir. 

  

 
ġekil 1. DeğiĢik örneklerde aynı yıllarda oluĢmuĢ yıllık halkaların çakıĢtırılması (Ferguson 1970‘den) 

Figure 1. Cross-dated ring pattern from three different trees (from Ferguson 1970). 

 

2.2. Yıllık Halka Verileri 

Yıllık halka verileri Antalya ve Burdur illerine ait toplam 10 deneme alanından toplanmıĢtır. Bu 

alanlardan ardıç (Juniperus excelsa Bieb.), kızılçam (Pinus brutia Ten.), sedir (Cedrus libani A. 

Rich.) ve karaçam (Pinus nigra Arnold.) türlerinden değiĢik sayılarda ağaç örneklenmiĢtir. Her 

deneme alanından alınan artım kalemlerinin yanında sedir ve ardıç türlerine ait deneme 

alanlarından, daha önce kesilmiĢ ağaç kütüklerinden kesitler de alınmıĢtır. Artım kalemleri ve 

gövde kesitleri laboratuvara taĢınmıĢ, zımpara ile temizlenmiĢ standart dendrokronoloji 

metodolojisi uygulanarak ölçümleri yapılmıĢtır. 

 

Yıllık halka ölçümleri 0,01 mm duyarlıktaki ve bilgisayar destekli makineler ile yapılmıĢtır. 

Ölçülen yıllık halka serilerinden indeks değeri hesaplanması sırasında (standartlaĢtırmada) 3. 

dereceden polinom denklemi kullanılmıĢtır. YaĢ, çap ve meĢcere dinamiklerinin yıllık halka 

kalınlığı üzerindeki etkisini gidermek için standartlaĢtırma 200‘er yıllık parçalara bölünerek 

yapılmıĢtır. Her deneme alanı için elde edilen indeks değerleri birlikte değerlendirilerek master 

kronoloji elde edilmiĢtir (ayrıntılı bilgi için bkz. Erkan 2002). 

 

Dumanlı Dağ ve Göller deneme alanlarında kızılçamdan toplanan veriler gerek grafik ve gerekse 

bilgisayar analiz sonuçları bakımından çok kuvvetli benzerlik gösterdikleri için birleĢtirilerek 

değerlendirilmiĢtir. 

 

2.3. İklim Verileri 

Dendroklimatolojide geçmiĢe yönelik iklim verilerini kestirebilmek için öncelikle mevcut kayıtlı 

iklim verileri ile deneme alanlarından elde edilen yıllık halka kalınlıkları arasında yeteri 

derecede iliĢkinin tespit edilmiĢ olması gerekmektedir. Bu çalıĢmada kullanılmak üzere 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden deneme alanlarına en yakın istasyon verileri elde edilmiĢtir. 

Ancak, verilerin ait olduğu dönemlerin uzunluğunun çok değiĢken olması, dönem içerisinde bazı 
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yıllara ait verilerin eksikliği nedeni ile bu veriler kullanılmamıĢtır. Bunun yerine Hulme (1992)‘ 

tarafından geliĢtirilen ve 5
o‘

lik enlem ve boylamlar için aylık ortalama yağıĢ ve sıcaklık 

değerlerini içeren veriler kullanılmıĢtır. Yapılan incelemede bu iki veri kaynağı arasında P< 

0,001 anlamlılık düzeyinde ve yüksek derecede bir iliĢkinin olduğu da saptanmıĢtır (r = 0,90). 

Söz konusu kaynaktan 1931-1998 yılları arası için elde edilen veriler kullanılmıĢtır. Nitekim 

araĢtırma bölgesindeki kayıtlar 1931 yılından daha eskiye gitmemektedir. 

 

2.4. Geçmişe yönelik iklim verilerinin elde edilmesi 

Yıllık halka kalınlığı incelemesi ile geçmiĢe yönelik iklim verilerinin kestirilmesi için öncelikle 

deneme alanlarından elde edilen yıllık halka verileri ile bölge için mevcut kayıtlı veriler 

arasındaki iliĢki aranmıĢtır. Bunun için gruplandırılmıĢ değiĢik mevsimsel ve aylık veriler 

denenmiĢ ve en iyi iliĢkiyi mayıs-haziran dönemi toplam yağıĢ miktarının gösterdiği 

anlaĢılmıĢtır. Hughes ve ark. (2001) tarafından daha geniĢ bir bölge olan Ege Bölgesi için 

yapılan çalıĢmada da, mayıs-haziran dönemi toplam yağıĢ miktarları kullanılmıĢtır.  

 

Deneme alanlarından toplanan yıllık halka verileri değiĢik zaman dilimlerini kapsamaktadır. 

Dolayısıyla yıllık halka kronolojisi iki farklı uzunluktaki zaman dilimi için yapılmıĢtır. Birinci 

kronoloji bütün deneme alanlarından (9 adet) toplanan verilerin değerlendirilmesiyle 

oluĢturulmauĢ ve iĢ 1776-1998 dönemini kavramıĢ, ikincisi ise sadece üç yaĢlı ardıç (J. excelsa 

Bieb.) yıllık halka verilerine dayanmıĢ ve 1339-1998 dönemini kapsamıĢtır. 

 

Mayıs-haziran toplam yağıĢ kronolojisinin oluĢturulması amacıyla kullanılacak regresyon 

denklemi aĢamalı (stepwise) regresyon yöntemi kullanılarak elde edilmiĢtir. Yukarıda değinilen 

birinci kronoloji için mayıs-haziran toplam yağıĢ varyansının % 43‘ünü açıklayan (R
2
 = 0,43) ve 

birinci, üçüncü ve sekizinci serileri serbest değiĢken olarak kabul eden denklem kullanılmıĢtır. 

Ġkinci kronoloji için ise birinci ve üçüncü serileri serbest değiĢken olarak kullanan ve mayıs-

haziran toplam yağıĢ varyansının % 58‘ini açıklayan (R
2
 = 0,58) regresyon denklemi 

kullanılmıĢtır. 

 

2.5. Kurak ve Nemli Periyotların Analizi  

Kurak ve nemli yılların tespitine 1339-1998 dönemi için kestirilmiĢ olan mayıs-haziran toplam 

yağıĢ değerlerinden faydalanılmıĢtır. Kuraklık analizi için 53.55 mm olan eĢik değeri 

kullanılmıĢtır. Bu eĢik değer 1931-1998 dönemine iliĢkin gözlenen mayıs-haziran ortalama yağıĢ 

miktarının % 80‘i olarak alınmıĢtır. Kuraklık Ģiddetleri ve uzunlukları olasılıklarının 

hesaplanmasında Monte Carlo simulasyonu kullanılmıĢtır. (Bu yöntemin ayrıntıları için bakınız, 

Touchan ve ark. (1999)). Yine nemli dönemlerin analizinde de 1931-1998 yılları arasında 

gözlenen mayıs-haziran toplam yağıĢ değerlerinden faydalanılmıĢ ve bu aylar için ortalama 

yağıĢın % 120‘si olan 80.33 mm değeri eĢik değer olarak kullanılmıĢtır. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1. Kronoloji 

Toplam dokuz deneme alanından elde edilen ve en uzununu ardıç  (J. excelsa Bieb.)‘ın 

oluĢturduğu kronolojilerin uzunlukları 229-849 yıl (1152-2000) arasında değiĢmektedir (ġekil 2). 

 

Her deneme alanında, ağaçlar arasında hesaplanan ortalama korelasyonlar yıllık halka 

kalınlıklarında yeteri ölçüde iklim etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu ortalama korelasyon 

katsayısı 0.32 ile 0.56 arasında değiĢmektedir. En yüksek korelasyon Elmalı - Sedir deneme 

alanına (ELMC) ait iken en düĢük korelasyon da Alanya - Kozlu Pınarı - karaçam deneme 
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alanına (KOP) aittir. Bu deneme alanında ortalama korelasyonun düĢük bulunması, karaçamın 

iklim koĢullarına karĢı olan düĢük duyarlılığı ile açıklanabilir. 
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ġekil 2. Deneme alanlarından elde elde edilen verilerin kapsadığı dönemler (Touchan ve ark.2003‘ten) 

Figure 2. Time coverage of chronologies (from Touchan et al. 2003) 

 

Bazı ardıç ve sedir örneklerinin incelenmesinde, zaman zaman gerçekleĢen yangın olaylarının 

sebep olduğu, kayıp yıllık halkalar nedeniyle zorluklar yaĢanmıĢtır. Kayıp yıllık halka oranları 

ardıçta % 0,07-0,15, sedirde ise % 0,11-0,15 aralığında olmuĢtur. Fisher (1994) Amman‘da 

yaptığı bir çalıĢmada, ardıçta (J. excelsa Bieb.) % 8.8‘e varan kayıp yıllık halka ve yalancı  yıllık 

halka tespit etmiĢtir. Yine Touchan ve ark. (1999) Güney Ürdün‘de ardıçta (J. phoenicia L.) 

yaptıkları çalıĢmada % 0.71 oranında kayıp yıllık halkaya rastlamıĢlardır. Sedirdeki kayıp yıllık 

halkaların muhtemel nedenleri arasında lokal yangınların yanında ağır kar yağıĢlarının neden 

olduğu dal kırılma tahribatları da sayılabilir. 

 

Bütün deneme alanlarından elde edilen kronolojilerin ikili ortalama korelasyonu anlamlı 

bulunmuĢtur (r = 0.35, n = 225, p    0.01). 

 

3.2. Dendroklimatolojik Bulgular 

1776-1998 dönemi için iklim verilerini kestirmede transforme edilmiĢ (standartlaĢtırılmıĢ) yıllık 

halka verileri ile mayıs-haziran dönemi toplam yağıĢ miktarları arasındaki iliĢkiden 

faydalanılmıĢtır. Önce elde edilmiĢ olan 9 kronoloji için temel bileĢenler analizi (principal 

component analysis) yapılmıĢ ve bu analiz sonucu elde edilen komponentler regresyon analizine 

sokulmuĢtur. Bu regresyon analizi sonucunda; 

 

Y = 66.3 – 8.49 PC1 – 5.51 PC3 – 8.53 PC8 

 

denklemi elde edilmiĢtir. Bu denklem ile mayıs-haziran toplam yağıĢ miktarının gösterdiği 

varyansın % 47‘si bu üç komponent (PC1, PC3 ve PC8) aracılığı ile açıklanabilmiĢtir (ġekil 3-

A). Denklemde Y : Mayıs-haziran dönemi toplam yağıĢ miktarı (mm); PC1, PC3, PC8 : 1. 3. ve 

8. Kronolojileri göstermektedir. 
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Regresyon denklemi için F=20.82 ve P   0.0001 olarak hesaplanmıĢtır. 1339-1998 dönemi için 

de benzer Ģekilde; 

 

Y = 67.3 – 12.6 PC1 + 5.44 PC3 

 

regresyon denklemi elde edilmiĢtir (F = 26.93, P   0.0001). Ġki komponent aracılığı ile bu 

dönem için gözlenen mayıs-haziran dönemi toplam yağıĢ varyansının % 44‘ü açıklanabilmiĢtir 

(ġekil 3-B) 

 

Bu iki regresyon arasında yüksek oranda bir korelasyon bulunmuĢtur (r = 0.91, n= 222, P   

0.0001). Her iki regresyon için de 1931-1998 dönemine ait gözlenen yağıĢ değerlerinden 

faydalanılmıĢtır. Bu iki regresyonla kestirilen yağıĢ değerleri ile 1931-1998 dönemine ait 

gözlenen gerçek yağıĢ değerleri ġekil 3‘teki grafikte görülmektedir. 

 

3.3. Kurak ve Yağışlı Periyotların Analizi 

Kurak dönemlerin analizi 1339-1998 dönemi için elde edilen kronolojiye dayalı olarak 

yapılmıĢtır. Daha önce de belirtildiği gibi bu iki kronoloji istatistikleri arasında büyük benzerlik 

vardır. 

 

Mayıs-haziran yağıĢ miktarlarına ait kestirilmiĢ değerler grafiği ġekil 5 te verilmiĢtir. ġekilde 

yatay dolu çizgi kayıtlı verilerin ortalamasını, yatay kesikli çizgi 1931-1998 yılları arasındaki 

mayıs-haziran toplam yağıĢ değerlerinin % 120 sini (80.33 mm) gösteren eĢik, yatay noktalı 

çizgi 1931-1998 yılları arasındaki mayıs-haziran toplam yağıĢ değerlerinin % 80‘ini (53.55 mm) 

gösteren eĢik, gri renkte görülen grafik kayıtlı verileri, diğer siyah renkli grafik ise kestirilmiĢ 

verileri göstermektedir. 

 

Elde edilen bu sonuçlara göre 1339-1998 yılları arasında ortalama 4.8 yıl aralıkla gerçekleĢen 

139 ilkbahar kuraklığı vuku bulmuĢtur. Bu sonuç Touchan  ve ark. (1999) tarafından Ürdün için 

elde edilen sonuçlara benzemektedir. Nitekim Ürdün‘de de ilkbahar kuraklıklarının ortalama 

aralığı 4.2 yıl olarak hesaplanmıĢtır. Ġlkbahar kuraklık periyotları arasındaki en uzun aralık 1848-

1866 yılları arasında ve 19 yıl olmuĢtur. 139 ilkbahar kuraklık periyodundan 117 si 1 yıl 

uzunluğunda, 5 tanesi 2 yıl uzunluğunda, 4 tanesi 3 yıl uzunluğunda ve 1 tanesi de 4 yıl 

uzunluğunda (1476-1479) gerçekleĢmiĢtir. En kurak yıl 1746 yılında 15.95 mm ile yaĢanmıĢtır. 

Kayıtlı yağıĢ değerlerine göre ise en kurak ilkbahar 18 mm ile 1935 yılında yaĢanmıĢtır. 

Gözlenen değerlere bakıldığında 1-2 yıllık kurak periyotlar düzenli bir dağılıĢ göstermektedir. 

Diğer taraftan 3-4 yıllık kuraklık periyotlarının 16. ve 17. yüzyıllarda hiç yaĢanmadığı 

anlaĢılmaktadır. 
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ġekil - 3. Kestirilen ve 1931-1998 dönemine ait gözlenen mayıs-haziran dönemi yağıĢ değerleri : (A)  

dokuz kronolojiye dayalı ve 1776-1998 dönemi için, (B) üç kronolojiye dayalı ve 1339-1998 dönemi için 

(Touchan ve ark. 2003‘ten) 

 

En yağıĢlı ilkbahar 1827 yılında 127 mm ile yaĢanmıĢtır. Kayıtlı verilere göre ise 1936 yılı 122 

mm ile en yağıĢlı ilkbahar olmuĢtur. Yine kayıtlı veriler 1-2 yıllık yağıĢlı ilkbahar periyotlarının 

düzenli dağıldığını göstermektedir (1980‘li yılların baĢı hariç). Daha uzun dönemli yağıĢlı 

ilkbahar periyotları 1532-1535 ve 1688-1690 aralıklarında yaĢanmıĢtır. 

 

Yapılan Monte Carlo Simülasyonu sonuçlarına göre bölgede 659 yıl boyunca 6 yıl ve daha uzun 

ilkbahar kuraklığı yaĢanması olasılığının % 11.6 olduğu anlaĢılmıĢtır (ġekil 5). Nitekim yapılan 

1000 simülasyondan sadece %11.6 sında 1 defa 6 yıllık kuraklık gerçekleĢmiĢtir. YağıĢlı 

periyotlar daha çok 1800‘lü yıllardan önce gerçekleĢmiĢtir. Gerçekten de 5 yıllık yağıĢlı 

periyotların hepsi 1756 yılından önceye rastlamaktadır. 

 

Gerçek değerler 

Kestirilen değerler 
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ġekil 5. Monte carlo simülasyonu ile elde edilmiĢ tahmini mayıs-haziran toplam yağıĢ grafiği (Touchan 

ve ark. 2003‘ten) 

 

4. Sonuç 

Yıllık halkalar geçmiĢe yönelik iklim verilerini içinde barındıran iyi bir arĢiv niteliğindedir. Bu 

çalıĢma ile ülkemizin Batı Akdeniz Bölgesi için ciddi ve önemli iklim verileri elde edilmiĢtir. 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen geçmiĢ yıllara ait ilkbahar yağıĢ değerleri, doğal kaynak 

yöneticilerinin bölgede son 660 yılda yaĢanmıĢ kuraklıkların süresini, Ģiddetini ve tekerrür 

aralığını daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu bilgilerden hareketle gelecekte 

yaĢanması muhtemel kuraklık ve aĢırı yağıĢlı periyotların neden olacağı iklimsel felaketlere karĢı 

önlem alınması da mümkün olabilecektir.  

 

Bu çalıĢma sonuçlarına göre son 6 yüzyıllık dönem içinde en uzun kurak periyot uzunluğu 4 yıl 

olmuĢtur (1476-1479 yılları arası) ve bir defa gerçekleĢmiĢtir. 3 yıllık kuraklık periyotları 18-20. 

yüzyıllar arasında yaĢanmıĢtır. Mante Carlo Simülasyonu 5 yıldan daha uzun periyotların 

ülkemizin Batı Akdeniz Bölgesi‘nde gerçekleĢme olasılığının çok düĢük olduğunu 

göstermektedir. Uzun süren kuraklık periyotlarının 1500 ve 1600‘lü yıllarda gerçekleĢmemiĢ 

olması ve bu yıllarda uzun süren yağıĢlı yılların bulunuyor olması bu döneme ait muhtemel bir 

ilkbahar iklimi değiĢikliğine iĢaret etmektedir. 
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Özet 
Mumcular Orman ĠĢletme ġefliğinde 2006 yılında gerçekleĢtirilen kızılçam (Pinus brutia Ten.)yapay 

gençleĢtirme çalıĢmalarında yetiĢme ortamı koĢullarının ve büyümeye etki eden faktörlerin incelendiği bu 

çalıĢma, 2011 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, toplam 10 bölmeden, 150 deneme alanı seçilmiĢ ve 

bu deneme alanlarında çeĢitli ölçü ve tespitler yapılmıĢtır. Kızılçam gençliklerinde ortalama boy 

büyümesi değerleri; 5. yaĢta 21,5-35,8 cm arasında değiĢmektedir. AraĢtırma kapsamında, kızılçam 

fidanlarının büyümesi üzerinde etkili olabilecek en önemli faktörleri belirlemek için, faktör analizi 

uygulanmıĢtır. Faktör analizi sonucunda büyüme performansı üzerinde, Bakı, Yamaç Durumu, Fizyolojik 

Toprak Derinliği, Organik Madde Miktarı ve Ortalama YağıĢ faktörlerinin etkili olduğu belirlenmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: Kızılçam, büyüme, yetiĢme ortamı koĢulları, faktör analizi 

 

Abstract 

This study, investigating the effective factors on the site conditions and growth performance of Turkish 

Red Pine‘s (Pinus brutia Ten.) seedlings of artificial regeneration practices applied in 2006 at the Turkish 

red pine stands in Mumcular Forest Range District, was carried out in 2011. In this concept, 150 trial sites 

were selected at 10 departments of Mumcular Forest Range District and various measurements and 

determinations have been made in these sites. Height growths of seedlings at the trial sites were 

measured. The heights varied 21.5-35.8 cm in the age of 5. Factor analysis was implemented to find out 

the most effective factors on the growth performance of seedlings of artificial regeneration practices in 

research area. According to the results, the factors of factor analysis, it was found that Exposition, 

Situation of Aspect, physiological soil depth, the amount of organic matter and mean rainfall were the 

most effective factors on growth performance of Turkish red pine seedlings. 

 

Keywords: Turkish red pine, growth, site conditions, factor analysis 

 
1. Giriş 

Toplum yaĢamını tehdit eden çevre sorunlarının temelini, doğal kaynaklardan plansız ve aĢırı 

yararlanmalar sonucunda ekolojik dengenin bozulması oluĢturmaktadır. Çepel (1995)‘e göre, çok 

sayıdaki yaĢam formunun kendi içinde, karĢılıklı ve çevre faktörleri ile meydana getirdiği 

karmaĢık iliĢkiler sonucunda ortaya çıkan ekolojik dengenin bozulması sonucunda yeniden bu 

dengenin sağlanması için oldukça uzun bir sürecin geçmesi gerekmektedir. Doğal olarak 

kendisini yenileyebilen en önemli doğal kaynak olan ormanlar, söz konusu ekolojik dengenin en 

önemli öğelerinden birisini oluĢturmaktadır. Bu kapsamda ormanlar, çok sayıda bitki ve hayvan 

türüne ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda mevcut yetiĢme ortamı koĢullarının (toprak ve 

iklim) devamlılığının sağlanmasını ve iyileĢtirilmesini de emniyet altına almaktadır (Barnes ve 

ark., 1998 ). Dolayısıyla ormanların sağladığı ürün ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması 

hem ekolojik dengenin korunması hem de yaĢam kalitesinin artırılması açısından büyük bir 

önem taĢımaktadır. Bu itibarla ormanların devamlılığının sağlanması yeni orman alanlarının 

kazanımı ve mevcut bozuk nitelikli ormanların iyileĢtirilmesi konusunda silvikültür bilimine 

önemli görevler düĢmektedir (Saatçioğlu, 1969). Ülkemiz farklı yetiĢme ortamı koĢullarının 

mailto:halilbarisozel@yahoo.com
mailto:ekirdar@yahoo.com
mailto:ademirci@ktu.edu.tr
mailto:yusufgormez@hotmail.com
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etkisi nedeniyle yayılıĢ alanını geniĢliği ve tür çeĢitliliği bakımından oldukça zengin doğal 

orman kaynaklarına sahiptir. Son verilere göre ülkemizdeki toplam orman alanı 21,2 milyon 

hektar olup, bu alanın %50‘si (10,6 milyon ha) bozuk niteliklidir (OGM, 2006). Ülkemiz 

ormanlarında ortaya çıkan bu olumsuz durumun ortadan kaldırılması için, yetiĢme ortamı 

koĢullarına uygun tür ve orijinler kullanılarak tüm ülke düzeyinde bir ağaçlandırma seferberliğini 

baĢlatılması her açıdan önem taĢımaktadır. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan ve insanlığın 

karĢılaĢtığı en önemli çevre sorunu olan küresel ısınma ve kuraklık probleminin engellenebilmesi 

için en önemli doğal güvence olan ormanların kalite ve alansal olarak geniĢletilmesi tüm 

ülkelerin uzun ve kısa süreli çevre politikalarında sürekli olarak yer almaktadır. Diğer taraftan 

ülke topraklarının kaybedilmesine yol açan en önemli tehdit olan erozyon tehlikesinin 

engellenmesinde de ormanların çok büyük bir katkısı bulunmaktadır. Nitekim ülkemizin 

%59,6‘sında çok Ģiddetli, %20,9‘unda orta Ģiddetli ve %7,3‘ünde hafif Ģiddetli olmak üzere 

toplam %87,8‘inde erozyon tehlikesi bulunmaktadır (Yumurtacı, 2011). Bu doğrultuda erozyona 

karĢı koymanın ilk ve en etkili yolu olan orman örtüsünün oluĢturulması için baĢarılı 

ağaçlandırma çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi Ģarttır. Ülkemiz ormanlarının azalmasında etkili 

olan en önemli tehditlerden birisi de orman yangınlarıdır. 1973-2010 yılları arasında ülkemizde 

toplam 85297 adet orman yangını meydana gelmiĢ ve bu yangınlarda 1728653 ha orman alanı 

kül olmuĢtur. Diğer taraftan bu yangınların %82‘si Akdeniz Bölgesinde meydana gelmiĢ ve 

verimli kızılçam ormanlarının tahrip olmasına ve önemli ekonomik zararların meydana 

gelmesine neden olmuĢtur (Küçükosmanoğlu, 2010).  

 

Kuraklığa dayanıklı olması, hızlı büyümesi, yayılıĢ alanının büyüklüğü (4,2 milyon ha), 

odununun birçok alanda kullanılması, odun dıĢı orman ürünü olan reçinenin üretimi gibi 

nedenlerle kızılçamın (Pinus brutia Ten.) ülkemiz açısından büyük bir ekonomik önemi 

bulunmaktadır (Boydak ve ark., 2006). Bu nedenle verimli doğal kızılçam ormanlarının 

devamlılığının sağlanması ve bozuk nitelikli kızılçam ormanlarının da baĢarılı yapay 

gençleĢtirme ve ağaçlandırma çalıĢmaları ile yeniden verimli hale getirilmesi ormancılığımızın 

en önemli hedeflerinden birisi olmalıdır. BaĢarılı gençleĢtirme ve ağaçlandırma çalıĢmalarının 

gerçekleĢtirilmesinde uygun tür ve orijin seçimi, kaliteli fidan üretimi, uygun arazi hazırlığı, 

doğru gençleĢtirme veya ağaçlandırma tekniğinin uygulanması ve entansif bakım tedbirlerinin 

alınması gibi çok sayıda faktörün etkisi bulunmakla birlikte dikilen fidanların yetiĢme ortamı 

koĢullarından hangi ölçüde faydalandığı konusunun da belirlenmesinde yarar bulunmaktadır 

(Taiz ve Zeiger, 1998; Graham ve ark., 2004; Akman ve Güney, 2005).  

 

Milas Orman ĠĢletme Müdürlüğüne bağlı Mumcular Orman ĠĢletme ġefliğinde 2006 yılında 

yapılan kızılçam yapay gençleĢtirme alanlarında gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada da, bazı yetiĢme 

ortamı koĢulları (edafik, klimatik ve fizyografik faktörler) ile kızılçam fidanlarının büyüme 

performansı arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir.  

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1. Materyal 
AraĢtırmanın gerçekleĢtirildiği Mumcular Orman ĠĢletme ġefliği 36˚ 58

ı
 06

ıı
 - 37˚ 11

ı
 12

ıı
 kuzey 

enlemleri ile 27˚ 11
ı
 55

ıı
 - 27˚ 33

ı
 20

ıı
 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Engebeli bir arazi 

yapısına sahip olan plan ünitesinin ortalama rakımı 405 m olup, yapay gençleĢtirme sahasının 

ortalama rakımı 385 m‘dir. Bölgenin en alçak noktası 0 m rakım ile Sıralık Koyu, en yüksek 

noktası ise 810 m rakım ile Yalıdağı tepe‘dir. Plan ünitesinde 2004 yılında gerçekleĢtirilen 

envanter çalıĢmalarının sonuçlarına göre, yöredeki toplam orman alanı 21767,5 ha olarak tespit 

edilmiĢtir. AraĢtırma alanındaki ormanlar meĢcere kuruluĢları açısından değerlendirildiğinde, 
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yöre ormanlarının 12936 ha‘nın saf meĢcere kuruluĢunda olduğu, 8831,5 ha‘nın ise karıĢık 

meĢcere kuruluĢunda olduğu belirlenmiĢtir (OGM, 2004).  

Mumcular plan ünitesinde meteoroloji istasyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle araĢtırma alanına 

ait iklim yapısını incelemek için, 27 m rakımlı Bodrum‘da bulunan meteoroloji istasyonundan 

elde edilen sıcaklık ve yağıĢ değiĢkenlerine ait veriler enterpole edilmiĢtir. GerçekleĢtirilen 

enterpolasyon iĢlemlerinde Schreiber ve Lapse-rate formüllerinden yararlanılmıĢtır. Bu konuda 

Çepel (1995) ve Özyuvacı (1999) tarafından denizden ortalama yükseltisi bilinen fakat 

meteoroloji istasyonu bulunmayan bir yörenin iklimi hakkında genel bir bilgi sahibi olabilmek 

için, denizden ortalama yüksekliği bilinen bir meteoroloji istasyonundan elde edilen yağıĢ ve 

sıcaklık değerlerinin, Schreiber ve Lapse-Rate formülleri kullanılarak enterpole edilmesi 

önermektedirler. Yapılan enterpolasyon iĢlemlerinin sonucunda Mumcular serisinde ortalama 

sıcaklık 21,3°C, ortalama yağıĢ 48,3 mm, ortalama nisbi nem %65,7 olarak belirlenmiĢtir. Bu 

itibarla araĢtırma alanı Ege Bölgesinde olmakla birlikte Akdeniz ikliminin etkisi altında 

bulunmaktadır. Buna göre yörede yazlar sıcak ve kurak, kıĢlar ise ılık ve yağıĢlı geçmektedir. 

Ayrıca yörede vejetasyon süresinin uzunluğu 6 aydır. Mumcular plan ünitesinde toprak yapısı 

genel olarak Mesozoik devirde meydana gelmiĢ olan Jura ve Kratase kalkerlerinden 

oluĢmaktadır. Böylece araĢtırma alanında kireç taĢı ile ayrıĢmıĢ andezit ve Ģist oluĢumları yaygın 

olarak meydana gelmiĢtir (MTA, 2004). Diğer taraftan, kızılçam yapay gençleĢtirme alanlarında 

genel toprak yapısının, orta taĢlı bir iskelet muhtevasına sahip olduğu, orta derinlikte ve alkalen 

bir yapı gösterdiği bildirilmektedir (OGM, 2004). AraĢtırmanın yürütüldüğü kızılçam yapay 

gençleĢtirme alanları, Mumcular Orman ĠĢletme ġefliğinin toplam 10 bölmesinin sınırları içinde 

yer almaktadır (Tablo 1). Söz konusu bu bölmelerde 2006 yılı Temmuz ayında meydana gelen 

yangın sonrasında yapay gençleĢtirme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalar kapsamında 

öncelikli olarak, yanan ağaçlar kesilerek bölme dıĢına çıkarılmıĢ, alanda örtü temizliği yapılarak 

mineral toprak açığa çıkarılarak uygun çimlenme koĢulları oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. Daha 

sonra aynı yılın Eylül ayından itibaren tam alanda Mumcular orijinli kızılçam tohumu ekmek 

suretiyle yapay gençleĢtirme çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk çimlenmelerin meydana geldiği 

2007 yılından itibaren 3 yıl süre ile ot alımı ve yer yer çapalama yapmak suretiyle gençlik 

bakımı tedbirleri uygulanmaya çalıĢılmıĢtır (OGM, 2007).  

 
Tablo 1. Kızılçam yapay gençleĢtirme alanlarının bölmeler itibarıyla dağılımı 

ĠĢletme 

ġefliği 
Bölme No 

GençleĢtirme 

Alanı (Ha) 

Mumcular 

91 4,0 

118 11,5 

119 17,0 

120 8,5 

121 9,7 

122 5,5 

123 5,0 

153 3,0 

154 8,0 

155 12,0 

 

2.2. Metot 

Mumcular Orman ĠĢletme ġefliğinde 2006 yılında meydana gelen yangın sonrasında kızılçamda 

gerçekleĢtirilen yapay gençleĢtirme alanlarında, kızılçam fidanlarının büyüme performansı 

üzerinde etkili olan yetiĢme ortamı faktörlerini belirlemek ve aralarındaki iliĢkinin düzeyini 

ortaya koymak amacıyla gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada, öncelikli olarak yapay gençleĢtirme 

alanlarından gerekli verileri toplamak amacıyla tesadüfi örnekleme yöntemine göre geçici 
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deneme alanları alınmıĢtır. Bir araĢtırmadan elde edilecek sonuçların güvenirliğinde çok sayıda 

faktörün etkisi bulunmaktadır. Bu faktörlerin baĢında ise örnek büyüklüğü gelmektedir. Bu 

kapsamda kızılçam yapay gençleĢtirme alanlarında gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada Tablo 1‘de 

belirtilen bölmelerden alınacak örnek alanı sayısını belirlemek amacıyla örnek büyüklüğünü 

veren aĢağıdaki formülden (DaĢdemir ve Güngör, 2010) yararlanılmıĢtır.  

 

 

                                                                                       

 

 

 

Burada n: Örnek büyüklüğünü, Z: Güven katsayısını (%95‘lik güven düzeyi için Z=1,96 

alınmıĢtır.), N: Ana kütle büyüklüğünü (bölmeler itibarıyla yapay gençleĢtirme alanları), p: 

Ölçülmek istenen büyüklüğün ana kütlede bulunma oranı (p=0,5 alınmıĢtır), q: 1-p ve D: Kabul 

edilen örnekleme hatasını (%10 alınmıĢtır) göstermektedir. Diğer taraftan, alınan örnek alanların 

Ģekli de elde edilecek verilerin güvenilirliği açısından oldukça önemlidir. Özellikle ağaçlandırma 

alanlarında ve doğal meĢcerelerde yapılan araĢtırmalarda komĢuluk iliĢkilerinin en alt düzeyde 

kaldığı kare ve dikdörtgen Ģeklinde olması önerilmektedir (Kalıpsız, 1994). Buna göre bölmeler 

itibarıyla yapay gençleĢtirme alanlarının büyüklüğü dikkate alınarak alınan 20 x 20 m (400 m
2
) 

büyüklüğündeki deneme alanlarının sayısı Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 
Tablo 2. Deneme alanlarına iliĢkin tanıtıcı bilgiler 

ĠĢletme 

ġefliği 
Bölme No 

GençleĢtirme 

Alanı (Ha) 

Deneme 

Alanı 

Büyüklüğü 

(m
2
) 

Deneme 

Alanı 

Sayısı 

(Adet) 

Mumcular 

91 4,0 400 10 

118 11,5 400 19 

119 17,0 400 22 

120 8,5 400 15 

121 9,7 400 17 

122 5,5 400 12 

123 5,0 400 12 

153 3,0 400 8 

154 8,0 400 15 

155 12,0 400 20 

 

Tablo 2 incelendiğinde araĢtırma kapsamında toplam 10 bölmede bulunan farklı büyüklükteki 

deneme alanlarından toplam 150 adet deneme alanı alınmıĢtır.  

 

GençleĢtirme ve ağaçlandırma çalıĢmalarında sahanın baĢarı durumu tespit edilirken üzerinde 

önemle durulan kriter birim alandaki (hektarda) birey sayısıdır. Çünkü birey sayısı yaĢama 

yüzdesinin hesaplanmasında kullanılan en geçerli değiĢkendir (Saatçioğlu, 1970; Ürgenç, 1998). 

Ancak gerek doğal gençliklerde gerekse dikim veya ekim yoluyla alana getirilen bireylerde 

yetiĢme ortamı koĢullarından yeterince faydalanıp faydalanılmadığını belirlemede kullanılan en 

önemli kriter boy büyümesidir. Çünkü alana gelen genç bireyler her Ģeyden önce bir boy 

büyümesi yaparak ıĢıktan ve kök büyümesi yaparak topraktaki su ve mineral besin 

maddelerinden daha fazla yararlanma eğilimindedirler (Çepel ve ark., 1977; Kantarcı, 1982). Bu 

itibarla yapay gençleĢtirme alanlarından alınan örnekleme alanlarında, birey sayısı ve fidanların 
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boy büyümesi değerleri tespit edilmiĢtir. Fidan boyunun belirlenmesinde milimetre 

hassasiyetinde dijital boy ölçer kullanılmıĢtır.  

 

Yapay gençleĢtirme alanlarında kızılçam fidanlarının büyüme performansı üzerinde etkili olan 

yetiĢme ortamı koĢullarının belirlenebilmesi için bazı önemli toprak özelliklerinin belirlenmesi 

gerekmiĢtir. Bu amaçla, yangının meydana geldiği yapay gençleĢtirme alanlarında değiĢen 

fizyografik koĢullar (bakı ve rakım) dikkate alınarak toprak profilleri açılmıĢ, açılan toprak 

profillerinde fizyolojik ve mutlak toprak derinlikleri ile strüktür yapısı ve kökçük durumu 

incelenmiĢtir. Ayrıca açılan profillerden toprak analiz ilkeleri dikkate alınarak (Kantarcı, 2000; 

Scheffer ve Schachtschabel, 2001) horizonlara göre bozunmuĢ toprak örnekleri alınmıĢ ve alınan 

bu toprak örnekleri laboratuar ortamında çeĢitli analizlere tabi tutulmuĢtur (Kacar, 1996). Söz 

konusu analizlerde tekstür, pH, azot, fosfor, potasyum ve organik madde tayini 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

AraĢtırmadan elde edilen verilerin istatistiki değerlendirmeleri için, SPSS (Statistical Package for 

Social Science) 9.0 paket programından yararlanılmıĢtır. Ġstatistik analizlerde kullanılan verilerin 

normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için, Kolmogoraf Simirnov testi 

uygulanmıĢtır. Boy büyümesi ilk yaĢlardan itibaren alana gelen fidanların büyüme performansı 

gösteren en önemli değiĢkenlerden birisidir (Graham ve ark., 2004). Söz konusu bu değiĢken 

çevresel faktörlerden, genetik faktörlerden ve uygulanan silvikültürel tekniklerden önemli ölçüde 

etkilenmektedir. Dolayısıyla, boy büyümesi gibi önemli bir kantitatif karakter üzerinde etkili 

olan faktörlerin tespit edilmesinde, çok boyutlu istatistiksel analizlerden yararlanılması 

önerilmektedir (Oliver ve Larson, 1996). Çok boyutlu istatistiksel analiz teknikleri; her bir obje 

için çok sayıda, birbirinden farklı fakat birbiriyle iliĢkili değiĢkenlerin ölçüldüğü ve bütün 

değiĢkenlerin dikkate alınıp, ortaklaĢa değerlendirildiği tekniklerdir (DaĢdemir, 1995). Bu 

araĢtırmada da kızılçam fidanlarının boy büyümesine etki eden faktörlerin incelenmesinde çok 

boyutlu istatistiksel analizlerden faktör analizi ve çoğul regresyon analizinden yararlanılmıĢtır.  

 

3.Bulgular 

 

3.1.Yetişme Ortamına İlişkin Bulgular 

 

3.1.1. Klimatik Faktörlere İlişkin Bulgular 

Deneme alanlarının alındığı bölmelere ait ortalama sıcaklık ve ortalama yağıĢ değerleri 27 m 

rakımlı Bodrum Meteoroloji Ġstasyonundan elde edilen verilerden enterpolasyon yapmak 

suretiyle elde edilmiĢtir (Tablo 3). 
 

Tablo 3. Bölmeler itibarıyla ortalama yağıĢ ve ortalama sıcaklık değerleri. 

ĠĢletme 

ġefliği 
Bölme No Rakım (m) 

Ort. 

YağıĢ (mm) 

Ort. Sıcaklık 

(°C) 

Mumcular 

91 435 48,4 23,1 

118 428 42,5 25,6 

119 440 52,3 21,3 

120 445 54,6 20,4 

121 437 49,2 20,7 

122 410 45,3 28,4 

123 418 46,7 26,5 

153 423 47,9 27,8 

154 432 48,2 21,0 

155 443 53,8 21,2 
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Tablo 3‘deki değerler incelendiğinde araĢtırma alanı oluĢturan bölmeler arasında ortalama 

yağıĢın 42,5 mm ile 54,6 mm arasında değiĢtiği, ortalama sıcaklığın ise 20,4°C ile 27,8°C 

arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir.  

 

 

3.2. Edafik Faktörlere İlişkin Bulgular 

Mumcular Orman ĠĢletme ġefliğinde kızılçam yapay gençleĢtirme çalıĢmalarının 

gerçekleĢtirildiği bölmelerde açılan profillerde gerçekleĢtirilen incelemeler sonucunda belirlenen 

özelliklere iliĢkin bulgular Tablo 4‘de verilmiĢtir. 

 
Tablo 4. Bölmeler itibarıyla açılan toprak profillerinde yapılan ölçüm ve tespit sonuçları 

ĠĢletme 

ġefliği 

Bölme  

No 

Fizyolojik 

Derinlik 

(cm) 

Mutlak 

Derinlik 

(cm) 

Kökçük 

Durumu 
Strüktür Tipi 

Mumcular 

91 63 82 Orta Kırıntılı 

118 83 95 Orta Kırıntılı 

119 
62 80 Orta Granülar 

120 
50 61 Orta Kırıntılı 

121 56 65 Sık Kırıntılı 

122 
58 43 Sık Granülar 

123 
65 52 Sık Kırıntılı 

153 
67 88 Zayıf Granülar 

154 53 34 Orta Kırıntılı 

155 
60 72 Zayıf Granülar 

 

Tablo 4‘e göre en yüksek fizyolojik ve mutlak toprak derinliği 118 nolu bölmede tespit 

edilmiĢtir. Diğer taraftan, 122 ve 154 nolu bölmelerde fizyolojik toprak derinliğinin mutlak 

toprak derinliğinden daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Yapay gençleĢtirme alanlarının edafik koĢullarının belirlenmesinde ikinci aĢamayı açılan toprak 

profillerinden horizonlara göre alınan toprak örneklerinde laboratuar koĢullarında 

gerçekleĢtirilen bazı kimyasal analizler oluĢturmaktadır. Bu analizlerde pH, organik madde, azot, 

fosfor ve potasyum gibi önemli toprak özellikleri incelenmiĢtir (Tablo 5). 
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Tablo 5. Toprak örneklerinin kimyasal analizleri sonucunda belirlenen minimum ve maksimum değerler 

 ĠĢletme 

ġefliği 

Bölme 

No 
pH 

Organik 

Madde  

(%) 

Azot (N) 

(%) 

Fosfor (P) 

(ppm) 

Potasyum (K) 

(ppm) 

  Min. Max Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Mumcular 

91 5.28 6.35 1.25 4.35 1.08 1.24 8.0 35.0 65.0 224.0 

118 6.14 8.35 3.11 9.53 0.43 0.65 5.0 16.0 76.0 253.0 

119 5.54 7.43 2.36 10.25 0.21 0.76 4.0 28.0 48.0 118.0 

120 6.45 7.38 1.10 6.86 0.36 0.87 7.0 43.0 104.0 374.0 

121 5.15 6.28 1.75 4.63 1.48 1.73 9.0 54.0 116.0 382.0 

122 6.22 8.10 2.56 11.46 0.71 0.94 7.0 47.0 118.0 394.0 

123 5.35 6.43 1.53 12.98 1.26 1.65 6.0 63.0 94.0 298.0 

153 5.38 6.40 1.83 13.75 1.33 1.78 4.0 51.0 53.0 165.0 

154 6.30 8.85 1.44 12.65 0.18 0.59 5.0 72.0 37.0 114.0 

155 5.80 7.40 1.13 14.58 0.25 0.64 5.0 64.0 25.0 108.0 

 

Tablo 5‘de yer alan özellikler sırasıyla incelendiğinde araĢtırma alanındaki toprak asiditesinin 

genel olarak hafif derecede asit ile orta derecede alkalen arasında değiĢtiği ortaya çıkmıĢtır. 

Çepel (1995) ve Scheffer ve Schachtschabel (2001) tarafından gerçekleĢtirilen topraktaki organik 

madde miktarı sınıflandırmasına göre araĢtırma alanındaki toprakların organik madde miktarı 

yönünden, az (%1-3) ile çok yüksek (%10-15) sınıflar arasında yer aldığı tespit edilmiĢtir. 

 

GençleĢtirme alanlarında topraktaki makro besin elementlerinin (azot, fosfor ve potasyum) 

durumu da yapılan kimyasal analizler yardımıyla incelenmiĢ (Tablo 5) ve Çepel (1995) 

tarafından önerilen sınıflandırmaya göre değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda, kızılçam yapay 

gençleĢtirme alanlarındaki toprakta azot besin elementinin düĢük (< 0.70) ile yüksek (> 1.60) 

arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Diğer taraftan fosfor elementinin orta düzeyde (65-130 ppm) 

olduğu, potasyum elementinin ise düĢük (< 80 ppm) ile yüksek (>160 ppm) arasında değiĢiklik 

gösterdiği saptanmıĢtır.  

 

3.3. Fizyografik Faktörlere İlişkin Bulgular 

YetiĢme ortamı koĢullarının oluĢumunda etkili olan önemli faktörlerden birisi de fizyografik 

faktörlerdir. Fizyografik faktörler, coğrafik ve jeomorfolojik özelliklere ait çeĢitli 

karakteristikleri kapsamaktadır. Herhangi bir yörenin fizyografik özelliklerinin tanıtımından, o 

yöreye ait özel mevki (lokal mevki) koĢullarının tanıtımı anlaĢılmaktadır. Özel mevki 

koĢullarının tanıtımı ise; denizden yükseklik (rakım), bakı, arazi eğim derecesi ve arazi yüzü 

Ģekli (yamaç durumu) değiĢkenleri ile gerçekleĢtirilmektedir. Bu durumda, bir orman 

ekosistemine ait fizyografik faktörlerin tanıtımı da ancak, özel mevkinin tanıtımında kullanılan 

değiĢkenler ile mümkün olmaktadır (Çepel, 1966). Bu araĢtırmada da, deneme alanlarının 

alındığı yapay gençleĢtirme alanlarına ait fizyografik faktörleri tanımlamak için, deneme alanları 

düzeyinde rakım, bakı, arazi eğimi ve yamaç durumu gibi önemli özel mevki koĢullarına yönelik 

ölçüm ve tespitler yapılmıĢtır (Tablo 6).  
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Tablo 6. Kızılçam yapay gençleĢtirme alanlarına ait fizyografik özellikler 

ĠĢletme 

ġefliği 
Bölme No 

GençleĢtirme 

Alanı (Ha) 
Bakı 

Rakım 

(m) 

Yamaç  

Durumu 

Eğim  

(%) 

Mumcular 

91 4,0 Kuzey 435 Orta Yamaç 25 

118 11,5 Kuzeybatı 428 Alt Yamaç 20 

119 17,0 Kuzey 440 Orta Yamaç  34 

120 8,5 Kuzey 445 Üst Yamaç 23 

121 9,7 Kuzeydoğu 437 Orta Yamaç 30 

122 5,5 Güney 410 Alt Yamaç 20 

123 5,0 Güneybatı 418 Alt Yamaç 25 

153 3,0 Güneybatı 423 Alt Yamaç 25 

154 8,0 Güney 432 Orta Yamaç 32 

155 12,0 Güneydoğu 443 Üst Yamaç 38 

 

Bu tespitlere göre araĢtırma alanını oluĢturan bölmelerin yükseltisi 410 m ile 445 m, eğimi %20-

38 arasında değiĢmektedir. Diğer taraftan söz konusu bölmelerin yarısı gölgeli bakılarda, yarısı 

da güneĢli bakılarda bulunmakta olup, yamaç durumu yönünden de ağırlıklı olarak alt yamaçta 

yer almaktadırlar.  

 

3.2. Boy Büyümesine İlişkin Bulgular 

Alınan deneme alanlarına giren kızılçam bireylerinde 5. yıl sonunda yapılan boy ölçümleri 

sonucunda bölmeler itibarıyla tespit edilen ortalama boy değerleri ġekil 1‘deki boy grafiğinde 

gösterilmiĢtir.  

 

 
ġekil 1. Bölmeler itibarıyla kızılçam fidanlarının 5. yıl sonundaki ortalama boyları 

 

ġekil 1‘deki veriler incelendiğinde araĢtırma alanında yapay kızılçam gençlikleri 5. yaĢlarında en 

yüksek ortalama boy büyümesini 35,8 cm ile 119 nolu bölmede, en düĢük ortalama boy 

büyümesini ise 21,5 cm ile 153 nolu bölmede gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

3.3. Büyümeye Etki Eden Faktörler 

Kızılçam yapay gençleĢtirme çalıĢmalarında, gençleĢtirme baĢarısında etkili olabilecek çeĢitli 

faktörleri belirlemek için faktör analizi uygulanmıĢtır. Bu amaçla, araĢtırma kapsamında 
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incelenen ve analizlere sokulan 16 adet değiĢkenin ölçüm birimleri ve analizlerdeki simgeleri 

Tablo 7‘de verilmiĢtir. 
Tablo 7. AraĢtırma kapsamında incelenen değiĢkenler. 

Sıra 

No 
DeğiĢkenler Birimi Analizdeki Simgesi 

1 Deneme alanlarının rakımı m RAKIM 

2 Deneme alanlarının bakısı --- BAKI 

3 Deneme alanlarının eğimi % EGĠM 

4 Deneme alanlarının yamaç durumu --- YD 

5 Mutlak toprak derinliği cm MD 

6 Fizyolojik toprak derinliği cm FD 

7 Kökçük durumu --- KOKD 

8 Strüktür tipi --- STRT 

9 Toprak türü --- TOPT 

10 Toprak reaksiyonu --- PH 

11 Organik madde miktarı % ORGM 

12 Azot miktarı % AZOT 

13 Fosfor miktarı ppm FSFR 

14 Potasyum miktarı ppm PTSYM 

15 Ortalama yağıĢ miktarı mm YAG 

16 Ortalama sıcaklık ˚C SIC 

 

Kızılçam gençliklerinin boy büyümesi üzerinde önemli etkileri olan ve yukarıda belirtilen 

değiĢkenlerin birbirleriyle olan ikili iliĢkilerini açıklamak, kızılçam gençliklerinin boy büyümesi 

üzerindeki toplu etkilerini belirlemek yönünden yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, bu karmaĢık 

yapı içinde yüksek korelasyon gösteren değiĢkenlerin gruplandırılması ve böylece değiĢken 

gruplarının net bir Ģekilde ortaya konması amacıyla faktör analizi uygulanmıĢtır. Faktör 

analizinde, temel bileĢenler analiz modeli (Principal Component Analysis) ve Kaiser kriteri esas 

alınarak 5 ortak (asal=temel) faktör türetilmiĢtir (Tablo 8).  
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Tablo 8. Faktör analizi sonuçlarına göre toplam varyansın açıklanması. 

Faktörler 

 

Ġlk Özdeğerler 

 

Rotasyon Öncesi ÇevrilmemiĢ 

Faktör Yüklerinin Karesi 

Rotasyon Sonucu ÇevrilmiĢ 

Faktör Yüklerinin Karesi 

 Toplam 
Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

(%) 

Toplam 
Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

(%) 

Toplam 
Varyans 

(%) 

Birikimli 

Varyans 

(%) 

1 23.168 44.711 44.711 23.168 44.711 44.711 16.895 37.763 37.80 

2 9.871 18.775 63.486 9.871 18.775 63.486 11.143 20.069 57.87 

3 5.186 11.768 75.254 5.186 11.768 75.254 5.968 10.423 68.29 

4 3.598 5.256 80.510 3.598 5.256 80.510 3.443 7.546 75.84 

5 2.121 4.110 84.620 2.121 4.110 84.620 3.124 4.978 80,82 

6 1.318 3.365 90.100       

7 1.995 3.045 93.145       

8 1.728 2.667 95.812       

9 1.534 2.445 98.257       

10 1.295 1.687 99.944       

11 0.843 0.560 100.00       

12 0.711 0.452 100.00       

13 0.618 0.397 100.00       

14 0.223 0.118 100.00       

15 0.145 0.084 100.00       

16 0.127 0.042 100.00       

      Extraction Method: Principal Component Analysis  
 

Tablo 8‘de görüldüğü üzere, özdeğer istatistiği 1‘den büyük olan ilk 5 faktör türetilmiĢtir. Birinci 

faktör toplam varyansın %37.80‘ini açıklamaktadır. Birinci ve ikinci faktörler birlikte toplam 

varyansın %57.87‘sini açıklamaktadır. Türetilen 5 ortak faktör ise toplam varyansın %80.82‘sini 

açıklamaktadır. 

 

Faktörlerin isimlendirilebilmesi ve yorumlanmasının kolaylaĢtırılması açısından, dönüĢtürülmüĢ 

faktör matrisi esas alınmıĢtır (Tablo 9). Yorumlamaları ve isimlendirmeleri daha kolay 

yapabilmek amacıyla 0.5‘den küçük olan faktör yüklerine bu tabloda yer verilmemiĢtir. 
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Tablo 9. DönüĢtürülmüĢ faktör matrisi 

DeğiĢkenler Faktörler 

1 2 3 4 5 

BAKI  0.998     

RAKIM 0.876     

EGĠM 0.873     

YD  0.870    

MD  0.862    

FD   0.865   

KOKD   0.753   

STRT   0.686   

TOPT   0.554   

PH   0.547   

ORGM    0.843  

AZOT    0.532  

FSFR    0.530  

PTSYM    0.492  

YAG     0.848 

SIC     0.834 

 

DönüĢtürülmüĢ faktör matrisinde de görüldüğü gibi; 16 adet değiĢken arasındaki korelasyonlar 

toplam 5 faktör ile temsil edilmiĢtir. Her faktörde, en yüksek korelasyona sahip değiĢken ilk 

sırada yer almıĢtır. Böylelikle, 1. faktörün ilk değiĢkeni; bakı, 2. faktörün ilk değiĢkeni; yamaç 

durumu, 3. faktörün ilk değiĢkeni; fizyolojik toprak derinliği, 4. faktörün ilk değiĢkeni; organik 

madde miktarı ve 5. faktörün ilk değiĢkeni; ortalama yağıĢ olmuĢtur (Tablo 9). Faktör analizi 

sonucunda; kızılçam fidanlarının büyümesi üzerinde etkili olan 5 faktör belirlenmiĢtir. Bu 

faktörler, önem derecelerine göre Tablo 10‘da verilmiĢtir. 

 
Tablo 10. Kızılçam gençliklerinin büyümesi üzerinde etkili olan faktörler ve önem dereceleri 

Faktör Ġsmi Ağırlık (%) 

1.Bakı 37,80 

2.Yamaç Durumu 20,07 

3.Fizyolojik toprak derinliği 10,42 

4.Organik madde miktarı 7,54 

5.Ortalama yağıĢ 4,98 

 

AraĢtırmada; faktör analizi sonucunda ortaya çıkan en önemli beĢ faktörün (bağımsız 

değiĢkenlerin), kızılçam gençliklerinin büyümesi üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla, çoğul 
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regresyon analizi yapılmıĢtır. GerçekleĢtirilen çoğul regresyon analizinde bağlı değiĢken olarak, 

2011 yılında ölçülen kızılçam gençliklerinin ortalama boy uzunluğu (KGBU.11) kullanılmıĢtır. 

Enter metodu ile yapılan analiz sonuçları Tablo 11‘de verilmiĢtir. 

 
Tablo 11. Çoğul Regresyon Analizi Sonucu 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Regresyon 

Katsayıları 
Standart Hata F R

2
 

(Sabit) 0.443 0.796 

7.138*** 0.81 

Bakı -0.0000485 0.000 

Yamaç Durumu 0.0065 0.004 

Fizyolojik Toprak 

Derinliği 

0.758** 0.096 

Organik Madde 

Miktarı 

0.734** 0.118 

Ortalama YağıĢ 0.763** 0.127 

Bağlı Değişken: KGBU.11                                       

(**): P=0.01 olasılık düzeyinde anlamlı 

(***): P=0.001 olasılık düzeyinde anlamlı 

 

Regresyon analizi sonucuna göre; araĢtırma alanındaki kızılçam gençliklerinin büyüme 

performansının %81‘i söz konusu bu beĢ faktörden kaynaklanmaktadır. Ancak, bu faktörlerden 

en önemlileri ―Fizyolojik Toprak Derinliği‖, ―Organik Madde Miktarı‖ ve ―Ortalama YağıĢtır‖. 

Söz konusu bu faktörlerin kızılçam gençliklerinin boy büyümesi üzerindeki etkisi %99 güven 

düzeyinde pozitif yönde, bakının etkisi ise negatif yönde etkilidir. Bu sonuçlara göre, çoğul 

regresyon modeli aĢağıdaki gibi yazılabilir; 

 

Y(KGBU.11) = 0.443 - 0.0000485X(BAKI) + 0.0065X(YAMAÇ DURUMU) + 0.758X(FĠZYOLOJĠK TOPRAK 

DERĠNLĠĞĠ) + 0.734X(ORGANĠK MADDE MĠKTARI) + 0.763X(ORTALAMA YAĞIġ)                                       

 

GerçekleĢtirilen bu araĢtırma sonucunda elde edilen bu sonuçlar kızılçam gençliklerinin 

büyümesi üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi açısından kesin bir hükme varmak için 

yeterli değildir. Bu konuda daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için, çok daha uzun bir süreyi 

kapsayan verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Milas orman ĠĢletme Müdürlüğüne bağlı, Mumcular Orman ĠĢletme ġefliğinde 2006 yılında 

çıkan orman yangını alanlarında gerçekleĢtirilen kızılçam yapay gençleĢtirme çalıĢmalarında 

büyümeye etki eden faktörleri tespit etmek amacıyla 16 adet değiĢkene göre (Tablo 7) uygulanan 

faktör analizi sonucunda, 5 adet faktör elde edilmiĢtir. Bu 5 faktörün toplam varyansın 

%80.82‘sini açıkladığı belirlenmiĢtir (Tablo 8).  

 

Analiz sonucunda, kızılçam gençliklerinin büyümesi üzerinde etkili olan faktörler sırasıyla; 

Bakı, Yamaç Durumu, Fizyolojik Toprak Derinliği, Organik Madde Miktarı ve Ortalama 

YağıĢtır olarak isimlendirilmiĢtir. 

 

Kızılçam fidanlarının büyümesi üzerinde etkili olduğu tespit edilen ilk faktör, bakı faktörüdür. 

Yapay gençleĢtirme alanlarının bakısı; gölgeli bakılardan, güneĢli bakılara doğru değiĢtikçe 

kızılçam fidanlarının boy büyümesinde bir artıĢ olmaktadır. Kızılçam, bir ıĢık ağacı türü olup, en 

iyi geliĢimini ekolojik istekleri bakımından daha uygun koĢulların bulunduğu güneĢli bakılarda 

yapmaktadır (Saatçioğlu, 1969; Atalay ve ark., 1998; Boydak ve ark., 2006). Bu nedenle, alçak 
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rakımlarda ve güneĢli bakılarda (güney, güneydoğu, güneybatı ve batı) yapılan kızılçam yapay 

gençleĢtirme çalıĢmalarında, büyüme performansı gölgeli bakılara göre daha yüksek olmaktadır.  

 

Mumcular plan ünitesindeki kızılçam yapay gençleĢtirme alanlarında fidanların büyüme 

performansı üzerinde etkili olan ikinci faktör ise yamaç durumudur. Üst yamaçtan, alt yamaca 

doğru inildikçe yapay gençleĢtirme alanlarındaki kızılçam gençliklerinin boy büyümesi 

artmaktadır. Bu farklılığın nedeni ise, alt yamaçlarda toprak derinliğinin ve organik madde 

miktarının orta ve üst yamaçlara göre daha fazla olmasıdır. Nitekim, çeĢitli orman ağacı 

türlerinin meydana getirdiği saf ve karıĢık ormanlarda meĢcere verimliliğinin alt yamaç veya 

düzlük alanlarda, orta yamaç ve sırtlara göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Çepel ve ark., 

1977; BozkuĢ, 1987; Demirci, 1991). Diğer taraftan güney bakılarda kızılçamın büyümesini 

etkileyen önemli faktörlerin baĢında A ve B horizonlarındaki su noksanlığı gelmektedir. Bu 

konuda yapılan araĢtırmalara göre kızılçamda boy artımının %45-49‘unun toprakların alınabilir 

su biriktirme kapasitesiyle açıklanabildiği belirtilmektedir. Topraktan bitkiler tarafından 

alınabilir su miktarında etkili olan faktörlerin baĢında ise, meĢcerenin yamaç üst kenarına olan 

uzaklığı gelmektedir. Bu itibarla, meĢcere daha orta ve alt yamaç koĢullarına doğru geldikçe, 

topraktan yararlanılabilir su kapasitesi artmakta ve bu durum özellikle kızılçam gibi hızlı geliĢen 

türlerde boy büyümesini pozitif yönde etkilemektedir (Atalay, 1995; Boydak ve ark., 2006).  

 

Kızılçam fidanlarının geliĢimi üzerinde etkili olan üçüncü faktör fizyolojik toprak derinliğidir. 

Buna göre araĢtırma alanında fizyolojik toprak derinliği arttıkça, kızılçam fidanlarının büyüme 

performansında da belirgin bir artıĢ meydana gelmektedir. Kızılçam hemen hemen bütün toprak 

türlerinde yetiĢmekle birlikte en iyi geliĢimini organik madde ve su kapasitesi bakımından 

zengin derin topraklarda gerçekleĢtirmektedir (Saatçioğlu, 1969; Zech ve Çepel, 1972). Ancak 

genel olarak doğal yayılıĢ alanında yarıklı çatlaklı yapıya sahip olan bir kalker anakayasının 

hâkimiyeti olan kızılçam ormanlarında, kızılçam fidanlarının fizyolojik derinliğin yüksek olduğu 

yarıklara isabet etmesi büyümesi için yeterlidir. Özellikle kurak yaz koĢullarının hakim olduğu 

dönemlerde fizyolojik toprak derinliğinin yüksek olduğu noktalarda büyüyen kızılçam bireyleri 

daha geniĢ alanlardaki toprak nem ve besin maddelerinden faydalanmakta ve büyümesine devam 

edebilmektedir (Kantarcı, 1982).  

 

AraĢtırmada büyümeyi etkileyen faktörlerden dördüncüsü topraktaki organik madde miktarı 

olarak belirlenmiĢtir. Genel bir kural olarak bitkiler nem ve besin içeriği bakımından zengin olan 

toprak koĢullarında, fakir toprak koĢullarına göre daha iyi bir geliĢim göstermektedirler (Çepel, 

1996). Kızılçam yapay gençleĢtirme alanlarında yapılan tespitler sonucunda da, kızılçam 

bireylerinin organik madde bakımından zengin toprak koĢullarının olduğu bölmelerde daha 

yüksek boy büyümesi değerleri gösterdiği tespit edilmiĢtir. Nitekim Antalya çevresindeki 

kızılçam ormanlarında yapılan bir araĢtırmada kızılçamın fakir toprak koĢullarına dayanabilen 

kanaatkâr bir tür olduğu belirtilmekle beraber, özellikle organik madde bakımından zengin olan 

topraklarda türün geliĢiminin ve hacim veriminin daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Çepel ve 

Dündar, 1984). 

 

Kızılçam fidanlarının geliĢimi üzerinde etkili olduğu saptanan beĢinci faktör, ortalama yağıĢtır. 

Kurak ve sıcak Akdeniz ikliminin hakim olduğu yetiĢme ortamlarında doğal yayılıĢının önemli 

bir bölümünü gerçekleĢtiren kızılçam da, diğer orman ağacı türlerinde olduğu gibi özellikle 

büyüme mevsiminde meydana gelen yağıĢlardan çok olumlu etkilenmektedir (Çepel, 1971). Bu 

kapsamda özellikle vejetasyon periyodu içinde meydana gelen yağıĢların fazla olduğu 

dönemlerde kızılçam fidanlarının boy büyümesinde önemli bir artıĢın meydana geldiği 

görülmektedir. Bu konuda Boydak (1993) tarafından yapılan açıklamada, kızılçamın doğal 
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yayılıĢ alanında yağıĢların yıl içerisindeki dağılımının düzensiz olduğu, genellikle bu yağıĢların 

büyük bir bölümünün kıĢ aylarına denk geldiği ancak 200 mm‘nin altında gerçekleĢen yaz 

yağıĢlarının düĢük bir seyir göstermesine karĢın türün geliĢiminde önemli bir rol oynadığı 

belirtilmektedir (Boydak ve ark., 2006).  

 

Ülkemizin önemli asli orman ağacı türlerinin baĢında gelen kızılçam; hızlı büyümesi ve 

kanaatkâr bir tür olması nedeniyle oldukça geniĢ bir doğal yayılıĢ alanına sahiptir. Bu nedenle 

kızılçam, hem endüstriyel plantasyonların tesisinde hem de erozyon kontrolü çalıĢmalarında 

geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Diğer taraftan milli ağaç ıslahı programı kızılçam türü 

üzerinde yoğunlaĢmıĢ ve günümüzde önemli bir aĢama kat etmiĢtir. Bu kapsamda türün baĢta 

yangınlar olmak üzere çeĢitli nedenlerle zarar gören ormanlarının yeniden tesis edilmesinde 

büyük bir önem taĢımaktadır. Bu amaçla gerçekleĢtirilen yapay gençleĢtirme ve ağaçlandırma 

çalıĢmalarında baĢarılı olmak için özen gösterilmesi gerekmektedir. Mumcular serisindeki yapay 

kızılçam gençleĢtirme alanlarında yapılan bu araĢtırmada, türün büyüme performansı üzerinde 

etkili olan önemli yetiĢme ortamı koĢulları tespit edilerek yörede görev yapan teknik 

uygulamacılara katkı sağlayacak bilgiler üretilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda, araĢtırma 

sonucunda önemli olduğu tespit edilen söz konusu yetiĢme ortamı koĢullarının yakından takip 

edilmesi ve bu konuda özel yetiĢme ortamı etütlerinin yapılmasına önem verilmesi kızılçamda 

söz konusu yapay gençleĢtirme veya ağaçlandırma çalıĢmalarının baĢarısını pozitif yönde 

etkileyecektir.  
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Özet 

Hammadde sıkıntısının ileri boyutlarda yaĢandığı kağıt/karton endüstrisinde, çok çeĢitli dolgu maddeleri 

farklı oranlarda kağıt ve karton üretiminde, selüloz lif kullanımını azaltma yanında çok çeĢitli 

fonksiyonlar için tercih edilmektedir. Hamur süspansiyonuna ıslak partide katılan bir dolgu maddesinin, 

elek üzerinde yüksek oranda kalması, kağıt/karton içerisinde homojen dağılması ve liflere iyi tutunması 

arzu edilir. Bu araĢtırmada, %60/40 oranında harman yapılmıĢ ağartılmıĢ uzun ve kısa elyaf kağıt 

hamurları önce kademeli olarak hollander dövücüde 45 shopper değerine gelene kadar iĢlenmiĢtir. Diğer 

taraftan dolgu olarak kalsiyum karbonat seyreltik olarak saf su içerisinde homojen bir Ģekilde dağıtılmıĢ 

ve %0, 5, 10, 20 ve 30 oranlarında katılım gerçekleĢtirilerek çok sayıda el kağıtları üretilmiĢtir. El 

kağıtları 100 gr/m
2
 gramajda, British handsheet former düzeneğinde ıslak safiha haline getirilmiĢ, Rapit 

Köthen cihazı kurutma ünitesinde her yüzü 5 dakika olmak üzere toplam 10 dakika 105ºC‘de 

kurutulmuĢtur. Üretilen kağıtlara ilk aĢamada hiçbir kimyasal katılmadan, özellikle dolgu tutunmaları ve 

kağıtların bazı özellikleri takip edilmiĢtir. Tutunma seviyesi hassas olan %30 dolgu içeren el kağıtları, 

devam eden aĢamalarında, sırasıyla katyonik uzun polimer ve yeni geliĢtirilmiĢ olan kısa bir inorganik 

polielektrolitin farklı oranlarda ayrı ayrı ve beraber katılımları ile üretilmiĢtir. Sonuçlar, kağıt kalitesi ve 

çevre açısından tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Beyaz elyaf, kalsiyum karbonat, tutunma, polielektrolit, su kirlenmesi. 

 

Abstract 

Various filler materials at different proportions are used in pulp and paper industry for numerous reasons 

in addition to reduce the expensive cellulose fibre consumption. Fillers added at the wet-end of 

papermachine is desired to be retained over forming web, distributed evenly and develop some 

attachments/bonds with fibres. In this work, a blend of long and short virgin bleached pulp at %60/40 

proportion were beaten at a laboratory Hollander beater to maintain a freeness of 45 Shopper Riegler 

degree. Meanwhile, calcium carbonate were finely dispersed in deionised water and numerous handsheets 

were made by adding the fillers at %0, 5, 10, 20 and 30. Handsheets were wet-formed on a British 

Handsheet Former at 100 gr/m
2
 grammage and press-dried over a Rapit Köthen machine for 5 minutes of 

each side totalling 10 minutes at 105ºC. At the initial trials, especially filler retention and some properties 

of handsheets were monitored without using no chemicals. In further stages, handsheets were produced 

by separate addition of cationic long polymer and recently developed a new inorganic polyelectrolyte and 

in combination. Results were discussed in respect to paper quality and environment. 

 

Keywords: White fibre, calcium carbonate, retention, polielectrolite, water pollution. 

 

1.Giriş 

Ülkemiz kağıt/karton sanayi lifsel hammadde tedariki konusunda ciddi sıkıntılar yaĢamaktadır. 

Maalesef ülkemizde kağıt hamuru üretimi ve alternatif hammadde kaynakları konusunda çok 

detaylı bilimsel araĢtırmalar yapılmıĢ olmasına rağmen, bir dizi baĢka sebeplerden dolayı, 

günümüz itibariyle kağıt hamuru üretimi yok denecek seviyededir. Ülkemizde, kağıt karton 

üretiminde, %42 birincil elyaf, %58 ise sekonder lif kullanıldığı bildirilmiĢtir. 2010 itibari ile 

kâğıt karton üretiminde kullanılan atık kâğıt oranı %42 olarak gerçekleĢmiĢ ve önceki 
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çalıĢmalarda yapılan tahmin değerini aĢmıĢtır (Ġmamoğlu ve ark., 2010). Selüloz ve Kâğıt 

Vakfı‘na göre (SKV), ülkemizde kâğıt endüstrisine ait geçen üç yıla ait bazı veriler aĢağıda 

verilmiĢtir (Tablo 1) (SKV, 2010). Görüldüğü gibi ülke içerisinde toplam tüketilen kâğıt ve 

kartonun yarısından fazlası yurtdıĢından satın alınmaktadır. Yurtiçinde üretilen kâğıt ve karton 

için kullanılan hamur hammaddesinin de (özellikle beyaz elyaf) dıĢarıdan alındığı hesaba 

katılırsa, kâğıt sanayinin hammadde ve mamul madde açısından ne yazık ki ciddi derecede dıĢa 

bağımlı bir sektör haline geldiği açıkça görülmektedir. 

 
Tablo 1: Ülkemizde kâğıt sektörüne ait bazı veriler. 

İş
le

m
le

r Y
Yıllar 

Kâğıt Türleri 

Toplam 
(ton) Gazete Yazı-Tabı Sargılık 

Oluklu 
Mukavva 

Kraft Torba Karton Temizlik 
Sigara 
vb. 

Ü
re

tim
 

2
2007 

5.000 337.348 18.600 1.026.475 69.349 451.777 270.668 5.000 2.184.217 

2
2008 

0 323.621 22.500 1.170.806 55.030 432.454 322.500 5.000 2.331.911 

2
2009 

0 309.163 22.500 1.125.833 52.574 410.973 369.265 5.000 2.295.308 

İth
al

at
 

2
2007 

551.918 689.4 129.754 627.473 160.180 389.004 12.392 9.317 2.569.497 

2
2008 

536.397 651.763 142.107 545.857 55.389 334.835 7.550 11.070 2.284.977 

2
2009 

468.998 641.308 134.150 563.056 54.941 354.261 8.914 12.247 2.237.877 

İh
ra

ca
t 

2
2007 

378 34.365 31.388 37.230 13.340 59.434 47.659 102 223.900 

2
2008 

1.036 30.029 39.453 95.448 12.042 58.930 66.320 115 303.373 

2
2009 

999 21.521 35.040 71.513 7.635 42.829 60.050 1.012 241.205 

Y
ur

tiç
i S

at
ış

 

2
2007 

556.540 996.565 117.339 1.603.007 212.578 772.930 235.399 14.215 4.508.578 

2
2008 

535.361 942.551 125.154 1.578.874 100.055 698.763 263.348 15.955 4.260.061 

2
2009 

467.999 931.803 121.012 1.959.736 101.052 727.049 319.100 16.235 4.324.994 

 

Lifsel hammadde kullanımını azaltmak için kağıt/karton üretiminde çeĢitli dolgu maddeleri 

kullanılmaktadır. Dolgu maddeleri genelde kağıdın beyazlığını, baskı kalitesini, yüzey 

düzgünlüğünü iyileĢtirmektedir. Özellikle alkali dolgulardan kalsiyum karbonat (CaCO3), 

selüloz liflerinde asit hidrolize bağlı oluĢacak bozunmaları ciddi derecede engellemekte ve 

kağıtların eskimelerini azaltmaktadır. Ancak, dolgu kullanımında düĢük tutunma ve 

mukavemetlerde zayıflamaya bağlı problemlerle karĢılaĢılmaktadır. Zira tanecik yapısı olarak lif 

ve kırıntılara göre son derece küçük olan dolgu maddelerini (Resim 1) mekanik/fiziksel tutunma 

ile kağıt içerisine kazandırmak son derece zordur. Ortalama bir kalsiyum karbonat taneciğinin, 

kısa elyaf bir lif boyutundan ortalama bin kat daha küçük olduğu söylenebilir. Küçük tanecik 

yapısı nedeniyle dolgu maddeleri, selüloz liflerine göre aĢırı derecede fazla yüzey alanına 

sahiptirler ve bundan dolayı da kağıt üretiminde katkı kimyasallarının kullanım oranını ciddi 

olarak artırırlar (Gill, 1995; Eroğlu ve Usta, 2004; Karademir ve ark, 2005). 
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 Resim 1: Kağıt içerisinde selüloz lifleri arasında tutunan kalsiyum karbonat tanecik grupları. 

 

Zayıf tutunma olayı diğer taraftan elek altı suyunun kirlenmesine, arıtma iĢlemlerinin 

yükselmesine ve daha fazla su sarfiyatına neden olmaktadır. AĢırı su tüketen endüstrilerden birisi 

olan kağıt/karton fabrikasında, formasyon sırasında kapalı devre çalıĢmak ve su tüketimini 

azaltmak için, üretimde çok iyi tutunma gerçekleĢmesi ve elek altı suyunun temiz olması 

gerekmektedir. Bu açıdan formasyon eleğine verilen kütle içerisindeki özellikle küçük tanecikli 

bileĢenler ve kolloidal yapıların bazı yardımcı kimyasallar ile elek üzerinde tutundurulması ve 

oluĢacak kağıt içerisinde homojen dağılmıĢ olarak kazandırılması son derece önemlidir 

(Holmberg, 1999; Pokhrel ve Viraraghavan, 2004). 

 

Kağıt makinesi formasyon eleği üzerine gelen kütle, üretilecek kağıt/kartonun ve makine 

özelliklerine göre yaklaĢık %0,1 ile 1 kesafet sınırlarındadır. Çok fazla miktarda su içeren bu 

kütlenin bileĢenleri genel olarak negatif yüklüdür. Selüloz lifleri ve kırıntılar üzerlerinde bulunan 

hidroksil grupları nedeniyle eksi yüklüdürler (Karademir ve ark., 2003; Karademir ve Ġmamoğlu, 

2007). Dolgu maddeleri de genelde negatif yüklüdürler. Bu nedenle bu parçacıklar zıt yüklü, 

yani katyonik karakterde inorganik kompleksler veya polimerler ile bir araya toplanabilirler. 

Genelde küçük gruplar oluĢturulması koagülasyon, büyük lif veya kırıntı grupları oluĢumu ise 

flokülasyon olarak ifade edilmektedir (Hakkarainen, 2007). Ancak kullanılacak tutundurucu 

kimyasalların özelliklerine ve dozajlarına bağlı olarak, drenaj ve formasyon kalitesi 

etkilenmektedir. Bu açıdan katkı kimyasallarında optimum dozaj miktarının takip edilmesi 

gerekmektedir (Miyanishi, 1998). 

 

Bu çalıĢmada alüminyum bazlı yeni geliĢtirilen bir tutundurucu inorganik koagülantın, dolgu 

tutunmasında etkinliği tek baĢına ve uzun polimerli bir katyonik tutundurucu ile beraber 

araĢtırılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalıĢmada öncelikle yapraklı ve ibreli ağaçlardan kimyasal metotlarla elde edilmiĢ ve 

ağartılmıĢ birincil kağıt hamurları kullanılmıĢtır. Kağıt hamurları, %60/40 oranında yapraklı ve 

ibreli olarak harmanlanmıĢ ve karıĢık olarak Hollander dövücüde, serbestlik değeri 45 shopper 

olana kadar dövülmüĢlerdir. Dolgu maddesi olarak çökeltilmiĢ kalsiyum karbonat (PCC-

Snowflake) kullanılmıĢtır. Dolgu maddesi %10‘luk seyreltik bir süspansiyon olarak hazırlanmıĢ 

ve hamurlara uygun oranlarda karıĢtırma altında eklenmiĢtir. 
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El kağıtları 100 gr/m
2
 gramajda, British handsheet former düzeneğinde ıslak safiha haline 

getirilmiĢ, Rapit Köthen cihazı kurutma ünitesinde her yüzü 5 dakika olmak üzere toplam 10 

dakika 105ºC‘de kurutulmuĢtur. Kağıt üretiminde 100 meshlik geniĢ delikleri olan elek 

kullanılmıĢtır. Ġlk aĢamada, % 0, 5, 10, 20 ve 30 oranlarında dolgu maddesi katılımı yapılarak el 

kağıtları üretilmiĢ, bu kağıtların tam kuru ağırlıkları tartılarak, tutunma seviyeleri takip 

edilmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise, dolgu madde oranı %30 olan hamur süspansiyonu hazırlanmıĢ ve 

üç set halinde değiĢen oranlarda sırasıyla uzun polimer (UP), inorganik polielektrolit (ĠP) ve 

ikisinin kombinasyonunun katılımı ile çok sayıda el kağıtları üretilmiĢtir. Kağıtların özellikle 

tutunma, dolgu seviyesi, kopma indisi (TAPPI T 494 om-88) ve patlama indisi (TAPPI T 403 

om-91) özellikleri tespit edilerek tartıĢılmıĢtır. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Hiçbir kimyasal kullanmadan sadece kağıt hamuru ve farklı oranlarda dolgu maddesi eklenmesi 

ile üretilen el kağıtlarına ait bazı veriler aĢağıda Ģekil 1‘de sunulmuĢtur. Çok açık görüldüğü gibi 

dolgu maddesi oranı arttıkça üretilen kâğıdın gramajı düĢmüĢ, diğer bir ifade ile tutunma ciddi 

olarak zarar görmüĢtür. Aynı Ģekilde dolgu katılımına paralel olarak, kağıtların hem kopma, hem 

de patlama indislerinde ciddi düĢüĢler yaĢanmıĢtır. AnlaĢıldığı kadarıyla, çok ince tanecikleri 

olan dolgu maddelerinin çok büyük kısmı oluĢan kağıt safihası içerisinde kalamamıĢ, aksine elek 

altı suyuna kaçmıĢtır. Kısa ve uzun elyaf karıĢımı dövülmüĢ kağıt hamuru, taslak oluĢum 

sırasında elek üzerinde dolgu tutunmasına kısmen katkı yapmıĢ, tutunan dolgular kağıdın daha 

çok üst yüzeyine doğru artıĢ göstermiĢtir. Kağıt içerisinde fiziksel olarak kalan dolgu tanecikleri 

ise oluĢacak lif-lif bağlarını olumsuz etkilemiĢtir. Tutunan dolgu miktarı çok az olmasına 

rağmen, kağıt mukavemetini olumsuz yönde ciddi derecede etkilemiĢtir. 
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ġekil 1: Tutundurucu kullanmadan dolgu maddesinin kağıt özelliklerine bazı etkileri. 

 

3.1.Kimyasal Tutunma 

Tek bileĢenli ve çift bileĢenli tutundurma kimyasalları katılımı sonucu dolgu tutunmasındaki 

değiĢim Ģekil 2‘de görülmektedir. Bütün kağıtlarda dolgu katılımı %30 olarak gerçekleĢmiĢtir. 
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Doğal üretim özellikleri nedeniyle her iki kimyasal da etrafı pozitif yüklü parçacıklardır. Ancak 

molekül büyüklük ve zincir yapılarında büyük fark bulunmaktadır. Bu açıdan her iki kimyasalda 

hamur süspansiyonunda negatif yüklü taneciklerle etkileĢime girmiĢ olmalarına rağmen, tutunma 

açısından önemli olan nokta oluĢturdukları kümelenmelerin (flok) ne kadar büyük ve aynı 

zamanda ne kadar kuvvetli olduğudur. Bu açıdan, uzun polimerin (UP) oldukça iri parçacıklar 

meydana getirdiği, kısa inorganik polimerin (ĠP) ise nispeten küçük ve minik gruplanmalar 

oluĢturduğu açıktır (Resim 2) (Karademir ve ark, 2010).  
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ġekil 2: Tutunmada kimyasal etkisi. 

 

ĠP tarafından oluĢturulan floklar fiziksel tutunma sınırlarına ulaĢamamıĢ, elekten dolgular yinede 

kaçmıĢtır. Bunun yanında en iyi sonuç her iki polimerin beraber kullanılması sonucu alınmıĢtır. 

Öncelikle kısa polimer eklenmiĢ, hamurla karıĢım sağlanmıĢ, peĢinden uzun polimer minik 

flokların birbirlerine bağlanmalarına katkı yapmıĢtır. Uzun polimerin yüksek oranda kullanımı 

sonucu, drenajın hızlandığı, formasyon kalitesinin düĢtüğü ve kağıt yüzey kalitesinin bozulduğu 

gözlemlenmiĢtir. 
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a) Elek altı suyu b) UP etkisi c) İP etkisi 
 

Resim 3: Polimer zincir uzunluğuna bağlı farklı flok oluĢumları (Karademir ve ark, 2010). 

 

3.2.Tutunma ve Mukavemet 

Özellikle dolgu maddesinin tutunması, kağıt içerisinde genel olarak lifler arası bağlanmayı 

olumsuz etkilediği için mukavemetler düĢmektedir. Ancak içerisinde aynı miktarda dolgu 

maddesi tutunan aynı hamurdan yapılan kağıtlar farklı mukavemet özellikleri gösterebilir. 

Tutunan dolgu maddelerinin, kağıt iç yapısında homojen dağılım kalitesi ve oluĢan flok ebatları 

bunda en etkili unsurlardır. Bu açıdan bakıldığında, aynı miktarda tutunma sağlanmıĢ olan 

kağıtlardan, ĠP içerenlerin neden daha yüksek mukavemet gösterdiği anlaĢılmaktadır (ġekil 3). 

Ġki bileĢenli tutundurmada (UP+ĠP), dolgu miktarı arttığı için, lifler arası bağlanmalarda önemli 

derecede düĢme olduğu anlaĢılmaktadır. ġekil 4, sadece kimyasal katılımı ve mukavemet 

arasındaki iliĢkiyi vermektedir. Daha açık görüldüğü gibi ĠP , aynı miktarda dolgu tutunması 

yapan UP‘e karĢı daha küçük floklar halinde dolgu maddelerinin kağıt içerisinde kalmasına katkı 

yaptığı için ve muhtemelen lifler arası bağlanmalara da kısmen destek olduğu için, daha yüksek 

kopma indisi vermiĢtir. 
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ġekil 5: Tutunma ve mukavemet arasındaki iliĢki. 

 

10

14

18

22

26

30

34

38

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Kimyasal Katılımı (%)

K
o
p
m

a
 İ
n
d
is

i (
N

m
/g

r)

%0.2 UP + İP (0.1-0.8)

% UP (0.05-0.8)

% İP (0.1-0.8)

 
ġekil 4: Kimyasal katılımı ve mukavemet arasındaki iliĢki. 

 

4. Sonuçlar 

Farklı bir çok sebeplerden dolayı kağıt üretiminde ıslak partide kullanılan dolgu maddelerini, 

oluĢan kağıt içerisinde tutmak oldukça zordur. DüĢük tutunma, hammadde kaybı yanında, elek 
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altı suyunun kirlenmesi ve arıtma iĢlemlerinin artması anlamına gelir. Dolgu tutundurmak için 

katyonik karakterde polielektrolitler kullanılmaktadır. Ancak dolgu tutunumu diğer taraftan, 

kağıtların mukavemetlerini önemli seviyede düĢürmektedir. Dolgunun hem yüksek oranda kağıt 

içerisine kazandırılması, hem de mukavemetlere çok fazla zarar vermemesi için çift bileĢenli 

tutunma yapmak daha sağlıklı görünmektedir. Mümkün olduğu kadar elek üzerinde kırıntı ve 

dolguların kazanılmasını sağlayacak kadar minik floklar oluĢturan kısa polimer yapılı 

tutundurucuların kullanılması daha yararlı olmaktadır. Zira aĢırı uzun polimerler tutunmayı 

artırmakta ancak formasyon kalitesini düĢürmekte ve mukavemet değerlerine daha fazla zarar 

vermektedir. 

 

Teşekkür 

Gerekli kimyasalların temin edilmesinde ve yardımlarından dolayı KahramanmaraĢ Kağıt ve 

Caran Kimya‘ya teĢekkür ederiz. 
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Özet 

Biberiye (Rosmarinus officinalis L.), ülkemizde doğal olarak Akdeniz iklimine sahip kuzeybatı ve güney 

Anadolu kıyı Ģeridinde (Anonim, 1987), en yoğun olarak da Doğu Akdeniz Bölgesinde deniz seviyesi ile 

350 m rakım arasında ve 8850 ha alanda yayılıĢ gösteren (Gülbaba ve ark., 2002) önemli bir tıbbi ve 

aromatik bitkidir. Fakat biberiyenin doğal yayılıĢ alanları alçak rakımlarda yerleĢim alanları civarında 

bulunduğundan, yaĢam alanları tarla-bahçe ve yerleĢim alanlarına dönüĢtürülmekte ve böylece doğal 

yayılıĢ alanları ve genetik çeĢitliliği gün geçtikçe daralmaktadır.  

 

Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğümüz, tıbbi ve aromatik değeri olan biberiye bitkisinin 

genetik çeĢitliliğinin korunması ve yaprak ve uçucu yağ verimi açısından üstün ekotiplerinin kültüre 

alınması amacıyla 2004–2011 yıllarında, ―Doğu Akdeniz Bölgesi Biberiyelerinin (Rosmarinus officinalis 

L.) Gen Kaynaklarının Korunması ve Klon Seçimi‖ isimli selektif ıslah projesini gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

Bu proje kapsamında; bilimsel çalıĢmalara kaynak sağlayabilmek, sürdürülebilir faydalanma ve gen 

kaynaklarının devamlılığını sağlamak amacıyla Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği sınırları içerisinde bulunan ve biberiyenin optimum geliĢim 

gösterdiği 100 ha‘lık bir orman alanı, AraĢtırma Müdürlüğümüz ve Akdeniz Ġhracatçılar Birliği 

(AKĠB)‘nin önerisi ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü‘nün olurlarıyla koruma altına alınmıĢtır.  

 

Böylece Amenajman Planına bu alan ―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması 

Alanı‖ olarak iĢlenmiĢ ve bu sahada neler yapılacağı, sahanın nasıl yönetileceği gibi konuları kapsayan 

―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-Situ) Yönetim Planı‖ 

oluĢturulmuĢtur. Artık bu saha AraĢtırma Müdürlüğümüz gözetiminde ve Tarsus Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü tarafından biberiye ön planda tutularak iĢletilmektedir. Kızılçam türüyle birlikte yoğun olarak 

bulunan biberiye, bu plan dahilinde 3 yılda bir kontrollü olarak canlandırma kesimine tabi tutulmakta ve 

sahada daha da yayılması ve geliĢmesi amacıyla silvikültürel tekniklerle yönetilmektedir. 

 
Anahtar kelimeler: Biberiye, Rosmarinus officinalis, Genetik ÇeĢitlilik, Koruma, Doğu Akdeniz 
 

Abstract 

Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) is an important medicinal and aromatic plant species that is native 

to the northwest and south Anatolia shore regions with Mediterranean climate (Anonymous, 1987) and 

also the most widespread in 8850 hectares between sea level and 350 m altitudes in the eastern 

Mediterranean region of Turkey (Gülbaba et al., 2002). However, natural spread areas of rosemary are 

transformed into arable field-orchard because those of rosemary are near settlement at low altitudes so it 

decreases natural spread areas and genetic diversity of rosemary day after day.  

 

Eastern Mediterranean Forestry Research Directorate carried out improvement project named 

―Conservation of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Genetic Resources in the Eastern Mediterranean 

Region of Turkey and Clone Selection‖ for conservation of genetic diversity and cultivation of superior 

ecotypes with regard to leaf and essential oil yield of rosemary having medicinal and aromatic value 

between 2004 and 2011.     

 

As part of the project; a hundred hectare forest field that is in zone of Tarsus Forestry Enterprise 

Chieftaincy of Tarsus Forestry Enterprise Directorate of Mersin Forestry District Directorate conserves 

with consent Mersin Forestry District Directorate and proposal of the Research Directorate and the 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 
 

196 
 

Mediterranean Exporter Unions (AKĠB) for scientific studies, sustainable utilization and maintain of gene 

resources of rosemary.     

 

Thus the field was written down in the Management Plan as ―Conservation Field of Rosemary Genetic 

Resources of Melemez Mountain‖ and also it was constituted ―The Management Plan of Conservation 

(In-Situ) of Rosemary Genetic Resources of Melemez Mountain‖ including topics such as what to make 

and how to management in the field. Hereafter the field is administered by Tarsus Forestry Enterprise 

Directorate under the supervision the Eastern Mediterranean Forestry Research Directorate. Rosemary 

situated densely together red pine (Pinus brutia Ten.) is subjected to the arousal cutting as controlled 

within the scope the plan once in three years and also is administered according to silviculture techniques 

for spreading and growing in the field.     

 

Keywords: Rosemary, Rosmarinus officinalis, Genetic Diversity, Conservation, Eastern Mediterranean 

 

1. Giriş 

Lamiaceae (Labiatae) familyasının üyesi olan biberiye (Rosmarinus sp.), dünyada Akdeniz 

havzasındaki Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine özgü olup (Rossello ve ark., 2006), Fransa‘nın 

güneyinden baĢlayarak ülkemizin de dahil olduğu kuĢak üzerinde ve ayrıca Afrika‘nın kuzeyinde 

yer alan Tunus ve Cezayir kıyılarında genellikle de Akdeniz makileri içerisinde doğal olarak 

yayılıĢ gösteren kıymetli bir tıbbi ve aromatik bitkidir (Anonim, 1987). Ülkemizde de doğal 

olarak Akdeniz iklimine sahip kuzeybatı ve güney Anadolu kıyı Ģeridinde (Anonim, 1987), en 

yoğun olarak da Doğu Akdeniz bölgesinde yayılıĢ gösteren biberiye (kuĢdili, hasalban, akpüren) 

(Rosmarinus officinalis L.), Mersin/Çiftlik köyü, Adana merkez ve Yumurtalık/Çamtepe 

üçgeninde deniz seviyesi ile 350 m rakım arasında ve 8850 ha alanı kaplayan maki florası 

içerisinde, orman içi boĢluklarda, tarla ve üzüm bağları kenarlarında ve özellikle de koruma 

altındaki ağaçlandırma sahaları içerisinde doğal olarak yayılıĢ göstermektedir (Gülbaba ve ark., 

2002).  

 

Yazları çok sıcak ve kurak olan Akdeniz iklimine uyum sağlayabilmiĢ, kıĢın yaprağını 

dökmeyen, çalı formunda ve çok yıllık bir bitki olan biberiye, karĢılıklı dizilmiĢ ibre Ģeklinde 

uzun-kısa ve geniĢ-dar yapraklara ve tüm yıl boyunca özellikle de kıĢ aylarında açan beyazdan 

mor tona kadar değiĢen çeĢitli renklerde çiçeklere sahiptir. Ayrıca biberiye uzun boylu, kısa 

boylu, dağınık, toplu, seyrek veya sık dallı gövde formlarıyla sık, seyrek, iri veya küçük yaprak 

yapılarıyla çok çeĢitli ekotiplere sahiptir (Türker ve ark., 2010).  

 

Eski Yunan ve Romalılar tarafından çok iyi bilinen biberiye, hem mutfakta hem de tıbbi tedavi 

amaçlı olarak kullanıla gelmiĢtir. Antik çağlardan beri hafızayı artırıcı etkisi olduğuna inanılan 

biberiye, terapide tedavi amaçlı olarak hasta odalarında yakılmak suretiyle havanın 

temizlenmesinde ve ayrıca ―bağlılık‖ sembolü olarak kabul edilerek düğün törenlerinde gelin 

tacına takılarak kullanılmıĢtır (Anonim, 2009a).     

 

Günümüzde ise biberiye dahilen kabızlığa karĢı, hazım sistemi uyarıcısı, safra artırıcı ve idrar 

söktürücü olarak, haricen ise iltihaplı yaraların tedavisinde, uçucu yağı ise romatizma, adale ve 

baĢ ağrılarını dindirici olarak ağrı yerlerine ve alına sürülerek veya ilaç olarak kullanılmaktadır 

(Baytop, 1984). Biberiye yaprağı çorbalarda, sosis, et, balık ve tavuk yemeklerinde baharat 

olarak, uçucu yağı antioksidan olarak gıda sanayinde, sabun, krem, deodorant, saç tonikleri ve 

Ģampuan olarak parfümeri ve kozmetikte ve ayrıca alkolsüz içeceklerde kullanılmaktadır. Bitki 

ve ekstreleri antibakteriyel, antifungal ve antioksidan etkiye sahip olup, et ve yağların kalitesinin 

bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlamaktadır (Anonim, 2009b). Ayrıca biberiye tüm 
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vejetasyon mevsimi boyunca münferit halde, vejetasyon mevsimi dıĢında kıĢ aylarında ise yoğun 

olarak açan çiçekleri ile arılar için iyi bir nektar kaynağı oluĢturmaktadır.  

Karnosik asit, karnosol ve rosmarinik asit dahil çok sayıda fenolik bileĢikleri bulunduran 

biberiye, sentetik antioksidanların yerine ticari olarak gıda endüstrisinde kullanımı gün geçtikçe 

artan iyi bir doğal antioksidan kaynağını temsil etmektedir (Munne-Bosch ve ark. (2000); Caruso 

ve ark. (2000); Bonoli ve ark., (2003); Cavero ve Jaime (2005)).    

 

Dünyada ılıman iklimli pek çok ülkede park ve bahçelerde süs ve çit bitkisi olarak kullanılan 

biberiye, ülkemizde de Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyı kesimlerinde süs bitkisi 

amacıyla yetiĢtirilmekte ve ayrıca ülkemiz Doğu Akdeniz Bölgesinde ağaçlandırma 

çalıĢmalarında ve bunun yanında sıcak ve kurak periyotlara dayanmasını sağlayan derin kök 

sistemi ve güzel görünüĢü sebebiyle yol ağaçlandırmalarında, Ģevlerde yer kaplayıcı olarak 

kullanılmaktadır.  

 

Ülkemizde üretilen biberiye yapraklarının büyük çoğunluğu yıllarca doğal yayılıĢ alanlarından 

tekniğine uygun olmayan Ģekillerde toplanmıĢtır. Ayrıca biberiyenin doğal yayılıĢ alanları alçak 

rakımlarda yerleĢim alanları civarında bulunduğundan, yaĢam alanları tarla-bahçe ve yerleĢim-

sanayi alanlarına dönüĢtürülmekte ve böylece doğal yayılıĢ alanları ve genetik çeĢitliliği gün 

geçtikçe daralmaktadır. Bilimsel çalıĢmalara kaynak sağlayabilmek, sürdürülebilir faydalanma, 

türün kendi ekosistemlerinde geliĢimlerini sürdürmelerini ve türe ait gen kaynaklarının 

devamlılığını sağlamak için optimum geliĢim gösterdiği Tarsus/Melemez dağı biberiye 

alanlarının yerinde korunması amaçlanmıĢtır.   

 

2. Materyal ve Yöntem 

Çevre ve Orman Bakanlığı Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü (DOA)‘nün, 

Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKĠB)‘nin talep ve desteğiyle 2004-2011 yılları 

arasında gerçekleĢtirdiği ―Doğu Akdeniz Bölgesi Biberiyelerinin (Rosmarinus officinalis L.) Gen 

Kaynaklarının Korunması ve Klon Seçimi‖ isimli proje kapsamında 2004 yılı içerisinde projede 

öngörüldüğü üzere; bilimsel çalıĢmalara kaynak sağlayabilmek, sürdürülebilir faydalanma ve 

türün kendi ekosistemlerinde geliĢimlerini sürdürmeleri ve gen kaynaklarının devamlılığını 

sağlamak amacıyla Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü Tarsus 

Orman ĠĢletme ġefliği sınırları içerisinde biberiyenin optimum geliĢim gösterdiği ve yoğun 

olarak bulunduğu Melemez dağındaki 216, 218, 219 no‘lu bölmelerin 100 ha‘lık bölümünün 

korumaya alınması kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü ve Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri 

Genel Sekreterliği‘nin önerisi ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü‘nün desteğiyle seçilen bu 

orman alanı, Amenajman Planında değiĢiklik yapılarak ―Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde 

Korunması Alanı‖ olarak tefrik ve tescil edilmesi amacıyla Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce 

Orman Genel Müdürlüğüne önerilmiĢ ve bu öneri Orman Genel Müdürlüğünce de uygun 

görülerek Amenajman Planına bu alan ―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde 

Korunması Alanı‖ olarak iĢlenmiĢtir. Sahada neler yapılacağı, sahanın nasıl yönetileceği gibi 

konuları kapsayan ―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-Situ) 

Yönetim Planı‖ Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma 

Müdürlüğünce, AKĠB üyelerinin de görüĢü alınarak hazırlanmıĢ ve Amenajman Planının 

uygulanması zorunlu olan bir parçası durumuna getirilmiĢtir.  

 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü‘nün 16.09.2004 tarih ve 8414 sayılı yazılarıyla, onaylanan 

Yönetim Planı‘na göre Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği Amenajman Planı‘nın;  
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 29. sayfasına, ―Yönetim Planında belirtilen yerlerin hizalarına ―Biberiye Gen Koruma 

Alanı‖ olduğu yazılması,  

 107. ve 109. sayfalarına, Yönetim Planı‘nda belirtilen yerlerin hizalarına ―Biberiye 

Gen Koruma Alanı‖ olduğu ve bu bölmeciklerde Biberiye Tali Ürün Ara Hasılat Kesim 

Planı‘nın 2004 yılından itibaren 3 yıl uygulanmayacağı yazılması, 

 166. sayfasına ―Kesim ġekli‖ sütununa, Yönetim Planı‘nda belirtilen yerlerin 

―Biberiye Gen Koruma Alanı‖ olduğu ve bu bölmeciklerde yapılacak silvikültürel 

müdahalelerin ―Yönetim Planı‖ çerçevesinde yapılacağı yazılması, 

 Bu değiĢiklikler plana iĢlendikten sonra ―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının 

Yerinde Korunması (In-Situ) Yönetim Planı‖nın bir örneğinin Amenajman Planı‘nın 

sonuna eklenerek uygulamaya konulması emirlenmiĢtir.           

 

3. Bulgular ve Tartışma  

 

3.1. Koruma Sahasının Amenajman Planı Verileri 

―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-Situ) Alanı‖ Tarsus Orman 

ĠĢletme ġefliği‘nin 2003-2012 (III. Yenileme) yıllarını kapsayan Amenajman Planı‘nın A-

Kızılçam Üretim Ormanı ĠĢletme Sınıfı‘nda yer alan 216 no‘lu bölmesinin Çza meĢcere tipindeki 

12.0 ha‘ı, 218 no‘lu bölmesinin Çza meĢcere tipindeki 44.0 ha‘ı ve 219 no‘lu bölmesinin Çza ve 

Çfa meĢcere tipindeki 44.0 ha‘ı olmak üzere toplam 100 ha‘lık bir alanını kaplamaktadır (Tablo 

1; ġekil 1; ġekil 2) (Anonim, 2003). 

 
Tablo 1. Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-Situ) Alanının Amenajman 

Planı Verileri      

Bölme No MeĢcere Tipi Alanı (ha) 

216 

Çza-1 5.0 

Çza-2 7.0 

Bölme Toplamı 12.0 

218 
Çza-2 44.0 

Bölme Toplamı 44.0 

219 

Çza 40.5 

Çfa 3.5 

Bölme Toplamı 44.0 

                       Genel Toplam 100.0 
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ġekil 1. Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği‘nin 216, 218 ve 219 No‘lu 

 Bölmelerinden Seçilen Biberiye Koruma Alanını Gösteren Amenajman Planı Haritası  

 

 
ġekil 2. Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği‘nin 216, 218 ve 219 No‘lu  

 Bölmelerinden Seçilen Biberiye Koruma Alanının Uzaktan GörünüĢü (Foto: Ahmet TAġDELEN) 

 

3.2. Koruma Sahasının Mevkii ve Çevresel Bilgileri 

Ġli    : Mersin 

Ġlçesi    : Tarsus 

Köyü    : Ġhsaniye, Kerimler, Sarıveli, Dedeler, Sayköy 

Orman Bölge Müdürlüğü : Mersin 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü : Tarsus 

Orman ĠĢletme ġefliği : Tarsus 

Genel Bakı   : Kuzey-Kuzey Batı 

Yükselti : Ortalama 250 m, En Yüksek 353 m (Helva Tepe),  

En DüĢük 242 m (Sakızlıyurt Tepe) (Anonim, 2004). 

 

3.3. Koruma Sahasının Toprak Özellikleri 

 

pH  : 7.5 – 8  

Toprak Türü : Kumlu Balçık 

Anakaya : Kalker ve Marn (Anonim, 2004) 
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3.4. Koruma Sahasının İklim Özellikleri 

 

Yıllık Ortalama Sıcaklık : 19.3 
o
C 

En Yüksek Sıcaklık : 38.5 
o
C 

En DüĢük Sıcaklık : -3.0 
o
C 

Yıllık Ortalama Nem  : 69.6 (%)  

Ortalama Toplam Yıllık YağıĢ : 583.1 mm (Anonim, 2008) 

 

3.5. Koruma Sahasının Bitki Örtüsü 

Saha asli ağaç olarak kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve fıstıkçamı (Pinus pinea L.) ve münferit 

veya küçük gruplar halinde de okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) ve Kıbrıs akasyası 

(Acacia cyanophylla) türleriyle 1989 yılında ağaçlandırılmıĢtır. Ayrıca sahaya sonraki yıllarda 

maki elemanları da gelmeye baĢlamıĢ ve Ģu an saha yoğun bir maki florası ile kaplı 

bulunmaktadır. Sahada yaygın olarak bulunan biberiye (Rosmarinus officinalis L.) yanında, maki 

florası içerisinde görülen baĢlıca diğer türler; pırnal meĢesi (Quercus coccifera), keçi boynuzu 

(Ceratonia siliqua), sandal (Arbutus andrachne), tespih (Styrax officinalis), defne (Laurus 

nobilis), duman ağacı (Cotinus coggyria), akçakesme (Phillyrea latifolia), mersin-murt-hambeles 

(Myrtus communis), laden (Cistus sp.), sumak (Rhus coriaria), keçi boğan (Calycotome sp.) ve 

funda (Erica sp.) türleridir.             

 

3.6. Koruma Sahasının Koruma Durumu 

Saha Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü tarafından takip-kontrol edilerek korunmaktadır. Saha 

yangına ―çok hassas‖ bir bölgede bulunmaktadır. Sahada otlatma baskısı yoğun değildir ve saha 

otlatmaya karĢı korunmaktadır. Bölgenin orman kadastrosu tamamlanmıĢtır. Koruma sahasının 

içerisinde ve bitiĢiğinde ziraat alanları bulunduğundan koruma alanı açmacılık ve yangın riski 

altındadır.  

 

3.7. Koruma Sahasının Yönetim Aktivitesi 

Yönetim Planı‘na göre; korumaya ayrılan sahada normal ormancılık faaliyetlerine devam 

edilecektir. Ancak bütün silvikültürel çalıĢmalar hedef tür olan biberiye bireylerini korumaya ve 

bu türün çoğalmasına ve yayılmasına izin verecek yönde olacaktır. Hedef tür olan biberiye, 

sahada yoğun olarak bulunan maki florasının, kızılçam ve fıstıkçamlarının baskısı altında 

bulunmaktadır. Dolayısıyla sahada biberiye bireylerine baskı yapan kızılçam ve fıstıkçamlarında 

seyreltme çalıĢmaları ve maki elemanlarında da çalı temizliği yapılacaktır. Bu çalıĢmalar 

biberiye bireylerinin baskı altından kurtarılarak ıĢığa kavuĢmasını sağlayacak Ģekilde 

planlanacaktır.  

 

Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği Amenajman Planı‘nda belirtilen ―Biberiye Tali Ürün Hasılat 

Kesim Planı‖ 216, 218 ve 219 no‘lu bölmeler için 2004 yılından itibaren ―3 yıl 

uygulanmayacak‖ ve Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü‘nün teknik takip ve 

desteğiyle yapılacak inceleme sonucuna göre bu bölmeler için ayrıca biberiye kesim planı 

yapılacaktır. 

 

Sahada otlatma yapılmayacak ve yangın veya herhangi bir zarar oluĢtuğunda sahaya normal 

ağaçlandırmalarda olduğu gibi orman ağaçları dikilmeyecektir. Bu zarar gören sahalar, aynı 

yörede bulunan biberiye bireylerinden alınacak çeliklerle yetiĢtirilecek fidanlarla 

ağaçlandırılacaktır. Ayrıca sahada bulunan boĢ alanlar da bu biberiye fidanlarıyla 

tamamlanacaktır.  
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3.8. Koruma Sahasının Üretim Durumu 

Koruma sahasında bulunan biberiyelere daha fazla ıĢık sağlama yönünde yapılan sıklık bakımı 

ve üretim-canlandırma kesimi amacıyla yapılan biberiye biçimlerine ait veriler Tablo 2‘de 

verilmiĢtir.  

 
Tablo 2. Koruma Sahasının Sıklık Bakımı ve Biberiye Üretim Verileri (Anonim, 2010) 

Bölme No Kesim Yılı 
Sıklık Bakımı 

Üretimi 

Biberiye Üretimi 

(Kuru) 

216 2010  9 m
3
 – 10 st 2500 kg 

218 2010 20 m
3
 – 22 st 1860 kg 

219 2010 15 m
3
 – 17 st 3975 kg 

Toplam  44 m
3
 – 49 st 8335 kg 

 

4. Sonuçlar 

Tıbbi ve aromatik bitkilerimizden biberiyenin ülkemizin Doğu Akdeniz bölgesinde yoğun olarak 

bulunduğu doğal yayılıĢ alanları düĢük rakımlarda yerleĢim ve sanayi alanları civarında 

bulunduğundan yaĢam alanları yıllarca tehdit altında kalmıĢtır. Bu bölgede ticari değeri 

nedeniyle aĢırı faydalanma ve tekniğine uygun olmayan kesimler sonucunda tahrip görmüĢ ve 

yıllarca kullanılmayan hazine ve Ģahıs arazilerinin, özellikle de Tarsus yöresinde, yoğun bir 

Ģekilde üzüm bağlarına dönüĢtürülmesi yaĢam alanlarını büyük oranda daraltmıĢtır. Günümüzde 

küçük orman adacıklarında ve ağaçlandırma sahalarında barınma imkanı bulabilmektedirler.  

 

Bu Ģartlar altında genetik çeĢitliliği gittikçe daralan biberiyenin Doğu Akdeniz bölgesinde 

kültürünün yapılabileceği yüksek yaprak ve yağ verimine sahip ekotiplerinin belirlenmesi ve 

bazı biberiye alanlarının korumaya alınması amaçlarıyla Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma 

Müdürlüğümüz, Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKĠB)‘nin talep ve desteğiyle, 

2004 yılında ―Doğu Akdeniz Bölgesi Biberiyelerinin (Rosmarinus officinalis L.) Gen 

Kaynaklarının Korunması ve Klon Seçimi‖ isimli projeye baĢlamıĢtır. Proje kapsamında ilk iĢ 

olarak 2004 yılında bilimsel çalıĢmalara kaynak sağlayabilmek, sürdürülebilir faydalanma ve 

türün kendi ekosistemlerinde geliĢimlerini sürdürmesi ve gen kaynaklarının devamlılığını 

sağlamak amaçlarıyla Tarsus yöresi Melemez dağındaki yoğun biberiye populasyonu Mersin 

Orman Bölge Müdürlüğü‘nün istekli ve yoğun uğraĢları sonucu biberiye gen koruma ormanı 

olarak korumaya alınabilmiĢ ve sahanın yönetim planı, ilgili katılımcılar tarafından hazırlanarak 

yürürlüğe konulmuĢtur. 

 

Yönetim Planı kapsamında, Melemez dağı biberiye koruma alanı çevresinde bulunan köy 

muhtarları, Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma 

Müdürlüğü ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin müĢterek katılımı ile Melemez 

dağında sahayı tanıtıcı ve biberiyenin korunması gerekliliğini kamuoyuna duyurmak amacıyla 

bir basın toplantısı düzenlenmiĢtir. Bu basın toplantısı sonunda katılımcılar sahanın korunması 

konusunda bir protokol imzalamıĢlardır.  

 

Sahanın korunması amacıyla öncelikli olarak tel ihatayla çevrilmesi düĢünülmüĢtür. Fakat 

koruma alanının civarındaki köyler hem kendilerine olan güvenin sarsılacağı hem de saha 

civarındaki üzüm bağlarına ulaĢımı engelleyeceğinden bu giriĢime Ģiddetle karĢı çıkmıĢlardır. 

Dolayısıyla ilgili köylerin sahayı kendilerinin koruyabileceğini taahhüt etmesi üzerine Mersin 

Orman Bölge Müdürlüğü bu giriĢimden vazgeçmiĢtir. Saha tel ihataya alınmasa da sınırları 

belirlenmiĢ olarak koruma altındadır. Sonuçta bugün itibariyle sahada otlatma, açmacılık, yangın 

veya kaçak faydalanma gibi herhangi bir orman suçu vuku bulmamıĢtır. Bu tarihten beri civar 

köyler bu sahayı benimsemiĢ ve herhangi bir suça iĢtirak etmemiĢlerdir. 
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Koruma sahasında yoğun bir maki populasyonu bulunduğundan bir kereye mahsus olmak üzere 

2005 yılında ―Doğu Akdeniz Bölgesi Biberiyelerinin (Rosmarinus officinalis L.) Gen 

Kaynaklarının Korunması ve Klon Seçimi‖ isimli proje kapsamında bu alandaki biberiyeleri diri 

örtü (çalı vs.) baskısından kurtarmak için iĢ gücü ile çalı temizliği yapılmıĢ ve böylece bu 

sahadaki biberiyelerin korunması ve geliĢmesine öncelikli bir katkı sağlanmıĢtır. Çalı temizliği 

biberiyelerin yoğun olduğu ve koruma alanının merkez kısmında bulunan toplam 34 ha‘lık bir 

alanda gerçekleĢtirilmiĢ ve bu iĢ için AKĠB‘in 40 bin dolarlık proje bütçesinden 12.000 TL, 

AKĠB tarafından doğrudan yükleniciye ödenmiĢtir. 

 

Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-Situ) Yönetim Planı‘na göre, 

Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği‘nin 216, 218 ve 219 no‘lu bölmelerinin 100 ha‘lık kısmını 

kapsayan koruma sahasındaki biberiyeler için Amenajman Planı‘nda belirtilen ―Biberiye Tali 

Ürün Hasılat Kesim Planı‖nın 2004 yılından itibaren ―3 yıl uygulanmayacağı‖ belirtilmiĢtir. 

Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü bu 3 yıllık süreyi de aĢarak koruma sahasındaki biberiyeleri 6 

yıl kestirmeyerek koruma altına almıĢtır. Bu süre sonunda sahada yaĢlanan biberiyeleri 

gençleĢtirmek ve ürün hasılatı alınması amacıyla Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Doğu 

Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğümüzün görüĢ ve teknik desteğini de alarak, 2010 

yılında sahada canlandırma kesimi yaptırmıĢtır. Bu hasılat kesimi sonucunda üç bölmeden 

toplam 8335 kg kuru biberiye yaprağı (Tablo 2) üretimi yaptırılarak ülke ekonomisine de katkı 

sağlanmıĢtır.  

 

Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği‘nin yenileme aĢamasına gelmiĢ Amenajman Planı (2003-2012)‘na 

göre a (gençlik) çağında göründüğü için koruma sahasına planda servet verilmemiĢtir. 216, 218 

ve 219 no‘lu bölmelerin 100 ha‘lık kısmını kapsayan koruma sahası Amenajman Plan‘ında a 

meĢceresi görülse de (Tablo 1) mevcudunda b (ince ağaçlık) çağında bulmaktadır. Tarsus Orman 

ĠĢletme ġefliği bu saha için sıklık bakımı planı hazırlayarak Mersin Orman Bölge 

Müdürlüğü‘nün olurlarıyla sahada 2010 yılında sıklık bakımı gerçekleĢtirmiĢtir. Sıklık bakımı, 

―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-Situ) Yönetim Planı‖ 

gereğince sahadaki biberiyeler ön planda tutularak gerçekleĢtirilmiĢtir. Sahada bulunan kızılçam 

ve fıstıkçamı bireylerinde, biberiyelere daha fazla ıĢık ve yaĢam alanı sağlamak amacıyla Ģiddetli 

derecede seyreltme (aralama) çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece sahadan hem ara ürün 

hasılatı alınmıĢ hem de biberiyelere daha fazla ıĢık ve yaĢam alanı sağlanmıĢtır. Sıklık bakımı 

sonucunda koruma sahasını kapsayan üç bölmeden toplam 44 m
3
 endüstriyel odun ve 49 ster lif-

yonga odunu ara ürün hasılatı alınmıĢtır (Tablo 2). 

 

Diğer türlerimiz için de örnek bir uygulama oluĢturabilecek bu çalıĢmayla, ülkemizde bir ilk 

olarak, tıbbi ve aromatik bir bitkimiz için koruma alanı ilan edilmiĢ ve bu alanın bu türün ön 

planda tutularak iĢletileceği bir yönetim planı oluĢturulmuĢtur. Kızılçam ve biberiye türlerinin 

yoğun olarak bulunduğu ―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-

Situ) alanı‖, 2004 yılından beri, Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği‘nin Amenajman Planı‘na eklenen 

―Melemez Dağı Biberiye Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (In-Situ) Yönetim Planı‖na 

göre, Doğu Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğümüzün gözetiminde, Mersin Orman Bölge 

Müdürlüğü Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü Tarsus Orman ĠĢletme ġefliği tarafından 

korunmakta ve biberiye ön planda tutularak iĢletilmeye devam edilmektedir. Koruma alanında 

Ģimdiye kadar yapılan uygulamaları takiben, biberiyelere baskı oluĢturabilecek sahada yoğun 

olarak bulunan diğer maki elemanlarının baskılanması için önümüzdeki yıllarda diri örtü-çalı 

temizliği çalıĢmalarının sürdürülmesi gerekmektedir.   
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Özet 

Bioklimatik konfor, insanın kendisini en sağlıklı ve dinamik hissettiği iklim koĢullarıdır. Bioklimatik 

konfor haritalama yöntemleri yöneticiler ve planlamacıların kullanımına sunulmuĢtur. Konfor haritaları, 

kentsel çevrede mahalle ölçeğinde bioklimatik koĢulların öngörülmesine ve değerlendirilmesine yardımcı 

olmak için kullanılırlar. CBS giderek artan oranda klimatolojik araĢtırmalar ile ilgili hizmet programları 

sunmaktadır. Konumsal veri tabanı uygulamalarının vazgeçilmez bir parçası olan Coğrafi Bilgi 

Sistemlerinin (CBS) iklim çalıĢmalarında kullanılması kaçınılmaz bir hal almıĢtır. AraĢtırmanın amacı 

bioklimatik konfor araĢtırmalarındaki metotları incelemektir.  

 

Anahtar kelimeler:  Bioklimatik konfor, CBS, Ġklim 

 

Abstract 
Bioclimatic comfort is climate conditions in which human feel himself more healthy and dynamic. The 

methodology for bioclimatic comfort mapping is presented to the need of urban decision makers and 

planners. The comfort maps use to an urban environment at the scale of neighborhood and aim to assist in 

predicting and assessing bioclimatic conditions. GIS are increasingly being associated with climatological 

research as flexible utilities in which to develop and explore modeled data. The use of Geographic 

Information System (GIS) in climatic studies is essential. The aim of the present paper is to search a 

methodology for the bioclimatic comfort investigations. 

 

Keywords: Bioclimatic comfort, GIS, Climate 

 

1. Giriş 

Evans 2007‘ye göre; iklim konforu çalıĢmaları belirli bir hassasiyetle ortam sıcaklığının 

ölçülebilmesi ile baĢlamıĢtır. Buda 1650 yılında Floransa‘da ilk sıvı cam termometrenin 

bulunmasıyla gerçekleĢebilmiĢtir. 1714 yılında Fahrenheit ilk ölçeği geliĢtirmiĢtir onu 1742 

ylında Ġsveçte geliĢtirilen Celsius ölçeği izlemiĢtir. Ancak bilimsel konfor çalıĢmaları endüstri 

devrimi sonucu ortaya çıkan ağır sanayi hamlesinde, klimatik konforla verimliliğin iliĢkisinin 

ortaya çıkmasından sonra olmuĢtur (Evans 2007). 

 

Nikolakis 2007‘ye göre; çağımızın en önemli konularından biride iklim değiĢikliğidir. Bu 

konuyu iklim bilimcilerin yanı sıra (Schneeberger et al., 2003), ekologlar, biologlar, 

biokimyacılar, botanikciler (Roughgarden and Schneider, 1999; Chakraborty et al., 2000; 

Briones et al., 2004; Ellis et al., 2007; Occhipinti-Ambrogi, 2007), çevre mühendisleri (Huang et 

al., 1998), ormancılar (Karjalainen et al., 2003), hidrolog ve jeologlar (Matondo et al., 2004) da 

ilgi göstermektedir. Ġklim değiĢikliği bir ya da birden fazla iklim parametresinin örneğin; 

sıcaklık, nem ve yağıĢ gibi, değiĢmesi sonucu olur. DeğiĢen bu parametreler insan ısı dengesini 

bozar ve bunun sonucu olarak bireyin bioklimatik konfor Ģartlarını iyileĢtirmek gerekir 

(Nikolakis 2007). 

 

Ġnsan yaĢamı, sağlığı ve etkinlikleri üzerinde iklim koĢullarının oldukça önemli ve belirleyici 

olduğu bilinen bir durumdur. Ancak, özellikle insan bioklimatolojisi üzerindeki çalıĢmalar baĢta 

olmak üzere insan yaĢamı bakımından en uygun iklim koĢullarının belirlenmesine yönelik 
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çalıĢmalar oldukça yenidir. Özellikle insan konforu üzerinde yapılan çalıĢmalarla ilkim 

elemanlarına iliĢkin eĢik değerler saptanmıĢ ve bazı indisler geliĢtirilmiĢtir. Konfor duygusunun 

sübjektif olduğu ve bu duyguyu etkileyen değiĢik psikolojik ve fiziksel etkenlerin mevcut olduğu 

bir gerçektir. Bununla birlikte eĢik değerlerin ve indislerin ortaya konulması bulunulan ortamın 

iklim koĢullarının ortalama ve en uygun değerler açısından mevcut durumunun ve en uygun 

değerlerden sapma ölçüsünü belirlemede oldukça ilgi çekicidir (Güçlü 2008). 

 

Bioklimatik konfor durumu; insanın en az miktarda enerji harcayarak çevresine uyum sağladığı 

koĢullar olarak tanımlanmaktadır. Bir baĢka ifade ile insanın kendini en sağlıklı ve dinamik 

hissettiği iklim koĢullarının insanla bir arada bulunduğu durumdur. Kent ikliminde yaĢanan 

değiĢimler ekstrem değerlere ulaĢtığında insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve 

insanların biyolojik, fiziksel ve düĢünsel aktivitelerini kısıtlamaktadır (Aklanoğlu 2007, Olgyay, 

1963).   

 

Uzmanlar bioklimatik konfor açısından bulunulan ortamdaki hava sıcaklığının hangi eĢik 

değerler arasında olması gerektiği ve hava sıcaklığı yanında diğer meteorolojik parametrelerin 

neler olduğu üzerinde değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Örneğin, Türkiye için yapılan 

çalıĢmalarda iklim yönünden insanın konforlu bir ortamda bulunması için ortamdaki sıcaklık 

değerlerinin 16,7°C ila 24,7°C arasında olması gerektiği tespit edilmiĢtir. Diğer yandan, 

Gaffney‘e dayanarak Hobbs, bu yönden 17,0°C–24,9°C 'lik sıcaklıkların en uygun sıcaklık 

değerleri olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca, rahatlık bölgesinin belirlenmesinde rüzgâr hızının 6 

m/sn'den az ve bağıl nem değerlerinin %30-%70 arası olmasının da sıcaklık değerleri ile birlikte 

ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır (Güçlü 2008). 

 

Bir mekânda bioklimatik konfor durumunun belirlenebilmesi için öncelikle sıcaklık, bağıl nem, 

radyasyon ve rüzgâr durumunun saptanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu temel 

faktörler yanında; sıcak günlerin sayısı, yağıĢ durumu, hava olaylarına bağlı ortaya çıkan hastalık 

ve zararlılar ile hava kirliliği ve atmosferdeki oksijen miktarı da insan konforunu etkilemektedir. 

Bütün bu etkilerin hepsi birden dikkate alınarak bioklimatik konfor durumu belirlenebilir (Topay 

ve Yılmaz 2004). 

Bioklimatik konforun sağlanabilmesi için bakılması gereken iklim elemanlarına ait değerleri 

Olgyay (1973); açık alanda 21-27,5 °C sıcaklık, %30-65 bağıl nem ve 5 m/sn' ye kadar olan 

rüzgâr hızı kombinasyonu olarak açıklamıĢtır. Bu değerler birçok bioklimatik değerlendirmede 

kullanılmıĢtır (Topay ve Yılmaz 2004, Çınar 1999). 

 

Ġklim çalıĢmaları, birçok disiplin tarafından kullanılan temel verileri oluĢturmaktadır. Ġklimin 

kontrol edilebilir bir faktör olarak görülüp dikkate alınmaması yerleĢmelerde ciddi sorunların 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Son yıllarda tüm dünyada olumsuz etkilerinin ortaya çıkmaya 

baĢlamasıyla iklim değiĢikliği; hayatın her alanında dikkate alınmaya baĢlamıĢ ve bu konuda 

çözüm yolları aranmaktadır (Aklanoğlu 2007). 

Coğrafi Bilgi Sistemi, yazılım, donanım, veri ve insanı birleĢtirerek etkileĢimli haritalar 

üzerinde; coğrafi bilgileri ve onlara iliĢkilendirilmiĢ veri tablolarını görüntüleme, inceleme, 

sorgulama ve analiz etmeye imkân tanıyan komple bir sistemdir. Ġklim, bir yerde uzun bir zaman 

periyodu içinde her gün gerçekleĢen hava olaylarının toplamını ve ortalamasını ifade eder. Eğer 

bu günün hava durumunu bilir ve bunun geçmiĢle farkını ortaya koyabilirsek, gelecek 

planlarımızı yapabiliriz (ġensoy vd.). 

 

Meteorolojik ölçümler; gerek ölçüm maliyetlerinin yüksekliği, gerekse topografik Ģartların 

uygun olmaması sebebiyle her yerde yapılamamaktadır. GeniĢ ve dağlık coğrafyaya sahip 
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ülkelerde çoğu zaman ölçüm istasyonları tüm ülkeyi kapsayamamaktadır. Coğrafî Bilgi 

Sistemleri (CBS), özellikle 2000‘li yıllardan bu yana iklim modelleri çıktıları ile meteorolojik 

ölçümlerin haritalarının çözünürlüklerini artırmak için kullanılan bir araç olmuĢtur (Demircan 

vd. 2011). 

 

Günümüzde hidroloji, tarım, ekoloji, orman yönetimi, meteoroloji vb. birçok farklı disiplinde 

yürütülen çalıĢmalarda değiĢik iklim parametreleri kullanılmaktadır. Doğru iklimsel veriler 

ancak noktasal olarak, meteoroloji gözlem istasyonlarının bulunduğu yerlerden elde 

edilebilmektedir. Oysaki birçok çalıĢmada alansal dağılım özelliği gösteren iklim 

parametrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden günümüzde, noktasal gözlem değerlerinden 

faydalanarak alansal dağılım özelliği gösteren iklim veri katmanlarının üretilmesine yönelik 

ihtiyaç ve ilgi giderek artıĢ göstermektedir. Konumsal veri tabanı uygulamalarının vazgeçilmez 

bir parçası olan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) iklim çalıĢmalarında kullanılması kaçınılmaz 

bir hal almıĢtır (Güler ve Kara 2007). 

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), özellikle 2000‘li yıllardan itibaren meteorolojik parametre 

haritaları ile iklim modelleri çıktılarının çözünürlüklerinin artırılması çalıĢmalarında 

kullanılmaktadır (Demircan vd. 2011). 

 

Coğrafi bilgi sistemleri; yerel ve bölgesel planlama faaliyetlerine uygun verileri yönetmek, 

çözümlemek ve sunmak için günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Turizm 

planlamasının karmaĢık yapısı yüzünden, turizm planlamasındaki çözüm arayıĢlarında CBS 

kullanımı önem kazanmaktadır. Turizmde CBS uygulamaları genellikle; rekreasyonla ilgili 

olanakların envanteri, turizm kaynaklı arazi yönetimi, ziyaretçi etki değerlendirmesi ve 

rekreasyon-yaban hayatı iliĢkisinin gözlemlenmesinde kullanılır ancak ekonomik güçlükler, 

mevcut veri yetersizlikleri ve alana iliĢkin verilerin toplanmasındaki güçlüklerden dolayı 

kullanımı kısıtlanmaktadır (Giles 2003). 

 

Günümüzde coğrafya ve coğrafyayı tanımlayan veriler günlük yaĢantımızın bir parçasıdır. 

Hemen hemen her konudaki kararlarımız bu verilerden etkilenmekte, bu veriler ile sınırlanmakta 

ve yönetilmektedir. Genel olarak; hızlı nüfus artıĢına karĢılık giderek azalan doğal kaynaklar 

dünya üzerinde çok önemli ve geri dönülmez etkiler yaratmaktadır. Ozon tabakasının incelmesi, 

tropik ormanların yok edilmesi, bitki türü çeĢitliliğinin azalması, asit yağmuru, sera etkisi, zehirli 

kimyasalların artan doğal dengeyi bozucu etkisi, tarımsal alanların kentleĢmesi ve göç gibi 

birbiri ile iliĢkili etkiler toplumsal ve ekonomik yapıyı etkilemektedir. Tıpkı makro ölçeklerdeki 

kararların alınmasında olduğu gibi, günlük kent yaĢamında da elektrik, su, altyapı gibi minimum 

kentsel yaĢam standartlarının sağlanması ve yönetilmesi ile gerek doğal, gerekse insan nedenli 

afetlerin etkilerinin azaltılmasında bilim adamları ve karar vericiler tarafından bu önemli doneler 

hıza anlaĢılmak zorundadır. Esas amaç, karar verme süreci içerisinde gerek alternatif üretmek, 

gerekse aynı anda farklı senaryoları değerlendirerek tüm süreci hızlandırmaktadır. Bu ise ancak 

Coğrafi Bilgi sistemleri sayesinde gerçekleĢebilir (Ġnan ve Ezgi 2011). 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalıĢma kapsamında öncelikle araĢtırmanın konusuyla ilgili literatür taraması yapılmıĢtır. 

Bioklimatik konfor ve coğrafi bilgi sistemleriyle ile ilgili tanım ve kavramlar incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın dayandığı kuramsal temeller göz önüne alınarak konuyla ilgili değerlendirme ve 

yorumlara yer verilmiĢtir. 
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3. Araştırma Bulguları 

Güçlü 2010‘a göre; insanların en az miktarda enerji harcayarak çevresindeki klimatik Ģartlara 

uyması termal konfor olarak nitelendirilir (Berköz, 1969‘dan, Topay ve Yılmaz, 2004). Aynı 

zaman diliminde yüksek sıcaklılar ve yüksek bağıl nem koĢulları bir arada bulunduğunda insan 

konforunu olumsuz yönde etkileyen bir ortam meydana gelir ve bunaltıcı termal Ģartlar ortaya 

çıkar. Tatil faaliyetlerinin de sürekli olarak binalar ve araçlar gibi klima sistemleri ile donatılmıĢ 

mekânlarla sınırlı kalamayacağı düĢünüldüğünde bu durumun önemi daha açık olarak anlaĢılır. 

Ġnsan için iklim konforu ve bunun içinde yer alan termal konfor Ģartlarının belirlenmesi amacıyla 

bir veya birden çok meteorolojik parametre dikkate alınarak birçok teorik ve uygulamalı indis 

geliĢtirilmiĢtir (Tzenkova vd.,2007). Bu indislerden bazıları Efektif Sıcaklık indisi (ET), Yeni 

Yaz indisi (SSI), Sıcaklık-Nemlilik indisi (THI), Turizm iklim indisi (TCI) ve Fizyolojik 

Ekivalen Sıcaklık indisidir (PET) (Endler ve Matzarakis, 2007). Klimatik konfor durumunun 

belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıĢ olan bu indisler bugüne kadar turizm klimatolojisi ile 

ilgilenen pek çok araĢtırmacı tarafından kullanılmıĢtır. Bu indislerle ilgili değerlendirmeler ise 

turizm ve rekreasyona katılanların sağlıklı ve yetiĢkin bir insan olduğundan yola çıkılarak 

yapılmıĢtır (Güçlü 2010). 

 

Bioklimatik konforun belirlenmesi ve peyzaj planlama sürecine yansıtılması konusunda 

ülkemizde yapılan çalıĢmalar 1960‘lı yılların sonlarında görülmektedir. 1969 yılında Berköz, 

bioklimatik konfor açısından uygun tavan yüksekliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir 

yöntem üzerinde durmuĢtur. Sungur ise 1980 yılında Türk insanları ile yaptığı bir çalıĢmada 

optimum etkili sıcaklık değerlerini saptamıĢtır. Bu değerlerin 16,7 - 24,7 °C olduğunu ancak 

bulunan bu değerlerin subjektif değerler olduğunu belirtmiĢtir. 1982 yılında Memlük Ankara ve 

yakın çevresi iklimini oluĢturan etmenlerin kentsel yerleĢimler açısından incelenmesi ve 

değerlendirilmesine yönelik bir çalıĢma yapmıĢtır. Altunkasa 1987 yılında Bioklimatik verileri 

kullanarak Çukurova bölgesinde iklimle dengeli bir planlama yapılması konusunda detaylı bir 

çalıĢma yapmıĢtır. Koçman ise 1991 yılında yaptığı çalıĢmada ülkemiz için etkili sıcaklık 

değerlerini 17,0 - 24,9 °C olarak tanımlamıĢtır. 1999 yılında Çınar, Fethiye ilçesinin Bioklimatik 

yapısını ortaya koyarak planlama sürecine katılabilecek iklimle dengeli kriterleri ortaya 

koymuĢtur. Çınar 2004 yılında Bioklimatik konfor ölçütlerinin peyzaj planlama sürecinde 

etkinliğini Muğla-Karabağlar Yaylası üzerinde ortaya koyan bir çalıĢma yapmıĢtır. Topay vd., 

2004 yılında Bioklimatik konfora sahip alanların belirlenmesi ve haritalanması konusunda 

CBS‘nden yararlanma olanakları konusunda bir çalıĢma hazırlamıĢ ve ilk kez Bioklimatik konfor 

haritalarını hazırlamıĢtır. Toy vd., 2005 yılında Erzurum ilinin farklı yükseltilere sahip üç bölgesi 

için Bioklimatik yapıyı ortya koyarak birbiri ile kıyaslamıĢtır. Topay, 2007 yılında kırsal 

rekreasyon etkinlikleri için iklimin önemini yine Muğla ili örneğinde ortaya koymuĢtur (Çetin vd 

2010). 

 

Carpenter et all. 1975‘e göre insan konforu için dört klimatik faktör etkilidir. Bunlar hava 

sıcaklığı, hava hareketi veya rüzgar, nem ve güneĢ ıĢınımıdır. Robinette et all. 1983 yılında 

yaptığı çalıĢmada insan iklim konforunu etkileyen 4 temel elementten bahsetmektedir. Bunlar; 

hava sıcaklığı, rüzgar, solar radyosyon ve nem ve/veya yağıĢtır. Marsh 1991‘e göre iklim 

konforunu etkileyen 5 klimatik faktör vardır. Bunlar; hava sıcaklığı, nem, solar radyasyon, 

rüzgar ve hava kirleticilerdir. Güngör vd. 2005 ise Bursa ili için yaptıkları iklim konforu analizi 

için, sıcaklık, nem, rüzgâr, yağıĢ ve karla örtülü gün sayısını kullanmıĢlardır (Güngör 2003). 

 

Güngör (2003) yılında yaptığı çalıĢmada; alanının iklim özelliklerinin ortaya konabilmesi için 

Arcview 3.3 yazılımı kullanmıĢ ve analiz için D.G. Krige ve G. Matheron tarafından geliĢtirilmiĢ 

olan ―Kriging Interpolation‖ yönteminden ―Universal Linear‖, ―Save variogram grid‖, ―Sarface‖ 
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i seçmiĢtir. (Ecker 2002, Güngör 2003). Tang 1998 tarafından geliĢtirilmiĢ olan ―kgdi.avx‖ 

dosyası kullanılarak analizler yapılmıĢtır. Yapılan analizlerin doğruluk oranını arttırmak için 

çalıĢma alanı ve yakın çevresinde uzun süreli gözlem yapmıĢ 8 iklim istasyonu seçilmiĢtir. 

Bunlara ait veriler Arcview ortamında, ulusal koordinat sistemine göre noktasal veri oluĢturacak 

Ģekilde sayısallaĢtırılmıĢtır. Önce Arcview ortamında iklim istasyonlarının noktasal verilerinin 

olduğu haritaya seçilen iklim özellikleri (sıcaklık, nem, rüzgar ve yağıĢ) girilmiĢ. Ġklim 

potansiyeli için seçilen, sıcaklık, nem, rüzgar ve yağıĢ unsurlarının birbirlerinden bağımsız 

haritaları hazırlanmıĢ ve sonuçta iklim konforu potansiyelinin ortaya konması için tüm haritalar 

matematiksel ağırlık yöntemiyle Arcview Model Builder yazılımıyla çakıĢtırılarak saptanmıĢtır 

(Güngör 2003). 

 

Yılmaz (2001) yaptığı çalıĢmasında iklim potansiyelinin saptanmasına iliĢkin kullandığı yöntem, 

matematiksel değerlendirme esasına dayanmaktadır. Yöntem; plankare tekniği ile yapılan analiz 

ve sentez çalıĢmaları sırasında, her bir plankarede belirlenen alt faktörlerin ölçüm değerlerinin 

hesaplanmasını ve bu değerlerin toplanarak iklim potansiyelinin saptanmasını esas alır. Her bir 

plankarede iklim parametreleri alansal boyutlarına göre ölçümlendirilmiĢ ve toplam bir değer 

elde edilmiĢtir. Elde edilen toplam değer iklim potansiyelini ortaya koymuĢtur 

 

Ġnsan bioklimatik konforu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda, konfor üzerinde etkili olan faktörler 

insanın kendine ait özelliklerinden kaynaklanan faktörler ve çevresel faktörler, özellikle de 

atmosferle ilgili faktörler olarak iki guruba ayrılır. Ġnsanlara ait özellikler, yapılan iĢe, fiziksel 

özelliklere (boy, kilo ve ten rengi gibi) ve yaĢanılan bölgeye alıĢık olma gibi birçok değiĢik 

durumu kapsamaktadır. Atmosferik ortamda insan aktiviteleri üzerinde etkili olan özellikler ise 

baĢlıca üç guruba ayrılmıĢtır. Bunlar; 1. atmosferin kendine ait özellikleri (Sıcaklık, YağıĢ, Nem 

ve Rüzgar), 2. Radyasyon kaynaklı özellikler (Mor ve Kızıl ötesi ıĢınlar) ve 3. IĢık ve hava 

kirliliği kaynaklı etmenler (Partiküller, Sıvı ve gazlar)‘dir (Toy ve Yılmaz 2009). 

 

Ġklimsel faktörler özellikle kompleks topografyaya sahip alanlarda çok kısa mesafelerde 

değiĢiklik göstermekte ve birçok harici faktörden (bitki örtüsü, su yüzeyi, yöney, yükseklik, 

enlem, boylam vb.) etkilenmektedir. Gerçekte değiĢik faktörlerden dolayı bu kadar değiĢkenlik 

gösteren iklim parametrelerinin çok sık dağıtılmıĢ meteoroloji istasyon ağları ile gözlemlenmesi 

gerekmektedir. Fakat günümüzde ekonomik nedenlerden dolayı bu mümkün olmadığından farklı 

alternatifler üzerinde durulmaktadır. Bu alternatiflerden biriside noktasal olarak ölçülen gözlem 

değerlerini kullanarak alansal dağılım özelliği gösteren iklim veri katmanlarının modellenmesidir 

(Güler ve Kara 2007). 

 

Özdemir ve Akar (2009) a göre Ġklim verilerinin haritalanması ve bu haritaların analizi ile Ģehir 

içi ve Ģehir dıĢında yaĢayanların günlük ve orta vadeli yaĢamlarının önceden planlanması ve olası 

risklere karĢı önlem alınması günümüz nüfusu için hayati önem taĢıyabilmektedir. Ayrıca, iklim 

elemanlarının dijital formda mekânsal iklim verisi olarak ortaya konma ihtiyacı ve CBS ile 

iliĢkili olarak hidrolojik, ekolojik, doğal kaynak ve diğer modellerin ortaya konmasındaki önemi 

son yıllarda artmıĢtır (Nemani vd,1993, Nusser vd., 1997). CBS, büyük ölçekli ya da küçük 

ölçekli araĢtırmalarda iklim verilerinin bir katman olarak değerlendirilmesi ve analiz edilmesi 

bakımından klimatoloji uygulamarın da da önemli bir kullanılabilirliğe sahiptir. AraĢtırma 

alanlarıyla ilgili meteorolojik veriler ülkemizde çeĢitli coğrafi konumlarda bulunan meteoroloji 

istasyonlarından temin edilmektedir. Bu istasyonlar yakın çevresi ile ilgili gerekli bilgileri 

sağlama konusunda yeterli potansiyele sahipse de istasyona uzak olan alanlar için kesin olarak 

kabul edilebilecek veri kaynaklarını oluĢturamamaktadırlar. CBS'nin kullanıldığı çalıĢmalarda, 

iklim elemanlarının da bir katman olarak değerlendirilebilmesi için noktasal bazlı bu verilerin 
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sürekli yüzeylere dönüĢümüne ihtiyaç duyulmaktadır (Willmott vd.,1995; Dodson vd., 1997). 

Buna bağlı olarak, nokta bazlı iklim verilerine, nokta enterpolasyon tekniği uygulanarak, iklim 

verileri bir katman olarak değerlendirilebildiği gibi, verisi olmayan alanlara da değer ataması 

yapılabilmektedir (Bob ve Booth 2000; Holdaway, 1996; Hudson vd., 1994; Hammond vd., 

1996)‖ 

 

4. Sonuçlar 

Genel olarak konu ile ilgili yapılan çalıĢmalar incelendiğinde iklimsel parametrelerin alansal 

dağılımlarının belirlenmesi ve ilgili iklim katmanlarının üretilmesinde birçok farklı metotların 

kullanılmakta olduğu görülmektedir. ÇalıĢma alanının topografik özellikleri, gözlem değeri 

alınan meteoroloji istasyonu sayısı, ele alına iklim parametresi gibi faktörlere bağlı olarak 

değerlendirilen ve sonuçta önerilen yöntemler farklılık göstermektedir. Bir bölge için uygun olan 

metot diğer bir bölgede uygun bulunmamaktadır. Buradan yola çıkarak yapılabilecek yorum 

benzer çalıĢmaların bölgenin özelliklerine ve eldeki verilerin yapısına bağlı olarak değiĢik 

metotlarla her bölgede uygulanması gerektiğidir (Güler ve Kara 2007). 

 

Kentsel alanların tasarımında termal konfor kısmen veya tamamen göz ardı edilmektedir. Termal 

açıdan konforlu kent ortamlarının oluĢturulması ancak dıĢ mekanlara ait termal konfor Ģartlarının 

anlaĢılması ve değerlendirilmesiyle ve sonucunda kentsel planlama ve tasarımların yeterli yeĢil 

alanlar bırakılarak yapılmasıyla mümkündür. Çünkü zaten doğal yapısı büyük ölçüde 

değiĢtirilmiĢ olan kentsel ortamlarda, açık yeĢil alanlar gölgeleme etkisi yaparak ve ortama nem 

sağlayarak iklim elemanlarını dengeleyebilmekte ve aĢırı sıcak ve soğuk ortamların oluĢmasını 

engelleyebilmektedirler (Toy ve Yılmaz 2009). 

Günümüz dünyasının en önemli çevre sorunlarının baĢında atmosferdeki sera gazı salınımlarının 

artıĢına bağlı olarak gerçekleĢen iklim değiĢikliği konusu gelmektedir. Ġklimde meydana gelen 

bu değiĢim birçok ekonomik, ekolojik ve sosyolojik sorunları da beraberinde getirerek insan 

yaĢamı için giderek artan bir tehdit oluĢturmaktadır. Türkiye‘de son 30 yılda yağıĢ miktarında 

görülen azalma eğilimi ile küresel sıcaklık artıĢı ve meydana getireceği iklim değiĢmeleriyle 

ilgili olumsuz öngörüler gerek toplumun gerekse araĢtırmacıların bu konuya olan ilgisini 

artırmıĢtır (CoĢun ve Karabulut 2009). 

 

Klimatoloji ile ilgili veriler temelde coğrafi konumla ve arazi ile iliĢkili olduğundan, Coğrafi 

Bilgi Sistemleri, bioklimatik konfor çalıĢmalarında ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki verilerin 

güncellenmesi, islenmesi, bir araya getirilmesi, farklı analizlerin yapılması ve bioklimatik 

konforla ilgili verilerin üretilmesinde temel bilgi teknolojisi ve araçlarından biridir. 

 

Planlamada amaç, planlamaya etki eden iklimsel verilerin saptanması ve canlıların konforu için 

iklimin olumlu yönde geliĢtirilmesi ve değiĢtirilmesi olmalıdır. Ġnsanın doğa üzerindeki 

etkinliklerinin çok büyük bir bölümü, iklimsel olaylara bağlıdır ve canlıların yaĢamlarında 

belirleyici bir rol oynamaktadır. Yapılan planlama ve tasarımlar; insan yaĢamına hizmet vermek 

amacıyla gerçekleĢtirildiği için öncelikle bioklimatik konforun sağlanması amaç edinilmelidir 

(Çetin vd. 2010). 

 

Bu bağlamda CBS teknolojisinden yararlanılarak geliĢtirilebilecek bir akademik eriĢimli, 

ücretsiz Ulusal Ġklim Bilgi Sistemi, Türkiye ikliminin tanımlanması ve yönetiminde olumlu bir 

adım olacaktır. 
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Bitkisel ve Mineral Yağ Bazlı Mürekkeplerin Farklı Kağıt Yüzeylerinde  

Bazı Basılabilirlik DavranıĢlarının Ġncelenmesi 
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Özet 

Bu çalıĢmada, bitkisel ve mineral yağ bazlı DIN ISO 2846-1 standartlarına uygun sheed-fed cyan renk 

process mürekkeplerle ISO 12647-2 standart metoduna uygun olarak tabaka ofset baskı makinesinde 

1.hamur ofis kâğıtları ile mat ve parlak kuĢe kağıtlar üzerine test baskıları yapılmıĢtır. Baskı odası 

Ģartlarında serbest kurumaya bırakılan test baskılarının zemin ton yoğunluğu ve parlaklık ölçümleri tam 

kuruma gerçekleĢene kadar periyodik olarak yapılmıĢ ve kayıt altına alınmıĢtır. Mürekkeplerin kâğıtlara 

nüfuz etmesi, tam kuruma davranıĢları ve basılabilirlik kalitesine etkisi incelenmiĢtir. Özellikle baskı 

yoğunluğu, parlaklık ve kuruma arasındaki iliĢki tartıĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Bitkisel yağ bazlı mürekkep, mineral bazlı mürekkep, baskı yoğunluğu, parlaklık, 

basılabilirlik. 

 

Abstract 
Vegetable and mineral oil based cyan colour process inks meeting DIN ISO2846-1 standard were printed 

on office paper, mat and gloss coated sheets at sheet-fed offset printing machine according to ISO 12647-

2 standard. Printed sheets were kept in a conditioned room and allowed to air dry. Sheets were measured 

for print density and print brightness in regularly time intervals until complete drying. Penetration to the 

paper samples, full drying behaviours and printability properties of inks were investigated. Especially 

relationships between print density, brightness and drying were tried to be discussed. 

 

Keywords: Vegetable oil based ink, mineral oil based ink, print density, brightness, printability. 

 

1. GiriĢ 

Mürekkep, esas itibariyle bağlayıcı, pigment, çözücü ve katkı maddelerinden oluĢan bir 

dispersiyon sistemidir. Bağlayıcı maddeyi çözen her türlü sıvı çözücü maddedir. Æözücü 

maddelere verilen genel ad seyrelticidir. Æözücüler, pigmentleri molekül yapılarını bozmadan 

homojen olarak dağıtırlar (dispersion) ederler. Æözücü maddeler, makine hızına göre mürekkep 

viskozitesinin ayarlanmasında ve mürekkebin baskıdan sonra kurumasında da önemli derecede 

etkilidirler. Æözücü bileĢimleri, her baskı sistemi ve mürekkep çeĢidi için basılabilirliğine, 

kuruma hızına, ekonomikliğine ve kokusuna göre seçilir. Æözücülerine göre mürekkepler; yağ 

bazlı, solvent bazlı ve su bazlı olarak sınıflandırılırlar. Ofset baskı mürekkepleri yağ bazlı, 

tifdruk, flekso ve serigrafi baskı mürekkepleri ise solvent ve su bazlı olarak üretilirler (Aydemir 

ve Özakhun, 2010). 
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Ofset baskı makineleri birçok ezici vargel ve verici merdanelerden oluĢur. Mürekkep haznesine 

konulan mürekkep bu merdaneler arasındaki uzun yolda ezilerek kalıba, blankete ve oradan da 

baskı materyaline aktarılır. Bu uzun yol nedeniyle ofset mürekkebinde uçucu özellikteki çözücü 

maddeler kullanılmaz. Aksi halde mürekkep, daha baskı malzemesine ulaĢmadan, merdaneler 

üzerinde kurur. Bu nedenle ofset baskı mürekkep üretiminde farklı çözünürlüklere sahip petrol 

türevi kurumayan mineral ve keten toğumu, tung, oticia ve olive gibi kuruyan bitkisel yağlar 

kullanılır (Thompson, 2004). 

 

Uçucu özellikte olmayan yağlar, ofset baskı mürekkep verniği yapımında katı reçineler için 

çözücü görevi yaparlar ve alkid reçinelerine de önemli özellikler kazandırılırlar. Yağların 

reçineyi çözen bu özelliğine aromatik yapı özelliği denir. Bir yağın aromatik özelliğinin fazla 

olması reçine üzerinde çözücü özelliğinin fazla olması demektir. 

 

Yağlar, reçineyi çözerek mürekkebin yapıĢkanlığını da (tackness) ayarlayan unsurlardır. 

Yağların aromatik yapı farklılıkları, reçineyi çözme zamanını da etkiler. YapıĢkanlık oranının 

ayarlanması için bazen birkaç yağ karıĢımı kullanılabilir. Bu yağların bazıları mürekkep 

viskozitesi üzerinde hiçbir etkisi olmazken yapıĢkanlığını değiĢtirebilir veya aynı mürekkebe bir 

baĢka çözünürlükteki yağ ilave edilerek hem akıĢkanlık hem de yapıĢkanlık arttırılabilir. 

Mürekkep üretiminde yağ seçimi verniğin istenilen niteliği ile ilgilidir.  

 

Petrol türevi olan mineral yağlar alifatik çözücülerdir ve mürekkepte ağırlıklı olarak naftanik ve 

parafinik özellikte olanları kullanılır. Genel olarak flekso ve tifdruk baskı mürekkeplerinde 

kullanılan solvent bazlı çözücüler ise toluen, ksilen gibi yüksek uçuculuk özelliğine sahip 

aromatik çözücülerdir (Aydemir ve Özakhun, 2010). Tipik bir tabaka ofset mürekkebi çözücü 

olarak % 50-70 oranında mineral veya bitkisel yağ içerir. 

 

Matbaa mürekkebi üretiminde kullanılan hammaddelerin sayısı oldukça fazla olmakla birlikte 

devamlı olarak artmaktadır. Yakın bir geçmiĢe kadar matbaa mürekkebi üreten firmalar, çözücü 

dıĢındaki gerekli hammaddeleri doğal ürünlerinden elde ediyorlardı. Bugün ise birçok alanda 

doğal ürünlerin yerini kimya endüstrisinin oluĢturduğu sentetik ürünler almaktadır. Ancak 

sentetik ürünlerin çevre ve sağlık problemlerine yol açması mürekkep üretiminde doğal ürünlere 

olan talebi arttırmaktadır. Bu nedenle günümüzde sentetik yapılı mineral yağ kullanımı giderek 

azalmaktadır (Aydemir ve Özakhun, 2010). 

 

Ofset baskı mürekkeplerinin en önemli bileĢeni yağlardır. 1970‟lerin ortasına kadar mürekkep 

üretiminde petrol bazlı yağlar kullanılırdı. Ancak petrol bazlı yağlar, çevreye, canlılara ve 

insanlara (çalıĢan+kullanan) zararlı uçucu bileĢenler salmaları ve baskı altı malzemesinin geri 

dönüĢtürülmesinde problemler vermekteydi. Bitkisel ve mineral yağlar çevreye olan etkileri, geri 

dönüĢümdeki kolaylığı, baskıda sorun yaĢatmaması, kokuya ve tada az etki etmesine göre 

mürekkep üretiminde tercih edilmektedir.  

 

Yağlar, mürekkep reolojisini en çok etkileyen maddelerdir. YapıĢkanlık, viskozite, buharlaĢma 

gibi özellikleri mürekkebe taĢırlar. Aynı zamanda pigmentin içerisinde dağıldığı ortamdır. 

Bitkisel yağlardan mürekkep yapımında kullanılan en önemlileri, soya yağı ve keten tohumu 

yağıdır. Kullanılabilirliği ve uygun fiyatından dolayı, soya yağı mürekkep üretimi için birinci 

sıradadır. Buna rağmen diğer bitkisel yağlar farklı kompozisyonları ve özelliklerinden dolayı 

mürekkep üretiminde kullanılırlar. Amerikan soya derneğinin 1988 yılındaki araĢtırmasına göre 

petrol bazlı ürünler yerine bitkisel yağ bazlı mürekkeplerin tercih edilme sebebi 1970‟ler de 

baĢlayan petrol sıkıntısıdır (Erhan ve Bagby, 1995). Günümüzde bitkisel yağların doğada çok 
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bulunmaları, ucuz elde edilmeleri ve esktraksiyon ürünlerinin istenilen ürün özelliklerine sahip 

olmaları sebebiyle kullanımları artmıĢtır (Tablo1) (Thompson, 2004). 

 
Tablo 1. Mürekkep üretiminde kullanılan bitkisel yağlar 

 

Mürekkep üretiminde son yıllarda kullanımı artan keten tohumu yağı, soya fasulyesi yağı ve 

pirinç yağı gibi bitkisel yağlar yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hammaddelerdir. 

Mürekkebin bağlayıcı kısmını oluĢturan çam reçinesi çam ağacından, alkid reçine bitkisel 

yağlardan elde edilir. Bitkisel yağ asit esterleri birincil yenilenebilir kaynaklardan üretilirler. 

Pigmentler ve katkı maddelerinin büyük kısmı ise yenilenebilir kaynaklardan elde 

edilmemektedir. Konvansiyonel tabaka ofset mürekkeplerinde yenilenebilir kaynak kullanımı 

%50-80 aralığındadır. Baskı altı malzemesine hızlı yerleĢmesi sebebiyle mürekkep üretiminde 

bitkisel yağlarla birlikte kullanılan mineral yağların baskıda sabunlaĢma ve kirlenme gibi baskı 

problemlerine sebebiyet vermesi önemli dezavantajlarıdır (Carlsson, 2009). 

 

Bitkisel yağların viskozite değerleri mineral yağlara göre daha düĢük, yapıĢkanlıkları ise 

yüksektir. Bu yağlar, mekanik ve fiziksel özellikleri sebebiyle petrol bazlı yağlara uyum 

sağlamıĢtır. Mürekkep üretiminde tek baĢına kullanımlarının yanında çözücülüğü, mineral 

yağlara göre daha yüksek olduğundan katı reçinelerin mineral yağlar ile çözülemediği 

durumlarda mürekkep sistemine de ilave edilirler. Reçineler bitkisel yağlarla uyumlu 

olduklarından reolojik özellikleri petrol bazlı mürekkeplerle benzerdir. YapıĢkanlık, parlaklık 

gibi özellikleri mineral yağlı mürekkeplerden daha iyidir.  

 

Bitkisel yağlarla oluĢturulan mürekkepler zararlı olmayan çözücüler ile seyreltilir. Bitkisel yağ 

bazlı mürekkepleri baskı makinesinden temizlemek için su ve benzeri daha az zararlı malzemeler 

kullanılır. Bitkisel yağlı mürekkeplerin baskı altı malzemesi ile uyumu daha fazla olduğundan 

dolayı ofset baskıda mürekkep su dengesi daha kolay kurulur. Ayrıca sürtünme dayanıklılığının 

yüksek olmasından dolayı parmak ve kıyafetlerde iz yapma durumu daha azdır (Dharavath ve 

Hahn, 2010).   

 

Günümüz yasal düzenlemeleri ve gereksinimleri solvent emisyonunu önlemek için mürekkep ve 

boyar maddelerde zararlı organik kimyasalların (Volatile Organic Compounds-VOC) 

kullanımını denetim altına almıĢtır. VOC, oda sıcaklığında buharlaĢan ve havada geniĢleyen 

yüksek buhar basıncına sahip kimyasal maddelerdir (Kipphan, 2001). Zararlı organik bileĢikler 

genellikle sera etkileri sebebiyle küresel ısınmayla iliĢkilendirilir. Bu nedenle mürekkep 

üreticileri gaz salınımı yapan malzemelerin zararları sebebiyle organik yağlı mürekkeplere 

yönelmektedirler. Bunun için birçok yöntem deneyen üreticiler daha sonra bitkisel bazlı yağlar 

kullanmaya baĢlamıĢlardır. BuharlaĢma noktası daha yüksek olduğundan bitkisel yağlarla 

Æabuk Kuruyanlar Yarı Æabuk Kuruyanlar Geç Kuruyanlar 

Keten (bezir) yağı Soya yağı Hint yağı 

Tung yağı Tütün yağı Hindistan cevizi 

yağı 

Susuz hint yağı Yalancı safran yağı  

Perilla yağı Ayçiçek yağı  
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üretilen mürekkeplerin yağ kaynaklı zararlı organik bileĢik salınımları daha azdır (Paulsen, 

2007). 

Nihai ürün kullanıcıları bir yiyecek alırken, tadına, uzun süre dayanmasına, düĢük fiyatına, 

sağlık riski bulunmamasına ve doğa ile uyumlu olmasına bakarak karar verirler. Ġnsan sağlığına 

ve çevreye zararı olmayan (çevre dostu olan) bitkisel yağlar, mineral yağ esaslı mürekkeplere 

göre çok daha az kokulu olurlar (Aydemir ve Özakhun, 2010). Ayrıca bu mürekkepler 

biodegredable olmaları sebebiyle doğaya da uyumludurlar. Bitkisel yağların genellikle 

yiyeceklerde de kullanılmaları mürekkep üretiminde güven veren baĢka bir özelliğidir.  

 

Bitkisel yağ bazlı mürekkeplerin mineral yağ bazlı mürekkeplere göre sağlık ve çevresel 

açısından avantajlı olması söz konusu olmasına rağmen farklı yağ içerikli tabaka ofset 

mürekkeplerinin baskı altı malzemesindeki basılabilirlik davranıĢları ve baskı kalitesine etkileri 

konusu yeterince çalıĢılmamıĢtır. Æevresel ve sağlık faktörleri de göz önüne alınarak yapılan bu 

çalıĢmada mineral ve bitkisel yağ (Soya yağı ve keten tohumu yağı) içeren ofset baskı 

mürekkepleri ile kuĢelenmiĢ ve kuĢelenmemiĢ kağıtlara baskılar yapılarak bu baskılardaki baskı 

yoğunluğu (densite) değiĢimi, parlaklık gibi basılabilirlik özellikleri incelenmiĢtir. Bu 

mürekkeplerin baskı kalitesine etki eden davranıĢları tartıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Metot 
Bu çalıĢmada mineral ve bitkisel yağ içerikli toplam üç farklı proses cyan renk tabaka ofset 

mürekkebi kullanılmıĢtır. Test baskılarında kullanılan bu mürekkeplerin bazı parametreleri 

aĢağıda Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo 2. Test baskılarında kullanılan mürekkepleri 

Mürekkepler 

Seri 1 Seri 2 Seri 3 

Bitkisel Yağ 

Bazlı 

(Soya+Keten 

tohumu yağı) 

Mineral Yağ 

Bazlı 

 

 

Bitkisel Yağ 

Bazlı 

(Soya Yağı) 

 

 

Baskı altı malzemesi olarak mat ve parlak kuĢe kağıtlar ile 1. hamur ofis kâğıtları kullanılmıĢtır. 

Bu farklı yüzey yapılarına sahip kağıtların özellikleri Tablo 3‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo 3. Test baskılarında kullanılan kağıtların özellikleri 

Özellikler Standart Parlak KuĢe Mat KuĢe 1.Hamur 

Gramaj (g/m2)         ISO 536 115.0 115.0 120.0 

Hacimlilik (cm3/g)                      ISO 534:1995 0.77 0.82 1.25 

Beyazlık CIE D65/10 (%)            ISO 11475 122 122 146 

Parlaklık D65/10 (%)          ISO 2470-2 99 99 - 

Opaklık D65/10 (%)                ISO 2471 94.0 94.5 96.5 

Gloss TAPPI 75 (%)               
T480 om-92 

ISO/DIS 8245-1 
70 30 - 

Yüzey düzgünlüğü  (PPS 

1.0) 
ISO 8791-4 0.7 1.3 6 
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Test baskılarında kullanılan kağıtlar baskı öncesinde baskı ortamında 23 ± 1°C ve %50 ± 3% 

bağıl nemde 24 saat ĢartlandırılmıĢtır. Mineral ve bitkisel yağ bazlı mürekkeplerle test baskıları 

Komori NS 540 Model 5 renk üniteli ofset baskı makinesinde ve 10000 tabaka/saat baskı 

hızında, ISO 12647-2 standardına uygun olarak optimum baskı odası Ģartlarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Baskı sonrası ölçümlerde de aynı standart koĢullar korunmuĢtur.  
 

Test baskıları gerçekleĢtirilen kağıtların mürekkep yoğunluk ölçümleri Gretag Kontrol Strip ve 

Gretag Macbeth Spectro Eye Spektrofotometre cihazı ile D50 standart ıĢık kaynağı ve 2° standart 

gözlemci açısı kullanılarak, 0°/45° geometri ve beyaz fon üzerinde 192 saat süreyle periyodik 

olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca aynı periyodik zaman içerisinde baskıların parlaklık 

değiĢimlerine BYK Gardner, Sheen Instrument, U.K. Glossmetre ile 60º ölçüm açısında 

bakılmıĢtır.  

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

 

3.1.Baskı Parlaklığı 
Üç farklı mürekkep (Seri 1, Seri 2, Seri 3)  türü ile, parlak kuĢe, mat kuĢe,1.hamur kağıtlar 

üzerine yapılan baskılara ait parlaklık değerleri aĢağıda sırasıyla Ģekil 1, 2 ve 3‟te verilmiĢtir. 

Grafiklerden ilk bakıĢta görüleceği gibi, baskı parlaklık değeri zamana bağlı olarak 

değiĢmektedir. Bu değiĢim, parlak kuĢe kağıda yapılan baskılarda (ġekil 1) daha fazla 

görülmekte, 1. hamur kağıda yapılan baskılarda ise en az oranda gerçekleĢmektedir. Parlaklık, 

ıĢığın geri yansıtılması ile doğrudan iliĢkili bir olaydır. Kullanılan mürekkepler, içerisindeki sıvı 

bileĢen oran ve özelliklerine göre farklı sürelerde kurumakta ve farklı oranlarda kağıt malzemeye 

nüfuz etmektedirler. Dolayısıyla zamana bağlı olarak ölçümlenen baskı parlaklığında izlenen 

değiĢim, mürekkeplerin kuruma davranıĢı ve kağıda derinlemesine nüfuzu ile doğrudan 

bağlantılı olmuĢtur. Zira kağıt yüzeyinde kuruyan mürekkep katmanının kalınlığı, içerisindeki 

pigment ve reçine miktarı, yüzeye temas eden ıĢığın emilmesi veya yansıtılmasında en önemli 

parametredir. Mürekkep içerisinde bulunan çözünmüĢ reçine bileĢeninin ne oranda ve miktarda 

kağıt yüzeyinde sertleĢtiğini de hesaba katmak gerekmektedir. Kısacası kağıt tipine bakmaksızın, 

mürekkeplerin akıĢkanlık, incelik, kağıda nüfus miktarı ve kuruma rejimlerine bağlı olarak, 

parlaklık değeri zamana göre değiĢebilir. 

 

AĢağıda sunulan ilk üç Ģekilde, farklı özellikteki kağıtlarda baskı parlaklığının açıkça baskın bir 

belirleyici olduğu anlaĢılmaktadır. Parlaklık açısından kağıtların baĢlangıç baskı parlaklık 

değerleri parlak kuĢe, mat kuĢe ve 1. hamur kağıt Ģeklinde, sırasıyla ortalama olarak 33, 14 ve 

2.6 değerlerinde seyretmektedir. Bu sonuçlar kağıt yüzeylerine yapılan kuĢelemenin baskı 

parlaklığını ne kadar etkilediğini göstermektedir. KuĢeleme kağıt yüzey düzgünlüğü ve mikro 

kanal (kapillary) özelliğini de son derece iyileĢtirmektedir. Baskı sırasında mürekkep sıvı 

bileĢeni, diğer kağıtlara göre oldukça pürüzlü yüzey ve büyük derin mikro kanalcıkları bulunan 

1. hamur kağıt tarafından hızla bünyeye alınmıĢ olduğu tahmin edilmektedir. 1. hamur kağıtlarda 

mürekkep muhtemelen bir bütün olarak derinlemesine kağıt içerisine nüfus etmiĢ olmalıdır. 

Diğer kuĢelenmiĢ kağıtlarda ise, mürekkeplerin daha ziyade sıvı bileĢenleri bünyeye alınmıĢ, 

ancak katı ve molekül zincir uzunluğu büyük bileĢenler yüzeyde tutulmuĢtur. Meydana gelen 

kısmi yüzey ıslanmasında kuĢe yüzey katmanında mikro ölçekte bir geniĢleme-ĢiĢme meydana 

gelmiĢ, kuruma sonunda ise daralma ve büzülme oluĢmuĢ olduğu tahmin edilmektedir (Aydemir, 

2010). Aynı iĢlem elbette 1. hamur kağıt yüzeyinde de meydana gelmiĢtir, ancak kağıt yüzeyi 

diğer kağıtlara göre zaten oldukça pürüzlü sayılabileceği için, bahsedilen olay 1.hamur kağıt 

yüzeyinde mürekkebin baskı parlaklığı değeri değiĢimini çok fazla etkilememiĢtir.  
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ġekil 1. Farklı mürekkeplerin parlak kuĢe kağıtta zamana bağlı baskı parlaklık değiĢimleri. 

 

 

ġekil 2. Farklı mürekkeplerin mat kuĢe kağıtta zamana bağlı baskı parlaklık değiĢimleri. 

 

 

ġekil 3. Farklı mürekkeplerin 1.Hamur kağıtta zamana bağlı baskı parlaklık değiĢimleri. 
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Mürekkep tipleri arasında oluĢan parlaklık farkları ise, mürekkep sıvılarının molekül uzunlukları, 

buharlaĢma sıcaklıkları ve donma hızlarıyla yakın iliĢkilidir. Elbette mürekkep içerisinde 

bulunan pigment v.b katı bileĢenlerin tanecik büyüklüklerini de hesaba katmak gerekir. Keten 

tohumu yağı hızlı kuruyan yağ sınıfına girmekte, bu nedenle baskılarda en hızlı kuruyan 

mürekkebi vermektedir. Mürekkebin hızlı kuruması sayesinde kağıt çok fazla ıslanmadan ve 

mürekkep bileĢenleri kağıt içerisine penetre olmadan mürekkep yüzeyde katılaĢmaktadır. 

Mineral yağ içeren mürekkep ile soya yağı ve keten+soya yağı içeren mürekkepler arasındaki 

parlaklık farkı özellikle mat kuĢe kağıt baskısında çok bariz ortaya çıkmıĢtır. 

 

Baskı parlaklığı performansları değerlendirildiğinde parlak kuĢe ve 1. Hamur kağıt yüzeylerinde 

bitkisel yağ bazlı mürekkeplerin yüksek baskı parlaklığı verdiği sonucuna varılmıĢtır. 

 

Kısaca, yüksek baskı parlaklığı isteniyorsa, parlak kuĢeli kağıtların kullanılması ve bunlara hızlı 

kuruyan çözücü yağ bileĢenine sahip mürekkeplerle baskı yapılması önerilebilir. 

 

3.2. Baskı Densitesi 

Kağıt cinsine göre ISO 12647-2 standardına uygun yapılan test baskılarının densite değerleri 

ölçümleri Ģekil 4, 5 ve 6‟ da verilmiĢtir. Parlak kuĢe kağıt üzerine yapılan baskıların zamana 

bağlı olarak baskı densitesi ölçümlerinde soya yağ bazlı bitkisel mürekkeplerin diğer 

mürekkeplerle yapılan baskılara oranla daha az değiĢkenlik gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

AĢağıdaki grafiklere göre bitkisel mürekkebe ilave edilen keten yağının mürekkebin baskı 

densitesini zamanla düĢürdüğü sonucuna varılabilir (ġekil 4). 

 

 

ġekil 4. Farklı mürekkeplerin parlak kuĢe kağıt üzerinde zamana bağlı baskı densite değiĢim grafiği. 

 

Mat kuĢe kağıda ait grafikte (ġekil 5) görüldüğü üzere baskı densitesi baĢlangıca göre en az 

değiĢen mineral yağ bazlı mürekkep olmuĢtur. KuĢelenmiĢ kağıtlarda baskı densitesi değerinin 

diğer mürekkeplerle yapılan baskılara oranla baĢlangıca göre daha az değiĢiminin sebebi düĢük 

molekül ağırlıklı mineral yağın emiliminin diğer bitkisel yağ bazlı mürekkeplere oranla daha 

fazla olmasından kaynaklandığı düĢünülebilir. Böylece kağıt yüzeyindeki mürekkep film 

tabakasındaki pigment oranında azalma bitkisel mürekkeplere oranla daha sınırlı kalabilmiĢtir. 

Özellikle KuĢelenmiĢ kağıtlarda baskı anından sonra gözlenen baskı densite değiĢimlerindeki en 

bariz sonuç Keten yağı içeren mürekkeplerdeki zamana bağlı değiĢimin diğer tüm mürekkeplere 

oranla fazla olmasıdır. 
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ġekil 5. Farklı mürekkeplerin mat kuĢe kağıt üzerinde zamana bağlı baskı densite değiĢim grafiği 

 

1.Hamur kâğıtlarda mineral yağ bazlı mürekkebin diğer mürekkebe oranla baskı densitesinin 

zamanla daha fazla düĢmesinin sebebi ise mineral yağın emiliminin bitkisel yağlara oranla daha 

fazla olmasındandır diye tahmin edilmektedir. Tabii ki bu yağın yoğun emilimi ile beraber 

kağıdın mikro gözenekleri arasına diğer bitkisel yağlara oranla daha fazla miktarda pigmenti de 

sürüklemiĢ olması zamanla baskı densitesinin düĢmesine etki etmektedir. 
 

 

ġekil 6. Farklı mürekkeplerin 1. Hamur ofis kağıdı üzerinde zamana bağlı baskı densite değiĢim grafiği 

 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Baskı mürekkebinden beklenen kaliteli, sorunsuz, ekonomik ve verimli baskı performansı 

göstermesidir. Yapılan bu çalıĢmada baskı kalitesinde farklı kağıt yüzeylerinde bitkisel yağ bazlı 

mürekkeplerin mineral yağ bazlılar kadar basılabilirlik performansı gösterdiği ortaya 

konulmuĢtur. Kuruma süreci ile özellikle baskı yoğunluk ve parlaklık değerlerinde bitkisel ve 

mineral yağ bazlı mürekkepler arasında önemli bir değiĢimin olmadığı tespit edilmiĢtir. Hatta 

baskı parlaklığında, soya+keten yağı içeren bitkisel mürekkeplerin bütün kağıt türlerinde en 

yüksek değeri verdiği bulunmuĢtur. Æevre dostu olması, zararlı uçucu bileĢenler vermemesi, gıda 

temasında ciddi bir yan tesir oluĢturmaması, kullanımında makine ve ekipman temizlik ve 

iĢletmesinin daha kolay, pratik ve ekonomik olması, organik ve yenilenebilir olması, 
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yiyeceklerde kullanılmaları sebebi ile ambalaj sektöründe özellikle tercih edilmeleri gibi 

nedenlerden dolayı bitkisel yağ içeren mürekkep kullanımına bütün duyarlı ülkeler gibi 

yönelmek gerekmektedir.  
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Özet 

Bu bildiride ülkemizde büyük potansiyele sahip bor maddesinin değerlendirilmesinde yeni bir kullanım 

alanı açılması amaçlanmıĢtır. Yapılan çalıĢmada borik asit kullanılarak, sıcaklık ve sürelerde borlu fenol 

formaldehit polimerleri sentezlenmiĢtir. Sentezlenen bu polimer, odun talaĢları ve yerfıstığı kabuğu 

talaĢlarının belirli oranlarda eklenerek elde edilen kompozitlerin fiziksel, mekanik özellikleri ve ısı 

iletkenliği testleri yapılmıĢtır.Borlu polimerlerden elde edilen yeni kompozitlerin bu özellikleri, ticari 

olarak üretilen borsuz fenol formaldehit polimer esaslı kompozitlerin özellikleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Borlu polimer-odun kompozitlerin fiziksel (su almaya karĢı direnci ve miktarı) mekanik (eğilme direnci, 

eğilmede elastikiyet modulü ve çentik Ģok direnci) özellikleri ve ısı iletkenliği özellikleri ticari fenol 

formaldehit polimer esaslı kompozitler ile kıyaslandığında olumlu anlamda iyileĢmeler tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Borlu fenol formaldehit polimeri, Borlu Fenol Formaldehit polimerin fiziksel ve 

mekanik özellikler, ısı iletkenliği, borik asit. 

 

Abstract  

In this paper, boron-based phenol formaldehyde polymers were synthesized by using boric acid at 

different reaction conditions (e.g., temperature and residence time), and new composites were obtained by 

mixing them with wood powders and peanut shell. First of all, some physical and mechanical properties 

and the parameters of thermal conductivity of the boron modified polymers were determined, and those 

properties were compared to commercial phenol formaldehyde polymers. Then, the physical, mechanical  

properties and parameters of thermal conductivity of the composites made of the combination of boron-

modified polymers, wood powders and peanut shell powders were done and compared with those of 

commercial phenol formaldehyde polymer-based composites. The results showed that some physical (the 

parameters of thermal conductivity, water resistance) and some mechanical properties (bending strength, 

elasticity of modulus for bending strength and izod impact strength) of the composites made of the boron-

modified based polymer and wood powders were improved in comparison to those of the ones prepared 

from commercial phenol formaldehyde polymers and wood powders.  

 

Keywords: Boron-based phenol formaldehyde polymer, physical and mechanical properties, boric acid, 

thermal conductiviy. 

 

1.GiriĢ 

Günümüz de teknolojinin geliĢmesi, endüstriyel uygulamalarının gerektirdiği ortam ve Ģartlar 

için sürekli olarak daha nitelikli malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak endüstriyel ürünlerin 

rekabet edilebilir olabilmesi için malzemenin farklı uygulamalara dayanıklı olması 

gerekmektedir. Fenolik reçineler, sentetik malzeme bağlayıcı türlerinden biri olup, uzun 

zamandan beri endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Asidik ve bazik karakterli 

katalizörlerin kullanılmasıyla novalak ve resole reçinelerin elde edilmesi ile malzemelerin 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geliĢtirilmesinde önemli değiĢiklikler sağlanabilmektedir. 

Kompozit materyallerin üretilmesi ve geliĢtirilmesi gibi bir çok konu üzerinde yapılan çalıĢmalar 

gün geçtikçe artmaktadır. 
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Fenolik reçineler esas olarak fenol (C6H5OH) ile formaldehitin (CH2O) kondenzasyon 

polimerizasyonu ile sentezlenen polimerlerdir. Farklı özellikler kazandırmak üzere fenolik 

reçineleri fenol yerine metil ve dimetil fenol, kresoller, para-alkil fenoller veya diğer fenol 

bileĢikleri, formaldehit yerine para formaldehit ve diğer yüksek aldehitler veya bunların 

karıĢımlarını kullanarak da sentezlemek mümkündür (PiĢkin, 1999). 

 

Ġki tip fenolik reçine vardır. Birinci tip fenolik reçine bazik katalizörün etkisiyle bir mol fenolün 

hiç olmazsa bir mol formaldehit ile reaksiyona sokulmasından elde edilir. Elde edilen reçine 

herhangi bir sertleĢtirici madde katmaksızın ısı ile sertleĢir. Ġkinci tip fenolik reçineye novalak 

denir ve her bir mol fenole karĢı bir molden az formaldehit kullanarak elde edilen reçine olup, 

asit katalizör kullanılır. Elde edilen plastik sıcaklık ile geçici olarak yumuĢar. Bu plastik 

sertleĢme, sertleĢtirici bir madde (hekzametilentetraamin gibi) ile olur. 

 

Æapraz bağlı termoset fenolik reçineler oldukça sağlam malzemeler olup çözünemez ve 

eritilemezler, ancak yalnızca organik çözücülerde ĢiĢebilirler. Bozunma reaksiyonları moleküler 

yapıya bağlı olarak 120–250 °C aralığında baĢlamaktadır. 300 °C'ye kadar kararlı fenolik reçine 

tipleri de vardır. Fenolik reçineler plastikleĢtirilebilir. Bu reçinelerin plastikleĢtiricilerle olan 

uyumları hidrofilik ve hidrofobik grupların yapıya sokulması ile ayarlanabilir (PiĢkin, 1999). 

 

Fenolik reçinelerin mekanik özelliklerini geliĢtirmek, boyutsal ve ısıl kararlılıklarını arttırmak, 

ısıl genleĢmeyi azaltmak, su absorpsiyonunu düĢürmek, elektriksel özelliklerini değiĢtirmek, vb. 

amaçlar için dolgu maddeleri ile desteklenmeleri söz konusudur. Bu amaçla partikül formunda 

cam ve diğer inorganik maddeler veya fiber formunda yine cam ve selülozik elyaf dolgu 

maddeleri kullanılır. 

 

Fenolik reçineler heterosikliklerin yüksek oranına, atomlar arasında güçlü bağ enerjisine, 

polimer zincirleri arasında güçlü bağlara ve oksidasyona dayanıklılık gibi gerekli olan özelliklere 

önemli oranda sahiptirler (Bachmann ve ArkadaĢları, 1977). Modifiye edilmemelerine rağmen 

inorganiklerle doldurulmuĢ fenolikler sıcaklığa dayanıklı hale getirilebilirler ve termal oksitatif 

dayanıklılığı kimyasal modifikasyonla daha fazla geliĢtirilebilir (Levine, 1962). 

 

2.Materyal ve Metot 

 

2.1.Materyal 

ÆalıĢmada Merck marka fenol (C6H5OH) formaldehitin (CH2O), hekzametilen tetraamin 

(HMTA), aseton, borik asit (H3BO3), magnezyum oksit (MgO) ve çinko stearat kullanılmıĢtır. 

Ticari fenol formaldehit olarak da Ġstanbul-Kartal semtinde faaliyet gösteren ARBAK Kimya 

Ltd. fabrikasından temin edilmiĢtir. Ayrıca karıĢımların hazırlanmasında %12 rutubete sahip 

sarıçam (Pinus sylvestris) odunu pudrası ve Osmaniye‟de belirli bir bölgede yetiĢtirilmiĢ 

yerfıstığı (Arachis hypogaea) kabuğu talaĢları (100 mesh)  kullanılmıĢtır. 

 

2.2. Metot 

 

2.2.1 Borlu Fenol Formaldehit Polimerlerin Üretimi 

Bor içeren fenol formaldehit reçinesinin sentezinde fenol, formaldehit ve borik asidin mol 

oranları sırayla 3: 3,6: 0,8‟ dir. Buna göre 500 ml çift boyunlu bir balon, karıĢtırıcı, termometre 

ve bir kondansatör yardımıyla balon içerisine 94 gr fenol, 97 gr formaldehit ve 0,4 gr sodyum 

oksit (NaOH) da katalizör olarak kullanılarak 120 °C‟de 2 saat süreyle reaksiyona giriyor. Daha 

sonra ortamda meydana gelen su vakumla uzaklaĢtırılıyor. Ġkinci aĢamada ise 16,5 gr borik asit 
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(H3BO3) sisteme eklenerek 110 °C‟de reaksiyona tabi tutuluyor. Reaksiyon sonrasında 102–110 

°C‟de vakumla 40 dakika su uzaklaĢtırılıyor. Sonuç da sarı renkli katı borlu fenol formaldehit 

reçinesi elde edildi. (Gao ve ArkadaĢları, 1999). Bor içeren fenol formaldehit reçinesinin sentezi 

için laboratuar çalıĢmalarımızda Gao ve arkadaĢlarının yaptığı oranlarda çalıĢılmıĢtır. 

 

2.2.2. Odun ve Yerfıstığı TalaĢları Katkılı Kompozit Materyallerin Üretim Metodu 
Borlu ve ticari polimerlerden elde edilen kompozit materyal üretimi yukarıda belirtilen deneysel 

Ģartlarda üretilmiĢtir. Lignoselülozik madde olarak sarıçam odunu talaĢları ve yerfıstığı kabuğu 

talaĢları kullanılmıĢtır. Sarıçam odunu talaĢları ve yerfıstığı kabuğu öğütüldükten sonra 100 

mesh‟lik eleklerde elenerek tanecik boyutları homojen hale getirilmiĢtir. Elde edilen kompozit 

materyallerin yapısında; borlu ve ticari polimer ana matris, odun talaĢları ve yerfıstığı kabuğu 

talaĢı takviye maddesi, MgO nötrleĢtirici ajan, hegzametilen tetraamin (HMTA) sertleĢtirici ve 

çapraz bağlayıcı madde olarak eklendi. Ayrıca çinko stearat (Zn(C18H35O2)2) ise iç kaydırıcı, 

kalıp ayırıcı olarak kullanılmıĢtır. Kompozit materyaller de bir kıyaslama yapabilmek için ticari 

fenol formaldehit üretim Ģartlarıyla aynı seçilmiĢtir. Üretilmek istenen kompozitlerin karıĢımlar 

hazırlandıktan sonra 180 
o
C de, 39 bar basınç altında, 10 dakika süre ile preslenmiĢtir. AĢağıda 

verilen Tablo 1 de borlu karıĢımların içerikleri verilir iken, tablo 2 de ticari fenol formaldehit ile 

üretile

n 

karıĢı

mların 

içerikl

eri 

verilmi

Ģtir. 

 
Tablo 

1. 

Borlu 

Fenol 

Formaldehitle Hazırlanan KarıĢımların Ġçerikleri 

 

 

*BFF: Borlu Fenol Formaldehit **HMTA: Hegzametilen Tetraamin 

 
Tablo 2. Ticari Fenol Formaldehitle Hazırlanan KarıĢımların Ġçerikleri 

Örnekler
 TFF

* 

(%) 

HMTA
* * 

(%) 

Odun TalaĢı   

(%) 

Yerfıstığı Kabuğu 

TalaĢı 

(%) 

MgO 

(%) 

Æinko Stearat 

(%) 

1 37,85 9 49,73 - 2,41 1,01 

2 37,85 9 24,87 24,87 2,41 1,01 

3 37,85 9 - 49,73 2,41 1,01 

4 39.16 6 51,3 - 2.5 1,04 

5 39.16 6 25,65 25,65 2,5 1,04 

6 39.16 6 - 51,3 2,5 1,04 

7 39,42 5 52,02 - 2,52 1,05 

8 39,42 5 26,01 26,01 2,52 1,05 

9 39,42 5 - 52,02 2,52 1,05 

*TFF: Ticari Fenol Formaldehit **HMTA: Hegzametilen Tetraamin 

 

Örnekler
 BFF

* 

(%)
 

HMTA
* * 

(%) 

Odun 

TalaĢı   

(%) 

Yerfıstığı Kabuğu 

TalaĢı 

(%) 

MgO 

(%) 

Æinko Stearat 

(%) 

1 37,85 9 49,73 - 2,41 1,01 

2 37,85 9 24,87 24,87 2,41 1,01 

3 37,85 9 - 49,73 2,41 1,01 

4 39.16 6 51,3 - 2.5 1,04 

5 39.16 6 25,65 25,65 2,5 1,04 

6 39.16 6 - 51,3 2,5 1,04 

7 39,42 5 52,02 - 2,52 1,05 

8 39,42 5 26,01 26,01 2,52 1,05 

9 39,42 5 - 52,02 2,52 1,05 
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2.2.3 Odun ve Yerfıstığı TalaĢları Katkılı Kompozit Materyallerin Mekanik ve Fiziksel 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Ġzod ġok Dayanım Test sonuçlarının belirlenmesinde Æizelge 3.2 de belirtilen Ģartlarda borlu ve 

ticari polimerlerden üretilen kompozitlerin, 10 x 10 x 80 mm boyutlu örnekler üzerinde çentik 

(yarıçap: 0.25 mm) açılarak (Ray-Ran cihazı ile) izod Ģok (çarpma) dayanımı testi, pandüllü Ģok 

test cihazı (Zwick Roell. HIT5.5P) ile yapılmıĢtır (ġekil 3.6). ġok testi, ASTM D 256–00 

standardına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Her bir örnek grubu için en az 3 ölçümün 

ortalaması verildi. 

 

Eğilme direncinin belirlenmesinde Tablo1 ve Tablo 2 de belirtilen Ģartlarda borlu ve ticari 

polimerlerden üretilen kompozitlerin mekanik test 10 x 10 x 80 mm boyutlarına sahip örnekler 

üzerinde 5 tonluk Zwick marka üniversal test makinesi kullanılarak yapılmıĢtır. Eğilme testinde 

ASTM D 790–03 standardı kullanılmıĢtır. Kırma hızı bütün örneklerde aynı olup, 5 mm/dak 

olarak uygulanmıĢtır.  

 

Borlu ve ticari fenol formaldehit polimerlerden elde edilen odun ve yerfıstığı katkılı kompozit 

materyallerin ısıl iletkenlik ölçümü için (5 x 45 x 110 mm) boyutlarında örnekler hazırlandı. 

QTM 500 Kyoto Electronic marka ısıl iletkenlik cihazında ölçümler yapıldı. Ölçümler ASTM 

C1113-99  standardına göre kesit üzerinde yapıldı. 

 

 Malzemenin aldığı rutubet miktarı, 10 x 10 mm enine kesitindeki örnekler üzerinde tespit 

edilmiĢtir ve elde edilen değerler matematik istatistik esaslarına göre % olarak hesaplanmıĢtır. 

Örnekler kurutma fırınında 103±2 °C‟de kurutulduktan sonra tartılmıĢtır. Her bir örnek 24 saat, 

48 saat ve 72 saat süre ile su içerisinde bekletilerek ölçümleri kaydedilmiĢtir. Her bir deney 

örneğinden en az 3‟er örnek ölçülmüĢtür. 

 

3.Bulgular ve TartıĢma 

 

3.1 Borlu ve Ticari Polimerlerden Elde Edilen Kompozitlerin Mekanik Özellikleri 

Borlu fenol formaldehit ile odun talaĢları ve yerfıstığı kabuklarından elde edilen kompozit 

materyallerin mekanik özellikleri ile ilgili test sonuçları Tablo 3 de verilmiĢtir. Burada verilen 

örneklerin içeriği tablo 1 de verildi. 

 
Tablo 3. Borlu Fenol Formaldehit ile üretilen Kompozitlerin Mekanik Özellikleri 

Örnekler 
Eğilme Direnci  

(MPa) 

Elastikiyet Modülü 

(N/m
2
) 

Ġzod ġok Dayanım 

Direnci  

(J/m) 

1 49.89 2500.39 13.48 

2 51.17 2532.21 13.10 

3 48.53 2799.49 13.42 

4 49.18 2553.73 16.03 

5 46.84 2790.82 13.93 

6 47.97 2796.08 13.08 

7 51.74 2738.92 14.62 

8 49.92 2564.20 14.87 

9 50.37 2823.65 14.61 
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Ticari fenol formaldehit ile odun talaĢları ve yerfıstığı kabuklarından elde edilen kompozit 

materyallerin mekanik özellikleri ile ilgili test sonuçları Tablo 4 de verilmiĢtir. Burada verilen 

örneklerin içeriği tablo 2 de verildi. 
Tablo 4. Ticari Fenol Formaldehit Ġle üretilen Kompozitlerin Mekanik Özellikleri 

Örnekler 
Eğilme Direnci  

(MPa) 

Elastikiyet Modülü 

(N/m
2
) 

Ġzod ġok Dayanım 

Direnci  

(J/m) 

1 53.33 2834.46 16.09 

2 51.59 2631.48 14.67 

3 47.85 2829.92 13.64 

4 48.97 2840.14 16.83 

5 51.38 2578.72 15.16 

6 51.18 2895.96 14.70 

7 51.48 2845.18 16.90 

8 51.38 2403.75 14.60 

9 50.04 2785.36 13.37 

 

Borlu ve ticari fenol formaldehit polimer kullanılarak üretilen kompozitlerin eğilme dirençleri, 

eğilmede elastikiyet modülü değerleri ve izod Ģok dayanım direnci Tablo 1 ve Tablo 2‟de 

verilmektedir. Bu tablolarda ve Ģekil 1 de görüldüğü gibi, hekzametilen tetraamin (sertleĢtirici) 

oranı %5 ten %6‟ya yükseltildiğinde eğilme direncinde ve eğilmede elastikiyet modülünde 

önemli bir artıĢ olduğu ve daha sonraki hekzametilen tetraaminin arttırılması söz konusu direnç 

parametreleri üzerinde anlamlı bir etki yapmadığı görülmüĢtür. Dolaysıyla optimum 

hekzametilen tetraaminin katkısının borlu polimerlerde %6 olabileceği söylenebilir. Bu da ticari 

anlamada uygun olduğu anlamına gelmektedir. Halen ticari fenol formaldehit polimerlerinde 

kullanılan hekzamin oranı %6 kadardır. Ayrıca, %6 hekzametilen tetraamin. katkısı ile üretilen 

kompozitlerin eğilme direnç parametrelerinin ticari olanınki ile mukayese edilebilir olduğu 

görülmüĢtür. 

 

 
ġekil 1. Borlu ve Ticari Fenol Formaldehit Kullanılan Kompozitlerin Eğilme Testi Grafiği 

 

Borlu ve ticari fenol formaldehit polimer esaslı kompozitlerin izod Ģok dayanım test sonuçları 

yukarıdaki tablolarda ve Ģekil 2 de verilmektedir. Ġzod Ģok dayanım test sonuçlarının da eğilme 

direncinde olduğu gibi %5–6 hekzametilen tetraamin artıĢı aralığında etkilendiği fakat %6‟dan 

fazla olan hekzamin artıĢlarının çok anlamlı bir etki yapmadığı görülmüĢtür. %6 hekzamin 
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kullanılarak elde edilen Borlu fenol formaldehit polimer kompozitlerinin izod Ģok dayanım 

değerlerinin ticari fenol formaldehitlerinki mukayese edilebilir olduğu gözlenmiĢtir. 

 

 

 
ġekil 2. Borlu ve Ticari Fenol Formaldehit Kullanılan Kompozitlerin ġok Direnci Grafiği 

 

ġekil 1 ve ġekil 2 verilen değerler kıyaslandığında borlu fenol formaldehit polimerinden 

yapılmıĢ odun ve yer fıstığı katkılı kompozitlerin ticari ile kıyaslandığında birbirine yakın 

değerler taĢıdığı görülmektedir. Elastikiyet modülünün (Ģekil 3) yerfıstığı kabuğundan yapılan 

kompozitlerde kısmen daha yüksektir. ġok dayanım test sonuçlarında ise odun katkı 

kompozitlerin daha iyi sonuçlara sahip olduğu görülmektedir. 

 

 
ġekil 3. Borlu ve Ticari Fenol Formaldehit Kullanılan Kompozitlerin Elastikiyet Modülü 

 

3.2 Elde Edilen Kompozit Materyallerin Isıl Ġletkenlik Sonuçları 

Tablo 5 ve Tablo 6‟da Borlu ve ticari fenol formaldehit esaslı polimerlerde oluĢturulan odun ve 

yerfıstığı talaĢları katkılı kompozitlerinden elde edilen ısıl iletkenlik katsayılarını göstermektedir. 

Tabloların her ikisindeki kompozit materyallerin oluĢturulmasında hem ticari hemde borlu 

kompozitlere eĢit miktarda hezametilen tetraamin eklenmiĢtir. Borlu fenol formaldehit de 

gösterilen kompozitlerin ısıl iletkenlik katsayıları ticari polimerden üretilenlerinkinden daha 

düĢüktür. Dolaysıyla beklenen doğrultuda sonuçların elde edildiği söylenebilir. 

 

Her iki tabloda görüldüğü gibi yerfıstığı kabuğu talaĢlarının eklendiği kompozit materyallerin ısıl 

iletkenlik katsayılarının odun talaĢlarının eklendiği kompozit materyallerin ısıl iletkenlik 

katsayılarından kısmen yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre fıstık kabuğunun daha 
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iletken olduğunu söyleyebilir. 

 

Sonuç olarak Tablo 5 de görülen değerlere bakıldığında borlu polimerlerden yapılmıĢ 

kompozitlerin daha yalıtkan olduğu ve bu değerlerin beklenen doğrultuda olduğu söylenebilir. 

Tablolarda verilen değerler de her bir örnek için 3 ölçümün ortalaması yapılmıĢtır. 
Tablo 5. Borlu Fenol Formaldehit Kullanılarak Hazırlanan Kompozitlerin Isıl Ġletkenlikleri. 

Polimer                                                      

(No) 

Isıl Ġletkenlik Katsayısı             

(W/m.K) 

1 0,269 

2 0,263 

3 0,264 

Not: Her bir değer 3 ölçümün ortalamasıdır. 

 
Tablo 6. Ticari Fenol Formaldehit Elde Edilen Kompozitlerin Isıl Ġletkenlikleri. 

Polimer                                                      

(No) 

Isıl Ġletkenlik Katsayısı 

(W/m.K) 

D1 0,328 

D2 0,359 

D3 0,298 

 

3.3 Örneklerin Su Alma ve Boyutsal Stabilite Testleri 

Hesaplanan değerler örneklerin aritmetik ortalaması alınarak ortalama değer bulunmuĢtur. Borlu 

fenol formaldehit ile üretilen kompozitler Tablo 7 de ve ticari fenol formaldehit ile üretilen 

kompozitler Tablo 8 de verilmiĢtir. ġekil 4 da su alma test sonuçlara göre borlu polimerlerden 

yapılan örneklerin serbest borun suda çözünmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Su alma 

testlerinde borlu polimerlerin daha fazla su alması borun higroskopik özelliğinden dolayı 

meydana geldiği de söylenebilir.  

 

AĢağıda verilen Ģekil 5‟de de anlaĢıldığı üzere tüm örneklerde su alma oranları genelde düĢük 

olup %1 ile % 4 arasında değiĢmektedir. Ancak borlu polimerlerden yapılmıĢ örneklerin su alma 

oranın ticari polimerlerden yapılmıĢ olanlardan kısmen daha fazla olduğu görülmektedir. 

 

AĢağıdaki Tablo 7 ve Tablo 8 incelendiğinde su alma yüzdeleri ve standart sapma değerleri 

verilmiĢtir. Standart sapma değerleri incelendiğin de 0,150 ile 3,298 arasında değiĢen değerler 

elde edildiği anlaĢılmaktadır. Buda bize yapılan çalıĢmalar da örnekler arasıdaki sapmaların 

oldukça düĢük olduğunu göstermektedir. 

 
Tablo 7. Borlu Fenol Formaldehit ile Üretilen Örneklerin Su Alma Yüzdeleri ve Standart Sapma 

Miktarları. 

Polimer 

(No) 

24 Saat 

Sonraki % 

ArtıĢ 

24 Saat Sonraki 

Standart Sapma 

48 Saat 

Sonraki % 

ArtıĢ 

48 Saat Sonraki 

Standart Sapma 

72 Saat 

Sonraki % 

ArtıĢ 

72 Saat Sonraki 

Standart Sapma 

1 2,426 1,027 3,089 0,884 3,721 0,296 

2 2,957 2,033 4,049 2,354 4,642 2,267 

3 3,176 0,898 3,798 0,558 4,481 0,384 

4 2,708 2,036 4,015 1,985 4,513 2,074 

5 2,348 1,247 3,097 1,447 4,400 2,173 

6 1,893 1,497 3,439 1,362 4,084 2,115 

7 2,677 1,016 3,677 0,688 4,664 1,211 

8 2,355 1,706 2,901 2,709 4,388 2,461 

9 2,312 0,511 2,577 1,031 3,457 1,145 
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ġekil 4. Borlu Fenol Formaldehit Kullanılarak Üretilen Kompozitler 

 
Tablo 8. Ticari Fenol Formaldehit ile Üretilen Örneklerin Su Alma Yüzdeleri ve Standart Sapma 

Miktarları. 

Polimer 

(No) 

24 Saat 

Sonraki % 

ArtıĢ 

24 Saat 

Sonraki 

Standart 

Sapma 

48 Saat 

Sonraki 

% ArtıĢ 

48 Saat 

Sonraki 

Standart 

Sapma 

72 Saat 

Sonraki % 

ArtıĢ 

72 Saat Sonraki 

Standart Sapma 

1 1,942 0,981 2,479 1,482 2,864 3,298 

2 1,821 0,861 2,204 1,346 2,807 2,290 

3 1,454 0,690 1,867 1,044 2,312 0,685 

4 1,230 0,308 1,577 0,435 2,050 0,279 

5 2,010 0,737 2,597 1,380 2,856 1,582 

6 2,662 0,762 3,262 0,648 3,782 0,251 

7 0,725 0,318 0,820 0,452 0,906 0,574 

8 1,039 0,328 1,300 0,126 1,300 0,150 

9 1,927 0,397 2,559 0,185 2,812 0,187 

 

 
ġekil 5. Borlu Fenol Formaldehit Kullanılarak Üretilen Kompozitler 
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4. Sonuçlar 

Bu çalıĢmada borik asit kullanılarak, sıcaklık ve sürelerde borlu fenol formaldehit polimerleri 

sentezlenmiĢ ve bu polimerler üzerinde birçok analizler yapılmıĢtır. Ayrıca polimerler ile odun 

talaĢı ve yerfıstığı kabukları belli oranlarda karıĢtırılarak yeni kompozitler elde edilmiĢtir. 

 

Bu polimerlerden elde edilen yeni kompozitlerin söz konusu özellikleri, ticari olarak üretilen 

borsuz fenol formaldehit polimer esaslı kompozitlerin özellikleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Borlu 

polimerin odun talaĢları ve yerfıstığı kabuğu talaĢları ile belirli oranlarda karıĢtırılıp elde edilen 

kompozitlerin bazı fiziksel ve mekanik (eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve çentik 

Ģok direnci) özelliklerinde ticari fenol formaldehit polimer esaslı kompozitlerinkine göre olumlu 

anlamda iyileĢmeler tespit edilmiĢtir. 

 

Günümüzde fenol formaldehit reçineleri günlük hayatta sıkça kullandığımız; sunta, MDF, 

bakalit gibi ürünlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Fakat elde edilen bu fenol formaldehit 

esaslı kompozitlerin fiziksel (özellikle termal ve aĢınma) ve mekaniksel özelliklerde daha iyi 

sonuçlar elde etmek için baĢka yollarla modifiye edilmesine ihtiyaç duyulmuĢtur. Özellikle bor 

metali ile yapılan modifikasyonların olumlu sonuç verdiği gözlenmiĢtir.  

 

Polimer kompozitlerinde ve kaplama endüstrisinde alkali ortamda elde edilen fenol-formaldehit 

reçinesi yaygın olarak kullanılmaktadır ama bu reçinenin ısıl direncini ve mekanik direncini 

artırmak ve bunların kullanıldığı malzemelere daha iyi bir elektriksel özellik ve radyasyon 

absorblama özelliklerini kazandırmak amacıyla bor ile kombine edilmesi son yıllarda önem 

kazanmaktadır. Dolaysıyla bizim bu yapmıĢ olduğumuzun çalıĢma yeni ve değiĢik 

modifikasyonların geliĢtirilmesine neden olabilir. 

 

Borun fenol formaldehitin yapısına daha iyi nasıl bağlandığı hakkında yeni çalıĢmalar yapılmalı 

ve yeni modifikasyon yöntemleri gerçekleĢtirilmelidir.  
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Özet 

Bu çalıĢmada, Ġzmir Ġli Bornova Ġlçesi arazilerinin doğal peyzaj potansiyeli, ağaçlandırma alanı olarak 

kullanılmaya uygunluğu bakımından incelenmiĢtir. Potansiyelin belirlenmesinde araĢtırma alanına ait 

1:25.000 ölçekli toprak, eğim, amenajman ve topografik haritaların coğrafi bilgi sistemi ortamında sayısal 

olarak değerlendirilmesine olanak tanıyan bir yöntem izlenmiĢtir. Haritalara ait birimler ağaçlandırma 

çalıĢmalarına uygunlukları doğrultusunda “10-0” aralığında puanlandırılmıĢ, daha sonra haritalar 

çakıĢtırılarak uygunluk haritası elde edilmiĢtir. Uygunluk haritası, araĢtırma alanı güncel alan kullanım 

haritası ile de karĢılaĢtırılarak potansiyel taĢıdığı halde ağaçlandırma amacıyla kullanılmayan alanlar 

belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar, Bornova Ġlçe arazilerinin %60 düzeyinde ağaçlandırmaya uygunluk 

gösterdiğini, mevcut halde ise alanın yalnızca %15‟inin orman amaçlı değerlendirildiğini ortaya 

koymuĢtur.       

 

Anahtar kelimeler:  Doğal peyzaj potansiyeli, Alan kullanım planlaması, Coğrafi bilgi sistemleri, 

Bornova 

 

Abstract  

Within this study, natural landscape potential of the lands of Bornova district was analysed from the 

viewpoint of suitability for afforestation studies. In the analysis of the potential, a method which enables 

the numerical assessment of soil, slope, topography maps and forest management plans by using 

geographical information systems was used. The maps was quantified by using numbers ranging from 0 

to 10 considering their suitability for afforestation, and then, these maps was overlapped to have final 

sutability map. Subsequently, the final suitability map and the actual land use map were again overlapped 

to determine the amount of the land which has not been used for afforestation altthough it is suitable. The 

results put forward that Bornova district lands is suitable for afforestation studies with tha rate of 60% 

while only 15% of the land was covered with forests in actual form.   

 

Keywords: Natural landscape potential, land use planning, Geographical information systems, Bornova 

 

1. GiriĢ 

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de önemli çevre sorunları arasında bulunan alan 

kullanımları ve arazi örtüsü (AÖ/AK) değiĢimleri, arazi varlığının doğal potansiyeline uygun 

olmayan biçimlerde kullanılması sonucunu ortaya koymaktadır (Doygun ve ark., 2008). AÖ/AK 

değiĢimleri daha çok kentsel ve endüstriyel yapılaĢmaların sulak alanlar, kumullar, doğal bitki 

örtüsü, verimli tarım arazileri vb doğal kaynaklar üzerinde geliĢmesi biçiminde ortaya çıkmakta, 

diğer taraftan, tarım alanları kazanmak amacıyla gerçekleĢtirilen faaliyetler de bu tür doğal 

kaynak kayıplarının artmasını hızlandıran etkenler arasında yer almaktadır (Davis ve Froend, 

1999; Nurlu ve Erdem, 2001; Bolca ve ark., 2007; KeleĢ ve ark., 2008; Kesgin ve Nurlu, 2008). 

Bu tür arazi kayıplarının yaĢanmaması için arazilerin doğal potansiyellerinin belirlenmesi ve 

potansiyelleri dıĢında kullanılmasını önleyecek fiziksel planlama anlayıĢının geliĢtirilmesi 

gerekmektedir (Kılıç ve ark., 2002). 

 

Dünya genelinde olduğu gibi Avrupa‟da da AÖ/AK değiĢimleri önemli çevre sorunları arasında 

ilk sıralarda yer almaktadır. Örneğin, Akdeniz Bölgesi‟nde tarım alanlarının %3‟ü kentsel alan 

kullanımları ile kaybedilmiĢtir ve bu mikarın %60‟ını verimli tarım alanları oluĢturmaktadır 
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(EEA, 2006). Ülkemizde de alan kullanımları nedeniyle alan kayıpları giderek artmakta, araziler 

yoğunlukla kırsal olmayan kullanımlar nedeniyle kaybedilmektedir (EĢbah, 2007). AraĢtırmanın 

yürütüldüğü Ġzmir Ġli‟nde de hızlı alan kullanım değiĢimleri giderek artan bir eğilim 

sergilemekte; tarım, turizm, endüstri ve inĢaat sektörleri il genelinde alan kullanım 

değiĢimlerinin baĢlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Bu durum, ilde arazi varlığının doğal 

potansiyeline uygun olmayan biçimde kullanılması sonucunu ortaya koymaktadır. Kentsel ve 

endüstriyel alan kullanımları verimli tarım alanları üzerinde geliĢiyorken tarım alanları da 

ormanlık ve makilikleri, kıyı alanlarını tahrip ederek geliĢimini sürdürmektedir (Bolca ve ark., 

2007; Kesgin ve Nurlu, 2008; Nurlu ve ark., 2009).  

 

Bu çalıĢmada, Ġzmir Ġli‟nde süregelen alan kullanım değiĢimlerine paralel çevre sorunlarının 

görüldüğü Bornova Ġlçesi‟nde, arazi varlığının ağaçlandırma amacıyla kullanılmaya uygunluğu 

coğrafi bilgi sistemi (CBS) ortamında sayısal bir değerlendirme yöntemi yardımıyla ortaya 

konulmuĢtur. Elde edilen sonuçların, alan kullanım değiĢimleri nedeniyle ortaya çıkan peyzaj 

potansiyeli kayıplarını somut biçimde göstermesi ve ilçe arazilerini konu alan fiziksel planlama 

çalıĢmalarına altlık oluĢturması beklenmektedir.   

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1 Materyal 

AraĢtırmanın ana materyalini Ġzmir Ġli Bornova Ġlçe arazileri meydana getirmektedir. Bornova 

Ġlçesi, Ġzmir Körfezi‟nin 8 km doğusunda 38
0
 28‟- 38

0 20‟ kuzey enlem, 26
0
 10‟ – 28

0
 30‟ doğu 

boylam üzerinde yer almaktadır ve toplam yüzölçümü 214 km2 dir (ġekil 1).  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
 

ġekil 1. AraĢtırma alanı coğrafi konumu 

 

Tipik Akdeniz iklim özelliklerinin görüldüğü ilçede yıllık ortalama sıcaklık 17.25 
o
C‟dir. 

Ortalama en yüksek sıcaklık 28
o
C ile Temmuz ayında ve ortalama en düĢük sıcaklık ise 8

o
C ile 

Ocak ayında görülmektedir. Yıllık toplam yağıĢ değeri 606,7 mm olup en yağıĢlı ay 109,2 mm 

ile Aralık ayıdır. Yıllık ortalama nem oranı % 58,2‟dir.  

 

BORNOVA 
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Ova düzlüklerinde 20 m ve dağlık kesimlerde ise 1.000 m‟yi geçebilen yükseltileri ile araĢtırma 

alanının jeolojik yapısı Neojen yaĢlı kireçtaĢı ve marn ardalanmasından oluĢmuĢ geniĢ bir 

çökeller tabakasından oluĢur. Ġlçenin güney tarafları dere ve çay birikintilerinden ibarettir. Ġlçede 

7 arazi tipi bulunmaktadır. Bunlar arasında VII. sınıf araziler en geniĢ yüzölçümü ile (8.815 ha) 

bütün alanın % 41,11‟in meydana getirmektedir. Bunu sırasıyla VI. Sınıf 5.444 ha (%25,39), IV. 

Sınıf 4.289 ha (%20.003), araziler takip etmektedir. Ġlçe arazilerinde 7 farklı eğim grubu 

bulunmakta olup %20-30 eğim grubu alanın toplam %27,47‟ini meydana getirmektedir. Düz ve 

düze yakın ova araziler araĢtırma alanının %6,19‟unu oluĢturmaktadır. AraĢtırma alanını 

karakterize eden bitki örtüsü, ova arazilerini çevreleyen yüksek kesimlerde Kızılçam‟ın baskın 

olduğu iğne yapraklı ormanlar ve Defne, Akçakesme, Kermes MeĢesi gibi türlerin yer aldığı 

maki formasyonundan meydana gelmektedir. Maki formasyonunun tahribi sözkonusu olduğu 

alanlarda ise Laden, Sütleğen, Biberiye gibi türlerin bulunduğu garig ya da frigana adı verilen 

bodur çalı örtüsü görülmektedir.   

 

AraĢtırma alanında baĢlıca 5 adet alan kullanım tipi hakimdir. Bu alan kullanım tipleri son 25 yıl 

içerisinde önemli değiĢimlere uğramıĢlardır. 1984-2009 yılları arasını kapsayan dönem için 

yapılan araĢtırma sonuçlarına göre, kentsel yerleĢim alanı %217 oranında büyüme sergilemiĢ, 

tarım alanları ise % 61,30 oranında küçülmüĢtür (Nurlu ve ark., 2011‟den yararlanılarak). Alan 

kullanım değiĢimlerinin hızlı bir Ģekilde geliĢmesinde nüfus artıĢı önemli bir etkendir. Bölgenin 

ekonomik potansiyelini önemli ölçüde yansıtan ilçede son 30 yıl içerisinde nüfus %161,7 

oranında artıĢ göstermiĢtir. 1980 yılında 160.113 olan nüfus 2010 yılında 419.070‟a ulaĢmıĢtır. 

Bu artıĢ, aynı dönemde %82 olarak gerçekleĢen Ġzmir Ġli geneli nüfus artıĢının oldukça üzerinde 

bir değer ortaya koymaktadır (TÜĠK, 2011) (ġekil 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 2. Bornova Ġlçesi ve Ġzmir Ġli 1980-2010 yılları arası nüfus değiĢimleri (TÜĠK, 2011) 
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Bornova Ġlçesi arazilerinin ağaçlandırma amacıyla kullanılmaya uygunluğunun belirlenmesinde 

ve haritalar ile sayısal değerlerin verilerin CBS ortamına aktarılmasında 1:25.000 ölçekli arazi 

kullanım kabiliyet haritası, eğim haritası, topografik harita ve amenajman haritası kullanılmıĢtır. 

SayısallaĢtırma ve haritaların çakıĢtırılmasında ArcGIS yazılımından yararlanılmıĢtır. 

 

2.2 Yöntem 

AraĢtırmada izlenen yöntem, i) haritaların sayısal olarak değerlendirmeye hazır hale getirilmesi, 

ii) arazinin ağaçlandırma için uygunluğunu belirleyecek olan sayısal değerlerin belirlenmesi, iii) 

haritaların çakıĢtırılarak uygunluk planına ulaĢılması ve iv) alan kullanım kararlarına altlık 

oluĢturacak peyzaj planlama önerilerinin geliĢtirilmesi olmak üzere baĢlıca dört aĢamadan 

meydana gelmektedir.  

 

Birinci aĢamada, uygunluk analizinin yapılmasında kullanılacak olan ve ilgili kurumlardan 

sayısal olarak alınan il haritalarından Bornova Ġlçesi‟ne ait olan kısımlar ilçe sınırları 

kullanılarak kesilmiĢ ve harita koordinatlarının doğruluğu / birbirleri ile uyum durumu 

topografik haritalar yardımıyla kontrol edilmiĢtir. Ġkinci aĢamada, haritaların çakıĢtırılmasında 

yararlanılacak sayısal değerlendirme sistemi oluĢturulmuĢtur. Bu amaçla; arazi kabiliyet sınıfları, 

eğim ve amenajman haritalarına ait alt birimler, ağaçlandırmaya uygunlukları doğrultusunda 10-

0 (Æok uygun – Uygun değil) aralığında puan verilerek tanımlanmıĢtır. Örneğin; arazi kullanım 

kabiliyet sınıfları haritasının alt birimleri olan I, II, III, …, VIII sınıflar, ağaçlandırma için 

uygunluklarına göre 10-0 aralığında puanlar ile yeniden tanımlanmıĢlardır. Üçüncü aĢamada, 

haritalar bilgisayar ortamında çakıĢtırılmıĢ ve yeni bir sonuç haritası elde edilerek alt harita 

birimlerine karĢılık gelen 0-30 aralığında toplam puanlara ulaĢılmıĢtır. Daha sonra, söz konusu 

puan grupları “Hiç uygun değil – Æok uygun” aralığında beĢ gruba ayrılmıĢ, bu aynı zamanda 

araĢtırma alanının da ağaçlandırma için uygunluğunun sınıflandırılabilmesine olanak tanımıĢtır.  

 

AraĢtırmanın son aĢamasında, Bornova Ġlçe arazilerinin ağaçlandırma çalıĢmalarına 

uygunluğunu ortaya koyan harita değerleri ile ilçenin 2009 yılı alan kullanım haritası 

karĢılaĢtırılmıĢ ve doğal peyzaj potansiyeli ile güncel durum arasındaki farklar belirlenmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, ilçe arazilerinin sürdürülebilir kullanımına olanak 

tanıyacak peyzaj planlama önerileri geliĢtirilmiĢtir.  

   

3. Bulgular ve TartıĢma 

Bornova Ġlçesi arazilerinin ağaçlandırma çalıĢmalarına uygunluğu bakımından doğal peyzaj 

potansiyelinin ortaya konulması amacıyla gerçekleĢtirilen çalıĢmalar, araĢtırma alanının %27 

oranında ağaçlandırma için “Æok uygun” özellik taĢıdığını göstermiĢtir. Ağaçlandırma için 

“Uygun” olarak değerlendirilen alanların toplam yüzölçümüne oranı ise %35,9 olarak 

bulunmuĢtur. Bu oranlardan yola çıkılarak, araĢtırma alanının %60‟tan fazla bir oranda (13.487 

ha) ağaçlandırma çalıĢmalarına uygunluk gösterdiğini söylemek mümkün bulunmaktadır. Diğer 

uygunluk gruplarının oranı ise sırasıyla “Orta derecede uygun” için %10,9, “Az uygun” için 

%3,3 ve “Hiç uygun değil” için ise %22,8 olarak belirlenmiĢtir (Tablo 1).    

 

Bornova Ġlçesi ağaçlandırmaya uygunluk haritası incelendiğinde, mevcut biçimi ile kentsel 

yapılaĢmanın ve yer yer de tarımsal alan kullanımlarının hakim olduğu alüviyal karakterli ova 

düzlüklerinin büyük oranda “Hiç uygun değil” sınıfına dahil olduğu, ova arazilerini çevreleyen 

özellikle kuzey olmak üzere dağlık kesimlerin de genelde ağaçlandırmaya “Æok uygun” ve 

“Uygun” olduğu görülmektedir. “Orta düzeyde uygun” ve “Az uygun” özellikler taĢıyan alanlar 

ise ova düzlükler ile dağlık kesimler arasında geçiĢ niteliği taĢıyan etek arazilerde geniĢ parçalar 
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halinde ve kuzeyde yer yer bulunan hafif eğimli alanlarda parçalı biçimde yer almaktadırlar 

(ġekil 3).   

 

 
Tablo 1. Bornova Ġlçe arazilerinin ağaçlandırma için uygunluk değerleri 

Uygunluk Düzeyi 
Yüzölçümü 

(ha) 

Bütün Alana Oranı 

(%) 

Diğer (Sınıflama dıĢı) 19 0,1 

Hiç uygun değil 4884 22,8 

Az uygun 717 3,3 

Orta derecede uygun 2334 10,9 

Uygun 7706 35,9 

Æok uygun 5781 27,0 

Toplam 21.441 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 3. Bornova Ġlçe arazilerinin ağaçlandırma için uygunluk haritası 

 

Ağaçlandırma çalıĢmalarına yönelik doğal peyzaj potansiyeli çalıĢmasının sonuçları, gerek 

sayısal değerler ve gerekse harita üzerindeki dağılımları bakımından mevcut alan kullanımları ile 

karĢılaĢtırıldığında, mevcut orman örtüsünün, potansiyelin oldukça altında değerler sergilediği 

anlaĢılmaktadır.    

 

2009 yılı uydu görüntüsünden yararlanılarak elde edilen alan kullanım haritası değerlerine göre, 

mevcut durumda ormanlık alan miktarı toplam yüzölçümün %15‟ini meydana getiriyorken, 

doğal peyzaj potansiyeli bakımından ağaçlandırma için “Æok uygun” değeri taĢıyan alanların 
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oranı %27‟dir. Ağaçlandırma için “Uygun” alanlar da dahil edildiğinde, mevcut hali ile ormanlık 

alanların potansiyelinin altında bir alana sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2). 

 

 

 

 
Tablo 2. Bornova Ġlçesi 2009 yılı alan kullanım değerleri 

Alan Kullanımları 
Yüzölçümü 

(ha) 

Bütün Alana Oranı 

(%) 

Tarım 482,04 2,25 

Orman 3202,02 14,93 

Maki ve otsu 6286,05 29,32 

Kent 5746,68 26,80 

Diğer 5724,63 26,70 

Toplam 21.441 100,0 

   

Mevcut alan kullanımlarından “Orman” ile “Maki ve otsu” alanların yüzölçümleri toplandığında 

(12.032 ha), doğal peyzaj potansiyeli haritasında “Æok uygun” ve “Uygun” alanların toplamına 

yakın bir değer (13.487 ha) elde edildiği görülmektedir. Bu durum, “Maki ve otsu” alanların da 

göreceli olarak ağaçlandırma potansiyeli taĢıdığını - diğer bir bakıĢ açısıyla - tahribatlar 

doğrultusunda doğal bitki örtüsünün değiĢim süreci göz önüne alındığında (Aydınözü, 2008), 

mevcut makilik alanlarda daha öncesinde ormanların hakim olduğunu söylemek mümkün 

bulunmaktadır.   

 

AraĢtırma alanına ait ağaçlandırmaya uygunluk haritası ile mevcut alan kullanım haritası 

karĢılaĢtırıldığında, her iki durumda da ova düzlüklerini çevreleyen dağlık alanlarda ormanların 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Mevcut durumda “Maki ve otsu” ile “Diğer (Æıplak alanlar vb)” 

sınıfları, potansiyel haritasında ağaçlandırma bakımından “Æok uygun” ve “Uygun” değerlerine 

sahiptir. Yine mevcut durum bakımından dağlık alanlarda parçalı olarak yer alan “Tarım” ve ova 

düzlüklerdeki “Kent” alanları da yer yer ağaçlandırma için uygunluk göstermiĢlerdir (ġekil 4).  
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ġekil 4. Bornova Ġlçesi ağaçlandırma için uygunluk haritası ve mevcut alan kullanım haritası  

 

4. Sonuçlar 

Bornova Ġlçesi için gerçekleĢtirilen ve doğal peyzaj potansiyelinin ağaçlandırma çalıĢmaları 

bakımından uygunluğunun incelendiği araĢtırma, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 

önemli çevre sorunları arasında yer alan yanlıĢ alan kullanımları bakımından bir takım 

değerlendirmeler yapılabilmesine olanak tanımaktadır.  

 

Arazi varlığı, geri dönüĢümü neredeyse mümkün olmayan yapısı ile en önemli doğal kaynaklar 

arasında yer almakta, bu nedenle yanlıĢ alan kullanımları da en önemli çevre sorunları arasında 

sayılabilmekedir. Diğer taraftan yanlıĢ alan kullanımları, diğer birçok çevre sorununun da 

kaynağını / oluĢma nedenini meydana getirdiği için doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma 

çabaları içerisinde dikkat çeken bir konuma sahiptir.  

 

Bornova Ġlçesi için gerçekleĢtirilen çalıĢmanın sonuçları ağaçlandırma alanlarının potansiyelini 

ortaya koymakla birlikte, diğer alan kullanım tiplerinin de doğal potansiyele uygun olmayan 

biçimde konumlandığını iĢaret etmesi bakımından önem taĢımaktadır. Alan kullanımlarının 

ekonomik faaliyetler ve nüfus artıĢına bağlı olarak hızla değiĢmesinin bir sonucu olarak ortaya 

çıkan bu durum, dünya ve ülke genelinde olduğu gibi araĢtırma alanında da arazi varlığının 

sürdürülebilir olmayan biçimlerde değerlendirildiğini göstermektedir. Æevre Düzeni Planı‟nın 

bulunmaması veya bu tür planlar bulunsa dahi ekolojik bakıĢ açısınan yoksun biçimde 

hazırlanmıĢ olması, söz konusu alan kullanım sorunlarının baĢlangıç noktasını meydana 

getirmektedir. Bunun yanı sıra, mevcut fiziksel planlar ile bu planların dayandırıldığı yasa ve 

yönetmeliklerin uygulanması ve takibinde veya yorumlanmasında yaĢanan eksiklikler, alan 

kullanım kaynaklı çevre sorunlarının giderek geliĢmesine ortam hazırlayan unsurlardır.  

 

Bornova Ġlçesi örneğinde ortaya konulan fiziksel planlamaya dayalı sorunlar, alan kullanım 

kararlarının alınmasında doğal peyzaj potansiyelinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak 

planlama anlayıĢının yerleĢtirilmesi gerekliliğini göstermektedir. Nüfus artıĢı ve buna bağlı 

geliĢen ekonomik faaliyetlerin ortaya koyduğu talepler ve gerekliliğin yanı sıra, doğal 

kaynakların bu taleplere cevap verebilme kapasitelerinin göz önüne alınması, fiziksel planlama 

çalıĢmalarının temel bakıĢ açısını oluĢturmalıdır. Bu bakımdan, arazinin doğal peyzaj 

potansiyelinin ortaya konulmasında, doğal yapıya ait faktörlerin olabildiğince fazla sayıda ve 

farklı kombinasyonlarda iliĢkilendirilebilmesine olanak tanıyacak değerlendirme yöntem ve 

araçlarının planlama çalıĢmalarında kullanılmasının özendirilmesi, ve ilgili yasa ve 

yönetmeliklerin de buna paralel bir Ģekilde düzenlenmesi doğa koruma ve sürdürülebilir 

kalkınma çalıĢmaları kapsamında büyük önem taĢımaktadır.     

 

TeĢekkür 
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Özet 

Calosoma sycophanta (L.) (Col.; Carabidae) Æam keseböcekleri, Thaumetopoea pityocampa (Denis & 

Schiffermuller,1775) ve Thaumetopoea wilkinsoni Tams. 1926, (Lepidoptera: Notodontidae)‟nin bilinen 

ve doğal düĢmanlarından en önemlilerinden birisidir. C. sycophanta‟nın larva ve erginleri, çam 

keseböceklerin larva ve pupaları ile beslenmektedir. Orman Genel Müdürlüğü son yıllarda kurmuĢ olduğu 

çok sayıdaki laboratuarda C. sycophanta‟nın kitle üretimini gerçekleĢtirmekte ve T. pityocampa ve T. 

wilkinsoni‟ye karĢı biyolojik mücadele ajanı olarak kullanmaktadır. Bu çalıĢma C. sycophanta‟nın Doğu 

Akdeniz bölgesindeki doğal yayılıĢ alanlarını saptamak üzere ele alınmıĢtır. AraĢtırma 2000–2010 yılları 

arasında yürütülmüĢtür. ÆalıĢma sonucunda Gaziantep, Hatay (Dörtyol), KahramanmaraĢ (Andırın, 

Göksun, Merkez), Mersin (Anamur, Mut, Silifke ve Tarsus), Osmaniye (Düziçi) bölgeleridir. Bu 

alanların özellikleri; a) C. sycophanta‟nın en uygun (optimum) yetiĢme ortamı, b) Doğu Akdeniz Bölgesi 

içersinde lokal olarak ve dar alanlara dağılmıĢ bakir alanlardır c) bu türe ait genetik çalıĢmalara konu 

edilecek en önemli doğal kaynaklardır. Gelecekte C. sycophanta hakkında yapılacak detaylı araĢtırmalar 

için yukarıda isimleri zikredilen doğal alanların korunması için; bu alanlar içerisinde veya böceğin 

ulaĢabileceği mesafeler dahilinde; a) kimyasal mücadele yapılmaması, b) laboratuar Ģartlarında 

yetiĢtirilmiĢ C.  sycophanta‟nın larva/pupa/erginlerinin diğer baĢka alanlara transfer edilmemeleri uygun 

olacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: C. sycophanta, avcı, T. Pityocampa, T.  wilkinsoni, Doğu Akdeniz, doğal yayılıĢ 

alanları 

 

1. GiriĢ 

Æam keseböcekleri, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) ve 

Thaumetopoea wilkinsoni Tams. 1926, (Lepidoptera: Notodontidae)‟nin larvaları, konukçu 

bitkinin yaprakları ile beslenir ve korunmak ve barınmak için ağaçlar üzerinde ipeğimsi ağlardan 

oluĢan büyük yuvalar yaparlar. T. pityocampa ve T. wilkinsoni Türkiye'de yetiĢen özellikle çam 

(Pinus brutia Ten., Pinus nigra Arnold subsp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe, ağaç türlerinde 

önemli oranda yaprak kayıplarına neden olurlar ve buna bağlı olarak da ormanlarda ciddi 

ekonomik kayıplar meydana getirirler. T. pityocampa ve T. wilkinsoni‟nin populasyonu düĢük 

olduğu durumda kese çevresindeki yapraklar tahrip olmasına karĢın kitle üremesini 

gerçekleĢtirdiği sahalarda bulunan ağaçları ve hatta meĢcereyi tamamen çıplak (yapraksızlaĢma) 

hale getirebilmektedirler. Son örnekte gerçekleĢen durum özelliklede genç meĢcerelerde daha 

sıklıkla karĢılaĢılabilmektedir. Bu türün larvaları büyük ağaçları hemen hemen hiç öldürmezler, 

ancak meydana getirdikleri yaprak kayıplarından ötürü ormanlarda önemli bir hacim ve boy 

kayıpları meydana gelir. T. pityocampa ve T. wilkinsoni‟nin bu ekonomik zararının yanı sıra 

olgun larvalarının (3.–5. gömlek) derisindeki zehirli kıllar hemen hemen birçok canlı için allerjik 

madde içerir. Bu nedenle hem larvaları hem de büyük yuva çevresi ciddi oranda allejik 

maddelerle doludur. Temas edilmesi durumunda insanların gözlerinde alerjik konjunktivit, 

deride tahriĢ (irritasyon=ürtiker), solunum zorluğu ve astım gibi önemli halk sağlığı sorunları ile 

karĢılaĢılabilmektedir (Ziprkowski ve Roland, 1966). 

 

Calosoma sycophanta (L. 1758) (Col.: Carabidae)‟nın hem larvaları hem de erginleri, T. 

pityocampa ve T. wilkinsoni‟nin hem larva hem de pupaları ile beslenen önemli avcı 
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(yırtıcı=predatör) böceklerden birisidir. Bunun dıĢında C. sycophanta, birçok lepidopter türünün 

de avcısıdır (Æanakçıoğlu, 1993; Lodos, 1995). Carabid‟in bu davranıĢı etkili olup doğadaki bazı 

zararlı türlerin populasyonunu azaltarak çoğalmalarını önler. Özelliklede Erebid (=Lymantriidae) 

familyası türlerine saldırır. Nitekim Avrupa‟nın doğal türü olan C. sycophanta Kuzey 

Amerika‟da salgın meydana getiren Lymantria dispar (L. 1758) ve Nygmia phaeorrhoea (Smith, 

1797) (Lepidoptera: Erebidae) karĢı biyolojik mücadele kullanılmak üzere bu kıtaya 

nakledilmiĢtir (Weseloh ve ark; 1995; Schafer ve ark; 1999) 

 

C. sycophanta 2004 yılından itibaren ülkemizde T. pityocampa ve T. wilkinsoni‟ye karĢı 

biyolojik mücadelede kullanılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 2010 yılı verilerine 

göre 29 adet üretim laboratuarlarında kitle üretimleri gerçekleĢtirilmektedir (Anonim, 2010). Bu 

sayının giderek artacağı tahmin edilmektedir. 

 

Bu çalıĢmada, C. sycophanta‟nın Doğu Akdeniz Bölgesinde sürdürülen survey çalıĢmalarında 

saptanan doğal C. sycophanta alanları eklenerek bu avcı türün dağılımı ortaya çıkartılmıĢ, ayrıca 

bu alanların önemi tartıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Metot 

ÆalıĢmanın ana materyalini Doğu Akdeniz Bölgesi ormanları ve C. sycophanta oluĢturmaktadır. 

AraĢtırma alanı 3 orman bölge müdürlüğünün sorumluluk alanını kapsar. Bunlar Adana (Adana, 

Kayseri, Niğde ve Osmaniye illeri), KahramanmaraĢ (Adıyaman, Gaziantep, Hatay, 

KahramanmaraĢ, Kilis ve ġanlıurfa illeri) ve Mersin (sadece Mersin ili) Orman Bölge 

Müdürlülükleridir. Doğu Akdeniz bölgesi 2.752.504,4 ha‟ı (%24) ormanlık ve 8.951.559,8 ha 

(%76) orman içi açıklık olmak üzere toplam 11.704.064,2 ha‟dır (Tablo–1) (ġekil–1). Pinus 

brutia Ten. %34‟lük (947.460,7 ha) oran ile araĢtırma alanında en fazla dağılım gösteren ağaç 

türü olmuĢtur (Tablo-2). P. brutia‟yı sırası ile Quercus spp., Juniperus ssp., Cedrus libani A. 

Rich.ve Abies cilicica (Ant. & Kotschy) Carr. izlemektedir.  

 
 

 
ġekil-1. Doğu Akdeniz Bölgesi ve kapsadığı bölge müdürlükleri ve iller 
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Tablo–1. Doğu Akdeniz Bölgesi Orman Varlığı 

Bölge Müdürlüğü 

Normal Koru Orman  Baltalık Orman 

Ormanlık Alan 

Toplamı          (ha) 

Orman Ġçi   Açıklık            

(ha) 

Genel Toplam  Alan                    

(ha) Normal Koru         

(ha) 

Bozuk Koru 

(ha) 

Koru Orman 

Toplamı          (ha) 

Normal 
Baltalık 

Orman                          

(ha) 

Bozuk Baltalık 

Orman         (ha) 

Baltalık Orman 

Toplamı       (ha) 

Adana  469,037.0 292,912.5 761,949.5 10,534.5 133,896.5 144,431.0 906,380.5 3,758,320.0 4,664,700.5 

KahramanmaraĢ 341,072.0 490,189.0 831,261.0 32,469.0 142,047.0 174,516.0 1,005,777.0 4,470,688.0 5,476,465.0 

Mersin 379,070.9 458,884.0 837,954.9 908.0 1,484.0 2,392.0 840,346.9 722,551.8 1,562,898.7 

Doğu Akdeniz Bölgesi 

Genel Toplamı 1,189,179.9 1,241,985.5 2,431,165.4 43,911.5 277,427.5 321,339.0 2,752,504.4 8,951,559.8 11,704,064.2 

 
Tablo-2: Doğu Akdeniz Bölgesinin Ağaç Türlerine Göre Dağılımı 

Bölge Müdürlüğü 
Æz                                

(ha) 

Æk               

(ha) 

G                 

(ha) 

S           

(ha) 

Ar           

(ha) 

M           

(ha) 

Ok         

(ha) 

Di           

(ha) 

Dy            

(ha) 

KarıĢık Orman 

Doğu Akdeniz Bölgesi 

Genel Toplam                       
(ha) 

Ġğneli+Ġğneli 

KarıĢımı        
(ha) 

Yapraklı+ 
Yapraklı 

KarıĢımı        

(ha) 

Ġbreli + 

Yapraklı 
KarıĢık  (ha) 

Adana 300.499,0 103.315,0 18.610,0 16.629,0 78.464,0 84.552,5 194,5 3.552,5 20.474,5 110.360,0 81.496,5 88.233,0 906.380,5 

KahramanmaraĢ 253.417,0 62.192,0 8.901,0 20.198,0 87.032,0 227.768,0 169,0 734,0 24.032,0 87.633,0 151.421,0 82.280,0 1.005.777,0 

Mersin 393.544,7 15.324,0 8.617,5 32.361,3 144.433,7 9.805,7 1.606,5 1.580,0 17.975,5 72.765,5 99.399,0 42.933,5 840.346,9 

Doğu Akdeniz 

Bölgesi  
Genel Toplam 947.460,7 180.831,0 36.128,5 69.188,3 309.929,7 322.126,2 1.970,0 5.866,5 62.482,0 270.758,5 332.316,5 213.446,5 2.752.504,4 
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AraĢtırma 2000–2010 yılları arasında yukarıda özellikleri verilen alan üzerinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. C. sycophanta doğal alanlarının saptanmasında böceğin yıl içerisinde 

erginlerinin görüldüğü Ģubat sonu-mayıs ortası dönemleri içerisinde T. wilkinsoni ve T. 

pityocampa populasyonlarının bulunduğu alanlarda survey çalıĢmaları yürütülmüĢ, bölge 

müdürlüğü yetkililerinden bilgi alınmıĢ ve yerel halktan edinilen bilgiler arazi çalıĢmaları ile 

desteklenmiĢtir. Saptanan alanlar kayıt altına alınmıĢtır. 

 

3. Bulgular ve TartıĢma  

 

3.1. C. sycophanta’nın Dünyadaki YayılıĢı 

C. sycophanta‟nın Avrupa (Akdeniz adaları dahil olmak üzere), Ġskandinavya, Küçük Asya, Ġran, 

Orta Asya (Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan), Batı Sibirya, Kuzey Afrika ve genelinde 

yaygındır. Bu kıtalarda yer alan Almanya, Bulgaristan, Fas, Fransa, Ispanya, Ġran, Ġsrail, Ġtalya, 

Kırgızistan, Moritanya, Rusya, Suriye, Tunus ve Yunanistan ülkelerinde C. sycophanta‟nın 

bulunduğu rapor edilmiĢtir (Schimitschek, 1953; Bruschi, 2010). 

 

C. sycophanta 1905-1910 yılları arasında  Amerika BirleĢik Devletleri‟nin doğu bölümünde 

salgın meydana getiren L. dispar‟a karĢı biyolojik mücadelede yararlanılmak üzere Avrupa‟dan 

nakledilmiĢtir (Bruschi, 2010‟i Burgess, 1911 ve Burgess ve Collins, 1917 atfen).  

 

3.2. C. sycophanta’nın Türkiye’deki Doğal YayılıĢ Alanları 

Türkiye‟de özellikle Antalya, Isparta (Bucak ve Seydiköy), Mersin ve Gaziantep 

dolaylarındaki ormanlarda T. pityocampa Denis & Schiffermüller, 1775, larvaları ile beslendiği 

saptanmıĢtır (Schimitschek, 1953). Yine aynı kaynakta 1939 yılında Gaziantep‟de bu türün bir 

varyetisi olan Calosoma sycophanta var. severum Chaudoir, 1850‟un oldukça fazla sayıda 

bulunduğunu belirtmiĢtir. Bunun dıĢında Tosun 1975, Antalya-Sarısu‟da altın renginde bir çift 

C. sycophanta ergini yakaladığını bildirmektedir. 

 

Bruschi, 2010, Türkiye‟de Bingöl (Buglan Geçidi), Adana (Pozantı), Konya (Tuz Gölü); Muğla 

(Fethiye) ve Mersin (Aydıncık)‟den C. sycophanta erginlerini yakaladığını raporlamıĢtır. 

Bununla birlikte Türkiye'nin güneyindeki bazı bölgelerde morumsu kahverengi veya siyah renkli 

olan Calosoma sycophanta var. severum Chaudoir, 1850 örneklerin varlığından söz etmektedir. 

 

Bunların dıĢında Türkiye‟de Ankara (AyaĢ) (Kocatepe ve Mergen, 2004),  KahramanmaraĢ 

(BaĢkonuĢ, Göksun-Æardak-Karaahmet, Üngüt (Ormanlık), YavĢan) (Avgın, 2006) ve Muğla‟da 

(Fethiye-Söğütlü, 20/05/2010, 2 adet ölü ergin) (F. AYTAR, yayınlanmamıĢ bilgi) C. 

sycophanta‟nın bulunduğu kaydedilmiĢtir. 

 

Bu çalıĢma kapsamında yapılan survey sonucunda Doğu Akdeniz Bölgesinde C. sycophanta‟nın 

doğal olarak bulunduğu bölgeler alfabetik sıraya göre aĢağıda verilmiĢtir.  

 

Hatay 
Ġncelen Materyal: Dörtyol-Erzin, XX.XX.20XX, YYY meĢceresi, koloni. 

 

KahramanmaraĢ 
Ġncelen Materyal:  

Andırın-Tokmaklı, XX.XX.20XX, YYY meĢceresi, koloni;  

Göksun-Æardak, XX.XX.20XX, YYY meĢceresi, koloni;  

Merkez-Kapıçam, XX.XX.20XX, Pinus brutia Ten. Ormanı, koloni;  
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Merkez-Ahırdağı, XX.XX.20XX, YYY meĢceresi, koloni  

Pazarcık-Doğanlıkarakasan, XX.XX.20XX, YYY meĢceresi, koloni 

 

Mersin 

Ġncelen Materyal:  

Anamur, Sarıyayla-Bodrum Mevkii, 07/03/2006, 03/03/2007, 10/03/2010, Pinus brutia Ten. 

ormanı, koloni, C. sycophanta ; Gökçesu-Kandacık Mevkii, 07/03/2006, 04/03/2007, P. brutia 

Ten. ormanı, koloni; Değirmenören, 07/03/2006, 05/03/2007, 10/03/2010, P. brutia Ten. ormanı, 

koloni; Æamalan köyü çevresi, 07/03/2006, 03/03/2007, 10/03/2010, P. brutia Ten. ormanı, 

koloni;  

 

Mut, Cumhuriyet Ormanı, 27/02/2006, 07/03/2006, 03/03/2007 P. brutia Ten. ormanı, C. 

sycophanta var. severum ve C. sycophanta karıĢık koloni; Hacıahmetli, 27/02/2006, 07/03/2006, 

03/03/2007 Pinus brutia Ten. ormanı, C. sycophanta var. severum ve C. sycophanta karıĢık 

koloni; Hacısaid, 27/02/2006, 07/03/2006, 03/03/2007 P. brutia Ten. ormanı, C. sycophanta var. 

severum ve C. sycophanta karıĢık koloni; Kravga köyleri çevresi, 27/02/2006, 07/03/2006, 

03/03/2007 P. brutia Ten. ormanı, C. sycophanta var. severum ve C. sycophanta karıĢık koloni; 

Merkez erozyon kontrol ağaçlandırma sahası, 27/02/2006, 07/03/2006, 03/03/2007, P. brutia 

Ten. Ormanı, C. sycophanta var. severum ve C. sycophanta karıĢık koloni. 

 

Silifke 

Susanoğlu, 28/02/2006, 08/03/2006, 04/03/2007, 15/03/2010, P. brutia Ten. ormanı, koloni; 

Æamdüzü, 28/02/2006, 08/03/2006, 04/03/2007, P. brutia Ten. ormanı, C. sycophanta var. 

severum ve C. sycophanta karıĢık koloni; Hıdırtepe, 28/02/2006, 08/03/2006, 04/03/2007, Pinus 

brutia Ten. ormanı, C. sycophanta var. severum ve C. sycophanta karıĢık koloni; 25/04/2007, 

Değirmendere-Yenisu mevkileri, C. sycophanta var. severum ve C. sycophanta karıĢık koloni; 

TaĢucu-Tahtacıbelen, 28/02/2006, 08/03/2006, 04/03/2007, 15/03/2010, Pinus brutia Ten. 

ormanı, C. sycophanta var. severum ve C. sycophanta karıĢık koloni. Ayrıca Silifke-

Uzuncaburç‟da 20/04/2008, 30/04/2009, Q. coccifera L. ormanı, koloni.  

 

Tarsus 

Alanyalı-Ġledin tepe, 30/03/2006, Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe ve 

Cedrus libani A. Rich. karıĢık ormanı, 1 ergin.  

 

Osmaniye  

Düziçi-Karagedik mevkileri, XX.XX.20XX, YYY meĢceresi, koloni. 

 

Yukarıdaki bilgiler ıĢınında günümüze kadar Türkiye genelinde Adana, Adıyaman, Ankara, 

Antalya, Bingöl, Gaziantep, Isparta, Hatay, Konya, KahramanmaraĢ, Mersin, Muğla ve 

Osmaniye illerinde C. sycophanta‟nın bulunduğu raporlanmıĢtır. Doğu Akdeniz bölgesinde 

saptanan alanlar içerisinde Mersin ili C. sycophanta bakımından zengin bölge olduğu, Mersin ili 

içerisinde ise Mut ve Silifke bölgelerinde diğer alanlara göre daha fazla dağılım gösterdiği 

söylenebilir.  

 

Saptanan alanlar içerisinde Mersin-Silifke-Uzuncaburç bölgesi hariç bütün alanlarda hem petrol 

yeĢili-parlak hem de siyah (morumsu) ve parlak olmayan ergin bireylerin [C. sycophanta var. 

severum ve C. sycophanta  karıĢık koloni] birlikte karıĢık biçimde yaĢadıkları gözlenmiĢtir. 

Bunun dıĢında C. sycophanta‟nın Tarsus-Alanyalı-Ġledin tepe hariç diğer bölgelerde koloniler 

oluĢturabildiği görülmüĢtür. Bu nedenle de 3 bölge müdürlükleri C. sycophanta üretim 
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laboratuarlarının anaç ihtiyaçları bu bölgelerden sağlamaktadır. Bunların dıĢında Ankara Orman 

Bölge Müdürlüğü bünyesindeki C. sycophanta üretim laboratuarlarının 2005–2008 yılları arası 

anaçları Mersin-Mut (Kravga köyleri çevresi ve Cumhuriyet Ormanı) ve Silifke (Susanoğlu-

Æamdüzü ve TaĢucu-Tahtacıbelen) ilçesi orjinlidir. Bir diğer laboratuarlar olan Antalya ve Bursa 

orman bölge müdürlükleri bünyesindeki üretim laboratuarlarının 2006 yılı anaç temini yine 

yukarıda belirtilen bölgelerden temin edilmiĢtir. 

 

Doğu Akdeniz bölgesinde C. sycophanta‟nın doğal yayılıĢ alanı bakımından en zengin bölgenin 

Mersin olduğu, Mersin ili içerisinde ise Mut ve Silifke havzaları ön plan çıktığı görülmektedir. 

 

Belirlenen alanlar içerinde Silifke-Uzuncaburç‟daki Q. coccifera L. meĢceresinden elde edilen C. 

sycophanta erginleri diğer bölgelerden elde edilen bireylere nazar hem daha küçük hem de 

hemen hemen tamamı petrol yeĢili, parlak renklidir. Ergin çıkıĢları ise diğer C. sycophanta 

bölgelerinden farklı olarak 1,5-2 ay kadar geç çıkmaktadır. 

 

3.3. Doğal Alanların Özellikleri 

C. sycophanta‟nın saptandığı doğal alanlar;  

 

a) C. sycophanta‟nın mevcut ekolojik Ģartların uyum sağlamıĢ, yüksek populasyonların 

oluĢturduğu doğal alanlardır. Diğer ifade ile bu alanlar C. sycophanta için en uygun 

(optimum) yetiĢme ortamlarıdır. Dolayısıyla iĢaret edilen alanlar C. sycophanta‟nın 

ekolojik isteklerinin araĢtırılmasında anahtar bölge niteliğindedir. 

b) C. sycophanta Doğu Akdeniz Bölgesinde geniĢ alanlardan daha ziyade küçük bölgelerde 

dar alanlarda dağılım göstermektedir. Bu da yırtıcı türün bölge geneline dağılamadığını 

göstermektedir.  

c) C. sycophanta, beslendiği T. wilkinsoni ve T. pityocampa populasyonları üzerinde nasıl 

bir etkiye sahip olduğu henüz detaylı olarak araĢtırılmamıĢtır. Bu boĢluğu dolduracak 

çalıĢmalar söz konusu alanların doğal olması itibariyle bu sahalarda  yapılacak 

araĢtırmalarla ancak sağlıklı biçimde ortaya çıkartılabilecektir.  

d) Ayrıca yine iĢaret edilen alanlar bu türe ait genetik çalıĢmalara konu edilecek en önemli 

doğal kaynaklardır. 

e) Bu alanların bir diğer önemi özellikle C. sycophanta üretim laboratuarına sahip bölge 

müdürlüklerini ilgilendirmektedir. Bu sahalar mevcut laboratuarları için anaç temin 

noktalarıdır. Alanların tahrip edilmesi gelecekte C. sycophanta üretimini önemli ölçüde 

sekteye uğratılmasının ötesinde doğal alanların yok olmasını hızlandıracaktır.  

 

3.4. Calosoma sycophanta (L. 1758) Üretimine ĠliĢkin Bilgiler 

C. sycophanta 2004 yılından itibaren ülkemizde T. wilkinsoni‟ye karĢı biyolojik mücadele ajanı 

olarak kullanılmaktadır. C. sycophanta‟nın laboratuar Ģartlarında üretim denemelerine 2001 

yılında KahramanmaraĢ orman bölge müdürlüğü bünyesinde baĢlanılmıĢ ve kitle üretim tekniği 

ortaya konmuĢtur (Kanat ve ark. 2005; Kanat ve Mol 2008; Anonim, 2010).  

 

2004 yılında Orman Genel Müdürlüğü 7 adet yeni C. sycophanta kitle üretim laboratuarları tesis 

etmiĢ ve toplam 3.741 adet C. sycophanta ergini üretilmiĢtir. 2010 yılı itibariyle laboratuar adeti 

29‟a ulaĢmıĢ ve toplamda da 966.717 adet C. sycophanta üretimi yapılarak araziye salımı 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Tablo–3) (Anonim, 2010).  
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Tablo 3. Türkiye‟de 2004–2010 yılları arası laboratuarda üretilen Calosoma sycophanta (L.) sayısı 
Üretim Yılı Laboratuar Adeti Üretim Miktarı 

2004 7 3.741 

2005 15 58.930 

2006 17 121.437 

2007 23 158.639 

2008 25 169.662 

2009 27 192.671 

2010 29 261.637 

TOPLAM  966.717 

 

4. Öneriler 

Bu alanlar içerisinde veya ulaĢabilecek mesafeler dahilinde;  

 

a) Doğal C. sycophanta populasyonlarının etkilenmemesi ve devamlılığı için kimyasal 

mücadele yapılmaması, 

b) Doğal besinleri dıĢında laboratuarda ortamında özellikle de ciğerle beslenerek 

yetiĢtirilmiĢ C. sycophanta erginlerinde yumurta sayısının oldukça düĢtüğü hatta bazı 

diĢilerden hiç yumurta alınamadığı (infertile=kısır diĢiler) görülmüĢ, bunun yanı sıra 

yumurta veren diĢiler arasında da yumurta kalitelerinin oldukça düĢük olduğu 

saptanmıĢtır (Kanat 2005; Ceylan ve ark. 2010). Bu nedenle doğal populasyonların 

genetik yapılarının bozulmaması ve kalitesinin koruyabilmesi için laboratuarda yetiĢtirilmiĢ 

C. sycophanta‟nın larva/pupa/erginlerinin kendisi ve bu bireylerin meydana getirdiği 

yumurta/larva/pupa/erginlerinin söz konusu alanlara transfer edilmemeleri veya 

önlenmesi,  

c) Doğal alanlarda bulunan C. sycophanta populasyonlarının ve mevcut dengenin 

bozulmaması için erginlerin diğer alanlara transferlerinin yapılmaması, gelecekte bu 

alanlarda yapılacak bütün araĢtırmaların yapılabilirliği bakımından önemli olacaktır. 
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Özet 

Arazi eğiminin belirlenmesi pek çok Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı çalıĢmalarda hesaplanan 

temel bir veri ve uygulamadır. Ayrıca arazi eğiminin belirlenmesi, konusu mekân olan bilimsel, askeri ve 

sivil çalıĢmaların temel bir bileĢenidir. Yamaç eğimi klasik yöntemle hesaplanabileceği gibi CBS 

ortamında sayısal olarak da hesaplanabilir. Eğim hangi yöntemle hesaplanmıĢ olursa olsun, haritalar 

oluĢturulurken belirli değer aralıklarında sınıflandırılarak ilgili çalıĢmalarda kullanılırlar.  

 

Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle beraber ileri modelleme ve analiz teknikleri CBS ile kombine 

edilerek daha güçlü sonuçlar elde etmek mümkün hale gelmiĢtir. Özellikle son yıllarda CBS tabanlı-

Bulanık (Fuzzy) harita sınıflandırma ve analizleri mekânsal konular ile ilgili çalıĢan pek çok 

araĢtırmacının ilgisini çekmiĢ ve klasik yöntemden daha tatmin edici sonuçlar elde edildiği 

vurgulanmıĢtır.  

 

Klasik yöntemde değiĢkenin bir kümenin (veya eğim sınıfının) elemanı olup olmadığının cevabı ya “evet” 

veya “hayır” olmak üzere kesindir. Bulanık yöntemde bunun cevabı “evet” ya da “hayır” olmayıp 0 ile 1 

arasında değiĢen değerler alabilen sürekli bir fonksiyon olarak ifade edilmektedir.  

 

Bu çalıĢmada Trabzon-Uzungöl‟de bir çığ alanına ait eğim haritası hem klasik yöntemle hem de bulanık 

olarak üretilmiĢ ve çığ riski açısından karĢılaĢtırmalı olarak analiz edilmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: Bulanık mantık, CBS, Æığ riski, Eğim, Sınıflandırma  

 
Abstract 

Determination of terrain slope is a fundamental task in many studies based upon Geographical 

Information Systems (GIS). In fact, determining terrain slope is a main component of spatial studies for 

scientific, military, and civilian purposes. While gradient can be calculated manually, it can be calculated 

in GIS by digitizing as well. Regardless of the method of calculation, gradient values are first classified 

and then utilized for preparing slope maps. 

 

Along with advanced computer technology, combination of GIS with other advanced modeling and 

analysis techniques makes it possible to get more robust results. Especially in recent years, GIS based-

fuzzy classification and analysis of maps drew attention of researchers of spatial problems, and more 

satisfactory results were reported in comparison with the classical method. 

 

In classical method, answer to whether a variable is a member of a set (or of class of slope) is precise as 

“yes” or “no”. In fuzzy method, however, answer to such a question is a continuous function that can take 

any value between 0 and 1. 

 

In this study, slope map of an avalanche area in Uzungöl-Trabzon was prepared by both classical and 

fuzzy method, and analyzed comparatively in respect of avalanche risk. 

 

Keywords: Avalanche risk, Classification, fuzzy logic, GIS, slope  

 

 

mailto:aaydin@duzce.edu.tr
mailto:remzieker@duzce.edu.tr


    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

247 

 

 

1.GiriĢ 

Bilgisayar teknolojisinin büyük bir hızla geliĢmesi ile beraber bu teknoloji yardımıyla karmaĢık 

problemler daha hızlı ve kolay bir Ģekilde çözüm imkânı bulabilmektedir. KarmaĢık planlama ve 

yönetim amaçları için mekânsal verilerin toplanması, yönetimi, düzenlenmesi, analizi, 

modellenmesi ve sunumu için yazılım, donanım ve iĢlemlerden oluĢan bir süreç olarak 

tanımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (Chorley, 1988, Clarke, 1990), 1970‟li yıllardan 

itibaren coğrafi verileri kullanan disiplinler için en etkin teknoloji haline gelmiĢtir (Aronoff, 

1989). 

 

CBS tabanlı olarak topografik parametrelerin (eğim, bakı, küresellik vb.) kolaylıkla 

üretilebilmeleri doğal afetlerde bu parametrelerin bir girdi olarak değerlendirilmesini sağlamıĢtır. 

Örneğin yamaç eğiminin belirlenmesi bazı bilimsel çalıĢmaların veya mühendislik 

uygulamalarının en önemli bileĢenlerinden biridir. Konumsal pek çok analiz için yamaç eğiminin 

bilinmesi gerekmektedir. Yamaç eğimi manüel olarak hesaplanabileceği gibi CBS ortamında 

sayısal olarak da hesaplanabilir. Hangi yöntemle hesaplanmıĢ olursa olsun eğim haritaları 

oluĢturulurken belirli değer aralıklarında sınıflandırılarak ilgili çalıĢmalarda kullanılır.  

 

Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle beraber ileri modelleme ve analiz teknikleri CBS ile 

kombine edilerek daha güçlü sonuçlar elde etmek mümkün hale gelmiĢtir. Özellikle son yıllarda 

CBS tabanlı-Bulanık (Fuzzy) harita sınıflandırma ve analizleri klasik yöntemden daha tatmin 

edici sonuçlar verdiği için mekânsal konular ile ilgili çalıĢan pek çok araĢtırmacının ilgisini 

çekmiĢtir (Sui 1992; Ercanoglu and Gokceoglu 2002; Hemetsberger at al., 2002; Ercanoglu and 

Gokceoglu 2004; Tangestani 2004; Akyürek and Okalp 2006; Ahmad and Simonovic 2011).   

 

Klasik yöntemde (ikili mantıkta) yapılan sınıflandırmalarda değiĢkenin bir küme (burada eğim 

sınıfı) elemanı olup olmadığı kesindir. Dolayısıyla “0” veya “1” gibi bir değer alarak küme 

elemanı olup olmadığına karar verilir. Bu durum kesin bir belirlilik halidir. Doğada kesin 

belirlilik hali çoğu zaman mümkün olamamakta ve dolayısıyla klasik mantık ile yapılan 

çözümlemeler yetersiz kalabilmektedir.  

 

Bulanık küme teorisi klasik kümelerin geniĢletilmiĢ bir hali olup 1965 yılında Lotfi Asker Zadeh 

tarafından önerilmiĢtir (Zadeh 1965). Ġkili mantıktan farklı olarak burada değiĢken “0” ile “1” 

arasında sonsuz değerler alarak üyelik derecesi atanmak suretiyle küme ile olan iliĢkisi ortaya 

konmaktadır. BaĢka bir deyiĢle “siyah” ile “beyaz” arasında gri tonlara sahip olabilmektedir. Æığ 

riski göz önüne alındığında genellikle eğimin 25º‟yi aĢması halinde çok riskli (“1”) kabul 

edilmektedir. Bu durumda klasik küme mantığında eğimin 24º olması o yerin çok riskli olmadığı 

(“0”) anlamına gelmektedir. Bu durum klasik mantığın zayıf noktasıdır ve gerçek ile 

bağdaĢmamaktadır. Klasik mantıkta kesin sınırlar bulunmasına karĢın bulanık mantıkta bu 

sınırlar daha esnektir (örn. çığ açısından eğim 25º ise bu değer riskli kümesine “0.6” ile üyedir). 

Bulanık mantıkta üyelik derecesi söz konusu olmakta ve değiĢkenin bulanık küme tarafından 

tanımlanmıĢ özelliklere uyum derecesini göstermektedir. Bulanık mantık insan beyninin 

düĢünme yöntemine uygun olup dilsel bilginin sisteme entegre etmesine izin vermektedir. 

 

Bu çalıĢmada Uzungöl-Trabzon‟da bir çığ alanına ait eğim haritası hem klasik yöntemle hem de 

bulanık olarak üretilmiĢ, çığ riski açısından analiz edilmiĢ ve sonuçları karĢılaĢtırılmıĢtır.  
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2. Malzeme ve Yöntem 

Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon iline bağlı bir turizm beldesi olup 40° 34' 40"-40° 

37' 50" N, 40° 16' 04"-40° 20' 12" E koordinatlarındadır. Göl uzunluğu yaklaĢık 850 m, geniĢliği 

yaklaĢık 300 m, en derin yeri yaklaĢık 7 m ve yükseltisi 1250 m dir (ġekil 1). 

 

ġekil 1. Uzungöl‟ün konumu ve çığ alanları (Æığ alanları Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğünden alınmıĢtır) 

 

Analizlerde kullanılmak üzere 1/25 000 ölçekli G44c4 ile G44c1 paftaları ArcGIS 9.2 yazılımı 

kullanılarak sayısallaĢtırılmıĢtır. SayısallaĢtırma iĢleminden sonra alanın önce ÜDA 

(ÜçgenleĢtirilmiĢ Düzensiz Ağ) verisi üretilmiĢ daha sonra raster dönüĢtürme iĢlemleri 

yapılmıĢtır. Bulanık harita üretiminde FuzzyCell yazılımı (Yanar and Akyürek 2006) 

kullanılmıĢtır. 

 

3.Analiz 
Bir çığın baĢlaması ve hızlanması için en önemli arazi parametresi yamaç eğimidir. Æığ oluĢumu 

için yamaç eğiminin sahip olması gereken en düĢük değer için hassas davranmak gerekse de 

kuru kar çığları için bu değerin 25º ve üstü olması gerektiği söylenebilir (Islak kar çığları daha 

düĢük eğim değerlerinde de meydana gelebilir) (McClung and Schaerer 1993). Ancak Orta 

Avrupa orjinli çalıĢmalar genellikle alt limit olarak 30 º‟yi vermektedirler (Hemetsberger et al 

2002; Maggioni and Gruber 2003). Yamaç eğiminin belli bir dereceye kadar artmasıyla beraber 

çığ riski de artmakta ancak 60º ve üstü eğime sahip yamaçlarda çığ riski gittikçe azalmaktadır. 

Æünkü yağan kar yüksek eğimden dolayı birikememektedir. 

 

3.1.Klasik yöntemle hücre tabanlı eğim haritası ve risk Haritası oluĢturma 

          Çığ alanları 
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Bu çalıĢmada klasik yöntemle eğim parametresi açısından çığ riski 3 sınıfa ayrılmıĢ ve 

haritalanmıĢtır. Bunlar; 

1- 0-25º  çığ riski düĢük 

2- 25-60º  çığ riski yüksek 

3- >60º  çığ riski düĢük 

 

3.2.CBS tabanlı bulanık çığ risk haritası oluĢturma 

Bulanık yöntemde çığ riski eğim parametresi açısından “çok düĢük”, “düĢük”, “orta”, “yüksek” 

ve “çok yüksek”  sınıflara ayrılarak haritalandırılmıĢtır. Bu çalıĢmada kolay oluĢturulan, insan 

davranıĢlarına uygun olan, hem girdi hem de çıktı değiĢkenlerinin kapalı formdaki üyelik 

fonksiyonları ile ifade edildiği Mamdani model tipi (Mamdani and Assilian, 1975; Baykal ve 

Beyan 2004; Akyılmaz 2005) seçilmiĢtir. Æıkarım metodu (implication) bulanık mantık 

kontrolörünün çıktı dilsel değiĢkenine ait (kural ağırlık değerine bağlı olarak) üyelik 

fonksiyonunu nasıl ölçeklendirdiğini tanımlar. Bu çalıĢmada çıkarım yöntemi olarak “minimum” 

çıkarım yöntemi kullanılmıĢtır. Minimum çıkarım yönteminde bulanık mantık kontrolörü çıktı 

üyelik fonksiyonunu ona karĢılık gelen kural ağırlık değerinde keser (ġekil 2). Esas itibariyle 

çıkarım yöntemi sistemin bulanıklaĢtırılmasında kullanılacak yöntemi belirler. 

 

 

ġekil 2. Minimum çıkarım yöntemi Ģematik gösterimi 

 

Mamdani tipi bulanık mantık sistemlerinde durulaĢtırma hazırlığı için her bir kural sonucunun 

(bulanık kuralın son kısmı (veya “then”‟den sonraki kısım)) “birleĢtirilmesi” (aggregation) 

gerekmektedir. BaĢka bir deyiĢle çıktı sinyallerinin hangi yöntem ile birleĢtirileceğini belirleyen 

durulaĢtırma öncesi iĢlemdir. BirleĢtirme yöntemi olarak “maximum” birleĢtirme yöntemi 

kullanılmıĢtır. 

 

DurulaĢtırma (Defuzzification) yöntemi olarak “alan merkezi yöntemi” kullanılmıĢtır. Bu 

yöntem sentroid yöntem olarak da adlandırılır ve bulanık kümenin olabilirlik dağılımının çekim 

noktasını üretir (ġekil 3).  
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ġekil 3. Alan merkezi durulaĢtırma yöntemi 

 

ÆalıĢmada “AND” ve “OR” operatörleri sırasıyla minimum ve maksimum operatörler seçilmiĢtir 

(Tablo 1). 

 
Tablo 1: ÆalıĢmada seçilen bulanık model parametreleri 

AND operatörü Minimum operatör 

OR operatörü Maksimum operatör 

Æıkarım (implication) Minimum operatör 

BirleĢtirme (Aggregation) Maksimum operatör 

DurulaĢtırma (Defuzzification) Alan merkezi 

 

ÆalıĢmada oluĢturulan bulanık modelde girdi verisi olarak Trabzon-Uzungöl‟e ait çığ meydana 

gelen eğim haritası kullanılmıĢ ve çığ riski açısından 6 sınıfa ayrılmıĢtır. Üyelik fonksiyonu 

olarak “Yamuk (Trapezoidal) üyelik fonksiyonu” seçilmiĢtir (ġekil 4). 
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ġekil 4. Bulanık modelde kullanılan eğim verisine ait bulanık sınıflandırma parametreleri (F_VL: 

Flat-very low; Düz-çok düĢük, VL: very low; çok düĢük, L: low; düĢük, M: moderate; orta, H: high; 

yüksek, H_VH: high-very high; yüksek-çok yüksek, VH: very high; çok yüksek) 

 

ÆalıĢmada çıktı verisi olarak oluĢturulan çığ riski 0-100 arasında değerler atanarak 4 üyelik 

fonksiyonu atanmıĢtır (ġekil 5) 

 

ġekil 5. Bulanık modelde kullanılan çığ riskine ait bulanık sınıflandırma parametreleri (VL: very 

low; çok düĢük, L_VL: low-very low; düĢük-çok düĢük), L: low; düĢük, M: moderate; orta, H: high; 
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yüksek) 

 

ÆalıĢmada girdi “Slope” ve çıktı “Aval_Risk” olmak üzere aĢağıdaki kural tabanı kullanılmıĢtır. 

Kural 1: IF (Slope is F_VL) THEN (Aval_Risk is VL) 

Kural 2: IF (Slope is VL) THEN (Aval_Risk is L_VL) 

Kural 3: IF (Slope is L) THEN (Aval_Risk is L) 

Kural 4: IF (Slope is M) THEN (Aval_Risk is M) 

Kural 5: IF (Slope is H) THEN (Aval_Risk is H) 

Kural 6: IF (Slope is H_VH) THEN (Aval_Risk is M) 

Kural 7: IF (Slope is VH) THEN (Aval_Risk is L) 

 

4.Sonuçlar ve TartıĢma 

Klasik yöntemle oluĢturulan eğim haritası çığ riski açısından sınıflandırılarak haritalandırılmıĢtır 

(ġekil 6). Ayrıca bulanık mantık ilkelerine göre de çığ riski haritalandırılarak ġekil 7‟de 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 6. Klasik yöntem ile oluĢturulan eğim haritasından oluĢturulmuĢ çığ risk haritası 
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ġekil 7. Bulanık çığ risk haritası 

 

Klasik yöntem ile hazırlanan risk haritasında sarı ve yeĢil renk ile gösterilen arazi parçalarında 

çığ riski düĢük olarak değerlendirilirken bulanık çığ risk haritasında ise sarıdan kırmızıya doğru 

değiĢen renklere sahip arazi kısımları çığ oluĢum riski kümesine belli bir değer veya derece ile 

üye olmaktadırlar. BaĢka bir deyiĢle çığ riski 0-100 arasında bir değer atandığında çığ oluĢum 

riski en düĢük olarak gösterilen yerler dahi (bkz. ġekil 7) belli bir üyelik derecesi ile riskli alanlar 

kümesinin üyesidirler.  

 

CBS‟nin yöntem olarak kullanılabileceği özellikle klasik yöntemin sınıflandırma bakıĢ açısının 

yanıltıcı olabileceği konumsal çalıĢmalarda CBS tabanlı bulanık mantık yaklaĢımı akılcı 

çözümler sunmaktadır. CBS tabanlı bulanık çalıĢmaların orman mühendisliği disiplininin çözüm 

üretmesi gereken konularda da kullanılması yazarlarca tavsiye edilmektedir. 
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Özet 

Ülkemiz odun dıĢı orman ürünleri (ODOÜ) bakımından çok zengin bir çeĢitliliğe ve üretim potansiyeline 

sahiptir. Orman Genel Müdürlüğü  verilerine göre, 2010 yılında üretilen 131 ton odun dıĢı orman 

ürününün 64000 tonu ihraç edilmiĢ ve 221 milyon gelir elde edilmiĢtir.  

 

Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde, önemli bir odun dıĢı orman ürünü olan maviyemiĢ(Vaccinium spp.)‟in 

özellikle Vaccinium arctostaphylos L.(Ayı üzümü, Trabzon çayı, Æay üzümü, Avcı üzümü, Likarpa, 

Likapa, Lifar) ve Vaccinium myrtillus L.(Æoban üzümü, Æalı çileği, Yayla likapası, Yer liforu) türleri 

doğal olarak yetiĢmektedir. Vaccinium corymbosum‟un türleri ise, özellikle Rize ili bölgesinde kültür 

olarak yetiĢtirilmekte ve bölgenin doğal asitli toprakları için son derece uygun bulunmaktadır. Bu 

durumda dekar baĢına gelir 7500-35000 YTL arası değiĢmekte olup, çay ve fındık gelirlerinin en az 10 

kat üzerindedir.  

 

Sağlık açısından antioksidan içeriği sarımsaktan daha yüksek olup, mineral ve vitaminlerce zengin olan 

meyveler, sodyum içermezken kalp sağlığı ve ritmi için önemli olan potasyum içeriği son derece 

yüksektir. Ayrıca, sakaroz içeriği %3 iken invert Ģekerler bakımından yani glikoz (%48) ve fruktoz (% 

49) içeriği son derece yüksek olduğundan kan Ģekerini düĢürmekte ve kurutularak toz haline getirilen 

maviyemiĢ Ģeker hastaları için tatlandırıcı olarak kullanılabilmektedir. 

 

Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) yaprak içeriğinde toplamda, catechin %2.0, cinchonain %18.5, 

proanthocyanidin %1.8, phenolic asit %32.5, iridoid %1.0 ve flavonol %44.2 bulunmaktadır. 

BileĢenlerinden proanthocyanidin ve cinchonainlerin antiviral, antimicrobial, antidiabetic ve antioksidan 

etkileri bilinmektedir. Kan Ģekerini düĢürücü özelliği (antidiabetik) cinchonainlerden kaynaklanmaktadır. 

Fenolik bileĢiklerce zengin olan Vaccinium spp. türlerinin yaprakları gelecekte farmokoloji, kozmetik ve 

doğal ürünler sektöründe ticari boyutta hammadde ve kaynak olarak kullanılacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Odun DıĢı Orman Ürünleri, MaviyemiĢ, Vaccinium spp., Antioksidan, Catechin 

 

Abstract 

Turkey has a great varieties and production capacity for non-wood forest products especially herbal 

products. According to  data from General Direactory of Forestry (OGM), 131 tons non-wood forest 

product were produced and from this amount, 64000 tons have been exported and 221 million dollar 

income was obtained in 2010. 

 

One of the important non-wood forest products in Eastern Blacksea area is blueberry (Vaccinium spp). It 

is a natural species with its sub-species: Vaccinium arctostaphylos (Ayı üzümü, Trabzon çayı, Æay 

üzümü, Avcı üzümü, Likarpa, Likapa, Lifar) and Vaccinium myrtillus  (Æoban üzümü, Æalı çileği, Yayla 

likapası, Yer liforu). Vaccinium species growing in Rize is Vaccinium corymbosum and suitable for 

growing in the local site with natural acidity.  

 

The blueberry cultivation has been constructed in Blacksea area  over a thousand square meters since 

2000. Income per thousand square meters will be 2500-7500TL and this amount is at least 10 times 

higher than income of green tea and hazelnuts popular in the Region.  

mailto:ideniz@ktu.edu.tr
mailto:igsat@atauni.edu.tr
mailto:ABD.,%20onurtolgaokan@ktu.edu.tr
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Considering human health, blueberry is a fruit that has a higher antioxidant than garlic. Fruits rich by 

mineral and vitamins do not contain sodium but contains potassium which is important for heart and 

rhythm. In addition, it contains only 3% sakkaroz but, rich by glucose (48%) and fructose (49%). That 

why it can reduce blood sugar and use for diabetes as artificial sweetener after drying. 

 

Chemical composition of bilberry leaves(Vaccinium myrtillus) are namely catechin (gallocatechin, 

epigallocatechin, catechin ve epicatechin) 2.0%, cinchonain(cinchonain IIx isomer) 18.5%, 

proanthocyanidin(proanthocyanidin trimer ve dimer  type) 1.8%, phenolic asit (trans-chlorogenic acid, 

cis-chlorogenic acid)  32.5%, iridoid(coumaroyl iridoid) 1.0% and flavonol (quercetin-3-glucuronide, 

quercetin-3-O-β-galactoside, quercetin-3-O-R-arabinoside, quercetin-3-O-(400-HMG)-R-rhamnoside) 

44.2%. Proanthocyanidin and cinchonainlerin are known as antiviral, antimicrobial, antidiabetic and 

antioxidant. Antidiabetic properties comes from  cinchonainlerden. Leaves of  Vaccinium spp rich by 

phenolic extractives can be used for pharmacolgy, cosmetic and natural products. 

 

Keywords: Non-Wood Forest Products, Blueberry, Antioksidant, Catechin 

 

1. GiriĢ 

Odun dıĢı orman ürünleri(ODOÜ), Orman Genel Müdürlüğü tarafından, bazı orman ağaç ve 

ağaççıklarının gövdelerine, tekniğine uygun metodla yara açmak suretiyle elde olunan reçine, 

sığla yağı vs. gibi balzami yağlar; defne, okaliptus vs. gibi ağaç ve ağaççıkların yaprakları; mazı, 

palamut, sumak, defne, mahlep, menengiç, çam fıstığı gibi meyveler; bazı ağaç ve ağaççıkların 

gövde kabukları, ince dal ve sürgünleri ile gerek orman altı florayı teĢkil eden gerekse orman 

rejimine giren sahalarda yayılıĢ gösteren kekik, adaçayı, eğrelti otu, nane, pelin otu, hardal vs. 

gibi ağaççık, çalı, çalımsı görünüĢlü bitkileri ile otsu, rizomlu, yumrulu ve soğanlı bitkiler orman 

tali ürünleridir Ģeklinde adlandırılmaktadır (OGM, 1995).  

 

FAO‟nun (1999)‟daki tanımına göre, odun dıĢı orman ürünleri veya kereste dıĢı orman ürünleri 

(Non-Timber Forest Producst) ormanlardan, diğer ağaçlı alanlardan ve kültüre edilmiĢ 

bitkilerden elde edilen odun dıĢındaki hayvan ve bitki kaynaklarıdır (FAO, 1999). Diğer bir 

tanımla, odun dıĢı orman ürünleri; orman içi ve açıklıklarda yetiĢen, insanların ve diğer canlıların 

kendi ihtiyaçlarını karĢılamak veya ticaretiyle gelir sağlamak suretiyle yararlandıkları her türlü 

bitkisel ve hayvansal ürünler olarak açıklanmaktadır (DPT, 2001).  

 

Türker, 2002‟de, ODOÜ tanımını, yukarıdaki tanımlamalardaki eksiklikleri giderecek Ģekilde ele 

almıĢ ve odun dıĢı orman ürünleri kavramının, orman kaynağından elde edilen odun ürünü hariç, 

bütün yararlanmaları içermesi gerektiğini ifade ederek, odun dıĢı orman ürünlerinin; orman içi ve 

açıklıklarda yetiĢen odun ürünü dıĢında bütün bitkisel ve hayvansal ürünlerin yanında, orman 

kaynağından rekreasyon, hayvan otlatma, CO2  tutma, oksijen üretme, gen kaynağı sağlama, 

bilimsel amaçlı faydalanma, su rezervi ve erozyon kontrolü sağlama vb. gibi faydaları da 

içerdiğini vurgulamıĢtır.  

 

Bununla beraber, ODOÜ, orman kaynaklarından sağlanan odun ürünü dıĢındaki bütün 

yararlanmaları içerdiği gibi, odunun sanayide iĢlenmesiyle elde edilen ve genelde “silvi 

kimyasal” maddeler olarak tanımlanan, odun kömürü, lignin türevleri, eterik yağlar, reçineler, 

talloil, tanenler, kauçuk, zamk, etanol, mayalar, alkoloitler, asetik asit ve vitamin pastası gibi 

geniĢ ve önemli bir kimyasal madde grubunu da içermelidir. Ormanlardaki reçineli ağaçlardan 

elde edilen reçine(oleoresin, Gum Naval Stores) ODOÜ olarak ele alındığı gibi, kağıt fabrikası 

yan ürünü olarak elde edilen Sülfat Reçinesi(Sulphate Naval Stores) ve reçineli dip kütük ve 

köklerin ekstraksiyonuyla elde edilen Odun Ekstraksiyonu Reçinesi(Wood Naval Stores) de 

ODOÜ değerlendirilmelidir(Hafızoğlu ve Deniz, 2011).  
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Özellikle çam türleri veya bu ağaçların odunlarından ekstraksiyon, yaralama ve kağıt hamuru 

üretiminden yan ürün olarak açığa çıkan reçineden üretilen terebentin, kolofan, katran ve 

ziftlerden meydana gelen kimyasal madde grubuna naval stores denir (ASTM D 804-79).  

 

Yukarıdaki açıklamalardan; ODOÜ‟lerin sadece orman kaynaklarından elde edilen odunun 

dıĢındaki ürünler olmayıp, odunun iĢlenmesiyle elde edilen ve lifsel yapıda yani odunsu olmayan 

silvikimyasal ve/veya naval stores gibi ürünleri de içerdiği anlaĢılmaktadır. Silvikimyasal 

maddeler içerisinde naval stores olarak adlandırılan reçine ürünleri, yani kolofan, terebentin ve 

bunların türevleri en geniĢ oranda yer tutmaktadırlar. 

 

ODOÜ‟lerin kullanımı insanlık medeniyeti kadar eskidir ve bu ürünler çok eski zamanlardan bu 

yana besin, hayvan yemi, lif, tıp, eczacılık sahalarında temel hammadde olarak kullanılmıĢtır. 

Bununla beraber, günümüzün tarımsal ve meyve bitkileri de ormanlardaki ODOÜ 

kaynaklarından gelmiĢtir. Tarih boyunca 12000 bitki, besin maddesi olarak kullanılmıĢ, 

bunlardan yaklaĢık 2000 tanesi yerli olarak yetiĢtirilmiĢ ve sadece 150 adedi ticari boyutta ele 

alınmıĢtır. Günümüzde bu ürünlerden 30 tanesi dünya gıda hammaddesinin % 90‟ını 

karĢılamaktadır (Mukerji, 1997). 

 

Bugün dünyada 750.000 ile 1.000.000 arasında bitki taksonunun yaĢadığı tahmin edilmekte olup, 

bunun yaklaĢık 500.000 adeti sistematikçilerce tanımlanıp, adlandırılmıĢtır. Bu sayının yaklaĢık 

11.000 kadarı ülkemizde doğal olarak yetiĢmektedir. Ayrıca her yıl yaklaĢık 2.000 kadar yeni 

tohumlu bitki taksonu tanımlanıp, bilim dünyasına kazandırılmaktadır. Gıda olarak tüketilen 

doğal bitki taksonu sayısı günümüzde 10.000‟nin üzerinde, tıbbi bitki taksonu sayısı ise 

100.000‟nin üzerinde olduğu bilinmektedir (Akbulut vd., 2006). Coğrafi yönü, ülkemizi  Avrupa, 

Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri içinde en zengin bir biyolojik çeĢitliliğe sahip 

kılmaktadır. Bu coğrafyada 173 familyadaki 1200 cinse ait 10 000 in üzerindeki tohumlu bitki 

türünün 3500‟ü yerlidir. Her yıl 20 yeni tür kaydedilmektedir. Endemik tür oranı % 35 gibi hayli 

yüksek bir rakamdır( Can BaĢer, 2000).  

 

Son zamanlarda baĢlıca iki unsurun etkisiyle, ODOÜ‟lere yönelik küresel ilgi artmıĢtır. Bu 

değiĢkenlerden birincisi, ODOÜ‟lerin biyolojik çeĢitliliğin korunmasını da içine alan çevresel 

amaçlarla çeliĢmemesi ya da uyuĢabilir nitelikte olması, ikincisi ise, ODOÜ‟lerin sadece aile 

ekonomilerine ve gıda güvenliğine değil, aynı zamanda bir kaynak olarak, ulusal ekonomilere de 

katkı sağlamasıdır (Moussouris ve Regato, 1999).  
 
Ülkemizde de, ODOÜ‟lerin değerlendirilmesi, bazı ürünlerde odun dıĢı orman ürünleri endüstrisi 

(ODOÜE) ölçeğinde geniĢlemiĢ ve bu ürünlerin kimyasal bileĢenlerinden  katma değeri yüksek 

pek çok yeni ürünler üretilmiĢtir. Ülkemiz, defnede dünya pazar payının %95‟ine, kekikte 

%65‟ine ve adaçayında %50‟sine sahiptir. UlaĢtığı ihracat rakamları ile, Türkiye, dünya tıbbi 

bitkiler ihracatında Æin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırayı almaktadır. Bu geliĢmeler 

sonucunda,  Æevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü teĢkilatında ġube Müdürlüğü 

olarak yer alan Odun DıĢı Orman Ürünleri Birimi  2011 yılında Odun DıĢı Orman Ürün ve 

Hizmetler, Daire BaĢkanlığına yükseltilerek bünyesinde yedi adet ġube Müdürlüğü kurulmuĢtur. 

 
2. MaviyemiĢ(Vaccinium spp.) Doğal ve Yerli Türleri 

Ülkemiz de özellikle, Doğu Karadeniz Bölgesi nde yetiĢen ve endüstri boyutunda reçel, 

marmelat ve meyve suyu üretiminde değerlendirilmesi için San-Tez kapsamında desteklenen 

maviyemiĢ(Vaccinium spp.) in doğal ve kültür türleri bulunmaktadır. Doğal türlerinden yaygın 

olarak bulunanlar, Vaccinium myrtillus L.(Æoban üzümü, Æalı çileği, Yayla likapası, Yer liforu) 
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ile Vaccinium arctostaphylos L.( Æay üzümü, Ayı üzümü, Trabzon çayı, Avcı üzümü, Likarpa, 

Likapa, Lifar) türüdür. Vaccinium uliginosum L. (Kuzey çoban üzümü) ve Vaccinium vitis-idaea 

L.(KekreyemiĢ) ise diğer doğal türlerdendir(Æelik, 2008c). Kültürleri, yüksek boylu 

maviyemiĢler (Vaccinium corymbosum L.), alçak boylu maviyemiĢler (Vaccinium angustifolium 

Ait.) ve tavĢangözü maviyemiĢler (Vaccinium ashei Reade) olarak sınıflandırılmıĢlardır. Ayrıca, 

Myrtaceae familyasının myrtus cinsine ait, Myrtus communis‟in  meyvesine  yaban mersini 

denilmekte olup bu meyve Vaccinium cinsine girmez(Æelik, 2006). 
 

MaviyemiĢler (Vaccinum spp.) dünya çapında asıl ürünlerden biri haline gelmiĢtir.  Gerek taze 

tüketim gerekse iĢlenmiĢ meyve sanayisi açısından sahip olduğu güçlü pazar, bir yandan 

üreticilerin yüksek gelir elde etmesini sağlarken diğer yandan da üretim alanlarının hızla 

artmasını sağlamaktadır. Birçok bölgede doğal ortamlarından toplanarak satıĢa sunulan yabani 

maviyemiĢlerin miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Ġskandinavya‟da yabani meyveler Kırmızı 

Yaban YemiĢi (V. vitis-idaea L.,), Turna YemiĢi (V. oxycoccos L.), MaviyemiĢ ( V. myrtillus L.) 

ve ara sırada bataklık Kırmızı Ayı YemiĢi (V. uliginosum L.) taze veya meyve suyu, marmelat ve 

jel olarak tüketilmektedir (Matta, 2005). 
 

2008 yılı verilerine göre dünyada 74.015 ha‟lık alanda 331.347 ton maviyemiĢ üretilmekte ve 

dekara verim 447.67 kg düzeyindedir (FAO, 2009). Dünya maviyemiĢ üretiminin % 83‟ü 

Amerika‟da toplam maviyemiĢ alanlarının %10‟u ise Avrupa‟da bulunmaktadır. Polonya‟da 

1100 ha, Almanya‟da 1350 ha, Ġspanya-Portekiz‟de 250 ha, Ġtalya‟da 65 ha ve Ġngiltere‟de 15 

ha‟lık alanda maviyemiĢ tarımı yapılmaktadır. Avrupa‟da maviyemiĢ dikim alanları hızla 

artmaktadır. Avrupa‟da toplam maviyemiĢ üretimi 2003 yılı verilerine göre 10975 ton olup % 

95‟i Avrupa‟da taze olarak tüketime sunulmuĢtur. Avusturalya ve Yeni Zelanda Dünya 

maviyemiĢ ekiliĢ alanlarının %2‟sine(910 ha) sahiptir ve bunun çok azı Avustralya‟dadır (Æelik 

ve ark., 2008).  
 

Asya kıtasında maviyemiĢ yetiĢtiriciliğine büyük bir ilgi duyulmakta ve bölgedeki dikimlerin 

hızlanacağı tahmin edilmektedir. Japonya‟da yaklaĢık 350 ha, Æin‟de ise 200 ha alanda ticari 

olarak 2003 yılında maviyemiĢ yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Æin‟deki maviyemiĢ alanları 2006 

yılı sonuna kadar 700 ha‟a ulaĢması beklenmektedir ( Tamada,1993; Strik, 2005;  Æelik ve ark, 

2007). Türkiye‟ de 2000 yılından bu yana Rize ilinde orta mevsim maviyemiĢ çeĢitleri ile 

yürütülmekte olan çalıĢmalarda 2003-2007 yılları arasında yaklaĢık olarak 5 dekar olan 

maviyemiĢ bahçesinden 16 ton ürün ve 105.000,000 TL gelir elde edilmiĢtir(Æelik, 2007).  
 

Dünya üzerinde yetiĢtiriciliği yapılmakta olan maviyemiĢ çeĢitlerinin büyük bir kısmı 

Amerika‟da yapılan ıslah programları ile geliĢtirilmiĢ olup Yeni Zelanda‟daki yerel çeĢitlerinin 

büyük bir kısmı seleksiyon ile bölgeden seçilmiĢtir (Clayton-Greene,1989; Frith, 1993).  
 

MaviyemiĢ kültür türlerinin organik  yetiĢtiriciliği konusunda, Trabzon ili Hayrat ilçesi sınırları 

içinde yer alan Æamlıtepe (180 m) mevkisinde 2005-2009 yılları arasında 3 yaĢında tüplü 

bitkilere sahip olan 8 farklı maviyemiĢ çeĢidi (Toro, Brigitta, Darrow, Patriot, Bluecrop, 

Bluegold, Chandler ve Bluejay) kullanılmıĢtır. 2007-2009 yıllarını kapsayan 3 yıllık verim 

değerlerine göre güneye bakan ve yüksekliği 180 m olan Hayrat ilçesinde en verimli çeĢit 

1569.63 g/bitki ile Brigitta çeĢidi olmuĢtur. Organik olarak yetiĢtirilmiĢ olan maviyemiĢ 

çeĢitlerinde Chandler çeĢidi 3.86 g. tane ağırlığı ile en iri meyveleri verirken Darrow çeĢidi 3.08 

g ile ikinci en iri meyveleri vermiĢ, Patriot çeĢidinin meyveleri ile 1.54 g. ile en küçük olmuĢtur. 

Bluejay (%14.11) ve Toro (%14.10) çeĢitleri en yüksek kurumadde değerini verirken Bluegold 

çeĢidi kurumadde miktarının ise en düĢük (%11.23) olduğu tespit edilmiĢtir. Denemeye alınan 

maviyemiĢ çeĢitlerinin asitlikleri genelde %1‟in altında seyretmiĢ, Darrow çeĢidinin olgun 
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meyvelerindeki asitlik değeri %1.14 ile en yüksek, Patriot çeĢidi meyvelerinin asitlik değeri ise 

%0.35 ile en düĢük olmuĢtur(Æelik ve Ġslam, 2010). 

3. YetiĢme Yeri Özellikleri 

Trabzon Æayı 30-35 cm yükseklikte, kıĢın yapraklarını döken Kuzey Avrupa,  Amerika‟ daki  

Rocky dağları ve Kuzey Karadeniz dağlarının fundalık ve ormanlık bölgelerinde yetiĢen bir 

bitkidir. Æalı formunda olup Fundagiller familyasındandır(ġekil 1). 

   

ġekil 1. Kültür ve Doğal MaviyemiĢ Türleri 

MaviyemiĢ iklim ve toprak Ģartları özellikle de toprak pH'sı 4.5-5.5 arasında olan doğal asit 

karakterli toprakların bulunduğu Karadeniz Bölgesi maviyemiĢ yetiĢtiriciliği için mükemmel 

Ģartlara sahiptir.   

 

Davis‟e göre (1978) Türkiye Vaccinium vitis-idea L.( Kuzey Doğu Anadolu ve Rize), Vaccinium 

myrtillus L. (Bursa-Uludağ, Ġznik-Elbeyli, Kastamonu-Ilgaz Dağı, Ordu-ÆarĢamba Yaylası, 

GümüĢhane-Ardahir, Trabzon-Zigana, Bayburt-Æoruh-Ardanuç, Bursa-Uludağ, Giresun-

Karagöl, GümüĢhane,  Rize-Ġspir) ve Vaccinium arctostaphylos L. (Kırklareli-Istıranca, 

Balıkesir-Erdek-Eğridere, Ġstanbul-Bayramiç-Æilingöz, Bursa-Uludağ, Zonguldak-Ereğli, 

Kastamonu-Küre dağları, Ġnebolu, Sinop-Æangal Dağı, Ayancık, Samsu-Karadağ, Trabzon-

Zigana, Æoruh) türlerinin anavatanı konumundadır (Davis, 1978). 

 

4. Bitkinin Kimyasal Ġçeriği 

Bitkinin kimyasal bileĢiminde meyve asitleri:kinik asit, malik asit, sitrik asit ve diğer asitler; 

tanenler baĢlıca kateĢin tanenleri, oligomerik prositanidinler, antosiyanozitler, deflindin-3-O-

arabinozit, deflindin-3-O-galaktozit, deflindin-3-O-glukozit, siyanidin, petunidin, peonidin, 

malvidin, peonidin-3-glukozit, malvidin-3-galaktozik, peonidir-3-arabinozit, malvidin-3-

glukozit,; flavanoitler: hiperozit, izkersetin, kesretin, astragalin; iridoitler:asperulozit, 

monotropein (sadece olgunlaĢmamıĢ meyvede bulunur)ile; klorojenik asit ve bazı kafeik asit 

türevleri yanı sıra çeĢitli vitaminler,Ģekerler ve pektin bulunmaktadır (Anonim-2, 2001; 

Nakajima ve ark., 2004). 

 

Louis C. Martineaua ve arkadaĢlarının Vaccinium angustifolium bitkisinin kök, dal, yaprak ve 

meyvelerinin üzerinde yapmıĢ olduğu etenolic ektraksiyon çalıĢmaları sırasında aĢağıdaki Tablo 

1‟ de görülen bileĢenler bulunmuĢtur(Martineaua at all., 2006). 
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Tablo 1. Vaccinium angustifolium‟un  kök, dal, yaprak ve meyvelerinin analizi 

 Kök Gövde Yaprak Meyve 

Caffeic Acid Bulunamadı 0.39 ±0.4 1.22 ±0.6 Bulunamadı 

Chlorogenic Acid 0.64 ±0.12 1.04 ±0.08 104.0 ±1.9 3.08 ±0.02 

Vanilic Acid 0.66 ±0.23 Æok az Bulunamadı Bulunamadı 

Q-3-galactoside Bulunamadı 4.95 ±0.13 6.54 ±0.15 0.62 ±0.03 

Q-3-glucoside Bulunamadı 1.45 ±0.09 11.65 ±0.27 0.82 ±0.03 

Q-3-arabinoside Bulunamadı 7.47 ±0.24 9.15 ±0.21 Æok az 

Q-3-rhamnoside Bulunamadı 0.11 ±0.014 4.87 ±0.16 Æok az 

Quercetin Bulunamadı 0.13 ±0.01 3.07 ±0.12 0.07 ±0.0003 

Catechin 1.02 ±0.17 13.83 ±0.52 20.55 ±1.75 Æok az 

Epicatechin 14.09 ±0.85 32.21 1.13 24.15 ±1.18 Æok az 

Proanthrocyanidin B1 0.72 ±0.15 8.99 ±0.27 Bulunamadı Bulunamadı 

Proanthrocyanidin B2 4.28 ±0.27 10.84 ±0.36 Bulunamadı Bulunamadı 

Anthocyanins Bulunamadı Bulunamadı Bulunamadı Æok bol 

 

Bu yukarıdaki bileĢenlerin dıĢında yapraklarda quinic acid ve az miktarda da tannin 

bulunmaktadır. Meyveleri bol miktarda Ģeker içerir (Anonim-3).  

 

Ayrıca Faria ve arkadaĢlarının Vaccinium myrtillus ekstratları üzerinde yapmıĢ olduğu baĢka bir 

çalıĢmada ise p- coumaric asit,  Caffeic asit, Ferullic asit, Gallic asit, Viniphenol, Catechol, 

Phloroglucinol yapıları bulunmuĢtur. Pektin içeriği yüksektir (Anonim-4). 

 

Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) yaprak içeriğinden, LC/TOFMS ve  LC/MSMS yöntemleriyle 

35 bileĢik tayin edilmiĢtir. Toplamda, catechin (gallocatechin, epigallocatechin, catechin ve 

epicatechin) %2.0, cinchonain(cinchonain IIx isomer) %18.5, 

proanthocyanidin(proanthocyanidin trimer ve dimer  type) %1.8, phenolic asit (trans-chlorogenic 

acid, cis-chlorogenic acid)  %32.5, iridoid(coumaroyl iridoid) %1.0 ve flavonol(quercetin-3-

glucuronide, quercetin-3-O-β-galactoside, quercetin-3-O-R-arabinoside, quercetin-3-O-(400-

HMG)-R-rhamnoside) %44.2‟dir. Proanthocyanidin ve cinchonainlerin antiviral, antimicrobial, 

antidiabetic ve antioxidant etkileri bilinmektedir. Kan Ģekerini düĢürücü özelliği (antidiabetik) 

cinchonainlerden kaynaklanmaktadır. Fenolik bileĢiklerce zengin olan Vaccinium spp. türlerinin 

yaprakları gelecekte farmokoloji, kozmetik ve doğal ürünler sektöründe ticari boyutta hammadde 

ve kaynak olarak kullanılacaktır(Hokkanen ve ark., 2009). ġekil 2‟de Vaccinium myrtillus L. nin 

fenolik bileĢenleri görülmektedir. 
 

                            

  

                                 

 

Coumaric Asit 

Caffeic Asit Ferrulic Asit 

Gallic Asit Vinil Phenol Catecol Phloroglucinol 
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ġekil 2. Vaccinium myrtillus fenolik bileĢenleri 

Antosiyaninler suda çözünen pigmentler olup, aglykone adını alan antosiyanidinler ve temel bir 

Ģekilde C halkasına 3 numaralı pozisyondan bağlanmıĢ olan Ģeker parçalarının birleĢmesinden 

oluĢmuĢtur (ġekil 3). 

 
ġekil 3. Antosiyanidinin Kimyasal Yapısı 

 

En çok bilinen antosiyanidinler delpihnidin, cyanidin, petunidin, peonidin, pelargonidin ve 

malvidindir, bunların hepsi Vaccinium meyvelerinde bulunmaktadır. Galaktoz, glukoz, arabinoz, 

ksiloz ve ramnoz en çok bilinen Ģekerlerdir ki bunlar antosiyanidinlere mono, di, veya trisakkarti 

formunda bağlanabilirler. Antosiyanidinler, pH'ın asidik olduğu durumlarda, sabit flavylium 

katyonları Ģeklinde öncelikle meydana gelirler. Bu iyonlar, tutunma zamanları ve UV/vis spectra 

RP-HPLC-DAD sistemleri ile karakterize edilebilir ve dahası HPLC-ESI-MS tarafından pozitif 

iyon biçiminde flavylium katyonları olarak tanınma eğilimindedir. 

 

5. Marmelat Üretimi 

MaviyemiĢ (Vaccinium corymbosum L.)  meyvelerinden  marmelet ve nektar üretimi ġekil 4 ve 

ġekil 5‟de verilmiĢtir. Marmelat; meyve ezmesine (pulp), Ģeker ilavesi ile hazırlanan kıvamlı bir 

ürün olup, meyve parçacıkları bulunmaz (Cemeroğlu, 2004). Marmelat üretimi aĢağıdaki 

kademelerden meydana gelir(Cemeroğlu, 2004; MEGEP, 2007). 

 

Yıkama : Meyveler safsızlıklardan uzaklaĢtırılır, temizlenir. 

 

Ayıklama, sap alma ve sınıflandırma: Belli boyutlarda meyveler sınıflandırılır.  

 

Çekirdek çıkarma: Meyvelerin özelliklerine uygun olarak çekirdeklerinin veya çekirdek 

yuvalarının çıkarılması gerekmektedir. Bazı meyveler pulp eldesinde çekirdekleri çıkarılmadan 

pulperlere verilmekte ve pulperlerde mekanik olarak çekirdeklerinden ayrılmaktadırlar. 

 

Parçalama: Pulp hâline getirilecek meyvelerin öncelikle parçalanıp kıyılması gereklidir. 

YumuĢak meyvelerin parçalanmasında döner bıçaklar kullanılır. Sert yapıdaki meyveler ise 

meyve değirmenlerinde parçalanır. Elde edilen parçalanmıĢ meyve kitlesine mayĢe denir. 

 

HaĢlama: Pulp üretimi için uygun kıvama getirilir.  

 

Pulp Elde Etme: Meyvelerin çeĢitli özelliklerdeki pulperlerden geçirilerek kabuk, zar, tohum, 

çekirdek vb. kısımlarından uzaklaĢtırılması ve püre hâline getirilmesidir.  

 

PiĢirme : Buhar gömlekli, yarı küre Ģeklinde paslanmaz çelik 30-60 litrelik kazanlar tercih edilir. 

PiĢirme kazanına önce pulpın tamamı, reçetede öngörülen suyun tamamı ve Ģekerin yarısı konup 
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karıĢtırılarak ısıtılmaya baĢlanır. KarıĢtırılarak kaynaması beklenir ve Ģekerin kalanı ilave edilir. 

Ġstenen kuru madde düzeyine kadar kaynatmaya devam edilir. Sonra pektin ve asit çözeltisi ilave 

edilir. Son kurumadde içeriğine ulaĢılınca ürün kazandan derhal boĢaltılır. Kristal Ģeker 

kullanıldığında piĢirme süresi 10-12 dakikadır. 

 

Soğutma ve ambalajlama: Ürün derhal 85-88°C‟ye soğutulur ve ambalajlanır. Marmelatların 

soğutulması zordur. Sıcak ürün paslanmaz çelik tepsilere ince bir tabaka halinde konularak 

soğutulabilir. 

 

6. Meyve Suyu Üretimi 

Likapadan palper hattı kullanılarak pulp elde edilebilir. Bu ürün likapa nektarı ve marmelat 

üretiminde kullanılabilir. Bu hattı diğer hatlardan ayıran temel farklılık, meyve pulpunun palper 

denilen elekli sisteminden geçirilerek elde edilmesi ve elde edilen meyve pulpunun 

durultulmaksızın ve çoğunlukla konsantre edilmeksizin depolanmasıdır (26). ĠĢ akıĢı kademeleri 

aĢağıda özetlenmiĢtir; 

 

Hammadde: Æilek,Ģeftali,kayısı ve  erik yalnızca bu hatta iĢlenen meyvelerdir. Son yıllarda 

beslenme açısından nektar tip meyve suyu iĢlemeye yöneldiğinden armut ve ayva da daha çok bu 

hatta iĢlenmektedir. Bu hatta çok küçük çapta iĢlenen diğer bir  meyvede kızılcıktır.  

 

Yıkama ve Ayrılma: Meyve üzerindeki taĢ, toprak yaprak vb. yabancı maddeler yıkama ile 

uzaklaĢtırılmasıdır. Genellikle basınçlı hava püskürtmeli yıkama makinaları bu amaçla 

kullanılmaktadır. Yıkanan meyveler taĢıyıcı bant üzerinde hareket ederken çürük, ham ve 

elveriĢsiz meyveler ile yaprak vb. maddelerin ayrılmasıdır.  

 

Ezme ve Çekirdek Ayırma: ġeftali, kayısı ve erikte çekirdekler meyvelerin valsli çekirdek 

ayırma makinesinden geçirilmesi ile meyveler, aynı zamanda ezilmektedir. Æilek, armut ve 

elmada palperden önce çekirdek ayırma iĢlemi uygulanmaktadır. Armut ve elma daha önce 

tanımlandığı gibi kıyılmakta çilekler ise iki vals arasında geçirilerek ezilmektedir. Kızılcıkta bu 

iĢlem uygulanmaktadır. 

 

Ön ısıtma: Æekirdeği ayrılan ve ezilen meyvelerin buhar ceketli ön ısıtma borusal sisteminden 

geçirilerek 80-85°C'de 3-5 dakika ısıtılması ile yapılmaktadır.  

 

Palperden Geçirme: Ön ısıtma iĢlemi ile yumuĢatılan meyve ezmesi iki veya üç kademeli 

palper sisteminden geçirilerek posa ve meyve pulpu birbirinden ayrılmaktadır. Kızılcık ise ön 

ısıtma iĢleminden sonra doğrudan fırçalı palper denilen aygıttan geçirilerek çekirdek ve posası 

ayrılmaktadır. 

 

Deaerasyon: Meyve eti parçacıkları arasındaki havanın uzaklaĢtırılması amacıyla uygulanan 

iĢlemdir. 

 

Pastörizasyon: Havası çıkarılan meyve suyu plakalı pastörizatörlerden geçirilerek 85-90°C 

ısıtılarak pastörize edilmektedir. 

 

Depolama: Meyve pulpu depolamada kullanılan baĢlıca teknikler steril tankta depolama (KZE 

depolama ) dondurarak depolama ve kutularda depolanmadır. Sterli tankta depolamada meyve 

pulpu, pastörizasyondan hemen sonra ve aynı cihazda yaklaĢık 20°C‟ye soğutulmakta steril 

koĢullarda KZF tanklara alınarak aynı sıcaklık derecesinde depolanmaktadır. Dondurularak 
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depolamada ise, soğutulan meyve pulpunun en az 85°C'de 5/1‟lik teneke kutulara sıcak 

doldurulduktan ve kutular hermetikli olarak kapatıldıktan sonra soğutulmasıdır. 

Verim: Elde edilen meyve pulpu verimi, meyve çeĢidine göre değiĢmektedir ve genellikle 100 

kg meyveden elde edilen pulpun litre olarak miktarı ile ifade edilmektedir. YaklaĢık olarak pulp 

verimi, çilekte % 80-85, Ģeftali, kayısı ve erikte %75-80, ayva, armut ve kızılcıkta ise %70-75 

arasında bulunmaktadır ( Artık, 1997 ). 

 

Pulp kıvamlı bir üründür. Bu yüzden içerisine su ilave edilmelidir. Diğer taraftan zaten 

çoğunlukla dengesiz olan lezzet sulandırma sonucu tamamen bozulduğundan ayrıca asit ve Ģeker 

ilavesi gerekir. Pulpa içilebilir nitelik kazandırmak suretiyle elde edilen ürüne nektar denir.  

 

Berrak meyve suları ayarlama sonunda filtre edilerek doğrudan dolum hattına verildiği halde 

nektarlar homojenize edildikten ve havası çıkarıldıktan sonra dolum hattına verilir. 

 

                

  
 

MARMELAT ÜRETİM ŞEMASI 
 

  

  
      

  

  YIKAMA 

     
  

  
 

 
 

     
  

  MEYVE DEĞİRMENİ  (Meyve Kısmen Parçalanması) 
 

  

  
 

 
 

(Mayşe) 

    
  

  PİŞİRME KAZANI  (Buharlı Isıtıcı Çift Cidarlı) (80-85 ºc) (5-10 dak.) (KKN) 

  

 

 
 

ve / veya 
(Kızgın Yağ Sistemli Isıtıcı) 

  
  

  3 AŞAMALI PULPER  (Çekirdek ve Kabuk Ayırıcı) 

 
  

  

 

 
 

(Pulp)  
(5 Brix) 

(Şeker ve Limon Tuzu İlavesi) (KKN) 
  

  VAKUMLU KAZAN (600 mbar'da 90 ºc de max 120 dak. Isıl İşlem) 

  

 

 
 

 

(68 Brix) (KKN) 

  
  

  DİNLENDİRME TANKI 

    
  

  
 

 
 

     
  

  AMBALAJ 
     

  

  
 

 
 

     
  

  DEPOLAMA 
     

  

  
 

 
 

     
  

  SEVKİYAT 
     

  

  
      

  
                

ġekil 4. Marmelat üretimi Ģeması 
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NEKTAR ÜRETİM ŞEMASI 
 

  

  
      

  

  YIKAMA 

     
  

  

 

 
 

     
  

  MEYVE DEĞİRMENİ  (Meyve Kısmen Parçalanması) 
 

  

  

 

 
 

(Mayşe) 

    
  

  PİŞİRME KAZANI  (Buharlı Isıtıcı Çift Cidarlı) (80-85 ºc) (5-10 dak.) (KKN) 

  

 

 
 

ve / veya 
(Kızgın Yağ Sistemli Isıtıcı) 

  
  

  3 AŞAMALI PULPER  (Çekirdek ve Kabuk Ayırıcı) 

 
  

  

 

 
 

(Pulp)  
(5 Brix) 

(KKN) 

   
  

  SEPERATÖR (Lif ve Safsızlıkların Giderilmesi) 

 
  

  

 

 
 

 

 

   
  

  KARIŞTIRICI TANK (Limon Tuzu, Demineralize Su, Şeker İlavesi)   

  

 

 
 

ph(4.5-5) (KKN) 

   
  

  PASTÖRİZASYON TANKI (85-87ºc de) (KKN) 

  
  

  

 

  

 
    

  

  
DOLUM 

(Şişe 
Dolum) 

    
  

  

 

 
 

     
  

  DEPOLAMA 
     

  

  

 

 
 

     
  

  SEVKİYAT 
     

  

  
      

  

                

ġekil 5. Nektar üretimi Ģeması 

 

San-Tez tarafından desteklenen Proje iki bölümden oluĢmaktadır ve maviyemiĢin yaĢ meyve 

olarak tüketilmesi yerine, iĢlenmiĢ meyve ve kimyasal ürün olarak değerlendirmesini 

amaçlamaktadır. Projenin birinci bölümünde, Vaccinium corymbosum yaprağı ve meyvesinden 

çay, marmelat, meyve suyu, uçucu yağ, vb. elde edilerek katma değeri daha yüksek ürünler elde 

edilecektir. Üretim sırasında, maviyemiĢ meyvesinin dondurulmuĢ olarak birer aylık sürelerde, 
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pulp, marmelat, nektar ve miks nektar üretim çıkıĢlarındaki antioksidan bileĢimi incelenerek 

besin değerindeki değiĢim belirlenecektir. Daha sonra, besin değeri arttırılmak için maviyemiĢ 

nektarı farklı meyvelerin nektarlarıyla karıĢtırılarak duyusal ve kimyasal analizi çalıĢılacaktır.  

 

Projenin ikinci bölümünde ise, kültür ve doğal türlerden Vaccinium corymbosum L., Vaccinium 

myrtillus L.ve Vaccinium arctostaphylos L. türünün meyve, yaprak ve köklerindeki fenolik ve 

uçucu bileĢenlerin sezonsal olarak değiĢimi tespit edilecektir. Elde edilen uçucu yağlarının 

antioksidan, antimikrobiyal antifungal ve antibiyotik özellikleri belirlenecektir. Ġzole edilen 

etken kimyasal bileĢenlerin kozmetik, ilaç, gıda ve içecek endüstrisinde kullanımı sağlanacaktır. 

Böylece, bölge ekonomisine çok daha yüksek katma değer sağlanacaktır.  
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Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme ÇalıĢmaları ve Akdeniz 

Bölgesi Ġçin ĠĢlevsel Önemi 
 

Seçil YURDAKUL EROL 

 
Ġ.Ü. Orman Fakültesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi ABD. 34473 Bahçeköy Ġstanbul 

sechily@hotmail.com – secily@istanbul.edu.tr  

 
Özet  

DeğiĢen ve geliĢen çevre algısı, uluslararası boyutta önemi giderek artan çevre yaklaĢımı çerçevesinde 

amaçlara ulaĢmak için kullanılan araçlar da güncellenmekte ve zenginleĢmektedir. Günümüzde çevre ile 

ilgili amaçları gerçekleĢtirmede toplumun algısının ve yaklaĢımlarının önemli bir yeri olduğu hem 

uluslararası hem de ulusal kamuoyunda kabul edilmiĢtir. Bu doğrultuda çevre eğitimi ve çevre konusunda 

toplumun bilinçlenmesi çağdaĢ çevre politikası araçlarından biri olarak benimsenmiĢtir.  

 

Akdeniz Bölgesi örneğinde ele alındığında, konunun önemi daha açık bir Ģekilde anlaĢılmaktadır. 

Türkiye‟nin pek çok yerinde olduğu gibi bölgede doğal kaynakların tahribinde halkın bilgisizliğinin ve 

kayıtsızlığının büyük ölçüde payı bulunduğu söylenebilir. Ayrıca bölgede orman rejimi içinde bulunan 

korunan alanların fazla olması, turizm etkinliklerinin yoğunluk kazanması çevre toplum iliĢkilerinin en 

belirgin özelliğini ortaya koymaktadır.  Bununla birlikte Akdeniz‟de hassas ekosistemlerin bulunması ve 

biyolojik çeĢitliliğin zengin olması söz konusu doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

çevre eğitimi ve toplumun bu konuda bilinçlenmesinin iĢlevsel önceliğini açıkça göstermektedir.  

 

Türkiye‟de çevreyle ilgili örgün gerekse yaygın eğitim konusunda olumlu çabalar gösterilmekte ise de 

çalıĢmaların geliĢtirilmesinin gerekliliği açıktır. Belirtilen noktadan hareketle çalıĢmanın amacı; çevre 

eğitiminin ve toplumu bilinçlendirme çalıĢmalarının etkili bir çevre politikası aracı kullanılmasının 

gereğini vurgulamak; konunun Akdeniz bölgesi için önemini değerlendirmek ve çeĢitli öneriler 

geliĢtirmektir.  

 

Anahtar kelimeler: Æevre Politikası, Æevre Eğitimi, Toplumun Bilinçlenmesi, Akdeniz Bölgesi  

 

Abstract  

The tools that are used to maintain the environmental aims are changed and diversified in the context of 

changing and developing environment perception and increasing importance of environment concept in 

international level. It is accepted both in international and national levels that the perception and 

approaches of the society in terms of environment has an important place to maintain the environmental 

aims. In this context awareness raising of the society and environmental education is considered as a one 

of the contemporary environmental policy tools.  

 

The importance of the subject can be seen clearly in Akdeniz region case. It could be mentioned that 

ignorance and unconcern of the society plays an effective role in destruction of natural resources in the 

region like many other parts of the country. Also the big amount of in-forest protected areas and the 

density of tourism activities are the main characteristics of environment-community relations in the 

region. Moreover, the sensitive ecosystems and rich biodiversity potential of the region shows how 

environmental education has functional priority to provide the sustainability of natural resources.  

 

There are positive efforts in Turkey in terms of formal and informal environmental education but it is 

certain that these efforts should be developed. In the light of this approach, the main aims of the study are 

expressing the importance of environmental education as an environmental policy tool, investigating the 

subject and making suggestions in Mediterranean region case. 

 

Keywords: Environmental Policy, Environmental Education, Awareness Rising of Society, 

Mediterranean Region  
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1. GiriĢ 

Æevre politikalarının oluĢturulması 21. yüzyılda önemli bir boyut kazanmıĢtır. Dünyanın pek çok 

demokratik toplumunda çevre sorunları ve çevre koruması öncelikli bir gündem maddesi 

olmakla birlikte kullanılan yöntemler ve araçlar farklılık göstermektedir (HATCH,2005).  

 

Genel olarak çevre politikası araçları; yasal araçlar, ekonomik araçlar ve örgütsel araçlar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ancak OECD‟ nin 2001 yılında yaptığı sınıflandırmada çevre politikası 

araçlarını; i) komuta ve denetim araçları; ii)ekonomik araçlar, iii)sorumluluk ve zarar telafisi 

(tazminat) iv)eğitim ve bilgi v) gönüllü yaklaĢımlar ile vi) yönetim ve planlama olarak 

belirlemiĢtir (PERSSON, 2007). GOMIS ve HESSELINK (1995) de iletiĢimi önemli bir çevre 

politikası aracı olarak değerlendirmektedir. Eğitimin de iletiĢimin önemli bir boyutu olarak ele 

alındığı dikkat çekmektedir.  

 

Görüldüğü üzere söz konusu çağdaĢ çevre politikası araçlarından biri çevre eğitimi ve çevre 

konusunda toplumun bilinçlenmesi olarak görülmektedir. Türkiye‟nin üyelik sürecinde 

bulunduğu Avrupa Birliği‟nde (AB) son dönemde çevre-vergileri, gönüllüğün esas olduğu 

anlaĢmalar ve bilgiye dayalı yaklaĢımlar yeni çevre politikası araçları olarak dikkat çekmektedir 

(JORDAN ve ark. 2000; ELLING, 2008). Avrupa Birliği Æevre Eylem Planları incelendiğinde 

çevre bilincinin geliĢtirilmesi, bu yönde eğitim etkinliklerinin yürütülmesi, toplumu 

bilgilendirme konularına yer verildiği görülmektedir (ÆOKGEZEN, 2007).  

 

Günümüzde çevre eğitimi dünyanın sonunu getirebilecek sorunların ortadan kaldırılması için 

vazgeçilmez bir araç olarak değerlendirilmektedir.  Bu eğitim sayesinde çevre bilincine sahip 

bireyler yetiĢtirmek hedeflenir. Æevre eğitimi, bir yandan ekolojik bilgileri aktarırken diğer 

yandan da bireylerin çevreye yönelik tutumlarının geliĢmesini ve bu tutumların davranıĢa 

dönüĢmesini sağlamaktadır (ERTEN, 2004).  
 

Uluslararası süreçler incelendiğine; çevre eğitimi kavramı günümüzdeki anlamıyla Dünya 

Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1970 yılında Nevada‟da düzenlenen konferansta 

kullanılmıĢtır. 1972 yılında Stockholm‟de düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler Konferansıyla da 

dünyanın gündeminde daha önemli bir noktaya taĢınmıĢtır. Bu toplantıda uluslararası çevre 

eğitimi programlarının hazırlanması yönünde yaklaĢımlar ağırlık kazanmıĢtır. Belirtilen yaklaĢım 

çerçevesinde UNESCO tarafından çevre eğitimi konusunda çeĢitli workshop ve konferanslar 

düzenlenmeye baĢlanmıĢtır. Bunlardan ilki 1975 yılında Belgrad‟ta çevre eğitiminin tanımı ve 

amaçlarını ortaya koymaya yönelik gerçekleĢtirilen toplantı olmuĢtur.  1977 yılında Tiflis‟te 

altmıĢtan fazla ülkenin katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenmiĢtir. Bu toplantıda çevre 

eğitiminin tüm topluma yaygınlaĢtırılması, her yaĢ, her eğitim düzeyi, meslek ve sosyal gruba 

örgün ve yaygın yollarla ulaĢtırılması gerektiği vurgulanmıĢtır.  

 

Ortaya konulan yaklaĢım paralelinde, 1984 yılında BirleĢmiĢ Milletler tarafından oluĢturulan 

Dünya Æevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Brundtland Raporunda da örgün ve 

yaygın çevre eğitiminin sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı olduğu kabul görmüĢtür. Adı geçen 

komisyonun oluĢturulmasında temel amaç ise sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için uzun 

dönemli çevresel stratejilerin belirlenmesidir (NHAMO ve INYANG, 2011). 1992‟de Rio de 

Janeiro‟da yapılan toplantıda sürdürülebilir kalkınma konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin 

aciliyeti ön plana çıkartılan konulardan biri olmuĢtur. Rio‟da imzalanan tarihi belgelerden biri 

olan Gündem 21 ile katılımcı ülkeler sürdürülebilirliği destekleyeceklerini taahhüt etmiĢ ve bu 

konuda kullanılacak önemli araçlardan biri de eğitim olarak belirtilmiĢtir (FIEN ve TILBURY, 

2002).  
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GeniĢ çerçevede bakıldığında çevre politikalarının gerçekleĢtirilmesi açısından çevre eğitiminin 

bir araç olarak kullanılabileceği söz konusu toplantılarda ortaya konulan yaklaĢımlarda 

görülmektedir. BirleĢmiĢ Milletler tarafından Ocak 2005-Aralık 2014‟e kadar olan dönem 

Sürdürülebilir Kalkınma için Eğim dönemi olarak belirlenmesi söz konusu yaklaĢımın öneminin 

giderek arttığını ortaya koymaktadır (McCORMĠCK ve ark., 2004). 

 

Uluslararası süreçlerde çevre eğitimi konusuna verilen önemin artmasında günümüzde yaĢanan 

çevre sorunlarında insan etkisinin çok büyük boyutlara ulaĢması önemli rol oynamıĢtır. Bu 

çerçevede hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, biyolojik çeĢitliliğin azalması, iklim 

değiĢikliği, ormanların yok olması, sel baskınları gibi çevresel felaketlerin odağında insan ve 

insan etkinliklerinin yer alması dikkat çekicidir. Æevre politikasının da öncelikli ilgili konusu 

olan, sıralanan çevre sorunlarının çözümünde en etkili araçlardan biri olan çevre eğitimi bu 

noktada bir çevre politikası aracı olarak kabul görmektedir. Æünkü çevre sorunlarının yalnızca 

yasal, örgütsel ya da finansal araçlarla çözüme ulaĢtırılmasının mümkün olmadığı açıktır.  

 

Dolayısıyla çevre ile ilgili programların vazgeçilmez bir bileĢeni olarak kabul edilen çevre 

eğitiminin en öncelikli amacı hem bireyleri hem de toplumun tamamını çevre bilgisi, çevre 

algısı, sorumluluklar ve etik konusunda geliĢtirerek çevre korumasına katkı düzeyini artırmaktır. 

Genel olarak çevre eğitimiyle amaçlanan katılımcılığı desteklemek, toplumu ve bireyleri 

bilgilendirmek, çevreye yönelik tutum ve bilinç kazandırmak ile çevre sorunlarını önlemeye 

yönelik yeterlilik kazandırmaktır.  (ÜNAL ve ark., 2001; MEDCITIES, ISR (EWS), 2003).  

Sıralanan amaçlara dikkat edildiğinde günümüzde çevre politikası amaçlarıyla da büyük 

paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çevre politikası ile ilgili belgelerde çevre 

eğitimine ve toplumun bilinçlendirilmesi konusuna ağırlıklı olarak yer verilmektedir. 

 

2. Materyal ve Yöntem  

ÆalıĢmanın temel amacı; çevre eğitiminin ve toplumu bilinçlendirme çalıĢmalarının etkili bir 

çevre politikası aracı kullanılmasının gereğini vurgulamak; ülkemizde çevre politikasıyla ilgili 

yasal düzenlemelerde ve kalkınma planlarında konunun yerini ve ağırlığını irdelemek ve 

konunun Akdeniz bölgesi için önemini değerlendirerek çeĢitli öneriler geliĢtirmektir. Bu amaçla 

çalıĢmanın odak noktası olan çevre eğitimiyle ilgili kavramlar; ulusal çevre politikasıyla ilgili belgelerde 

incelenmiĢtir. Bu kapsamda çevre ve ormancılıkla ilgili belli baĢlı yasal düzenlemeler (anayasa ve 

kanunlar) ve beĢ yıllık kalkınma planları ile Ulusal Æevre Stratejisi ve Eylem Planı ile 9. BeĢ Yıllık 

Kalkınma Planı Æevre Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu veri kaynağı olarak alınmıĢtır. Söz konusu 

kaynakları tararken çevreyle bağlantılı olarak “eğitim”, “bilinç” ve “bilgilendirme” sözcükleri ve bu 

sözcüklerden türemiĢ sözcükler temel alınarak arama yapılmıĢtır. Genel bir ifadeyle içerik analizi 

yapılmıĢ, bu süreçte cümle bazında değerlendirme esas alınmıĢtır.  

 

Daha sonra Akdeniz bölgesinde etkinlik gösteren orman bölge müdürlüklerinden ve diğer ilgili 

kaynaklardan yararlanılarak alanla ilgili veriler toplanmıĢ ve bu çerçevede bölge ile ilgili 

değerlendirmeler yapılmıĢtır.  Elde edilen bulgular ıĢığında da çeĢitli önerilere yer verilmiĢtir.  

 

3. Bulgular 

 

3.1. Türkiye’de Çevre Politikası Ġle Ġlgili Belgelerde Çevre Eğitimi  

Bu bölümde ulusal düzeyde yürürlükte olan anayasa ve çeĢitli ilgili kanunlar ile beĢ yıllık 

kalkınma planları ve ilgili planlar temel alınarak irdeleme yapılmıĢtır. Üzerinde inceleme yapılan 

kanunlar; Æevre Kanunu, Orman Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Milli 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Kanunu, Mera Kanunu, Kültür ve Tabiat 
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Varlıklarını Koruma Kanunu, Kıyı Kanunu,  Belediye Kanunu, Maden Kanunu,  Turizmi TeĢvik 

Kanunu ile Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü teĢkilat ve görevleriyle ile 

ilgili yasal düzenlemelerdir. Ayrıca tüm beĢ yıllık kalkınma planları buna ek olarak Ulusal Æevre 

Stratejisi ve Eylem Planı ile 9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Æevre Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu 

değerlendirilmiĢtir.  

 

3.1.1. Yasal Düzenlemelerde Çevre Eğitimi  

Türkiye'de çevre olgusu 1982 Anayasası ile birlikte yasalarda yer almaya baĢlamıĢtır. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası‟nın 56. Maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 

Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Ģeklindedir. Görüldüğü üzere Anayasada çevreyi 

geliĢtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek görevleri hem devlet ve hem 

de vatandaĢa verilmiĢtir. Bunu gerçekleĢtirmek için de en temel adımlardan biri çevre konusunda 

verilecek temel eğitimin yaygınlaĢtırılmasıdır. 

 

Söz konusu noktadan hareketle, amacı, “bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, 

sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak” 

olarak belirlenen Æevre Kanunda çevre eğitimiyle ilgili hükümlere yer verilmiĢtir.  Adı geçen 

kanuda: “Çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla, okul 

öncesi eğitimden başlanarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarının öğretim 

programlarında çevre ile ilgili konulara yer verilmesi esastır. Yaygın eğitime yönelik olarak, 

radyo ve televizyon programlarında da çevrenin önemine ve çevre bilincinin geliştirilmesine 

yönelik programlara yer verilmesi esastır.” ifadesi yer almaktadır.  Ayrıca Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu kapsamında, herkesin çevreye iliĢkin bilgilere ulaĢma hakkına sahip olduğu 

belirtilmektedir.  

 

Hiç kuĢkusuz çevre eğitiminin gerçekleĢtirilmesinde ormanların ve ormancılığın da rolü 

büyüktür. Orman Kanunu çerçevesinde de toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi konularına yer 

verilmiĢtir. Kanunun 6. Maddesi “Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleĢmesini teminen Orman 

Genel Müdürlüğü gerekli yayın ve propagandayı yapar.  Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi 

ve bakımında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları hakkında dersler okutulmasıyla ilgili 

esaslar ilgili Bakanlık ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 

tarafından müĢtereken hazırlanacak yönetmeliklerde düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Bunun dıĢında Tablo 1‟de de görüleceği üzere çeĢitli kanunlarda çevre eğitimiyle ilgili 

maddelere yer verilmiĢtir. Bunlardan bazıları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununda, ağaç ve orman sevgisini 

yaygınlaĢtırmak amacıyla eğitim ve ders programlarında ilgili konulara yer verilmesi ve ilgili 

kurumlarla iĢbirliği halinde yaygın eğitimin gerçekleĢtirilmesi konusu ele alınmaktadır.  

 Milli Parklar Kanununda korunan alan ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi konusuna 

değinilmektedir.  

 Kara Avcılığı Kanunun amacı ve kapsamı açıklanırken toplumun bilinçlendirilmesi ve 

avcıların eğitimine iliĢkin konular sıralanmıĢtır. Aynı zamanda av ve yaban hayatının 

korunması, geliĢtirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu desteğinin sağlanması için 

toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun eğitilmesi amacıyla; 

ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlarda eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak 

zorunlu hale getirilmiĢtir. 

 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu: kültür varlıklarını korumaya yönelik iĢlerde 

çalıĢacak ustalara yönelik eğitim birimlerinin kurulması, eğitim ve bilimsel amaçlı fotoğraf ve 
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film çekilmesi ve müze ve ilgili yerlerde eğitim etkinliklerinin yürütülmesiyle ilgili yetkilerle 

ilgili maddeler yer almaktadır.  

 Belediye Kanunu:  kanunda acil durumlara yönelik olarak  halkın eğitimi ve hizmet içi eğitim 

ile ilgili olarak konuya yer verilmiĢtir. Bunu dıĢında belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilenme 

hakkına değinilmektedir. 

 Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün teĢkilat ve görevleriyle ilgili 

yasal düzenlemelerde de ağırlıklı olarak hizmet içi eğitim etkinlikleri yer bulurken, adı geçen 

kuruluĢların toplumu bilinçlendirme görevlerinden de söz edilmektedir.  
Tablo 1: Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında Æevre Eğitimi ile Ġlgili Kavramlar  

 
KANUN (K.) ĠFADELER (var-yok /adet) 

EĞĠTĠM-DERS BĠLĠNÆ-

BĠLĠNÆLENDĠRME 

BĠLGĠ- 

BĠLGĠLENDĠRME 

Æevre K. 

 5 1 2 

Orman K. 

 1 
  

Milli Parklar K. 

 1  
 

1 

Kara Avcılığı K. 

 4 2 1 

Milli Ağaç. Ve Erozyon 

Kont. Seferberlik K. 2 
  

Mera kanunu 

 1 
  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Kor. K. 3 
  

Kıyı k. 

    

Belediye K. 

 2 1 
 

Maden K. 

    

Turizmi TeĢvik K. 

    

Orman ve Su ĠĢleri Bak.  

TeĢ. ve Görev. Hk. Khk. 5  2 1 

Orman Genel Müdürlüğü 

TeĢ. ve Görev. Hk. K. 2  1 
 

: kanunda yer almakta, : kanunda yer almamakta  

Ġlgili yasal düzenlemelerde çevre eğitimi ve toplumu bilinçlendirme çalıĢmalarıyla ilgili genel 

ifadelerin yer aldığı, bu konudaki esas ve yöntemlerin ele alınmadığı görülmektedir. Ġçerik 

olarak da konuya sınırlı ölçüde yer verildiği açıktır.  

 

3.1.2. Kalkınma Planlarında Çevre Eğitimi  

1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) (DPT, 1963)  ile 1968-

1972 yıllarını kapsayan 2. BYKP (DPT, 1968) çevre ve çevre sorunlarını bağımsız bir baĢlık 

altında ele almamıĢ; çeĢitli sektör ve alanlara iliĢkin politikalar içerisinde bazı konular yer 

almıĢtır. Dolayısıyla, bu dönemlerde, ülkemiz için somut bir çevre politikasının oluĢmaya 

baĢladığını söylemek olanaklı değildir (ERDÖNMEZ, 2002). Dolayısıyla çevre eğitimi de bu 

dönemde üzerinde durulan bir konu olmaktan uzaktır.  

http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=check&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=q-cjmd0bpRDxdM:&imgrefurl=http://www.philles.be/archives/837&docid=GTI10SlHKzEvlM&w=422&h=374&ei=EzpnTo2MLMfHsgain53hCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
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http://www.google.com.tr/imgres?q=no+entry&hl=tr&biw=1280&bih=632&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2Vi0Gc1MTnXveM:&imgrefurl=http://leekopanski.com/Posture-Alive-and-Kicking.html&docid=D9ZnbSNZ1U6frM&w=648&h=768&ei=pDpnTsL7F8z0sga61tzWCg&zoom=1
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1973-1977 yılları arasındaki dönemi kapsayan 3. BYK‟ında (DPT, 1973) çevre eğitimi konusuna 

yer verilmiĢtir. Burada eğitim yetersizliğine dayanan çevre sorunlarının Türkiye‟de öteden beri 

ağırlık taĢıdığı belirtilerek; bu bağlamda bir eksiklik olduğu ortaya konulmuĢtur. Æevrenin 

korunması ve geliĢtirilmesi konusunda toplumun aydınlatılması için halk eğitiminin bir araç 

olarak kullanılması gerekliliği belirtilmiĢtir.  Takip eden 4. BYKP‟ında (DPT, 1979) çevre 

sorunlarının toplumsal değiĢim süreci ile birlikte çözüme kavuĢturulması temel ilkelerden biri 

olarak belirlenmiĢtir. Yine çevre eğitimi konusunda eksikliklere yer verilmekte ve bu konuda 

kurumlararası iĢbirliğinin yetersiz düzeyde olduğu belirtilmektedir.  Æevre sorunlarının dünya 

kamuoyunda gittikçe daha fazla yer bulduğu bir döneme rastlayan 1980‟li yılların baĢında 

ülkemiz kalkınma planında çevre eğitimiyle ilgili somut bir yaklaĢım yer bulmamıĢtır.   

 

1985-1989 yıllarını kapsayan 5. BYKP‟ında (DPT, 1985) çevre sorunlarının temelinde 

ĢehirleĢme, erozyon,  doğal afetler, hızlı sanayileĢme ve tarımda modernleĢme olduğu belirtilmiĢ, 

gelecek nesillere çevrenin ve doğal kaynakların korunarak aktarılması gereği üzerinde 

durulmuĢtur. Ancak yalnızca çevre ile ilgili araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarına ağırlık 

verilmesi yönünde bir ifadeye yer verilmiĢtir.  6. BYKP (1990-1994)  (DPT, 1990) çevre 

koruması konusuna ağırlık vermiĢ, ekonomik ve sosyal etkinliklerin yürütülmesinde de bu 

konunun esas alınacağı vurgulanmıĢtır. Ancak bu planda da yalnızca “Æevre bilinci 

yaygınlaĢtırılacak” ifadesi yer bulmaktadır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için nasıl bir yöntemden 

yararlanılacağı veya hangi esasların kabul edileceği belirtilmemiĢtir.  

 

7. BYKP‟ında (DPT, 1996) çevrenin baĢlı baĢına bir sektör olduğu, diğer sektörlerle iliĢkilerinin 

önem kazandığı ve çevre konusunun öneminin giderek arttığı belirtilmektedir. Özellikle sosyal 

yapı, kentleĢme, göç gibi konularla çevre sorunlarının iliĢkisi vurgulanmıĢ ve eğitimin 

öneminden söz edilmiĢtir. Ayrıca çevre koruması için sistemli bir bilgi akıĢının olmaması, 

özellikle çevre kanunda ve ilgili diğer yasal düzenlemelerde çevre eğitimiyle ilgili yeterli 

düzenlemenin bulunmaması önemli sorunlar olarak sıralanmaktadır. Diğer taraftan  

“Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda çevre bilinci oluĢturmak üzere örgün ve yaygın 

eğitimde düzenlemeler yapılacak, gönüllü kuruluĢların faaliyetleri desteklenecektir” temel 

önerisi geliĢtirilmektedir. Yine “Æevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme 

çalıĢmaları, hedef kitlenin ihtiyaçlarıyla iliĢkilendirilecek; çevrenin korunması yönünden taĢıdığı 

stratejik öncelik gözönünde bulundurularak yaĢam boyu eğitim ilkesi gözetilecektir.” ifadesine 

yer verilmektedir. “Æevre sorunlarına yol açmayacak tutum ve davranıĢların yaĢamın her 

boyutuna dahil edilmesi sağlanacak, çevrenin korunması kaygısı egemen değer yargılarına 

kazandırılacaktır” ifadesi de yer bulmaktadır. Görüldüğü üzere 1996-2000 yıllarını kapsayan 

kalkınma planında çevre eğitimi kavramı; sürdürülebilir kalkınma, gönüllü kuruluĢlar, hedef 

kitlenin gereksinimleri, yaĢam boyu eğitim, toplumun değer yargılarının bu yönde 

değiĢtirilmesinin sağlanması boyutlarıyla birlikte daha geniĢ bir çerçevede ele alınmıĢtır.  

 

8. BYKP (DPT, 2001)  eğitim eksikliğinin doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevre 

sorunlarının çözümünde önemli engellerden biri olduğu ortaya konulmaktadır.  Bu paralelde 

çevre sorunlarına yönelik çözümlerde toplumsal uzlaĢma ve katılıma önem verilmesinin gereği 

belirtilmektedir. 2007- 2013 yılları için hazırlanan ve vizyonu  “istikrar içinde büyüyen, gelirini 

daha adil paylaĢan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüĢen ve AB‟ye 

üyelik için uyum sürecini tamamlamıĢ bir Türkiye” olan Dokuzuncu Kalkınma Planında (DPT, 

2007a) da bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin yeterli düzeyde kullanılamadığı belirtilmiĢ, çevre 

bilincinin geliĢtirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme çalıĢmaları yapılacağından 

söz edilmiĢtir. Görüldüğü üzere ulusal kalkınma planlarında çevre eğitimi konusu genel olarak 
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birkaç maddeyle ele alınmıĢ, bu konuda geliĢme gösterilecek somut yaklaĢımlar ortaya 

konulamamıĢtır.  

 

9. B.Y.K.P. Æevre Özel Ġhtisas (DPT, 2007b) Komisyonu Raporunda çevre eğitimi ve toplumun 

bilinçlendirilmesi konularına geniĢ yer ayılırken yapılması gerekenler ve stratejiler sistematik ve 

aĢamalı bir Ģekilde ele alınmamıĢtır.  Belirtilen raporda öncelikle yapılması gereken eylemler; i) 

yaygın ve örgün eğitimde uygun araçları kullanarak çevre bilincinin geliĢtirilmesi, ii) çevre 

eğitiminin aileden baĢlanarak yaĢam boyu sürdürülmesi, iii)halkın bilgi eksikliğinin giderilmesi, 

duyarlılığının ve ilgili süreçlere katılımının geniĢletilmesi amacıyla eğitim programları ve 

kampanyaların hazırlanması, iv) kamu kararlarına temel olan politikaların kamuoyu ile 

paylaĢılması ve kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi olarak özetlenebilir. Ayrıca,  çevre ile 

ilgili mevzuata iliĢkin bilgilere eriĢimin sağlanması ve bu amaçla eğitim programlarının 

geliĢtirilmesi ile çevre bilincinin yerleĢmesi ve güç kazanması için ihtiyaç duyulan gerekli yasal-

kurumsal düzenlemelerin yapılması konuları üzerinde de durulmaktadır.  

 

Yine çevre politikası konusunda ulusal belgelerden biri olan Ulusal Æevre Stratejisi ve Eylem 

Planında  (DPT,1999) da çevre eğitiminin genel bir çerçevede ele alındığı, açık ve uygulamaya 

yönelik stratejilere yer verilmediği görülmektedir. Eylem planında çevre için eğitim öncelikli 

eylemlerden biri olarak belirlenmiĢ ve hem örgün hem de yaygın kanallarla çevre eğitiminin 

gerçekleĢtirilmesi konusu üzerinde durulmuĢtur. Yani belirtilen belge de de tam bir çevre eğitimi 

stratejisinin yer almadığı belirtilebilir.   

 

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse ülkemizde çevre eğitimine belirli bir düzeyde önem 

verilmekte, çeĢitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluĢları tarafından olumlu çabalar 

gösterilmektedir. Bu çalıĢmalara yön verecek somut politikaların bulunmaması söz konusu 

çalıĢmaların düzenli, planlı ve uyumlu gerçekleĢmesinin önündeki en önemli engeldir.  Konuyla 

ilgili politikaların belirlenmesinde önemli kaynaklar olan gerek yasalar gerekse diğer ilgili ulusal 

belgelerde konu sistemli ve uygulamaya yönelik olarak ele alınmamaktadır. Æoğu belgede genel 

ifadelere yer verilmekte, strateji ve yapılması gereken eylemler açıkça, ölçütleri de belirtilerek 

sıralanmamaktadır.  

 

3.2. Akdeniz Bölgesi için Çevre Eğitimin Önemi  

Hiç Ģüphesiz çevre eğitimi ve çevre konusunda toplumun bilinçlendirilmesi tüm ülke genelinde 

gerçekleĢtirilmesi gereken bir takım süreçleri ve eylemleri gerektirmektedir. Ancak Akdeniz 

bölgesi örneği incelendiğinde konunun önemi ve gereği daha açık bir Ģekilde görülmektedir. Bu 

bölgede etkinlik gösteren Adana, KahramanmaraĢ, Mersin, Antalya ve Isparta Orman Bölge 

Müdürlüklerinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde ekolojik iĢlevlerin büyük ölçüde önem 

kazandığı dikkat çekmektedir (Tablo 2). Türkiye‟de bulunan orman alanın %19‟u Akdeniz 

bölgesinde (4.599.308,7 ha.) bulunmaktadır. Bölgede bulunan ormanların %51‟i ekolojik, 

%46‟sı ekonomik ve %3‟ü sosyal iĢlevlere yönelik olarak iĢletilmektedir. Özellikle 

KahramanmaraĢ, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinde ekolojik amaçlar için 

iĢletilen orman alanı ekonomik iĢlevler için ayrılan orman alanından fazladır. Bölgede ekonomik 

iĢlevin en fazla olduğu bölge müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü olmakla birlikte, 

ekolojik iĢlevler açısından KahramanmaraĢ ve sosyal iĢlevler açısından da Antalya Orman Bölge 

Müdürlükleri öne çıkmaktadır.  
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Tablo 2: Akdeniz Bölgesinde Orman Alanlarının Orman Bölge Müdürlüklerine (OBM) Göre ĠĢlevsel 
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Orman Ür.  Üretimi  
(EKONOMĠK ĠġLEV) (ha.) 

514.224,0 

 

368.207,1 

 

479.995,5 

 

470.357,0 

 

260.789,5 

 

Doğayı Koruma 253.813,5 417.628,7 178.043,1 476.220,0 364.647,5 

Erozyonu Önleme 96.188,0 163.405,7 115.352,9 89.431,0 50.055,0 

Ġklim Koruma -- 496,0 1.862,7 628,5 530,5 

Hidrolojik 29.042,0 34.824,0 26.298,0 33.931,0 25.766,5 

EKOLOJĠK ĠġLEV 

 
379.043,5 616.354,4 321.556,7 600.210,5 440.999,5 

Toplum Sağlığı 2.296,0 3.409,3 602,6 8.753,5 3.118,0 

Estettik 9.308,5 11.121,3 31.739,9 14.455,0 9.713,5 

Ekoturizm ve Rekreasyon 1.403,0 1.888,5 1.256,2 28.930,5 1.426,5 

Ulusal Savunma 507,0 3.904,5 1.484,5 2.919,5 3.194,0 

Bilimsel 262,0 368,5 137,2 3.845,4 1.526,0 

SOSYAL ĠġLEVLER  

 
13.776,5 20.692,1 35.220,4 58.903,9 18.978,0 

TOPLAM ORMAN ALANI  907.044,0 

 

1.005.253,6 

 

836.772,6 

 

1.129.471,4 

 

720.767,0 

 

*Ġlgili Bölge Müdürlüklerinin Orman Fonksiyonlarına ĠliĢkin Verilerinden Yararlanılarak HazırlanmıĢtır.  

 

Bölge doğa koruma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede gerek flora gerekse 

fauna açısından zengin bir biyolojik çeĢitlilik bulunmaktadır. Ülkemizde coğrafik bölgeler 

arasında 800 kadar tür ile en çok endemik bitki türü Akdeniz bölgesinde yaĢam ortamı bulmuĢtur 

(ÆOB,2007). Yine denizlerdeki toplam tür sayısı açısından ülkemizdeki en zengin bölge olan 

Akdeniz bölgesinde tarımsal ekosistemden, orman ekosistemine kadar çok farklı ekosistemler 

bulunmaktadır. Buna tarihi ve kültürel zenginlikler de eklenince bölgenin korunan alanlar 

açısından taĢıdığı değer daha açık Ģekilde görülmektedir. Söz konusu yapıyı korumak için de 

çevre eğitiminin ve toplumsal bilincinin geliĢtirilmesi gerekliliği göz ardı edilemez.  

 

Bölge‟de çevreye ve doğaya zarar veren en önemli unsurlardan olan insan kullanımları ve 

özellikle yoğun turizm talebi dikkate alındığında çevre koruma ve çevre eğitimi konusunun 

bölge için iĢlevsel önemi daha açık Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Akdeniz Bölgesi 8,7 milyon 

nüfusa sahiptir ve bölgede yer alan 8 ilden 5‟inin, bir milyon üzeri nüfusu bulunmaktadır. 1990-

2000 yılları arasında Akdeniz, yıllık ortalama nüfus artıĢ hızı itibariyle en çok nüfusun arttığı 

bölgelerden biridir. Temel geçim kaynağı tarım olmakla birlikte, bölgede 1980‟li yıllar 

sonrasında ivme kazanan turizm faaliyetleri hızla geliĢmiĢ ve bölgesel sıralamada Marmara‟dan 

sonra ikinci sıraya oturmuĢtur (DĠNCER ve ark., 2003). Türkiye Turizm Stratejisinde (2023) 

(KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI, 2007) de Akdeniz bölgesinde turizm açısından görülen 

aĢırı yoğunluğa dikkat çekilmektedir. Ülkemize gelen yabancı turistlerin de önemli bir bölümü 

bu bölgeyi tercih etmektedir. Turizm bölgeye ekonomik açıdan büyük katkı sağlamakla birlikte 

doğal kaynaklar ve çevre koruma açısından önemli bir baskı unsuru oluĢturmaktadır.  

 

Ancak bölge sahip olduğu kaynaklarla Türkiye‟deki en önemli ekoturizm potansiyeline sahip 

bölgelerdendir. Ekoturizm de yapısı gereği çevre eğitimini de içinde barındıran bir anlayıĢa 
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sahiptir. Bu çerçevede bölgede ekoturizmin geliĢtirilmesi ve desteklenmesi söz konusu turizm 

potansiyelinin daha çevreci bir anlayıĢla gerçekleĢmesini sağlayacaktır. Diğer bir ifadeyle 

ekoturizm ve çevre eğitimi birbirini desteleyen ve tamamlayan konulardır. Ekoturizm 

etkinliklerin gerçek anlamda gerçekleĢtirilmesi de çevre eğitimine bağlıdır (BHUIYAN ve ark., 

2010). Ekoturizm potansiyeli açısından en önemli kaynaklardan olan korunan alanlardaki turizm 

etkinliklerinin sağladığı temel faydalardan biri olarak çevre eğitimine katkı sağlamak olarak 

gösterilmektedir. Bu açıdan bakıldığında gerek sahip olduğu zengin doğal kaynak gerekse 

korunan alan potansiyeli itibariyle bölgenin çevre eğitimi için çok önemli özellikler taĢıdığı 

belirtilebilir.  
 

4. TartıĢma ve Sonuç 

TartıĢmasız günümüzde en önemli çevre politikası araçlarından biri çevre eğitimidir. Ancak ilgili 

yasal düzenlemeler ve ulusal belgeler incelendiğinde, çevre eğitimine iliĢkin ulusal bir 

politikanın varlığından söz etmek olası değildir. Bu konuda gerekli düzenlemelerin; çevre 

ormancılık, eğitim, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çok 

disiplinli bir anlayıĢ içinde yapılması ülkemiz için öncelikli bir konudur. Æünkü halkın desteği 

olmadan doğal kaynakları korumak mümkün değildir. Halk da ancak bildiği, anladığı ve kabul 

ettiği takdirde koruma süreçlerine destek verecektir. Halkın çevre ve doğal kaynaklar ile ilgili 

eğitim düzeyinin geliĢtirilmesi ile çevrenin ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 

sağlanabilecek ve olumsuz insan etkisi en alt seviyeye indirilecektir. Bu bağlamda bir çevre 

politikası aracı olarak çevre eğitimi, çevre politikası amaçlarının gerçekleĢmesi için önem 

taĢıdığı gibi diğer çevre politikası araçlarının etkinliğinin artmasına da katkı sağlamaktadır.   

 

Diğer yandan yapılan çalıĢmalarda doğal ortamda gerçekleĢtirilen çevre eğitiminin etkinliğine 

vurgu yapılmaktadır. Bu konuda açık alan çalıĢmalarının ve doğa sporlarının çevre eğitimi 

programlarına dâhil edilmesinin çevre korumaya yönelik kazanımları geliĢtireceği ortaya 

konulmuĢtur. Ayrıca, doğal alanda ekolojik gözlemler ve çalıĢmalar yapma, bitki ve hayvanlarla 

meĢgul olma etkinlikleri çevre eğitiminde en yüksek baĢarı düzeyi sağlayan yöntemlerdendir 

(ERTEN, 2004; UZUN ve SAĞLAM, 2005; ALTIN ve ORUÆ 2008; KOSTOVA ve ATASOY 

2008). 
 

Bu açıdan yaklaĢıldığında Akdeniz bölgesi, sahip olduğu ormanların özellikleri, barındırdığı 

ekosistemler, biyolojik çeĢitlilik,  korunan alanların yapısı ve ekoturizm potansiyeli ile önemli 

bir çevre eğitimi merkezi olarak değerlendirilebilir. Bölgede ekoturizm faaliyetlerinin geliĢimini 

desteklemek, söz konusu kaynakların korunmasını sağlayacağı gibi, çevre eğitimine de destek 

sağlayacaktır. Bölgede korunan alanların da sayı ve nitelik olarak taĢıdığı özellikler etkili 

planlama ve uygulama süreciyle önemli birer çevre eğitimi aracına dönüĢtürülebilir. Bu konuda 

da bölgeye özel bir eylem planı geliĢtirilerek kısa sürede çalıĢmalara baĢlanmalıdır.  
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Özet 

Ülkemizin ihracata konu en önemli odun dıĢı orman ürünlerinden biri defne yaprağıdır. Türkiye, Dünya 

defne ticaretinde pazar hacminin %90‟ını elinde tutarak kalite, fiyat ve miktar olarak pazarda en önemli 

yere sahiptir. Orman Genel Müdürlüğü‟nün 283 sayılı tebliğ esaslarına göre orman köylülerince üretimi 

yapılan defne sahaları baltalık ya da tetar yaprak iĢletme Ģekilleri ile iĢletilmektedir. Yaprak üretimi de 

yaĢ ya da kuru yapılmaktadır. OGM verilerine göre 2010 yılı defne yaprağı üretim miktarı 15.417 

ton‟dur.  

 

Defne yaprağının sınıflandırılmasında TSE‟nin 1017 sayılı standardına göre defne yaprakları ekstra, 

birinci sınıf, sıra malı ve kalbur altı olarak sınıflandırılmaktadır. Kuru defne yaprağı ihracatı yapan 

firmaların ise belirlediği yaprak kalite sınıfları TSE‟den farklılıklar göstermekte ve hand pick, hand 

select, semi select, FAQ ve ground leaf baĢlıkları altında beĢ ayrı sınıfta toplanmaktadır. Her bir sınıf için 

belirlenen fiyat farklı olup, ihracatçı firmalar yüksek kaliteli ürünü tercih etmektedirler.  

 

Bu çalıĢmada, defne yaprak iĢletme Ģekilleri, yaprak standardizasyonu ve önemi, Mersin, Adana ve 

KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlükleri defne üretim miktarları, uygulanan yaprak iĢletme Ģekilleri, 

kuru/yaĢ yaprak üretimi, yöresel farklılıklar hakkında bilgi verilerek, defne üreticileri için bazı önerilerde 

bulunulmuĢtur. 

 

Anahtar kelimeler: Defne (Laurus nobilis L.), yaprak iĢletme Ģekli, yaprak standardizasyonu  

 

Abstract 

Bay Laurel leaf is one of the most important non-wood forest products to export in our country. Turkey 

has got 90% bazaar capacity on the world bay laurel leaves trade. So, it has got the most position quality, 

price and quantity on the bay laurel leaves. 

 

Bay Laurel leaves are harvested clear cutting and pollarding leaf harvesting methods according to the 283 

number bulletin of General Directorates of Forest by forest villagers. Leaf production is made fresh or 

dry. According to datum of General Directorates of Forest bay laurel leaf was harvested 15.417 tones in 

2010 year. 

 

Bay Laurel leaves are made classification; extra, first-class, semi select and FAQ and by 1071 number 

bulletin of Turkish Standards Institution. Export firms make classification; hand pick, hand select, semi 

select, FAQ and ground leaf for bay laurel leaves. The price is different each one of class. Export firms 

prefer quality leaves. 

 

In this study, leaf harvesting methods and leaf standardization of Bay Laurel were given information. As 

well, the amount of leaf production, leaf harvesting methods, fresh or dry production and regional 

differences were explain in Mersin, Adana and KahramanmaraĢ Regional Forest Directorates. 

 

Keywords: Bay Laurel (Laurus nobilis L.), leaf harvesting methods, leaf standardization 

 

1. GiriĢ 

Defne Akdeniz‟in tipik bir maki florası bitkisidir. KurutulmuĢ yaprağı, yaprak ve meyvelerinden 

elde edilen yağı uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Defne yaprağı tarih boyunca Ģöhret, zafer 

ve barıĢın sembolü olarak kullanılmıĢ, ilk çağlardan beri barıĢın simgesi olarak kral taçlarında 

yer almıĢ ve “Kutsal Ağaç” olarak adlandırılmıĢtır. 
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Ülkemizde defne yaprağı ve yağının elde edildiği ağaç Lauraceae familyasından Laurus nobilis 

L. (Akdeniz defnesi) dir. Bazen 10 metreye kadar boylanabilen ağaç, bazen de bodur ya da boylu 

ağaççık durumunda bulunur. Yapraklar 5-10 cm uzunlukta, kısa saplı (5-8 mm) derimsi, her iki 

ucu dar elips biçiminde, kenarları hafif dalgalı, üst yüzü koyu, parlak yeĢil, alt yüzü açık, mat 

yeĢil renkte, tüysüzdür, yaz, kıĢ dökülmez, dalda duruĢları almaçlıdır (Gökmen, 1973).  

 

Türkiye‟nin bütün kıyı Ģeridinde doğal olarak bulunur. Akdeniz ve Ege bölgelerimizde subtropik 

iklimin etkisini gösterdiği oranda içerilere kadar da yayılmaktadır. Yer yer 600-800 metreye 

kadar çıkabilen defne, kıĢın ılıman, yazları sıcak yerleri sever. Toprak isteği fazla olmamakla 

beraber rutubeti yeterli dere yataklarını tercih eder (Göker ve Acar, 1983; Acar, 1987).  

 

Akdeniz defnesinin kullanılan kısımları yaprakları ve meyveleridir. KurutulmuĢ defne yaprakları 

genellikle doğrudan doğruya konservelerde, çorba, balık ve et yemeklerinde baharat olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca defne yaprağından kuru incir, üzüm ambalajları içerisinde böceklerin 

üremesini engellemek amacıyla da yararlanılmaktadır. Balık konservelerinde balığın tazeliğini 

korumak ve kokusunu gidermek için de defne yaprağı kullanılmaktadır. YaĢ veya kurutulmuĢ 

yapraklardan elde edilen eterik yağ gıda sanayinde temel kullanım yeri bulmaktadır. 

Meyvelerinden elde edilen yağ sabun sanayinde ve bazı likörlerin yapımında kullanılır. Defne 

yağından yapılan sabunlar iyi bir temizleyici olduğu kadar, vücut ve baĢtaki sivilce ve yaraları 

iyileĢtirici, saç yumuĢatıcı ve kepekleri dökücü özelliklere sahiptir. Ayrıca romatizma ağrılarını 

giderici ve terletici özellikleri nedeni ile kimya ve ilaç endüstrisinde de yararlanılmaktadır 

(Bozkurt ve Göker, 1981; Göker ve Acar, 1983). 

 

Dekoratif özelliklere de sahip olan Akdeniz defnesi park ve bahçelerde süs ve çit materyali 

olarak kullanılmaktadır (Acar, 1987). 

 

Defne yaprağı üretimi, Orman Genel Müdürlüğü‟nün 283 sayılı tebliğ esaslarına ve yıllık üretim 

programlarına göre düzenlenmektedir. Üretime 6831 sayılı Orman Kanununun 37. maddesine 

göre izin verilmekte ve sadece tarife bedeli tahsil edilerek 40. maddede ifade edilen köylere 

yaptırılmaktadır. Üreticilere katkı sağlamak amacıyla çok düĢük tutulan bu bedel her sene OGM 

tarafından tespit edilmektedir (OGM, 1995).  

 

Defne yaprağının üretimi bitkinin vejetatif büyümesinin durduğu Temmuz - Ekim ayları arasında 

yapılmaktadır. En iyi nitelikteki yaprakların 2-3 yaĢındaki sürgünlerde bulunması nedeniyle 

yaprak üretimi bu yaprakların toplanması biçiminde olmaktadır. Ancak bu iĢlem yaprakların tek 

tek toplanması biçiminde değil, 2-3 yaĢındaki yapraklı sürgünlerin kesilmesi suretiyle olmaktadır 

(Bozkurt ve ark, 1982, OGM, 1987). Kesilen yapraklı sürgünler demetler haline getirilerek 

gölgede veya sundurma altında kurumaya bırakılır. Böylece yaprakların yeĢil rengini koruması 

sağlanır. Ayrıca yapraklar harman biçiminde yere serilerek de kurutulabilir. Ancak serilen 

yaprakların oluĢturduğu kalınlık 10-15 cm‟yi geçmemelidir. Kurumadan sonra yapraklar 

kırılmadan sürgünlerden ayrılır ve kaba bir temizleme ile siyahlaĢmıĢ, sararmıĢ yapraklar, çöpler 

ve yabancı maddeler ayıklanır. Daha sonra, kurumuĢ yapraklar kalite sınıflarına ayrılarak 

ambalajlanır ve satıĢa hazır duruma getirilir. (Bozkurt ve ark, 1982). Æok ilkel koĢullarda yapılan 

bu kurutma iĢlemi sonucu niteliksiz yaprak oranı yüksek olmaktadır. Niteliksiz yaprakların 

ayıklanması ayrıca iĢçiliği de arttırmaktadır (Acar,1987). 

 

Ülkemizde 2006 yılında 7.746 ton, 2007 yılında 11.686 ton, 2008 yılında 7.025 ton, 2009 yılında 

19.040 ton, 2010 yılında 15.417 ton defne yaprak üretimi yapılmıĢtır (OGM, 2011).  
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ġekil1. Türkiye‟de yıllara göre defne yaprağı üretim miktarı (OGM, 2011) 

 

Doğu Akdeniz Bölgesi‟nde, OGM verilerine göre; Adana, Mersin ve KahramanmaraĢ Orman 

Bölge Müdürlüklerindeki (OBM) defne yayılıĢ alan miktarı, tahmini yılda elde edilen ürün 

miktarı ve birim alandan sağlanan ürün miktarına göre sıralaması Æizelge 1‟de verilmiĢtir. Birim 

alandan elde edilen ürün miktarına göre; Adapazarı OBM 521,273 kg/ha ile 1. sırada, Adana 

OBM 284,485 kg/ha ile 2. sırada, KahramanmaraĢ OBM 87,047 kg/ha ile 8. sırada, Mersin OBM 

ise 34.379 kg/ha ile 11. sırada yer almaktadır (Bilgin ve ark, 2005). 
 

Æizelge 1.Doğu Akdeniz Bölgesi‟nde OBM itibariyle defne yayılıĢ sahaları ve tahmini potansiyeli  

 

Orman Bölge Müdürlüğü 

 

YayılıĢı   (ha) 

 

Tahmini Üretim 

(kg/yıl) 

 

Birim Alandaki 

Üretim (kg/ha) 

 

Sıralama 

Adana 6.343 1.804.491 284,485 2 

KahramanmaraĢ 4.308 375.000 87,047 8 

Mersin 40.927 1.407.036 34.379 11 

 

Adana, KahramanmaraĢ ve Mersin OBM‟lerinin ĠĢletme-Pazarlama ġube Müdürlüğü kayıtlarına 

göre son üç yıla ait (2008, 2009, 2010) defne üretim miktarları Æizelge 2‟de verilmiĢtir. Mersin 

OBM‟nde son üç yıl içinde yaklaĢık aynı miktarlarda üretim yapılırken, Adana ve 

KahramanmaraĢ OBM‟nde son iki yılda 2008 yılına göre üretimde artıĢ söz konusudur. En 

yüksek üretim Adana OBM‟nde 3.729 ton ile 2009 yılında yapılmıĢtır. Son beĢ yılın ülke geneli 

üretim miktarları (ġekil 1) ile kıyaslandığında 2009 yılının en yüksek üretimin yapıldığı yıl 

olduğu görülmektedir.  

 
Æizelge 2. Adana, KahramanmaraĢ ve Mersin OBM son üç yıla ait defne üretim miktarı (ton) 

 

Orman Bölge Müdürlüğü 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Adana 608 3.729 2.512 

KahramanmaraĢ 348 540 692 

Mersin 215 208 211 
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ġekil 2. Adana, KahramanmaraĢ ve Mersin OBM son üç yıllık defne üretim miktarı 

 

Türkiye, dünya defne ticaretinde pazar hacminin %90‟ını elinde tutarak kalite, fiyat ve miktar 

olarak pazarda en önemli yere sahiptir. Defne ülkemizin doğal bitki ihracatı içinde %10 kadar bir 

paya sahiptir. Ülkemizde defne ihracatını yapan Ege ve Akdeniz Ġhracatçı Birlikleri‟nin 

verilerine göre; 2006-2010 yılları ihracat miktarları (kg) ve sağlanan döviz girdisi Æizelge 3‟de 

verilmiĢtir (AKĠB, 2011; EĠB, 2011). 

 
Æizelge 3. Defne kuru yaprak ihracat miktarları ve sağlanan döviz girdisi 

Yıl Ġhracat miktarı  

 (kg) 

Sağlanan döviz  

 girdisi ($) 

2006 6.915.298 17.401.803 

2007 7.353.978 20.937.094 

2008 6.849.662 20.801.301 

2009 9.056.725 25.454.096 

2010 8.740.422 26.513.679 

 

2. Defne Yaprak ĠĢletme ġekilleri 

Defne yaprağı üretimi bitkinin vejetatif büyümesinin durduğu Temmuz-Ekim ayları arasında 

yapılmaktadır. Defne meyveleri ise Eylül-Ekim aylarında olgunlaĢan meyvelerin toplanması ile 

elde edilmektedir. Üç senelik idare müddeti ile sahanın üç kesim parseline ayrılarak 2-3 yaĢlı 

sürgünlerde üretim yapılması öngörülmektedir (OGM,1985).  

 

Defnelikler yaygın olarak iki üretim Ģekli ile iĢletilmektedir. Bunlar; baltalık (tıraĢlama) ve tetar 

iĢletme Ģekilleridir. Diğer iĢletme Ģekilleri ise her ikisinin bir arada uygulandığı kombine yaprak 

iĢletme Ģekli ve daha çok peyzaj amaçlı olan çit Ģeklinde yaprak iĢletmedir.  

 

Baltalık (tıraĢlama) yaprak iĢletme Ģeklinde; defne ocaklarındaki sürgünler yerden 5-10 cm 

yukarıdan tamamen kesilmekte ve ocaklar kök ve kütük sürgünü vermeye zorlanmaktadır. Bu 

iĢletme Ģeklinde ilk yılki sürgünler çok güçlü olmakta boğumları arası mesafe uzamakta, 

yapraklar büyük olmaktadır.  

 

Tetar yaprak iĢletme Ģeklinde; defne ocaklarındaki bir veya iki en uzun gövde 1-1,5 m 

yukarıdan kesilmekte ve taçlandırma bu yükseklikte yapılmaktadır. Her yıl sürgünlerin 1\3‟ü 

kesilerek hasat edilmektedir. Bu iĢletme Ģeklinin avantajı hayvan boyunun yetiĢememesidir. 
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         ġekil 2. TıraĢlama (baltalık) yaprak iĢletme Ģekli                   ġekil 3. Tetar yaprak iĢletme Ģekli 

 

Kombine yaprak iĢletme Ģeklinde; tetar ve tıraĢlama yaprak iĢletme Ģekilleri birlikte 

uygulanmaktadır. Özellikle meyve ve yaprak üretimi birlikte uygulanabilir 

 

Çit Ģeklinde yaprak iĢletme Ģeklinde; bahçe, tarla, yol ve avlu kenarlarına bir sıra olarak dikilen 

defneler 100 cm yukarıdan çit Ģeklinde kesilmektedir. Daha çok peyzaj amaçlı bu uygulamada 

ilave gelir elde edilebilir.  
 

Defneliklerde uygulanan yaprak iĢletme Ģekli yöresel olarak farklılık göstermektedir. Örneğin 

Mersin de Silifke yöresinde tetar iĢletme Ģekli yaygınken, Tarsus, Adana, Hatay yöresinde ise 

baltalık yaprak iĢletme Ģekli uygulanmaktadır. 
 

Defne alanlarında en uygun yaprak iĢletme Ģekillerinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada kombine 

yaprak iĢletme Ģekli ile iki yılda bir kesilen defneliklerde en fazla yaprak verimi sağlandığı tespit 

edilmiĢtir (Polat ve ark, 2009). 
 

Ayrıca yine yöresel farklılar gösteren bir diğer hususta defne yapraklarının yaĢ ya da kuru olarak 

satılmasıdır. Örneğin Doğu Akdeniz Bölgesi‟nde yoğun üretim yapılan Hatay yöresinde 

rutubetten dolayı kurutma zor olduğu için defneler kesildikten sonra yaĢ olarak satılmakta ve 

defne yağı üretimi ağırlıklı olmaktadır. Defne meyve üretimi de ağırlıklı olarak Hatay yöresinde 

yapılmaktadır. Hatay iliyle özdeĢleĢmiĢ defne sabununun yapımında meyvelerden elde edilen 

yağ kullanılmaktadır. 
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          ġekil 4. Kombine yaprak iĢletme Ģekli                          ġekil 5. Æit Ģeklinde yaprak iĢletme 

  

Mersin, Adana civarında ise kuru yaprak üretimi ağırlıklıdır. Kesilen defneler dallı olarak 

demetler halinde orman içi veya harmanlarda ya da uygun yer varsa üstü kapalı havadar 

mekanlarda kurutulmaktadır. Bu kurutma Ģekli defne yaprağının renginin bozulmasına, niteliksiz 

yaprak miktarının artmasına neden olmaktadır. Kurutulan yapraklar, çırpılarak yada elle kırılarak 

kanaviçe bezler yada çuvallar içinde paketlenip aracılara satılmakta ve ihracatçı firmalar talepler 

doğrultusunda sınıflandırmayı yapmaktadır. Elle kırma metoduna göre daha kolay olan çırparak 

daldan ayırma metodunda kırık, yırtık yaprak oranı artmakta bu da yaprak kalitesini olumsuz 

etkilemektedir. Bu yöntemlerin uygulandığı yörelerde köylüler defne yapraklarını “sıra malı” 

sınıfında satmaktadır. 

 

 3. Defne Yaprağı Standardizasyonu 

Standardizasyonun amacı; mal, hizmet alımı ve ürün üretiminde alım-satımı yani ticareti 

kolaylaĢtırmak, onları daha az masrafla hazırlayarak satıĢ koĢullarını geliĢtirmek ve 

ucuzlamalarını temin etmektir. Standardizasyonda kullanılan ölçüler; boyut, hacim, çap, renk, 

tat, sertlik, Ģeffaflık, sağlık, homojenite gibi fiziksel özellikler ile mekaniksel (direnç) ve 

kimyasal özelliklerin belirlenmesine yöneliktir. StandartlaĢma ile iç yada dıĢ ticarette ortak bir 

nokta bulunması ve gerektiğinde mal ve ürünlerin alım ve satımlarının görülmeden büyük bir 

güven ortamı içinde yapılması sağlanabilmektedir (Öktem ve Özer, 2006). 

 

Defne yaprağı standardizasyonu için TSE tarafından 1985 yılında hazırlanan “Defne Yaprağı” 

baĢlıklı ve TS 1017 sayılı standardı halen yürürlüktedir.  Buna göre defne yaprakları dört sınıfa 

ayrılmıĢtır: ekstra, birinci, sıra malı, kalbur altı. Sınıflandırmada etken olan temel kavramlar 

Ģunlardır (TSE, 1985): 

 

Defne yaprağı: Defne (Laurus nobilis L.) bitkisinin kurutulmuĢ yaprağıdır. 

Kırık yaprak: Yüzeyinin en çok ¼‟i kopmuĢ yaprak. 

Yaprak kırığı: Delik açıklığı 18 mm olan kare delikli elekten geçmeyen yaprak parçası. 

Yırtık yaprak: Yüzey dokusu orta damara kadar yırtılmıĢ yapra. 

Yaprak pulu: Delik açıklığı 18 mm olan kare delikli elekten geçen yaprak parçası. 

Lekeli yaprak: Yüzeyinin 1/5‟inden çoğunda çillenme, benek, Ģerit, adacık (zon) vb. görünüĢte 

renk farkları bulunan yaprak. 
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Yaprak yüzeyi: Yaprak sapından ucuna kadar uzanan ve orta damar ile yan damarlar 

çevresindeki dokulardan oluĢan yüzey. 

Yabancı madde A: Defne yaprakları arasına karıĢmıĢ, defne bitkisinin kendi çiçeği, sapı, dalı ve 

kabuğu. 

Yabancı madde B: Defne yaprakları arasına karıĢmıĢ baĢka bitkisel, hayvansal ve mineral 

maddelerdir. 

 

Yukarıda açıklanan özellikteki kırık yaprak, yırtık yaprak vb., ekstra, birinci sınıf, sıra malı ve 

kalbur altı sınıflarında en çok (ağırlıkça % olarak) ne kadar bulunabileceği yani sınır değerleri 

aynı standart içinde belirlenmiĢtir (Æizelge 4). 

 
Æizelge 4. Defne yaprağı sınıf özellikleri (ağırlıkça en çok %) 

 

ÖZELLĠKLER 

SINIFLAR 

Ekstra Birinci Sıra malı Kalbur Altı 

Kırık yaprak 5 15 40 Sınırsız 

Yaprak kırığı 5 15 40 Sınırsız 

Yırtık yaprak 5 15 Sınırsız Sınırsız 

Yaprak pulu 0 5 15 Sınırsız 

Lekeli yaprak  6 10 Sınırsız Sınırsız 

Yabancı madde A miktarı % en çok 0,5 1 2 10 

Yabancı madde B miktarı % en çok 0,05 0,1 0,5 1,5 

 

Yaprak boyutları ile ilgili olarak sadece ekstra sınıf için belirleme yapılmıĢtır. 

Ekstra Sınıf Yaprak Boyutları: Yaprak boyu en az 25 mm, en çok 100 mm, yaprak eni en az 

20 mm, en çok 45 mm olmalıdır. 

 

Defne yaprağının fiziksel özelliklerinin yanı sıra kimyasal özellikleri de belirlenmiĢtir. Æizelge 

5‟de yaprakta kuru maddede ağırlıkça yüzde olarak en çok bulunabilecek; kül miktarları ve ham 

selüloz miktarları ve 100 g yaprakta bulunması gereken en az uçucu yağ oranı tespit edilmiĢtir. 

 
Æizelge 5. Defne yaprağı kimyasal özellikleri 

ÖZELLĠKLER DEĞER 

Toplam kül miktarı (kuru maddede ağırlıkça) % en çok 7 

Suda çözünmeyen kül miktarı (kuru maddede ağırlıkça) % en çok 6 

Asitte çözünmeyen kül miktarı (kuru maddede ağırlıkça) % en çok 2 

Uçucu yağ miktarı en az ml/100g 1 

Ham selüloz miktarı (kuru maddede ağırlıkça) % en çok 30 

 

Ülkemizde kuru defne yaprağı ihracatı yapan firmaların belirlediği tüketici formları ise Ģu 

Ģekildedir (YAZICI, 2002): 

Hand Pick: Ayıklama ve sınıflama elle yapılıyor, boy 4-7 cm olup özel sipariĢler için 

uygulanıyor. 

Hand Select: Yaprak ayıklama elle yapılıyor, rengi kaybolmamıĢ ve böcek yeniği olmayan 

yapraklar için uygulanıyor. 

Semi Select: Bantlı taĢıyıcı makinede defne çöpleri temizleniyor, rengi bozulmuĢ, hastalıklı 

yapraklar ayıklanıyor, boyut önemli değildir. 

FAQ : Diğer kalite sınıflarına uymayan kötü kaliteli mamuller preslenip, çuvallanıyor. 

Ground Leaf: Baharat amaçlı üretilen öğütülmüĢ kuru defne yapraklarını kapsamaktadır. 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

284 

 

Ġhracatçı firmalar alıcılar vasıtasıyla genellikle “sıra malı” sınıfında aldıkları defne yapraklarını 

kendi tesislerinde ayıklamakta, sınıflamakta ve özel sipariĢ durumunda istenen özelliklere göre 

ayıklayarak 2 kg, 10 kg‟lık paketler ya da 50 kg‟lık balyalar halinde paketleyip ihraç etmektedir. 

DıĢ satımda her ne kadar ihracatçı firmaların belirlediği sınıflandırma ya da talep durumuna göre 

hazırlanan özel sipariĢler olsa da üretim aĢamasında TS 1017 standartları da önemli olmaktadır. 

Ekstra ve birinci sınıf defne yaprağı en yüksek fiyatla alıcı bulmaktadır.  Ancak köylerde satıĢ 

sıra malı Ģeklinde olduğundan kg fiyatı da düĢük olmaktadır. Oysa kurutulan defne yapraklarını 

sınıflandırarak satmaları durumunda köylülerin kazancı artacaktır.  

 

Tarsus yöresi defneliklerinde yapılan çalıĢmada (Polat ve ark., 2009) piyasa Ģartlarında birinci 

sınıf defne yaprağının fiyatının sıra malı yaprak fiyatının 4,4 katı gibi bir değere sahip olduğunu 

ve birinci sınıf yaprak / kuru yaprak oranı % 29,5 olan yörede üretimin sadece sıra malı değil de 

sınıflandırma yapılarak satılması durumunda iki katı gelir elde edilebileceği tespit edilmiĢtir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Defneliklerde üretim ağırlıklı olarak baltalık (tıraĢlama) ve tetar yaprak iĢletme Ģekli ile ve üç 

yıllık dönemlerle yapılmaktadır. YaĢ sürgün ya da kurutulmuĢ yaprak olarak satılmaktadır. 

Üretimde yöresel farklılıklar vardır. Örneğin Hatay yöresinde ağırlıklı olarak defne yağına 

yönelik yaĢ sürgün üretimi yapılmakta iken Mersin ve Adana‟da ise kuru yaprak üretimi 

yapılmaktadır. Yaprak iĢletme Ģekli genellikle baltalıktır. Silifke yöresinde ise tetar yaprak 

iĢletme Ģekli uygulanmaktadır. 

 

Defne yaprağı standardizasyonu TSE‟nin 1071 numaralı standardı ile belirlenmiĢ olup, ihracatta 

gelen taleplere göre farklı sınıflandırmalar da yapılabilmektedir. Ekstra ve birinci sınıf yapraklar 

en kaliteli yapraklardan oluĢmakta ve ekonomik değeri oldukça yüksek olmaktadır. Kuru yaprak 

üretimi yapılan yerlerde köylüler ürünlerini “sıra malı” olarak aracı satmakta,  aracılar vasıtasıyla 

ihracatçı firmalar tarafından alınan yapraklar ayıklanmakta, sınıflandırılarak gelen talepler 

doğrultusunda oldukça yüksek fiyatlara ihraç edilmektedir. Dünya defne ihracatının %90‟ı 

ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle mevcut defneliklerimizin korunması, rehabilitesi 

ve en uygun Ģekilde iĢletilmesi büyük önem taĢımaktadır. 

 

Kuru yaprak üretiminde 2-3 yaĢlı sürgünler kesilerek demetler haline getirilip harmanlara 

serilerek kurutulmaktadır. Kuruyan yapraklar genellikle çırpma yoluyla dallarından ayrılmakta 

ve satılmaktadır. Geleneksel kurutma ve daldan ayırma uygulamaları yaprak kalitesinin 

düĢmesine ve köylüde gelir kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle kurutma imkânları 

kısıtlı yörelerde modern kurutma tesislerinin kurulması ya da yaĢ sürgün alımı olanakları 

araĢtırılmalıdır. 

 

Defne yaprağı üretimi konusunda köylülerin bilinçlendirilmesi, gerek defne alanlarının 

tahribatının önlenmesi gerekse defne üretimi ile sağlanan gelirin artmasında etkili olacaktır.  

 

Özel ağaçlandırma çalıĢmaları ile yeni defne sahalarının kurulması, defne kültür iĢletmeciliğine 

geçiĢ teĢvik edilmelidir. 

 

AR-GE çalıĢmalarını arttırarak, yöresel farklılıkları gözeten çalıĢmalarla her yörenin kendi 

koĢullarına göre defne üretim modelleri oluĢturulma yolları aranmalıdır.  
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Özet 

Deniz kıyıları ile bütünleĢik olan orman içi dinlenme alanları, özellikle de yaz dönemlerinde biyoklimatik 

konfor koĢullarının en fazla bozulduğu Akdeniz kıyı bölgesinde, insanlara alternatif  rekreasyonel aktivite 

olanakları sunmaktadır. Günlük yaĢamda özellikle fiziksel çevrenin oluĢturduğu baskılardan kaçan 

insanların en fazla tercih ettiği doğayla bütünleĢik mekanların baĢında gelen orman içi rekreasyon 

alanları; taĢıma kapasitelerinin üzerinde ekosistem bütünlüğünü bozucu aktivite yoğunluğuyla karĢı 

karĢıya kaldığı zaman rekreasyonel kullanım özelliğini kaybetmektedirler. Bir deniz kıyısı-orman içi 

rekreasyon alanı olan ve Fethiye- Göcek Özel Æevre Koruma Bölgesinin Fethiye sınırları içinde yer alan 

Aksazlar Koyu; kumsalıyla, 60-70 yaĢlarındaki Pinus Brutia L. ormanı ve bünyesinde bulundurduğu 

değiĢik özelliklerdeki maki florasıyla; yüzme, piknik, kamping gibi günübirlik rekreasyonel aktivite 

olanaklarıyla, yoğun bir kullanıma sahiptir.  

 

Bu çalıĢma ile Aksazlar Koyu‟nun çok yakınında bulunan konutlaĢmalardan, yat-çekek bakım ve onarım 

tesisinden, karĢı kıyıda yaz kıĢ yoğun bir trafiğe sahip marina ve sintinelerinden ve günübirlik 

kullanımlardan doğan çeĢitli baskıların etkisi altında olduğu tespit edilmiĢtir. Eğer bu baskılar devam 

ederse bu koyun Fethiye‟nin yerel kültürü ile özdeĢleĢmiĢ kent merkezine en yakın piknik alanı olma 

özelliğini kaybedeceği saptanmıĢ olup rekreasyonel kullanım potansiyeli bakımından sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuĢtur. 
 

Anahtar kelimeler: Orman içi rekreasyon, TaĢıma kapasitesi, Antropojenik baskı, Aksazlar Koyu-

Fethiye. 

 

Abstract 

Sea sides near the recreational lands of forests where biocllimatic comfort conditions are often spoiled in 

coastal mediterranean climate are accepted as alternative recreational areas.Outdoor recreation in forest 

especially in respect to sea shore has become an important part of many people's lives for urban areas, 

Large numbers of forest  visitors can lead to conflicts between recreation and nature conservation .The 

development of day-use recreation areas (picnic areas) is a frequent part of conservation area 

management. However, their effects on wildlife have seldom been tested. Some recreational activities in 

urban forest-picnic uses can cause extensive damage to soil and vegetation.  Study area is in Fethiye 

Spesial Environmental Protected Area  and contains too old Pinus brutia L. Forest trees and 

medirerranean bushs. Aksazlar  cove has apportunities of swimming, picnic activity and camping in hot 

months especiall in june, july and August. So it is under the extensive use in this period. 

 

This paper due to the limitations of the carrying capacity approach of a recreational place; Aksazlar cove 

was exemined with in respect to activities that are dangerous for recration, sea quality and forest  live. 

Ecological and social carrying capacities have been advanced as means for assessing the number of 

visitors that a site can accommodate, particularly in extra-metropolitan settings. Activities in marina due 

to yatching, yatch restoration and swimming with picnic in forest are essentially dangerous for 

sustainablly of the cove. 

 

Keywords:Recreation in forest, carrying capacity, Anthropojenic pressure, Aksazlar-Fethiye-Turkey  

Cove. 
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1. GiriĢ 

EndüstrileĢme ve kentleĢmeye bağlı olarak değiĢen yaĢam tarzı insanları kentsel mekândan 

uzaklaĢtırarak doğal alanlara yöneltmiĢtir (Yılmaz 2004). Son yıllarda doğal alanlar, kent 

yaĢamından kaçan insanların en çok tercih ettikleri rekreasyon alanların baĢında gelmektedir 

(Akten ve ark., 2011). Günümüzde özellikle kentleĢme eğiliminin ve ulaĢım olanaklarının 

giderek geliĢmesi, rekreasyon talep ve çeĢitliliğinde önemli oranda değiĢikliklere yol açmaktadır 

(Gül vd., 2004). Doğası bozulmuĢ ve çevresi kirlenmiĢ yörelerde rekreasyon potansiyelinin 

azalacağı bir gerçektir(Gülez,1992). Tutarlı bir rekreasyon planlaması, insanların ihtiyaçlarını ön 

plana alan ve toplumdaki kiĢilerin değiĢik merak, yetenek ve değerler ile müĢterek ilgilerini 

yansıtabilmelidir (Yılmaz, 2006). 

 

Doğal kaynaklarımız arasında önemli bir yere sahip olan ormanlarımız, içinde sakladığı canlılara 

bir barınak, bünyesinde bulundurduğu ağaçlarıyla bir ekonomik değer, daha sağlıklı yaĢamak 

için vazgeçilmez bir ortamdır. Ayrıca ormanlık alanlar sahip olduğu doğal ve görsel değerler 

nedeniyle kent baskısından kaçmak isteyen insanların en çok tercih ettiği açık hava rekreasyonel 

kaynaklarının baĢında gelmektedir. Ormanlardan söz konusu amaçlarla planlı bir Ģekilde 

faydalanmaya ülkemizde 1956 yılında “Belgrad Ormanı” adıyla tesis edilen ilk Orman Ġçi 

Dinlenme Yeri (OĠDY) ile baĢlanmıĢtır. Bugün itibariyle, ülkemizde yaklaĢık 10 bin hektar 

orman alanı, orman içi dinlenme yeri olarak tefrik ve tesis edilmiĢ durumdadır (Pak, 2004). 

Yücel (1998)‟e göre Orman içi dinlenme yerleri, insanların gittikçe artan açık hava rekreasyon 

ihtiyaçlarını karĢılamak, ormanda kontrolsüz bir Ģekilde ve geliĢigüzel olarak yapılan piknik ve 

kamp amaçlı kullanımları engellemek ve böylece orman-kullanıcı iliĢkisini olumlu yönde 

geliĢtirmek amacıyla çeĢitli rekreasyon faaliyetlerine uygun, orman alanlarının gerekli hizmet ve 

tesislerle donatılarak; koruma-kullanım dengesi içinde iç ve dıĢ turizmin geliĢmesini sağlamak 

amacıyla oluĢturulan alanlardır. 

 

Genel olarak orman içi dinlenme yerlerinin iĢlevleri Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

 Orman içi dinlenme yerleri insan ve toplum sağlığı açısından koruma sağlarlar. 

 Kent zonlarının birbirinden ayrılması, birbirlerine bağlanması ve kentin istenmeyen 

yönde geniĢlemesinin önlenmesi bakımlarından bağlayıcı ve ayırıcıdırlar. 

 Ġnsanların boĢ vakitlerini değerlendirmeleri açısından değerlidirler. 

 Kente karakter verme, mimari yapıların değerini arttırma ve onları insan ölçeğine 

yaklaĢtırma iĢlevlerine sahiptirler (Uzun, 2005). 

 

Ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde, ormanlar ile birleĢen kıyılar insanlara kıyıyla 

bütünleĢik alternatif rekreasyonel aktivite olanakları sunarlar. Ülkemiz, Karadeniz‟de 1785 km, 

Marmara Denizi‟nde 1089 km, Ege Denizi‟nde 2805 km, Akdeniz‟de 1577 km ve Adalar‟da 

1067 km kıyı uzunluğuna sahiptir (Anonim, 2006). Kıyılar, aktivitelerin belirli alanlarda 

yoğunlaĢtığı ve yönetiminin zaman ve mekânda önemli bir konu olduğu bölgesel kaynaklardır 

Kıyıları yoğun olarak kullanan ve kentleĢme faaliyetleri olan turizm, tarım, sanayi gibi 

fonksiyonlar, kıyı kaynağının kullanımı konusunda sınırsız rekabet içinde olması, çevre 

bilimcilerin kıyıyı, korunacak bir zenginlik olarak görmelerine neden olmaktadır. (Öztürk, 

2009). Özellikle yaz aylarında bu alanlar; aileler, gençler, yaĢlılar, bireysel turizm olgusuna 

katılanlar gibi birçok farklı grubu içerdiği için, çok sayıda kullanıcıyı ağırlayabilme yeteneği 

nedeniyle tıpkı bir park görevi görebilmektedir (Hall and Page, 2006). 

 

Son yıllarda, kıyı alanlarımızdaki uygulamalar, kıyı özellikleri yeterince gözetilmeden 

gerçekleĢtirilmiĢ, bu durumun sonucunda kıyılarımız ve bu alanlardaki orman varlıklarımız ciddi 
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bir Ģekilde tahrip edilmiĢtir. Bu alanlarımızın doğal yapısının bozulması, yakın gelecekte birçok 

olumsuz riski beraberinde getirecektir. Bu çalıĢma ile; bir deniz kıyısı- orman içi rekreasyon 

alanı olan Aksazlar Koyu‟nun karĢılaĢtığı baskılar saptanmıĢ ve rekreasyonel kullanım 

potansiyeli bakımından sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çözüm önerilerinde 

bulunulmuĢtur. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

Muğla ilinin güneydoğusunda, Teke yarımadasının batı kesiminde yer alan Fethiye ilçesi, 

kuzeyde Denizli ve Burdur illeri, doğuda Antalya ili, güneyde Esen Æayının denize döküldüğü 

Æayağzı, batıda Kapıdağ Yarımadası, ile sınırlanmıĢtır. Fethiye, Türkiye‟nin güneybatısında 36. 

17' 33" Kuzey boylamı 29. 15' 45" doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 3055 km
2
 olup 

kıyı uzunluğu 167 km. dir. Bir deniz kıyısı-orman içi rekreasyon alanı olan ve Fethiye- Göcek 

Özel Æevre Koruma Bölgesinin Fethiye sınırları içinde yer almıĢ olan Aksazlar Koyu; yaklaĢık 

olarak 1500 m2 lik bir alan kaplamakta olup, kumsalıyla, 60-70 yaĢlarındaki Pinus Brutia L. 

ormanı ile, bünyesinde bulundurduğu değiĢik özelliklerdeki maki florasıyla; yüzme, piknik, 

kamping gibi günübirlik rekreasyonel aktivite olanaklarıyla, mavi ve yeĢilin en güzel tonlarının 

buluĢtuğu bir koydur (ġekil 1).  

 

 
ġekil 1. Aksazlar Koyu lokasyon haritası (http://maps.google.com/)  

 

http://maps.google.com/
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AraĢtırmada yöntem olarak analiz, sentez ve değerlendirme yöntemi kullanılmıĢtır. Alanda 

yerinde gözlemler yapılarak fotoğraflar çekilmiĢ ve sorunlar tespit edilmiĢtir. Tüm baskıları 

içeren bir değerlendirme formu oluĢturulmuĢ ve her baskının ileride etkileyeceği faktörler tespit 

edilmiĢtir. Bu tespit ve gözlemler ıĢığında bu baskıların bertarafına yönelik çözüm önerilerinde 

bulunulmuĢtur. 

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

Rekreasyonel kullanımlar sürekli değiĢiklikler göstermekle birlikte, insan yaĢamının önemli bir 

parçası olmuĢtur. Bu olgu, ormanların bugün ve gelecekte rekreasyonel amaçlı kullanımların 

baskısı ile karĢı karĢıya kalmasını kaçınılmaz hale getirmektedir (Yücel vd., 1998). Rekreasyon 

faaliyetlerinin artıĢı el değmemiĢ alanları ve vahĢi bölgeleri kısa dönemli ekonomik çıkar için 

tahrip edebilmektedir. Flora ve fauna çeĢitliliğine zarar vermekte, kirliliğe yol açmakta, erozyon 

yaratmakta ve doğal kaynakları olumsuz olarak etkilemektedir (Avcı, 2007). Aynı zamanda 

ormanlarla bütünleĢik kıyı alanları da birçok hassas ekosistem barındıran kıyılarda süregelen her 

türlü faaliyetin çeĢitli boyutlarda olumsuz etkileri olmaktadır. Tüm bu kullanımların baskısı, 

hassas bir çevre dengesine sahip olan kıyıların ve sahip oldukları ekosistemlerin giderek 

bozulmasının en büyük sebebidir (Öztürk, 2009).  

 

ÆalıĢma alanı günübirlik piknik alanı olarak kullanılmakta olup alanda bulunan tesisler danıĢma 

kulübesi, hizmet binası, 15 adet piknik masası arasında; halka açık 2 adet tuvalet ve soyunma 

kabini, yönlendirici levhalar ve deniz kıyısı oturma birimleri, Ģezlong ve Ģemsiyelerdir. Koyun 

yol güzergâhında bulunan türler Acacia cyanophlla, Citrus limon, Ficus carica, Liquidamber 

oriantalis Nerium Oleander, Olea europea, Punica granatum olup, koya sokulmuĢ olan orman 

Pinus Brutia L. ormanıdır. Koy ilçe merkezine çok yakın olması sebebiyle Fethiye halkına 

günübirlik rekreasyonel kullanım olanakları sunmaktadır. Ancak koy son yıllarda çeĢitli baskılar 

altında kalmakta ve bu baskılarda deniz suyu baĢta olmak üzere çeĢitli unsurlar üzerinde tehditler 

oluĢturmaktadır. Aksazlar koyu için tehdit unsuru oluĢturacak baskılar aĢağıda sıralanmıĢ ve 

ġekil 3.1.‟de gösterilmiĢtir. Bu baskıların ileride etkileyeceği unsurlar ise Tablo 3.1.‟de 

gösterilmiĢtir. Tespit edilen baskılar;  

 

 Yat- çekek bakım ve onarım tesisinden kaynaklanan baskılar (Flora ve fauna üzerindeki 

tahripler, orman alanı üzerindeki baskılar) 

 KarĢı kıyıda yaz kıĢ yoğun bir trafiğe sahip marina ve sintineleri 

 Günübirlik kullanımlardan doğan çeĢitli baskılar 

 Koyun üst tarafından geçen anayol güzergâhından kaynaklanan baskılar (maki florası 

üzerindeki tahripler) 

 Koy yakınındaki yapılaĢmalar ve orman tahribi 

 Her türlü dolgu ve kazı iĢlemi 

 Atıl durumda bulunan yapılaĢmalar, 

 

Yapılan tespit ve gözlemler ıĢığında oluĢturulan Tablo 3.1.‟de en fazla baskı unsuru oluĢturan 

dört faktör ele alınmıĢ ve bu baskıların ileride etkileyeceği faktörler önem dereceleri ile 

gösterilmiĢtir (0=Etkisi yok,1=En düĢük, 5=En yüksek) (Öztürk, 2009). 
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Tablo 3.1. Aksazlar koyu üzerindeki baskılar ve baskı dereceleri 

 BASKILAR ve BASKI DERECELERĠ  

Baskıların 

Etkileyeceği 

Unsurlar 

Yat-Æekek 

Bakım ve 

Onarım 

Tesisi 

Günübirlik 

Kullanımlar 

KonutlaĢma  KarĢı kıyıda bulunan 

gemilerin marina ve 

sintineleri 

Flora  5 2 4 0 

Deniz Suyu 

Kirliliği 

5 1 3 5 

Kıyının 

Fiziksel Yapısı 

5 1 4 1 

Kıyı Estetiği 5 1 3 2 

Orman Alanı 5 2 5 0 

Manzara 

Güzelliği 

5 0 3 2 

Toprak 

Kirlililiği 

5 1 3 1 

 

 

Tablo 3.1.‟de tespit edilmiĢ baskılara bakıldığında en yoğun baskının yat çekek bakım ve onarım 

tesisinden kaynaklandığı görülmektedir. Yat çekek bakım ve onarım tesisinde alanda uygulanan 

iĢlemler her yıl yapılan yıllık bakım ve 2 yılda bir yapılan genel bakım Ģeklindedir. Yıllık ve 

genel bakımda, çelik halatlar ve kazıklar yardımı ile karaya çekilen teknenin tabanına yapıĢmıĢ 

olan deniz kabukları tabandan geminin boyası ile kazınıp yere bırakılmaktadır. Daha sonra 

macun, astar ve boya iĢlemleri uygulanmaktadır. Tekne tabanında birikmiĢ halde bulunan ve 

sintine olarak adlandırılan atıklar yıkanarak zemine bırakılmaktadır. Yapılan temizlik ve boyama 

sonucunda çıkan tüm atıklar doğal zemin üzerine bırakılmakta ve kendi halinde ya deniz suyuna 

yada yeraltına süzülmektedir. Bu iĢlemler sonucunda hem deniz suyu, hem de toprak yüzeyi 

önemli derecede kirlenmektedir. ACME- Kanada laboratuarlarında yapılan kimyasal analiz 

sonuçlarında Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Mn, Fe, As, Cd, Ti, Al, Hg, Se konsantrasyonlarının 

standart değerlerden yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Toprakta meydana gelen bu ağır metal 

kirliliğinin yer altı ve deniz suyunda da beklenmesi doğaldır (Anonim, 2005). Ayrıca bu tesiste 

gemilerin boyanması için kullanılan boya malzemesi, püskürtme iĢlemi ile uygulanmakta olup 

bu iĢlem sırasında tesisin yakın kısımlarında bulunan flora ve fauna da zarar görmektedir. Son iki 

yılda bakım ve onarım tesisi orman alanının daha iç kısımlara doğru sokulduğundan orman alanı 

da büyük oranda zarar görmektedir. Tesisin kıyının doğal estetiği üzerinde de olumsuz etkileri 

çok yüksek düzeyde gözlenmiĢtir. Tesis toprak kirliliği, gürültü ve görüntü kirliliği, atık lirliliği 

ve deniz suyunda oluĢturduğu kirlilikler ile birçok çevre sorununun kaynağı durumundadır. 

Aksazlar koyuna çok yakın mesafede olmasından dolayı koy bu kirliliklerden birinci derecede 

etkilenmektedir. 

 

Aksazlar koyu için bir diğer önemli baskı unsuru da koyun karĢı kıyısında bulunan ve yaz kıĢ 

çok yoğun bir trafiğe sahip olan marina ve buraya yanaĢan gemilerin bıraktığı sintinelerdir. Bu 

baskı faktörü ile deniz suyu önemli bir kirlilik ile karĢı karĢıya kalmıĢ ve koya yakın oluĢu 

sebebi ile kirliliğin deniz suyuna karıĢarak koyda günübirlik denize giren ziyaretçiler için tehdit 

oluĢturmasına neden olmuĢtur. Bu baskı unsurunun da ileride etkileyeceği unsurların etki 

dereceleri Tablo 3.1.‟de gösterilmiĢtir. Marinanın flora ve orman alanı üzerinde bir baskısı 

bulunmazken en fazla etkilediği unsur deniz suyudur. 
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Koyun hafta içi ziyaretçi potansiyeli 50-70 kiĢi, haftasonu ziyaretçi potansiyeli ise 80-100 kiĢi 

arasında değiĢmektedir. Koya gelen ziyaretçiler tarafından günübirlik kullanımların katı atık 

kirliliği, araç trafiğinin orman alanı içine kadar girmesi gibi baskıları dıĢında büyük boyutta bir 

baskısı söz konusu değildir.  

 

Koyun üst tarafından geçen ve diğer koylara ulaĢımı sağlayan anayol güzergâhı yazın daha 

yoğun bir araç trafiğine sahip olmaktadır. Bu durum alanın üst tarafında bulunan ormanlık 

alandaki maki örtüsü için araçların egzoz gazlarından meydana gelen kirliliklere ve darbelere 

maruz kalması ile sonuçlanmaktadır. 

 

A) YAT- ÇEKEK 

BAKIM VE ONARIM 

TESĠSĠ  

  

  
A.1.) FLORA 

ÜZERĠNDEKĠ 

BASKILAR  
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A.2.) YAT- ÇEKEK 

BAKIM VE ONARIM 

TESĠSĠNĠN ORMAN 

ALANI ÜZERĠNDEKĠ 

BASKISI 

  
A.3.) YAT-ÇEKEK 

BAKIM ve ONARIM 

TESĠSĠNĠN 

OLUġTURDUĞU SU 

KĠRLĠLĠĞĠ 

  
B) ATIL DURUMDA 

BULUNAN 

YAPILAġMALAR 

  
C) KARġI KIYIDA YAZ 

KIġ YOĞUN BĠR 

TRAFĠĞE SAHĠP 

MARĠNA VE 

SĠNTĠNELERĠ 

  
D) GÜNÜBĠRLĠK 

KULLANIMLARDAN 

DOĞAN ÇEġĠTLĠ 

BASKILAR 

  
E)KOYUN ÜST 

TARAFINDAN 

GEÇEN ANAYOL 

GÜZERGÂHINDA 

BULUNAN 

ORMANLIK 

ALANLAR 
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F) KOY 

YAKININDAKĠ 

YAPILAġMALAR VE 

ORMAN TAHRĠBĠ 

  
ġekil 3.1. Aksazlar koyu üzerindeki baskılar 

4. Sonuçlar 

Æevre sorunlarının hızla arttığı gerçeği hepimiz tarafından bilinmektedir. Hatta her sorun bir 

zincirin halkaları gibi diğer bir sorunun da sebebi olarak karĢımıza çıkmakta ve bu halkalar 

birbirine eklenerek uzamaktadır. Sorunların ana kaynağı olan insan maalesef bu sorunlardan 

etkilenen en önemli unsurdur. Aslında çevre sorunları olarak karĢımıza çıkan her Ģey temelde 

insan sağlığını etkileyen unsur demektir. Deniz suyunun kirlenmesi demek denizde yaĢayan 

canlıların kirlenmesi hatta soframıza gelen balığın da kirlenmesi demektir. Denizlerden yüzme 

faaliyeti için faydalanmak isteyen insanlar hep temiz köĢeler ararlar. Dolayısıyla bizlerin 

kirlettiği deniz yine bizlere dönmektedir. Aksazlar koyunda günübirlik ziyaretçilerin deniz 

suyunu kullanmaları eğer bu sorunlar devam ederse kullanan insanlara hastalık olarak geri 

dönecektir 

  

Aksazlar koyu Fethiye kent merkezine en yakın koy olduğundan ziyaretçilerine orman içi piknik 

alanı alternatifi sunmaktadır. Ancak sözü edilen baskılar devam ederse bu koy için flora- fauna 

meydana gelecek zararlar, kıyının fiziki yapısında meydana gelecek bozulmalar, koyun deniz 

suyunda oluĢacak kirlilikler, toprak ve orman örtüsünde meydana gelen bozulmalar sonucunda 

artık bu koy orman içi piknik alanı olma özelliğini kaybedecektir.  

 

Koyun rekreasyonel kullanım potansiyeli bakımından sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

aĢağıda belirtilen önlemler alınmalı ve ivedilikle uygulamaya geçirilmelidir. Bunun için gerekli 

kurum ve kuruluĢlarla irtibata geçilerek gerekli denetimin yapılması da sağlanmalıdır. 

 

 Yat çekek bakım ve onarım tesisi baĢka bir yere taĢınmalı bunun içinde tüm bürokratik 

engeller aĢılmalıdır. 

 Koy yakınında bulunan yerleĢimler ve turizm tesisleri için gerekli denetimler 

yapılmalıdır. 

 KarĢı kıyıda bulunan gemiler için bu yoğun trafik baĢka bir noktaya yönlendirilmeli ve 

bu noktada oluĢan deniz suyu kirliliğinin yoğunluğu asgari düzeye düĢürülmelidir. 

 Günübirlik ziyaretçilerin kullanımları denetlenmeli araç trafiğinin orman alanının iç 

kısımlarına doğru sokulması önlenmelidir. 

 Katı atık kirliliğinde oluĢan yığılmalar ve kokunun önlenmesi için donatı sayısı artırılmalı 

ve alanda muhtelif noktalara dağıtılmalıdır. 

 Koya giden yol güzergâhında bulunan ve atıl durumda olan yapılaĢmalar için uygun 

çözümler üretilmelidir. 

 

Ülkemizde kıyı alanlarını ilgilendiren çok sayıda yasal düzenleme bulunmaktadır. Bu 

düzenlemelerin görev verdiği farklı kurumların kıyı alanlarında değiĢik açılardan denetim 

yapması, aralarında koordinasyonun sağlanamaması denetimin etkinliğini azaltmaktadır. Aynı 

kıyı alanında denetim yapan kurumlar, kıyı ihlallerinin giderilmesine yönelik uygulamaları 

diğerlerinden beklemektedir. Denetim ve yönetim karmaĢası yat çekek bakım ve onarım tesisinin 
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baĢka bir bölgeye taĢınması konusunda da yaĢanmıĢ olup çeĢitli bürokratik engellerle 

karĢılaĢılmıĢtır. 

 

 Kıyı alanlarının planlanmasında koruma - kullanma dengesi sağlanamamakta, kullanma 

amacının öne çıktığı görülmektedir. Kıyılarla ilgili faaliyet gösteren kurumların mevzuatlarında, 

kıyıların koruması amacına yönelik hükümlerin yer almasına karĢın, uygulamada bu hükümler 

yeterince dikkate alınmamaktadır. Bu alanlarda düzenli denetim yapılmaması, doğal yapıyı 

bozan ve usulsüz eylemler hakkında genellikle Ģikâyet üzerine bilgi sahibi olunması nedeniyle 

bu tür eylemlerin hangi bölgelerde yoğunlaĢtığı, nedenleri, artma veya azalma eğilimleri 

bilinememekte, etkili önlemler almak için politika belirlenememekte zamanında tedbirler 

alınamamaktadır.  

 

Aksazlar koyu için gerekli yasal tedbirler alınıp denetleme, yönetim ve bakım mekanizması 

geliĢtirilmelidir. Mevcut yasalar ve düzenlemeler gerekli denetim yapılmazsa kağıt üzerinde 

kalmaktan öteye geçmeyecektir. ġüphesiz en kalıcı çözüm insanlığın bilinçlenmesinden 

geçmektedir. Kullanırken korumamız gerektiğini bütün doğal kaynaklarımız için unutmamalıyız. 

Herkesin denetçisi kendi vicdanı olmalıdır. Bugün topraklarında yaĢadığımız bu güzel ülkenin 

her bir karesini bizden sonraki kuĢaklara emanet edeceğimiz düĢüncesiyle hareket etmeliyiz. 

Ancak o zaman bu güzel koy Fethiye halkı için rekreasyon faaliyetlerini yapabilecekleri bir yer 

olmaya devam edecektir.  
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Özet 

Su, insanların ve diğer bütün canlıların varlıklarını devam ettirebilmeleri için vazgeçilemeyen ve baĢka 

hiçbir değerle değiĢtirilmesi mümkün olmayan çok önemli bir kaynaktır. Bu nedenle, insanlar yüzyıllardır 

yerleĢim alanı olarak su havzalarını tercih etmiĢlerdir. Havza,  insanları, kentsel ve kırsal yerleĢimleri, 

tarım ve orman alanlarını, sanayi, iletiĢim ve haberleĢme ağlarını, hizmet sektörlerini ve rekreasyonel 

alanları içine alan bütüncül sosyal, ekonomik ve biyofiziksel bir sistemdir.  

 

Havza sınırlarının içindeki doğal, kültürel ve ekonomik değerlere gelecek nesillerin sahip olma hakkının 

bulunması havzanın bütüncül olarak korunmasını gerektirmektedir. Bu amaçla öncelikle havzaya iliĢkin 

veri tabanının oluĢturulması gerekmektedir. Bu anlamda, Batı Karadeniz Havzası içinde bulunan 2322 

km
2 

büyüklüğünde olan Devrekani Æayı Alt Havzası‟nın doğal kaynak değerlerinin tespiti, çalıĢmanın 

amacını oluĢturmaktadır. Dolayısıyla çalıĢmada, doğal yapı verilerinden topografya, toprak, hidroloji ve 

arazi kullanım verilerini mekansal olarak elde etmek için ArcGIS yazılımı kullanılmıĢtır. Jeoloji, iklim, 

yaban hayatı ve doğal bitki örtüsü verileri literatür taraması, ilgili uzmanlarla yapılan görüĢmeler ve 

yerinde yapılan gözlemlerle derlenmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Devrekani Æayı Alt Havzası, Doğal Değerler, CBS 

 

Abstract 

Water is a very important source for human beings and every living being to continue their lives which is 

impossible to change with any other value. Therefore, people prefer water area for many centuries for 

settling down. Basin is a social, economical and biophysical system, including human beings, urban and 

rural settling areas, agriculture and forest areas, industry, communication and intercommunication, 

service sector and recreational areas. 

 

It is required to preserve basin integrated, in order to have a nature for coming generations, and for 

cultural and economical values. For this purpose, database related to basin must be created. As such, aim 

of this study to constitute the setting of natural source value where lower area of Devrekani Watercourse 

in West Blacksea which is bounded by 2322 km
2
 square. ArcGIS software is used to get locally 

topography, soil, hydrology, area using data. Geology, climate, wildlife and natural plant cover data is 

compiled with interviewing related experts and observing in place. 

 

Keywords: Devrekani Watercourse Sub-Basin, nature resources, GIS. 

 

1.GiriĢ 

Günümüzde su, insan ve ekosistemler için yaĢamsal bir öneme sahip olmasının yanında, 

ülkelerin kalkınmasında temel bir ihtiyaçtır. Enerji, tarım, sağlık ve çevre gibi sosyo-ekonomik 

kalkınmanın baĢlıca sektörleri için itici güç olan su kaynaklarının, çevreyle uyumlu ve entegre 

yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın temel bileĢenlerinden biridir. Su kaynaklarının verimli 

kullanılabilmesi kadar, doğal yenilenme sürecinin temel alınarak gelecek nesillerin ihtiyacının da 

dikkate alınması büyük önem taĢımaktadır. Su kaynakları yönetimi açısından günümüzde geliĢen 

yaklaĢım, kaynak yönetiminin havza bazında ve diğer doğal kaynaklarla entegre biçimde 

gerçekleĢtirilmesidir. Havza, doğal kaynakların planlanmasında, yönetiminde ve analizinde en 

ideal çalıĢma birimi olarak düĢünülmektedir. Sürdürülebilir havza yönetiminde havzanın 

mailto:sevgiozturk37@gmail.com
mailto:gulseven@gazi.edu.tr
mailto:burakaricak@hotmail.com
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çevresel özelliklerinin tanımlanması önemli olmaktadır. Havza planlama ve yönetiminin amacı, 

sürdürülebilir kalkınma temelinde doğal kaynakların optimum kullanımıdır.  

 

Havza yönetimi bir havza sınırı içinde kalan toprak, su, bitki örtüsü varlığı ve burada yaĢayan 

diğer canlılar ile insan faaliyetlerinin birlikte ele alındığı sürdürülebilir doğal kaynak 

yönetimidir. Havza yönetimi, aslında nehrin alt havzaları bazında uygulanması gereken çevresel 

önlemleri içeren bir yaklaĢım metodudur. Önlemleri sıralayabilmek için havzaya iliĢkin tüm 

verilerin elde edilmesi gerekmektedir (Göl, 2008). Bu anlamda çalıĢmada, Devrekani Æayı Alt 

Havzasının yönetim planının oluĢturulmasında kullanılmak üzere doğal kaynak değerleri ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır. Havza yönetimi izleme ve modelleme çalıĢmalarında kullanılan karar 

destek sistemi araçlarından olan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) çalıĢmada doğal kaynak verilerinin 

mekansal olarak ortaya konulabilmesi için tercih edilmiĢtir.  

 

2.Materyal ve Yöntem 

Havza alanının doğal yapı verilerini elde etmek için yerinde gözlem, inceleme, literatür taraması 

ve ilgili taraflarla derinlemesine görüĢme teknikleri kullanılmıĢtır. Topoğrafik yapı (eğim), 

1/25000 ölçekli standart topoğrafik haritalarından ArcGIS yazılımının Triangulated Irregular 

Network modülü kullanılarak hazırlanmıĢ ve eğim sınıfları oluĢturulmuĢtur. Toprak yapısını 

(büyük toprak grupları, arazi yetenek sınıfları, erozyon risk katmanları, topak derinliği) ortaya 

koyabilmek için Ġl Özel Ġdaresi‟nden Kastamonu ili arazi varlığına iliĢkin bilgiler edinilmiĢtir. 

ArcGIS 9.3 yazılımının Analysis tools‟taki extract yöntemi kullanılarak toprak yapısına iliĢkin 

mekansal haritalarının oluĢturulması sağlanmıĢtır. Jeolojik yapıya iliĢkin verileri elde etmek için 

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleĢtirilen Devrekani Æayı 

Havzasına yönelik proje, tez ve makalelerden yararlanılmıĢtır. Hidrolojik yapıyla ilgili Æevre 

Durum Raporlarından ve DSĠ 23. Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Æevre ve Orman Ġl 

Müdürlüğü‟nden edinilen bilgilerden yararlanılmıĢtır. ArcGIS 9.3 yazılımının “Surface 

Analysis” modülü ile standart topoğrafik haritalar kullanılarak “mekansal hidroloji haritası” 

oluĢturulmuĢtur. Ġklim durumu Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü‟nden, doğal bitki örtüsü ve 

yaban hayatı Kastamonu, Ankara ve Bartın Üniversitelerinde yürütülen projeler ve çeĢitli 

bilimsel yayınlardan elde edilen veriler ile ortaya konulmuĢtur. 

 

3.Devrekani Çayı Alt Havzasının Doğal Yapısı 

ÆalıĢmada,  ilk olarak alanın konumu ve sınırları belirlenmiĢ daha sonra alana ait doğal verileri 

ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Devrekâni Æayı Alt Havzası, Türkiye‟nin 29598 km
2
‟lik bir 

sahasını kapsayan Batı Karadeniz Havzası içinde 2322 km
2 

büyüklüğündedir. Havza, Devrekâni 

Æayı ve yan kollarından ibaret açık bir havzadır. Havzanın su potansiyeli 400 milyon m
3‟

tür. 

Kuzeyde Karadeniz, doğu ve güneydoğuda Gökırmak, güneyde Araç, batıda ise Bartın Æayı 

Havzası ile sınırlanmaktadır. Alan, Devrekâni, Daday, Ağlı, Seydiler, PınarbaĢı, Azdavay ve 

Cide ilçelerinin bir kısmını içine almaktadır. Ayrıca, Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli 

Parkı‟nın bir kısmı da çalıĢma alanının içinde yer almaktadır. 2000 yılında (37000 ha) ilan edilen 

milli park, yörenin doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından uluslararası öneme sahiptir. 

Milli parkın, Avrupa‟nın 100, Türkiye‟nin 9 sıcak noktasından birisi olması, WWF tarafından 

2000 yılında “Dünyaya Armağan” edilmesi ve Türkiye‟de PAN Parks sertifikasyon sistemine 

aday tek milli park olması [Ayan ve ark, 2009] çalıĢma alanının önemini arttırmaktadır.  

 

ÆalıĢmada, havza sınırını belirlemek amacıyla 1/100000 ve 1/25000 ölçekli topografya 

haritalarından faydalanılmıĢtır. Sınır, havzadaki ana su kaynağının ve yan kollarının çevresindeki 

en yüksek kotlu noktaların (tepeler, zirveler vb) birleĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢtur. ġekil 1‟de 
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1/25000 ölçekli standart topografik haritaların Arc/info yazılımının TIN modülü kullanılarak 50 

m aralıklarla eĢyükselti eğrileri geçirilerek elde edilmiĢ sayısal arazi modeli gösterilmiĢtir.  

 

 
ġekil 1. Devrekâni Æayı Alt Havza sınırı Sayısal Arazi Modeli 

 

Havzada, doğal yapıyı ortaya koymak için topografik yapı, toprak grupları, jeolojik durum, 

hidrolojik yapı, iklim durumu, doğal bitki örtüsü ve yaban hayatı incelenmiĢtir.  

 

Alanın topografik yapısı incelendiğinde önemli farklılık gösteren eğim yapısı dikkati 

çekmektedir. Alanın eğim durumu, doğal ve sosyo-kültürel faktörleri etkilemekte, dolayısıyla 

yaĢam biçimine de yön vermektedir.  

 

Özellikle tarımsal amaçlı çalıĢmalarda kullanılan eğim grupları haritası, ArcGIS yazılımının 

Triangulated Irregular Network modülü kullanılarak hazırlanmıĢtır. Haritada, düz ve düze yakın, 

hafif eğimli, orta eğimli, dik, çok dik ve sarp eğim sınıfları bulunmaktadır. Arazinin % 74,8‟i 

dik, çok dik ve sarp eğimli, % 26,2‟si ise düze yakın, hafif ve orta eğimli alandan oluĢmaktadır. 

En fazla orana sahip çok dik (% 39,6)  eğim grubudur (Tablo1, ġekil 2). 
 

Tablo 1. Devrekani Æayı Havzası alanının eğim grupları ve yüzdeleri  (1/25000 ölçekli topografik harita) 
 

 

 

 

Eğim sınıfları Alan (km
2
) Yüzde (%) 

% 0-2 Düz ve düze yakın 338 14,5 

% 2-6 Hafif eğimli 78 3,3 

% 6-12 Orta eğimli 170 7,4 

% 12-20 Dik 507 21,8 

% 20-30 Æok dik 920 39,6 

% 30 > Sarp 309 13,4 

Toplam 2322 100 
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ġekil 2. Devrekani Æayı Havzasının eğim haritası 

 

Alanın toprak yapısını ortaya koymak için büyük toprak grupları, arazi yetenek sınıfları, toprak 

derinliği ve erozyon risk haritasına iliĢkin veriler elde edilmiĢtir (Kastamonu Ġli Arazi Varlığı, 

1993). ArcGIS yazılımının Analysis tools‟taki extract yöntemi kullanılarak toprak yapısına 

iliĢkin mekansal haritalarının oluĢturulması sağlanmıĢtır. 

 

Toprak oluĢumu, değiĢik faktörlerin etkisi altında Ģekillenen bir süreç olmakla birlikte iklim 

yapısı, topografya ve ana madde farklılıklarından da etkilenmektedir. AraĢtırma alanında, 11 

farklı toprak grubu bulunmaktadır (ġekil 3) (Kastamonu Ġli Arazi Varlığı, 1993). 
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ġekil 3. Devrekani Æayı Havzasının büyük toprak grupları haritası 

 

Bunlardan toplam alanın % 44,9‟unu kaplayan kahverengi orman toprağı (M) alanda hâkim 

durumdadır. Kireçsiz kahverengi orman toprağı (U) % 33,6 oranıyla 2. en büyük miktarda 

bulunan toprak grubudur. Profilleri kalsiyumca zengin ve baz saturasyonları yüksek olan kestane 

rengi topraklar (C) toplam alanın % 6,1‟ini kaplamaktadır. Toplam alanın sadece % 4,1‟ini 

kaplayan alüvyal topraklar (A), genellikle akarsu vadi tabanlarında bulunmaktadır. Kolüvyal 

topraklar (K) toplam alanın % 3,6‟sını oluĢturmakta genellikle dik eğimlerin eteklerinde yer 

çekimi, toprak kayması, yüzey akıĢı veya yan dereler vasıtasıyla biriktirilmiĢ ve kolüvyum denen 

materyal üzerinde bulunmaktadır. Kırmızı-sarı podzolik topraklar (P) alanın % 2,4‟ünü 

kaplamaktadır. Alanda en az bulunan (% 0,04) hidromorfik alüvyal topraklar (H) yüksek taban 

suyuna ve gleyleĢmiĢ profile sahip alüvyal topraklardır. Æıplak kaya ve molozlar (ÆK), üzerinde 

toprak örtüsü bulunmayan parçalanmamıĢ veya kısmen parçalanmıĢ, sert kaya ve taĢlarla kaplı 

sahalardan oluĢmakta ve alanın % 0,2‟sini kaplamaktadır. Alanın % 0,13‟ünü kaplayan ırmak 

taĢkın yatakları (IY), taĢkın sular ile yıkanmaya maruz kalmaları sonucu toprak materyali 

oluĢturmadıklarından arazi tipi olarak nitelendirilmektedir. Tarıma uygun olmadığı gibi 

üzerilerinde doğal bir bitki örtüsü de bulunmamaktadır. 

 

Arazi yetenek sınıfı sekiz adet olup, ilk dört sınıf arazi (% 51,7) yöreye adapte olmuĢ kültür 

bitkileri ile orman, mera ve çayır bitkilerini iyi bir Ģekilde yetiĢtirme yeteneğine sahiptir (Tablo 

2) (Kastamonu Ġli Arazi Varlığı, 1993). V, VI, VII ve VIII. sınıf araziler (% 48,3) ise genel 

olarak tarım için uygun değildirler (ġekil 4).  
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ġekil 4. Devrekani Æayı Havzasının arazi yetenek sınıfları haritası 

 

Tablo.2. Devrekani Æayı Havzası‟nın arazi yetenek sınıfları ve oranı (Kastamonu Ġli Arazi Varlığı, 1993) 

Yetenek Sınıfları  Alan (km
2
) % Oranı 

I. Sınıf 144 6,2 

II. Sınıf 198 8,5 

III. Sınıf 141 6,0 

IV. Sınıf 721 31,0 

V. Sınıf 46 2,0 

VI. Sınıf 416 17,9 

VII. Sınıf 648 27,9 

VIII. Sınıf 8 0,3 

Toplam  2322 100 

 

Alanda 4 çeĢit erozyon risk sınıfı bulunmaktadır. Devrekâni ve Seydiler civarında çok az ve orta 

iken milli park sınırlarında, PınarbaĢı, Azdavay ve Cide dolaylarında yükseltinin de fazla olduğu 

bölgelerde Ģiddetli ve çok Ģiddetli erozyon (884 km
2
 % 38,2) görülmektedir (ġekil 5). Alan 

genelinde çok az ve orta dereceli erozyon alanlarının (1438 km
2
, % 61,8) hâkim olduğu tespit 

edilmiĢtir.  
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ġekil 5. Devrekani Æayı Havzasının erozyon sınıfları haritası 

 

Havza derin (90+cm), orta derin (90-50cm), sığ (50-20cm) ve çok sığ (20-0 cm) derinlik 

sınıflarından oluĢmaktadır. Alan genelinde sığ toprak hâkimdir. Tarım alanının fazla olduğu 

Devrekâni bölgesinde derin toprak hâkim iken, diğer bölgelerde çok sığ ve orta derin toprak 

hâkimdir. Toplam alanın % 43,2‟si sığ, % 38‟i orta derin, % 9,8‟i çok sığ ve % 9‟u ise derin 

toprak sınıfı grubundandır (ġekil 6). 

 

 
ġekil 6. Devrekani Æayı Havzasının toprak derinliği haritası 

 

Devrekâni Æayı Alt Havzası, ana ve yan kolları ile Kastamonu ili sınırında bulunan Devrekâni, 

Seydiler, Ağlı, Azdavay, PınarbaĢı ve Cide ilçeleri sınırları kapsamında yer alan bir drenaj 

alanıdır. Devrekâni ilçesi sınırları içinde yer alan BaĢakpınar Köyü içinden, doğrudan 

BaĢakpınar Metamorfitleri ve Gürleyik Gnaysı olarak bilinen ve bölgenin en yaĢlı kayaçları 

olarak yüzeylenen Paleozoyik yaĢlı kayaçlardan doğmaktadır (Tunoğlu, 1991). Bu özelliği ile ilk 

doğduğu yer olan kaynak bölgesinde su kalitesi son derece mükemmeldir ve içilebilir su 

özelliğindedir. Devrekâni Æayı, daha sonra akıĢını Daday, TaĢköprü ve Hanönü Ovası 

düzlüğünden sonra kuzeydeki en son ve en verimli ova olan Devrekâni Ovası‟ndan menderesli 

bir yapı ile gerek yan kolları ve gerekse kaynak çıkıĢları ile debisi artarak kuzeybatıda Seydiler 

ilçesine doğru akmaktadır. Bu kesim tamamen Kuvaterner yaĢlı alüvyondan oluĢan ve bölgenin 

en genç sedimanlarını barındıran Devrekâni senklinali içinden akmaktadır. AkıĢ boyunca 

Seydiler, Ağlı, PınarbaĢı, Azdavay ve Cide bölgesinde kuzeye doğru gittikçe topografyanın da 

sertleĢmesine bağlı olarak özellikle Geç Kretase, Eosen (Tunoğlu, 1992a, 1993, 1994) PınarbaĢı 
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ve Azdavay yöresinde ise Jura-Kretase, yaĢlı (Küre Dağları) dağ silsilelerini de yarıp derin 

kanyonlar oluĢturarak denize ulaĢmaktadır. Bu arada özellikle Seydiler Senklinal düzlüğünde 

Geç Eosen yaĢlı sedimanter birimleri, geçerken yörede menderesli bir akıĢ sergilemektedir 

(YeĢilyurt ve ark., 2005, Yıldız ve ark., 2007). Bazı kesimlerde Erken ve Orta Jura (Tunoğlu, 

1992b) birimlerini kat eden Devrekâni Æayı, Ofiolitli kayaçlar olarak da tanımlanan yeĢil renkli 

serpantinitler ve bazı kesimlerde plütonik sokulumları katederek Cide yöresinde Erken Geç 

Kretase yaĢlı sedimanter birimler arasından Karadeniz‟e ulaĢmaktadır. 

 

Kastamonu ilinde en önemli akarsu kaynakları Gökırmak ve Devrakani Æayları ile bunların yan 

kollarıdır. Bu akarsuların yıllık ortalama akımları 3284,02 hm³/yıl‟dır (Kastamonu Valiliği, 

2006). Kastamonu ilindeki yerüstü suları ve yıllık ortalama akımları Tablo 3‟de verilmiĢtir. 
 

Tablo 3. Kastamonu ilinde bulunan akarsular (Sinop-Kastamonu-Æankırı Planlama Bölgesi, 2008). 

Alt 

Bölge 

Ġl Adı Akarsu Adı Uzunluğu  

(km) 

Ortalama  

Akım 

(hm³/yıl) TR82 Kastamonu Gökırmak Nehri 208 544,2 

Devrekâni  Æayı 146,7 719,9 

Ezine Æayı 45  

Araç Æayı 80 286,0 

Aydos (ġehribani) Æayı 60 297,2 

Zarbana Æayı 42 249,9 

 

Devrekâni Æayı‟nın debisi saniyede 4 m³, uzunluğu 150 m‟dir. Devrekâni ilçesinin kuzeyinden 

doğan çay, batı yönünde akarak Seydiler çevresinde Bük, Ġncesu, Halat ve Yamanlı dereleriyle 

bağlanarak Azdavay ilçesine, daha sonra Toka-Akçay ve Kanlıdere ile bağlanıp Cide ilçesinin 

batısından Karadeniz‟e dökülmektedir (Devrekâni Akarsu Havzası Master Plan Raporu, 1987). 

Hidroloji haritası ArcGIS yazılımının “Surface Analysis” modülü ile topografik haritalar 

(1/25000) kullanılarak oluĢturulmuĢtur (ġekil 7). Bu derelerin haricinde pek çok sulu ve kuru 

dereler ana dereye bağlanmaktadır. Yeraltı su kaynakları, pınarlar, Ģelaleler, kanyonlar, düdenler 

de alanda bulunmaktadır 

 

 
ġekil 7. Devrekani Æayı Havzasının Hidrolojik Yapı Haritası 

 

Havzada, Devrekâni Ovasını sulamak amacıyla DSĠ tarafından Ġncesu Deresi üzerinde Beyler, 

Bük Deresi üzerinde Kulaksızlar Barajı inĢa edilmiĢtir. Beyler Barajı 2001 yılında inĢa edilmiĢ, 

2003 yılından itibaren planlı su dağıtımına baĢlanmıĢtır. Beyler Barajı Sulaması: 5178 ha (net), 
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6121 ha (brüt), toplam depolama hacmi: 25000 hm
3
‟tür (TR8 Batı Karadeniz Bölgesi Tarım 

Master Planı, 2007). Kulaksızlar Barajı ise henüz faaliyette değildir. Bölge, barajlardan sulama 

amaçlı faydalanırken, içme suyu olarak kuyulardan (5 adet kuyu) ve kaynaklardan (13 adet 

kaynak) faydalanmaktadır.  

 

Yeryüzü Ģekillerinin çeĢitliliğinden dolayı iklim özellikleri farklılık göstermektedir. Karadeniz 

sahil kesiminde Karadeniz iklimi görülürken, iç kesimlerde yükseklikleri fazla ve denize paralel 

olan Küre Dağ silsilesinin iç bölge ile irtibatını kesmesinden dolayı karasal iklim tipi hüküm 

sürmektedir (Sinop-Kastamonu-Æankırı Planlama Bölgesi, 2008). Alan, Okyanus iklim tipinden 

Akdeniz iklim tipine geçiĢ kuĢağında kalmaktadır. Kastamonu ve Daday istasyonlarında karasal 

yağıĢ rejimi, Azdavay‟da Akdeniz tipi yağıĢ rejimine dönüĢürken, güneyde yarı-karasal, Cide‟de 

yani kuzey kısımlarda daha nemli Oseyanik tipte yağıĢ rejimi görülmektedir (Öztürk, 2004). 

Devrekâni ve Cide ilçelerine ait iklim verilerine göre, en düĢük sıcaklık ortalaması Devrekâni 

ilçesinde Ocak Ayında (-22,6
0
C) görülürken, en yüksek sıcaklık ortalaması Haziran Ayında 

(31,0
0
C) görülmektedir. Cide ilçesinde en düĢük sıcaklık yine Ocak Ayında (-2,1

0
C) görülürken, 

en yüksek sıcaklık Haziran Ayında (33,4
0
C) görülmektedir. Yıllık yağıĢ miktarının mevsimlere 

göre dağılımı Devrekâni için incelendiğinde, yılın en yağıĢlı mevsiminin yaz mevsiminde ve 

Temmuz Ayında (159,7 kg/m
2
) olduğu görülmektedir. Cide ilçesinde ise yağıĢ miktarı Ocak, 

ġubat, Mart, Temmuz ve Eylül (~182 kg/m
2
) aylarında yüksek değerlerde görülmektedir 

(Kastamonu Meteoroloji Ġstasyon Müdürlüğü, 2009). Bölgede, iklim tiplerinin çeĢitlilik 

göstermesi, bölgenin bitki örtüsünün zenginliğini ortaya koymaktadır.  

 

Bölgenin yükselti çeĢitleri, toprak yapısı ve iklim tipindeki çeĢitlilik, özgün çeĢitlenen bitki 

örtüsü oluĢumunu sağlamıĢtır. Devrekâni ve Seydiler bölgesinde step ve çayır formasyonları, 

PınarbaĢı, Ağlı, Azdavay, Daday ve Cide bölgelerinde daha çok ormanlık alan hâkim 

durumdadır. Alanın doğal bitki örtüsünü ortaya koymak için yapılan literatür taramasında, 

Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli Parkı‟nda yapılan flora çalıĢmalarına rastlanmaktadır. 

Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli Park alanında, kuzeyde Avrupa-Sibirya kökenli, kıyı ve 

kıyıdan iç kısımlara doğru Akdeniz kökenli, güneyde Ġran-Turan kökenli türlere rastlanmaktadır. 

Alanın Ġç Anadolu‟ya bakan güney kesimlerde pseudomaki vejetasyonlarına rastlanmaktadır. 

Alanda bulunan ve Bern SözleĢmesi (Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal YaĢam Ortamlarının 

Korunması SözleĢmesi) listesinde yer alan tehlike altındaki 6 adet habitat alanı (Batı Karadeniz 

Kayın Ormanları, Güneydoğu Avrupa MeĢe-Gürgen Ormanları, Öksin Akarsu Yatağı Ormanları, 

Ġç Karadeniz MeĢe Ormanları, Karadeniz ġimĢir-Uludağ Göknarı Ormanları,  Batı Karadeniz 

Öksin Kayın-Uludağ Göknarı Ormanları, Batı Karadeniz Öksin Sarıçam Ormanları, Karadeniz 

Karaçam Ormanları) bulunmaktadır. Alan, oldukça yaĢlı bir orman alanına sahip olmasına karĢın 

ekolojik açıdan son derece dinamik bir yapıya sahiptir (Vurdu ve ark., 2002). 

 

Yaban hayatı özelliklerini ortaya koymak için yapılan literatür çalıĢmalarında, yine milli park 

sınırları içinde yapılmıĢ çalıĢmalara rastlanılmıĢtır. Ancak, Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli 

Parkı‟nda da fauna ile ilgili çalıĢmaların yetersizliği verilen bilgilerin eksik olmasına neden 

olabilmektedir. Bölgede, BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Projesi kapsamında 

yapılan çalıĢmalar sonucu, 15 familyadan 48 memeli türün var olduğu saptanmıĢtır. Ülkedeki 

memeli hayvan tür sayısının 160 olduğu düĢünüldüğünde bölge, Türkiye memeli hayvan tür 

sayısının ¼‟ünden fazlasına sahip olmaktadır. Yine Proje kapsamında 39 familyadan 145 kuĢ 

türünün bölgede yaĢadığı ve bunlardan 46‟sının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğu 

belirlenmiĢtir. KuĢ türleri dıĢında birçok kabuk böceği türleri de tespit edilmiĢtir (Ketenoğlu, 

2001). Ayrıca, soyu tükenmekte olan yarasa, vaĢak, tilki, susamuru ve geyik gibi milli park 

alanında bulunan kuĢ ve memeliler uluslararası ölçekte koruma altındadır (Vurdu ve ark., 2002). 
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Azdavay Kartdağı‟nda geyik, karaca gibi yaban hayvanlarını koruma ve geliĢtirme sahası 

bulunmaktadır. 

 

Yaban hayatı geliĢtirme sahası; Alanda bir adet yaban hayatı geliĢtirme sahası, 1 adet yaban 

hayatı yerleĢtirme sahası, 1 adet örnek avlak alanı bulunmaktadır. Bölge kuĢ türü ve memeliler 

yönünden oldukça zengindir. Alan, belli mevsimlerde hayvan türüne göre ava açılmakta, diğer 

zamanlarda koruma altına alınmaktadır. 

 

4.TartıĢma ve Sonuç 

Bugün ihtiyaç temeli üzerine kurgulanmıĢ su kaynaklarını arttırmaya yönelik yatırımların yeni su 

kaynaklarına eriĢebilmenin maliyetini arttırması varolan kaynakların etkin bir Ģekilde yönetimi 

konusunda politikaların geliĢtirilmesini zorunlu kılmıĢtır. Su kaynaklarının verimli kullanımını 

sürdürülebilir kalkınma paradigması kapsamında ele alan yaklaĢımlar arazi kullanım kararı ile su 

tüketimi arasında sıkı bir iliĢkinin olduğunu ortaya koymuĢtur. Optimum arazi kullanım 

kararlarının sağlanması için alana iliĢkin tüm verilerin detaylı bir Ģekilde oluĢturulması ve havza 

ölçeğinin kullanılması gerekmektedir.  

 

Havzanın karakterizasyonunu ortaya koyabilmek için özellikle fiziksel yapının ortaya konması 

gerekmektedir. Oysaki günümüzde kalkınma hedeflerine ulaĢmak için alınan kararlarda doğal 

çevreyle ilgili veriler genellikle ikinci planda tutulmaktadır. Tek yanlı ekonomik 

değerlendirmelere dayanan planlamalar baĢlangıçta hedefe ulaĢır görünse de, uzun dönemde 

geçerliliğini yitirmekte, önemli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

anlamda çalıĢmada, doğal yapı verileri ortaya konmuĢ ArcGIS yazılımı kullanılarak mekansal 

olarak gösterimi sağlanmıĢtır. Verilerin güncellenmesi, paylaĢımı için kullanılan bu uygulama 

aracı çeĢitli modelleme çalıĢmaları için de tercih edilmektedir. 

 

ÆalıĢmada, elde edilen verilere göre, su kaynaklarına iliĢkin tehdit unsuru oluĢturabileceği 

düĢünülen doğal afet risklerinden,  3. ve 4. derece erozyon alanları, çok sığ ve sığ derinliğindeki 

toprak grupları, ırmak taĢkın alanları, sarp ve çok dik eğim sınıfındaki alanlar, arazi kullanımını 

etkileyecek deprem kuĢakları, I. ve II. sınıf arazi yetenek sınıfının bulunduğu bölgede iklim 

verilerinin tarım sektörünün geliĢimini olumsuz etkilemesi, alanın doğal bitki örtüsü ve yaban 

hayatı yapısı ile ilgili yeterince veri bulunmaması, hassas ekosistem alanlarında gerekli denetim 

ve korumaya yönelik önlem alınmaması önemli olanlarındandır. 

 

ÆalıĢmada, erozyon riski (3. ve 4. derece) taĢıyan alanların, çok sığ ve sığ derinliğindeki toprak 

gruplarının, çok dik ve sarp eğim grubundaki alanların birbiri ile hemen hemen örtüĢtüğü, 

PınarbaĢı ve Cide bölgelerinde yoğun olarak riskli bölgelerin bulunduğu görülmektedir. Ancak, 

Kastamonu Æevre ve Orman Ġl Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon ġube Müdürlüğü ile 

yapılan görüĢmeler ve araĢtırma verileri neticesinde bu alanların ormanlık alanlarla kaplı olduğu 

ve önemli bir risk teĢkil etmediği belirlenmiĢtir. En önemli geçim kaynağının hayvancılık olduğu 

bölgede mera alanı, toplam alanın % 4,3‟ünü kaplamaktadır. Alanda yeterli mera alanlarının, 

planlı bir otlatma ve mera yönetim planlarının bulunmaması nedeniyle yöre halkının orman içi 

açıklıkları kullanması, özellikle dağlık bölgelerde otlatılan alanın geniĢleyerek bozulmasına 

neden olmaktadır. Havzalarda yanlıĢ arazi kullanımı, su kaynaklarına ve üretim miktarlarına 

tehdit oluĢturmaktadır.  

 

Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli Parkı, Kartdağı Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası, 

Devrekâni ilçesinde yoğunlukta bulunan 1. ve 2. sınıf tarım arazileri, alanın hemen hemen her 
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bölgesinde hâkim olan orman alanı, mera alanı havzanın sosyo-ekonomik geliĢimini sağlayan 

potansiyel kullanımları olarak belirlenmiĢtir. 
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Özet 

Dikili haldeki ağaçların iç kısımlarında oluĢan çürüme ve boĢlukların zamanında belirlenmesi ve takibi, 

bu ağaçlar için gerekli koruma önlemlerinin alınabilmesi açısından önemli bir konudur. Türe ve çevresel 

etkilere bağlı olarak, belli bir yaĢtan sonra  (özellikle öz odunu dayanıklı olmayan türlerde) mantar vb. 

etkisi ile ağaçların iç kısımlarında çürümeler baĢlamakta, bir süre sonra bu kısımlarda boĢluklar 

oluĢmaktadır. Bazı ağaçlarda oluĢan iç boĢluklar gözle görülebilir veya bazı dıĢ göstergeler yardımıyla 

tahmin edilebilir olduğunda koruma önlemleri alınmaktadır. Fakat ağaçların içinde oluĢan çürük ve 

boĢluklar dıĢtan tespit edilemediğinde, özellikle sahip olduğu bazı niteliklerinden dolayı koruma altına 

alınan anıt ağaç ve meĢcereler gibi  çok değerli varlıkların biranda kırılması ve devrilmesi söz konusu 

olmaktadır. Ayrıca Ģehir içi ve yol kenarı ağaçlandırmalarında bu durumdaki ağaçlar, rüzgar, kar vb. 

etkilerle ya da aniden devrilerek insan ve her türlü nesne güvenliğini tehdit eden bir duruma 

gelebilmektedir. Literatürde, dikili haldeki ağaçlarda bu kusurların belirlenebilmesine yönelik farklı cihaz 

ve yöntemlere iliĢkin açıklamalar mevcuttur. Bu bildiride, herhangi bir tahribat yapmadan dikili haldeki 

ağaçların iç kısımlarındaki çürük, kovuk, boĢluk vb. oluĢumların belirlenmesini sağlayan tahribatsız 

muayene yöntemleri genel olarak tanıtılmıĢ ve Isparta ilinde termal kamera ve rezistograf (IML 

Resistograph) cihazı kullanılarak yapılan tespitlerden örnekler verilmiĢtir.  

 
Anahtar kelimeler: Tahribatsız muayene, dikili ağaç, iç çürük, iç boĢluk  

 
Abstract 

Determination and monitoring of internal cavities and decaying tissue is an important topic to take 

required precautions in the right time (against to break, a sudden collapse or so) for hazard standing trees. 

Depending on species and environmental effects, after a certain age some decays are formed by fungi etc. 

in inner part of trees (particularly in which have non resistant hearth woods) and cavities occurred in 

progress. It is possible to take some precautions against to undesirable circumstances of protected trees if 

any signs of damage are visible and noticeable from the exterior. Otherwise it is possible to suddenly 

break or collaps of these valuable trees. Additionally, hazard trees of urban plantations may cause a 

variety of material and moral losses even threaten human safety. There are different non-destructive 

methods that introduced on the determination of internal defects of standing trees. In this paper, the non-

destructive inspection methods which allow internally assessment of hazard trees generally introduced 

and our findings, obtained from large diameter trees from Isparta region by using a thermal camera and 

IML Resistograph device, shared. 

 

Keywords: NDT, standing tree, internal decay, internal cavity 

 
1. GiriĢ 

Dikili haldeki ağaçlarda, özellikle yaĢlı ve öz odunu dayanıklı olmayan türlerde, belli bir süre 

sonunda mantar vb. etkisi ile ağaçların iç kısımlarında çürümeler baĢlamakta ve bir süre sonra bu 

kısımlarda boĢluklar oluĢmaktadır. Bu sebeple Ģiddetli kar, rüzgâr vb. nedenlerle ağaçlarda 

kırılma, devrilme meydana gelmektedir. Bazı ağaçlarda oluĢan iç boĢluklar gözle görülebilir 

olduğunda koruma önlemleri alınmakta (içlerinin çimento vb. destekleyici bazı maddelerle 

doldurulması, dıĢtan bazı malzemelerle desteklenmesi gibi); fakat çürük ve boĢluklar dıĢtan fark 

edilemediğinde söz konusu önlemler alınamamaktadır. Dikili canlı ağaçların iç kısımlarında 
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meydana gelen kusurları ağaca zarar vermeden belirlemek, hem gerekli koruma önlemlerini alıp 

bu ağaçları korumak hem de örneğin ani kırılma sebebiyle ortaya çıkacak çok yönlü zararları en 

aza indirmek için önemlidir. Nitekim bu amaçla, geçmiĢten günümüze pek çok yöntem kullanıla 

gelmiĢtir.  

  
Bu bağlamda kullanılan en basit, eski ve yaygın uygulama bir çekiç vb. aletle gövdeye vurmak 

ve çıkan sese göre yorum yapmaktır. Bu, basit, kolay, ucuz ve hızlı bir yöntemdir. Fakat doğru 

yorumlar yapılabilmesi için en önemli konu bu iĢlemi yapan kiĢinin çok deneyimli olması Ģarttır. 

Ayrıca, iç kısımlardaki boĢluk ve çürüklük ilerlemiĢ bir safhada ise, yapılan tahminlerin 

doğruluk payı artmaktadır. BaĢlangıç aĢamalarında olan kusurların bu Ģekilde belirlenebilmesi ve 

sürekli takip edilebilmesi olanağı yoktur. Uygulamada elde edilen sonuçların güvenilirliği ve 

doğruluğu, tamamen, yöntemi kullanan kiĢinin bilgi ve tecrübesine bağlı olduğundan, bu 

uygulamaya bilimsel bir yöntem olarak bakmak pek doğru olmayabilir (Güller, 2005). 

  
En basit uygulamalardan bir diğeri, ağaçlardaki görsel emareleri değerlendirip karar vermektir. 

Bu emareler mantarların (fungusların) üreme organları (Çürüklük, yalnız üreme organının 

görüldüğü kısımda değil, ağaçta aĢağı ve yukarı doğru çok geniĢ bir kısma yayılabilmektedir.), 

renk değiĢimleri, çatlaklar, kabukta meydana gelen geniĢ kayıplar ve budanmıĢ dallar, yaprak, 

ibre sayısı ve rengi, kozalak sayısı vb. sayılabilir. Bu yöntemin etkinliği de yine incelemeyi 

yapan kiĢinin bilgi ve tecrübesine göre değiĢmektedir.  

 
Bir diğer basit yöntem, ağaçtan artım burgusu ile alınan artım kalemlerinden bir değerlendirme 

yapmaktır. Artım kaleminin ağaçtan alındığı yükseklikte mevcut olan kusurlar hakkında görsel 

bir fikir edinmek mümkündür. Ayrıca artım kalemleri üzerinde meydana gelen oluĢumun 

etkilerini (yoğunluk, direnç kaybı vb. özel ekipmanlar yardımı ile) ölçmek mümkündür 

(Maeglin,1979; Mattheck ve Breloer, 1994; Mattheck vd., 2001). Yöntem, her ne kadar 

tahribatsız test yöntemlerinden sayılsa da, ağaçtan alındığı yere, ağacın yaĢına, burgu kalınlığına 

vb. bağlı olarak, ağaç açısından bazı sakıncaları söz konusudur. Ayrıca burgu alınan kısmın 

mantar enfeksiyonuna açık bölge oluĢturması da bu yöntemin olumsuz bir özelliğidir 

(Maeglin,1979).  

 
GeliĢmiĢ yöntemlere gelince: radyografi (Filler, 1972; Habermehl ve Ridder, 1993,95; Bucur, 

2003), termografi (Catena vd.,1990; Catena, 1991, 1992; Moore, 1998; Catena ve Catena 

2000,2008; Catena 2002,2003), odun dokusu delinerek incelemeyi mümkün kılan örneğin 

Shigometer (Ostrofsky ve Shortle, 1989), DDD (Decay Dedecting Drill) (Seaby, 1990), 

Resistograph (Rinn, 1994); Micro-Drills (Dolwin, 1996) ve ses dalgaları ile inceleme yapmayı 

sağlayan cihazlar (Sandoz ve Lorin, 1994; Bethge et al, 1996 ;Anonim, 1998; Berndt vd., 1999; 

Anonim, 2000; Bucur, 2003;Deflorio et al. 2008)‘dir. Bu yöntemlerin dayandığı temel prensipler 

dikkate alınıp kullanılan cihazlar için farklı gruplandırılmalar yapılmıĢtır. Örneğin; 1- Elektrik 

iletkenliğini ölçen cihazlar, 2- Delme direncini ölçen cihazlar, 3- Ses dalgaları ile inceleme 

yapan (tek darbe sonic ve ultrasonic) cihazlar, 4- Artım kalemi örneklerini kullanan cihazlar ve 

5-  Bilgisayarlı tomografi cihazları Ģeklinde beĢ gruba ayrılmıĢtır (Jonstone et al 2010).  

 

Basit tahmin uygulamalarına göre daha ileri inceleme ve tahminlere olanak sağlayan cihazlar da 

mevcuttur; fakat bunların maliyeti daha yüksektir ve incelemeler genellikle daha uzun zaman 

almaktadır. Hatta bazı uygulamalarda, birden fazla operatöre ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu 

aletlerin genel olarak ağaca yakın konumlandırılması da gerekmekte ve yöntemlerin bazıları için 

ağacın iç kısımlarına doğru, 2-3 mm bile olsa delikler açılmaktadır. Radyografik (x-ray) ölçüm 

yapan aletlerde ise, her zaman çevre ve insan sağlığı açısından bir risk söz konusudur (Emerson 
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et al., 1998; Catena, 2002; Shull, 2002; Bücür, 2003). Bildiride sayfa sınırlaması olması 

nedeniyle burada tüm yöntemler ve cihazların ayrıntılı açıklanması mümkün olamamıĢtır. 

Bununla birlikte, sahip olduğumuz cihazlar ile gerçekleĢtirdiğimiz uygulamalar açıklanırken, 

kullandığımız yöntemler, biraz daha ayrıntılı açıklanmıĢtır. 

 
2. ÇalıĢmada Kullanılan Tahribatsız Yöntemler 

  

2.1. Termografi  
Ġnfrared termografinin geçmiĢi 1800‘lü yıllara dayanmaktadır. Ġngiliz fizikçi William Herschel 

termal radyasyonu keĢfetmiĢtir. Daha sonra, Macedonio Melloni, Gustav Kirchhhoff, James 

Clerk Maxwell, Joseph Stefan, Ludwig Boltzmann ve Max Planck gibi bir çok araĢtırmacının 

çalıĢmalarından elde ettiği baĢarılı sonuçlar neticesinde termografi pek çok alanda (tıp, tarım, 

çevre, termo-akıĢkanlar dinamiği, ormancılık, komposit materyaller vb.) kullanılan yararlı bir 

teknik haline gelmiĢtir (Bucur, 2003; Meola ve Carlomagno, 2004). Termografi temassız (non-

contact) ve tahribatsız (non-destructive) bir test metodudur. Bu metotta, tek termal kamera ile bir 

objenin sınırlı bir derinliğe kadar termal yapısı hakkında bilgi edinmek mümkündür. Diğer 

tahribatsız muayene metotları ile karĢılaĢtırıldığında termografi, geniĢ alanlarda nispeten daha 

hızlı çalıĢmayı sağlayan bir yöntemdir. Bu özelliği ile termografi endüstriyel alanda kalite 

kontrol amaçlı kullanılmaktadır (Güller, 2005).  

 

Ġnfrared enerji (IR), radyo dalgaları, x-ıĢınları, görülebilen ıĢık gibi elektro manyetik enerjinin 

bir Ģeklidir. Elektro manyetik radyasyonun tüm formları düz bir hatta ve dalga Ģeklinde hareket 

ederler. Bunların arasındaki fark, dalga boylarının farklı olmasıdır. IR‘ nin dalga boyu çok uzun 

olduğu için (yaklaĢık olarak 2-14 µm) insan gözü tarafından görülemez. Atmosferik absorbsiyon 

nedeniyle, IR nin hava yoluyla olan iletimi (transmisyon)  kısa (2-6 µm) ve uzun (8-14 µm) 

olmak üzere iki dalga boyunda meydana gelir. Görülebilir ıĢığın aksine, IR de mutlak sıfır 

sıcaklığın üzerinde her Ģey, çok soğuk objeler bile (örn. buz küpleri) infrared enerji yaymaktadır. 

Objenin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa IR ıĢınımı da o kadar yüksek olmaktadır. Kısaca,  IR 

insan gözü ile göremediklerimizin görülmesine sağlayan bir tekniktir (Roth vd. 1997; Hellier, 

2001; Meola ve Carlomagno, 2004). Bir yüzeyden yayılan enerjinin miktarı bazı faktörlere 

bağlıdır ve Stefan-Boltzmann formülü ile ifade edilir. 
 
 
 
 

 
 
 

 

IR kameralar Stefan-Boltzmann kanunu temel alınarak geliĢtirilmiĢtir. IR kamera tarafından 

belirlenen enerji emissivite katsayısına (uzun dalga boylu radyasyonu yayma katsayısı) bağlıdır. 

Bu katsayı bütün termografik çalıĢmalarda temel sınırlayıcı faktördür. Tekrarlanabilir, doğru 

ölçümlerin yapılabilmesi için bu katsayının yüksek olması (Є >0,50) gereklidir (Güller, 2005).  

 
2.1.1. Termografinin Dikili Haldeki Ağaçlarda Kullanımı 

Dikili ağaçların iç kısımlarında bulunan çürük, kovuk vb. oluĢumların belirlenmesine iliĢkin 

çalıĢmalarda termografinin kullanımı sınırlı olmakla birlikte son derece baĢarılıdır (Catena 

vd.,1990; Catena, 1991, 1992; Moore, 1998; Catena ve Catena 2000, 2008; Catena 2002, 2003). 

Yöntemdeki hareket noktası; dikili haldeki ağaçlardaki iç boĢlukların ve boĢluk olmayan 

alanların, çürük ve sağlam dokuların termal özelliklerinin (termal iletkenlik ve kapasite) farklılık 

Q = σ*Є*T
4      

 

Q = IĢıma ile transfer edilen enerji 

σ = Stefan-Boltzmann sabiti (0,1714*10
-8

 Btu/hr*ft
2
*R

4
) 

Є = Yüzeyin emisivite değeri 

T = Yüzeyin mutlak sıcaklığı 
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göstereceği ve dolayısıyla yüzey sıcaklıklarında da farklılıklar meydana getireceği esasına 

dayanmaktadır (Güller, 2005).  
 

Isparta- Eğirdir ilçe merkezinde bulunan ve ilçe halkı tarafından çok değer verilen kavak ve çınar 

ağaçlarının bulundukları konum itibariyle herhangi bir tehlike oluĢturup oluĢturmadıklarının 

belirlenmesi amacıyla 07/08/2011 tarihinde FLIR 7 termal kamera kullanılarak incelemeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu görüntülere örnek olarak elde edilen iki görüntüden  kavakdan (Populus 

alba) elde edilen ġekil 1 (A)‘da, çınardan (Platanus orientalis) elde edilen ġekil 1 (B)‘de 

verilmiĢtir. Görüntülerin alındığı andaki sıcaklık 29,7 
O
C, bağılnem  %32‘dir. Yakın görüntüler 

ağaçtan genel olarak 1 m mesafeden çekilmiĢtir ve görüntünün alındığı anda yüzeyde direkt 

güneĢ ıĢını teması yoktur. Ağaçlardan genel görüntü alınması için daha uzak mesafeden de (3-5 

m) görüntüler alınmıĢtır. Zira 20-25 m mesafeye kadar görüntüler alınabilmektedir (Catena et 

al.1990). Daha önce bu konuda yapılan çalıĢmalarda görüntüler alındıktan sonra ağaçlar 

kesilerek alınan görüntüler değerlendirilmiĢtir. Fakat bu çalıĢmada incelenen ağaçların tarihi ve 

kültürel bir öneme haiz olması nedeniyle bu mümkün olmamıĢtır. O nedenle, daha önceki 

çalıĢmalardan hareketle görüntü üzerindeki soğuk alanların (Kırmızı, turuncu ve sarı sıcak; yeĢil, 

mavi ve lacivert soğuk alanları göstermektedir.) çürüklük ve hatta oluĢmuĢ boĢluklara delalet 

ettiği düĢünülmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

2.1.2. Termografi Yönteminin Avantaj ve Dezavantajları 

Yöntemin en önemli avantajı, ağacın canlılığına olumsuz bir tesirinin olmamasıdır. Çünkü 

incelenen ağaca herhangi bir zarar verme, herhangi bir darbe uygulama veya herhangi bir Ģey 

çakma, hatta çevreye herhangi bir zarar verme söz konusu değildir.  Kullanılan marka ve modele 

bağlı olarak kamera ağırlığı değiĢmektedir (Catena, 2002; FLIR system, 2011). ÇalıĢmamızda 

kullanılan kameranın ağırlığı, tek baĢına 340 gram, taĢıma çantası ile birlikte 3 kilo civarındadır.  

Termal görüntüleri, çekim esnasında kameranın monitöründen izlemek ve istenen görüntüleri 

kaydetmek mümkündür. Bu yöntem sayesinde, ağaçların iç kısımlarında oluĢan çürük, kovuk vb. 

oluĢumların dıĢtan fark edilebilen herhangi bir belirtisi olmasa bile, belirlenebilmektedir (Catena 

A B 

ġekil 1. Kavak (A) ve çınardan (B) elde edilen termal görüntüler 
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ve Catena 2008). Ayrıca bu yöntem sayesinde ağacın iç kısımlarında meydana gelen menfi 

oluĢumları erkenden belirlemek ve geliĢimlerini takip etmek de olasıdır; böylece, gerekli koruma 

önlemleri de hemen alınabilir. Yöntemi öğrenmek için birkaç günlük bir kurs yeterlidir (Catena, 

2003). Yöntemin daha önce 120 cm göğüs çapına kadar olan ağaçlarda baĢarıyla uygulanabildiği 

bilinmektedir  (Güller, 2005). Yaptığımız çalıĢmada incelediğimiz ağaçların göğüs çapları, 

çınarda 213 cm iken kavakta 180 cm‘dir.  

 
Yöntemin en önemli dezavantajı kullanılan kameranın  (modeline göre değiĢmekle birlikte) 

oldukça pahalı olmasıdır. Mesela, kullandığımız kameranın fiyatı 2900 avro‘dur ve bu 2011 yılı 

fiyatı olup taĢıyıcı çanta vb. fiyata dâhil değildir. GeliĢmiĢ kameralarda fiyatlar önemli oranda 

yükselmektedir. Bununla birlikte yöntemin tıp, endüstri, askeri uygulamalar, yaban hayatı 

çalıĢmaları vb. geniĢ bir kullanım alanı vardır. Bu nedenle sistemin fiyat dezavantajı çok yönlü 

kullanım avantajı ile birlikte değerlendirilmelidir.  Ayrıca kameraları, belirli sürelerle kiralama 

seçeneği de vardır. En önemli ikinci dezavantaj ise, yöntem sadece bir zararın varlığını ve 

gövdenin hangi kısımlarına yayıldığını tespit etmede kullanılabilmekte; zararın niteliğini ve 

nedenlerini bu yöntemle tespit etmek mümkün olamamaktadır. Keza yağmurlu havalarda, ağaç 

yüzeyinin suyla tamamen kaplanmıĢ veya tamamen güneĢ alması durumlarında, uygun 

termografik görüntüler elde edilememektedir (Catena ve Catena 2008). 

 
2.2. Resistograph 

Son yıllarda dikili canlı ağaçların farklı özelliklerinin belirlenmesinde kullanımı denenen 

resistographın kullanımı, özellikle ağaçlardaki ve ahĢap elemanlardaki çürük ve boĢlukların 

belirlenmesinde yaygınlaĢmaktadır. Teknik özellikleri ve fiyatı, modeline göre değiĢmektedir. 

Kullandığımız IML-F-500-S modelinin katalog fiyatı 3240 avro (http://iml.de) görülmekle 

birlikte; yazılım, piller, askı,  çanta vb. donanımlar,  vergi ve gümrük iĢlemleri ile ilgili 

ödemelerle fiyatı iki hatta üç misline ulaĢmaktadır. Cihaz temelde bir matkap üzerine 

yerleĢtirilmiĢ ana gövde içerisinde, çapı 1,5 mm ( uç kısmında 3 mm) olan delici iğne ve üst 

kısmında kağıt üzerine eĢ zamanlı kayıt yapan bir düzenekten oluĢmaktadır. GeliĢmiĢ 

modellerinde bluetooth ile veri aktarımı, otomatik çürüklük tanımlama, yıllık halka ölçümü vb. 

özellikler seçenek olarak sunulmuĢtur.  

 

Cihaz doğrusal olarak delme iĢlemini yaparken eĢ zamanlı alınan grafiklerde genlik (amplitude) 

malzemenin delmeye karĢı gösterdiği direnci ifade eder (ġekil 2). BoĢluk, çatlak, çürük 

kısımlarda bu değer düĢmekte (ġekil 2‘de ok ile gösterilen kısımlar); gömülü budak, reçine 

kesesi, çıralı odun vb. oluĢumlarda ise yükselmektedir (ġekil 3). Kullanımı oldukça basit olup, 

temel prensip ve cihaz kullanımı birkaç günlük eğitimlerle öğrenilebilir. Dikkat edilmesi gereken 

önemli bir konu iğne yapraklı ve geniĢ yapraklı türler için delme hızı seçimi ayrı yapılmalıdır. 

Delme derinliği modele göre değiĢmektedir (300-1500 mm). Böylece farklı çaplardaki ağaçlarda 

inceleme yapabilmek mümkündür (Johnstone et al. 2010). Kullandığımız modelde bu derinlik 

480 mm‘dir. Cihaz, toprak altı kısımların incelenmesinde, ucuna monte edilen adaptörle 

kullanılabilmektedir. Normalde, cihazdan elde edilen ham veriler, sadece doğrusal bir hat 

üzerindeki çürük ve boĢluk vb. kısımları tanımlayabilmektedir. Bununla beraber, bu cihazdan 

elde edilen ham veriler kullanılıp modelleme yapılarak, örneğin CODIT (compartmentalization 

of decay in trees) Shigo, (1979)  kullanılarak, çürük kısımların alan olarak tahmin edildiği 

çalıĢmalar da mevcuttur (Johnstone, 2007). 
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ġekil 2. Populus alba ‗da resistograph cihazıyla elde edilen grafik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. Pinus brutia ‗da resistograph cihazıyla elde edilen grafik (ok ile gösterilen kısımda çıralı odun 

oluĢumu mevcuttur) 

 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

ÇalıĢmada kullanılan cihazların dikili haldeki ağaçlarda kullanılması ile ilgili yapılan 

çalıĢmaların 15-20 yıllık bir geçmiĢi olmasına rağmen, uygulamada alınan sonuçlar oldukça 

baĢarılıdır. Kullandığımız cihazlardan IR kameranın (termografi yöntemi) en önemli avantajları; 

kullanılan kameranın ağırlığının düĢük olması nedeniyle arazi çalıĢmalarında (özellikle araçla 

ulaĢım güçlüğü olan yerlerde) kolaylık sağlaması, ağaca, kullanıcıya ve çevreye herhangi bir 

zararının olmaması, ağacın yalnızca belli bir yüksekliğinde değil gövde boyunca inceleme 

olanağı vermesi, dıĢtan herhangi bir belirti olmadan iç kısımlarda oluĢan kusurlar hakkında bilgi 
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sahibi olunması ve bu kusurların takip edilmesine olanak sağlayarak ilerleyen aĢamalarda ağaç 

için gerekli koruma önlemlerinin zamanında alınabilmesidir. Bu yöntemin en önemli dezavantajı 

alternatif yöntemlerle karĢılaĢtırıldığında fiyatının nispeten yüksek olmasıdır (Bu konuda 

kullanılan ekipmanların fiyat skalası çok geniĢtir. Artım burgusu, shigometer, resistograf, sonik 

cihazlar, x-ray gibi komplike cihazlara doğru fiyatlar artmakta hatta termal kameraların 

fiyatlarını katlamaktadır). Elbette, bir aletin, fiyatı yüksek olsa da kullanım alanının çok çeĢitli 

olması önemli bir avantajdır. Oysa termografi yöntemi ile yalnızca zararın varlığını ve gövdenin 

hangi kısımlarına yayıldığını tespit etmek mümkündür. Zararın niteliğini, yani bir boĢluk mu, 

yoksa ilerlemiĢ çürüklük mü olduğunu ve nedenlerini bu yöntemle tespit etmek mümkün 

değildir. Yöntem, dikili ağaçlarda yalnızca zararın varlığını ve boyutunu tespit etmeye ve bunun 

geliĢimini takip etmeye olanak sağlayan, tahribatsız ve pratik bir yöntemdir.  

 

Resistograph cihazıyla, boĢluk ve çürük alanlar ayrılabilir. Cihazın inceleme derinliği arttıkça 

(buna bağlı olarak incelenecek ağaç çapı arttıkça) ağırlığı da artmaktadır. Kullandığımız cihaz 

ağırlığı itibariyle tek baĢına bir kiĢinin taĢıyabileceği seviyede olmakla birlikte, taĢıyıcı 

çantasıyla beraber 20 kg‘ı bulan ağırlığı ile uzun süreli bireysel çalıĢmalarda, kiĢileri 

zorlayabilir. Delme sırasında, cihazın sabit tutulması gerekir. Cihazın çalıĢtırılması sırasında 

oluĢan geri itme kuvveti nedeniyle, kullanıcının ayaklarını yere çok iyi basması ve omuzundan 

cihazı destekleyerek geri itiĢi engellemesi Ģarttır.  

 

Uygulamada incelediğimiz kavağın iç kısımlarında özellikle budama yapılmıĢ geniĢ dal 

kısımlarının alt kısmında çürüklüğün baĢladığı; buna rağmen, iç kısmında önemli bir boĢluk 

oluĢmadığı kanaatine varılırken; çınarda, tüm alt gövde boyunca uzanan ilerlemiĢ çürük ya da 

boĢluk oluĢumu görülmektedir. Ancak daha detaylı ve sürekli inceleme ve izleme Ģarttır ve bu 

tarafımızdan planlanmıĢtır. Ġncelenen diğer bir ağaçta (kızılçam) ise çürük ya da boĢluk 

oluĢumuna iĢaret eden bir bulguya rastlanılmamıĢtır. 

 
Sonuç olarak, dikili ağaçların iç kısımlarında oluĢan çürük ve boĢlukların belirlenmesi ve takibi, 

hem bu ağaçların korunması, maddi ve manevi zararların önlenmesi, yeri geldiğinde insan 

hayatına bile mal olabilen durumların önüne geçilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca diğer pek çok amaç için örneğin; bilimsel çalıĢmalarda örnek ağaç seçiminde veya dikili 

satıĢ usulüne göre odun hammaddesi temin eden firmalar için bu yöntemlerden yararlanılarak 

ağaçlar kesilmeden onlar hakkında bir fikir edinmek mümkündür. Bu bağlamda yöntemlerin ve 

elbette ki bu temel prensiplerden hareketle üretilen cihazların çeĢitli avantaj ve dezavantajları 

mutlaka dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, cihazların kombine kullanımı ve bilhassa konunun 

uzmanı kiĢilerce yapılan gözlem ve değerlendirmelerle kullanımı ve elde edilen verilerin doğru 

ve bilimsel yorumu yanında ağaçların sürekli takibi büyük önem arz etmektedir. Kısaca, 

yapabileceğimiz en önemli öneri, ihtiyaç ve olanaklar esas alınıp, kullanılacak yöntem ve 

alınacak cihazın tespit edilmesidir. Bu amaç için kullanılan pek çok cihazın kullanımı kısa 

sürede öğrenilebilmektedir. Fakat konunun, uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren bir 

konu olduğu ve cihazlardan elde edilecek verilerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi 

gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. 

 

TeĢekkür 

Bu çalıĢmada kızılçamda resistograph cihazı ile yapılan inceleme TUBĠTAK 110 O 560 

numaralı projenin ön arazi çalıĢmaları kapsamında elde edilmiĢtir. ÇalıĢmanın hazırlanması ve 

sunulması aĢamasında projenin imkanlarından yararlanılmıĢtır. Katkısından dolayı TUBĠTAK‘a 

teĢekkür ederiz. 
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Doğu Akdeniz’de Ekstrem Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların Trend Analizi 

Murat KARABULUT 
KSÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, mkarabulut@ksu.edu.tr 

 

Özet 

 

Ġklim dinamik bir süreç olup, zamansal ve mekansal ölçeklerde sürekli değiĢkenlik gösterir. Yerkürenin 

büyük bir bölümü kısa veya uzun periyotlar içerisinde normal iklimlerin gereği olarak varyasyonlara 

maruz kalır. Kısa süreli iklim değiĢimi (varyasyonu) herhangi bir iklim elemanına ait yıllık ölçümün uzun 

yıllar ortalamasından farkını ifade eder. Küresel olarak sıcaklığın arttığı ve yağıĢ paterninin değiĢtiği 

Ģeklinde ifade edilen global iklim değiĢikliği fikri yüksek oranda bilim adamları tarafından kabul 

edilmektedir. Türkiye de kısa veya uzun süreli iklim değiĢikliklerinin yaĢanabileceği bölgelerden birisini 

oluĢturmaktadır. Özellikle Akdeniz bölgesi coğrafi konumu itibari ile iklim değiĢikliklerine karĢı hassas 

bölgelerimizden biridir. Bu çalıĢmada, Akdeniz bölgesinde yer alan Çukurova ve KahramanmaraĢ-Hatay 

grabeninde yer alan meteoroloji istasyonları için yıllık, mevsimlik ve aylık ekstrem sıcaklık trendleri 

incelenmiĢtir. Parametrik olmayan testler (mann-kendal, sens‘s slope), lineer regresyon gibi teknikler 

kullanılarak sıcaklık trendleri analiz edilmiĢtir. Sonuçlar, maksimum ve minimum sıcaklıklarda belirgin 

artıĢların gerçekleĢtiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca mevsimsel olarak da önemli artıĢların meydana 

geldiği görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ġklim DeğiĢikliği, Sıcaklık, Mann-Kendall, Trend, Doğu Akdeniz 

 

Abstract 

Climate is a dynamic entity that varies across temporal and spatial scales.  Large areas of the earth 

experience variability as a part of their normal climate over both short and long time periods.  Short-term 

climatic variability is the annual difference in values of specific climatic variables within averaging 

periods. Global climate change has been widely accepted and is often explained as temperature rise. 

Turkey is one of the sensitive regions to climate variation in the World. In this study, trends in extreme 

minimum and maximum temperature at annual, seasonal and monthly time scales for the periods of 1965-

2008 were examined for the eastern part of Mediterranean region of Turkey.  Non-parametric tests (such 

as Mann-Kendall) and linear regression techniques were used to determine trends. The results showed 

that there is positive statistically significant trend study area annually.  Apparent temperature increases 

(which are statistically significant) were determined for summer seasons.  

 

Key words: Climate variation, temperature, Mann-Kendall, trend,   Eastern Mediterranean 

 

1.GĠRĠġ 

Ġklim değiĢimi meydana getirdiği çok yönlü etkileri nedeniyle günümüzde üzerinde yoğun olarak 

araĢtırmalar yapılan en önemli problemlerden biridir. Çok genel bir ifade ile iklim değiĢikliği 

‗Nedeni ne olursa olsun iklim koĢullarındaki büyük ölçekli ve önemli yerel etkileri bulunan, 

uzun süreli ve yavaĢ geliĢen değiĢiklikler‘ biçiminde tanımlanabilir (Okutan vd., 2004). Jeolojik 

devirler boyunca yerküre ikliminin dengesi çeĢitli nedenlerle bozulmuĢ ve iklimde de büyük 

değiĢmeler meydana gelmiĢtir. Bu değiĢime 19. yüzyılın ortalarından itibaren insan etkilerinin de 

katkısı olduğu düĢünülmektedir. Artan nüfus ve geliĢen teknoloji ile beraber gün geçtikçe insan 

etkisinin daha da arttığına yönelik kanıtlar belirginleĢmiĢtir (Demirci ve Karakuyu, 2002). Daha 

önceleri doğal nedenlere bağlı olarak uzun yıllarda yavaĢ yavaĢ değiĢim gösteren iklim, artık 

günümüzde önemli derecede hissedilebilecek hızlı bir değiĢim sürecine girmiĢtir. Geçtiğimiz son 

20-30 yıl, en azından 1400 yılından günümüze kadarki dönemde karĢılaĢılan en sıcak yıllar 

olarak gözükmektedir (TürkeĢ vd., 2002).  
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Esasen küresel ortalama yüzey sıcaklığında gözlenen ısınma eğilimi, dünya üzerinde eĢit bir 

coğrafi dağılıĢ göstermemiĢtir. Uzun süreli ısınma eğilimi 40° K ve 70° K enlemleri arasında ana 

karalarda en fazladır (TürkeĢ vd., 1995). Yani iklim değiĢiminin en büyük etkileri orta ve yüksek 

enlemlerde yer alan ülkelerde meydana gelecektir. Türkiye de sahip olduğu özel ve coğrafi 

konumu nedeniyle bu değiĢimden önemli derecede etkilenecek olan ülkeler arasında yer 

almaktadır. Bu tür problemlere gösterilen ilginin bir sonucu olarak geçtiğimiz on yılda, Akdeniz 

Havzası ve çevresindeki ülkeler için, uzun süreli yüzey hava sıcaklığı değiĢimleri ve eğilimleri 

ile Akdeniz Havzası boyunca etkili olan atmosfer dolaĢımı tipleriyle bağlantılı değiĢimler ve 

anomaliler konusunda çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Türkiye için yapılan önceki çalıĢmaları 

sonuçlarına göre (TürkeĢ, 1995; TürkeĢ vd., 1995; Kadıoğlu, 1997; Tayanç vd., 1997), 

Türkiye‘nin büyük bir bölümünde, yıllık ve mevsimlik ortalama yüzey hava sıcaklıklarında, 

özellikle yaz mevsiminde, genel bir azalma (soğuma) eğilimi etkili olmuĢtur. Diğer yandan 

Türkiye‘nin büyük bir bölümünde, mevsimlik minimum sıcaklık dizilerinde genel bir artma 

(ısınma) eğilimi ve maksimum sıcaklık dizilerinde ilkbahar dıĢında, genel bir azalma eğiliminin 

belirgin olduğu ortaya konmuĢtur (TürkeĢ vd., 1996). Ancak bu durum son on yılda, özellikle 

yılın sıcak döneminde, değiĢmeye baĢlamıĢtır (Erlat, 1998, 1999; TürkeĢ, 2000). Ortalama ve 

maksimum sıcaklıklarda soğuma eğilimleri zayıflamıĢ ve daha az anlamlı hale gelmiĢtir (TürkeĢ 

vd.,2002). Bu değiĢiklik ise büyük olasılıkla, özellikle 1992 soğuk yılından sonra Türkiye‘nin 

ortalama, maksimum ve minimum sıcaklık dizilerindeki, özellikle de ilkbahar ve yaz 

mevsimlerinde gözlenen artıĢlar yüzünden oluĢtuğu düĢünülmüĢtür (TürkeĢ vd., 2002).  

 

Meydana gelecek iklim değiĢikliklerinin Türkiye‘nin özellikle çölleĢme tehlikesi bulunan Ġç 

Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri gibi yarı kurak ve yarı nemli 

bölgelerinde tarım, ormancılık ve su kaynakları açısından olumsuz etkilere yol açacağına dair 

uyarılar yapılmaktadır. AraĢtırmacılara göre, iklim kuĢakları jeolojik devirlerde olduğu gibi 

ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabilecek ve bunun sonucunda Türkiye, bugün 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika‘da hâkim olan sıcak ve kurak iklim kuĢağının etkisine girebilecektir 

(TürkeĢ, 1998). Bu çalıĢmada, ülkemizde meydana gelen iklimsel varyasyonların yerel ölçekte 

durumunu belirlemek amacıyla, 1965–2008 yılları arasında büyük bir bölümü Akdeniz Bölgesi 

Adana bölümünde yer alan yer alan istasyonlara ait yıllık, mevsimlik ve aylık minimum ve 

maksimum sıcaklık trendleri çeĢitli istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmiĢtir. 

 

2.MATERYAL ve METOT 

ÇalıĢma alanında sıcaklıkların ne yönde değiĢim gösterdiğini incelemek amacıyla Türkiye 

Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nden Akdeniz Bölgesi Adana Bölümünde yer alan 

illere ait meteorolojik istasyonların ekstrem minimum ve maksimum sıcaklık verileri alınmıĢtır. 

ÇalıĢma alanında, 1965-2008 çalıĢma periyodunu kapsamayan veriye sahip istasyonlar 

hesaplamalara dâhil edilmemiĢtir (Tablo, 1).  

 

Ġklim değiĢikliğinin en önemli göstergelerinden biri olan sıcaklık değerlerinin çalıĢma alanında 

ne yönde bir geliĢim gösterdiğini belirlemek amacıyla ekstrem minimum ve maksimum sıcaklık 

verilerine uygulanan çeĢitli metotlar aĢağıda belirtilmiĢtir.  
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ġekil 1. ÇalıĢma alanının lokasyon haritası 

 

Tablo 1. Ġstasyonların genel özellikleri 

ĠSTASYON KOORDĠNAT RAKIM ĠSTASYON KOORDĠNAT RAKIM 

Adana 
K 37° 00' 00'' 

D 35° 19' 16'' 
20m Mersin 

K 36° 48' 00'' 

D 34° 18' 00'' 
3m 

Anamur 
K 36° 04' 30'' 

D 32° 50' 18'' 
5m Silifke 

K 36° 22' 31'' 

D 33° 55' 59'' 
15m 

Antakya 
K 36° 12' 00'' 

D 36° 10' 34'' 
100m Karaisalı 

K 37° 15' 07'' 

D 35° 03' 47'' 
230m 

Dörtyol 
K 36° 51' 21'' 

D 36° 13' 20'' 
28m Göksun 

K 38° 01' 00'' 

D 36° 30' 00'' 
1344m 

Elbistan 
K 38° 12' 09'' 

D 37° 12' 22'' 
1137m Ġskenderun 

K 36° 35' 12'' 

D 36° 10' 21'' 
3,5m 

Erdemli 
K 36° 36' 27'' 

D 34° 18' 58'' 
9m Samandağ 

K 36° 04' 56'' 

D 35° 59' 57'' 
4m 

Ġslahiye 
K 37° 01' 30'' 

D 36° 38' 04'' 
512.84m Kozan 

K 37° 27' 00'' 

D 35° 48' 00'' 
112m 

KahramanmaraĢ 
K 37° 35' 00'' 

D 36° 56' 00'' 
572.13m Yumurtalık 

K 36° 46' 00'' 

D 35° 47' 00'' 
27m 

Kilis 
K 36° 43' 06'' 

D 37° 07' 16'' 
650m KarataĢ 

K 36° 59' 48'' 

D 35° 20' 06'' 
22m 

 

2.1.Homojenlik Testi: ÇalıĢmada verileri kullanılan meteoroloji istasyonlarının yeri, Kozan 

hariç, ölçüm periyodu süresince hiçbir zaman değiĢmemiĢ olmasına rağmen öncelikli olarak veri 

serilerinde ani bir değiĢimin olup olmadığını ortaya koymak ve veri serilerinin homojenlik 

derecesini belirlemek için serinin ortalamasına göre değiĢim ölçen parametrik olmayan Thom 

testi kullanılmıĢtır. Ekstrem minimum ve maksimum sıcaklık verilerine uygulanan homojenlik 

testi (% 99 güven aralığında) çalıĢma alanının genel olarak bu anlamda homojen karakterde bir 

yapıya sahip olduğunu göstermektedir (Tablo 2).  
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Tablo 2: Sıcaklık verilerinin Thom testi sonuçları (Kritik değer |z|≤2,58  α=0,01) 

ĠSTASYON Maksimum 

Z  

Minimum 

Z 

ĠSTASYON Maksimum 

Z  

Minimum 

Z 

Adana 0,139 0,000 Mersin -0,020 -2,43 

Anamur -1,241 -2,510 Silifke 1,006 0,000 

Antakya 1,894 0,000 Karaisalı 0,763 0,248 

Dörtyol -2,267 0,778 Göksun 0,072 -1,406 

Elbistan 0,205 -1,728 İskenderun 0,307 -0,439 

Erdemli -1,267 -0,650 Samandağ -1,114 0,248 

Ġslahiye 0,000 -2,510 Kozan -0,308 -2.44 

KahramanmaraĢ 0,000 -0,028 Yumurtalık 0,221 -0,389 

Kilis 0,000 -2,40 KarataĢ -0,433 0,000 

 

Parametrik olmayan testlerden olan Mann-Kendall ile parametrik lineer regresyon tekniği kullanılarak 

sıcaklık eğilimleri analiz edilmiĢtir. 

 

2.2.Lineer Trend Analizi:  Regresyon analizi, aralarında sebep- sonuç iliĢkisi bulunan iki veya 

daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkiyi tespit etmeye yarar. Ayrıca konu ile ilgili kestirimler 

yapabilmek amacıyla oluĢturulan matematiksel bir model ile karakterize edilen bir tekniktir 

(ġahinler, 2000). Homojenlik testinin ardından istasyonların sıcaklık değerlerinin regresyon 

modelleri oluĢturularak çizgisel trendleri analiz edilmiĢtir. Böylece uzun dönemler boyunca 

sıcaklık verilerine ait değerlerin artma veya azalma gösterip göstermediği kolaylıkla 

izlenebilmiĢtir.     

          

2.3.Mann- Kendall Testi: Mann- Kendall testi parametrik olmayan bir test olup, Kendall‘ın Tau 

olarak bilinen testinin özel bir uygulamasıdır. Bu yöntem verilerin büyüklüğünden çok sıraları 

üzerine esastır (Kalaycı ve Kahya, 1998). Bu testte zamana göre sıralanmıĢ (X1, X2……….Xn) 

seriler, H0 hipotezine göre zamandan bağımsız ve benzer dağılmıĢ rasgele değiĢkenlerdir. 

H1alternatif hipotezine göre ise (k≠j) ve n≥k, j (n, data kayıt uzunluğu) olmak üzere seride Xk ve 

Xj ardıĢık data değerlerinin dağılımı benzer değildir. Yani seride linear bir trend vardır (Kalaycı 

ve Kahya, 1998). Bu teknik eksik verilerin varlığına müsaade ettiği ve verilerin belirli bir 

dağılıma uyma zorunluluğu aramadığı için özellikle kullanıĢlıdır (Kalaycı ve Kahya, 1998). Bu 

testin en önemli tarafı uygulaması kolay, sıralar üzerine esas olması ve serisel korelasyon etkisini 

yok etmiĢ olmasıdır (Partal, 2003). 

 

Buna yönelik olarak ekstrem maksimum ve minimum sıcaklık serilerinin olası gidiĢ bileĢenini 

saptamak ve istatistiksel anlamda önemli bir artma ya da azalma eğiliminin olup olmadığını 

belirlemek amacı ile çalıĢma alanına ait sıcaklık verilerine Mann- Kendall trend analizleri 

uygulanmıĢtır. Bu trend analizi, ayların mevsimlere, hatta mevsimlerin yıllık ortalama değerlere 

katkısını belirlemek amacıyla aylık ve mevsimlik olarak da hazırlanmıĢtır. 

 

3.BULGULAR ve TARTIġMA 

Akdeniz havzasının iklimi küresel ölçekte birçok faktörden etkilenmektedir. Genel olarak 

çalıĢma alanında, kıĢ aylarında bölgenin Sibirya yüksek basıncının etkisi altında kalmasından 

dolayı sıcaklığın azaldığı, yaz aylarında ise basınç merkezlerinin yer değiĢtirmesi sonucunda 

bölgenin Muson alçak basıncının etkisi altına girmesiyle sıcaklığın arttığı görülmektedir. 

ÇalıĢma alanında iklimin zaman ve mekan ölçeğindeki karakteri kompleks bir yapıya sahip olup 

yerel ve küresel bir çok olaydan etkilenir. Özellikle global ve bölgesel ölçekli tele bağlantılar, 

kara-deniz dağılıĢı ve topografik özellikler gibi nedenler iklimin Ģekillenmesinde etkili olurlar. 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

319 

 

Bütün bunların neticesinde araĢtırma alanı orta ölçekli yapılar ve sezonsal varyasyonları 

içerisinde barındıran bir iklim bölgesi haline gelir. Özellikle yer Ģekillerinin dağılıĢındaki 

bugünkü çeĢitlilik olmasaydı, bölgede daha homojen ve tekdüze bir iklim görmek mümkün 

olabilecekti.  KıĢ mevsiminde bölgeyi etkileyen en önemli geniĢ-ölçekli atmosferik dolaĢım 

sistemi Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) olarak kabul edilmiĢ ve üzerinde önemli sayıda yayın 

yapılmıĢtır (Hurrell, 1996, Xoplaki 2002). Akdeniz‘in kendisinin üretmiĢ olduğu karmaĢık 

yapıların da bölge iklimi üzerinde etkiye sahip olduğu görülmektedir.   

 

3.1.Lineer Trend Analizi 

3.1.1.Ekstrem Maksimum Sıcaklık 
Daha önce yapılan ve farklı periyotları içeren birçok çalıĢma (TürkeĢ ve ark., 2002), maksimum 

sıcaklıkların özellikle Türkiye‘nin güney bölgelerinde artma eğilimi gösterdiğini göstermiĢtir. 

ÇalıĢma alanı da konumu gereği bu artma trendinin görülebileceği bölgede bulunmaktadır. 

Ekstrem maksimum sıcaklık değerlerinin 1965–2008 dönemi boyunca istasyonların büyük bir 

çoğunluğunda artıĢ göstermesi bu görüĢü geçerli kılacak niteliktedir. Ekstrem maksimum yıllık 

sıcaklık için oluĢturulan regresyon modeline göre bu süre zarfında Göksun‘da -0,23
o
C/44y 

civarında bir azalıĢ gerçekleĢirken, diğer istasyonlarda değiĢim artıĢ yönünde gerçekleĢmiĢtir. 

ÇalıĢma süresi boyunca 1,92
o
C/44y gibi yüksek bir artıĢ değeri ile KahramanmaraĢ birinci sırada 

yer almıĢtır.  Diğer yüksek artıĢ eğilimlerine ise Dörtyol (1,76
o
C/44y), Antakya (1,62

o
C/44y) ve 

Yumurtalık‘ta (1,52
o
C/44y) rastlanmıĢtır (Tablo 3). Alanda en yüksek ekstrem maksimum 

sıcaklık artıĢları yaz mevsiminde, en düĢük artıĢlar kıĢ mevsiminde gerçekleĢmiĢtir. Küçük de 

olsa azalma eğilimleri kıĢ mevsiminde Kilis ve Kozan‘da, Yazın KarataĢ‘ta, Ġlkbaharda Kilis‘te 

ve Sonbaharda ise Kozan‘da meydana gelmiĢtir (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Lineer trend analizi sonuçları (Değerler 44 yıllık süredeki toplam değiĢimi ifade etmektedir). 

 

ISTASYON 

YILLIK ĠLKBAHAR YAZ SONBAHAR KIġ 

Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min 

ADANA 0,69 0,74 0,28 0,92 1,18 2,06 0,7 0,44 0,57 -0,3 

ANAMUR 0,26 2,59 0,26 2,24 0,17 4,79 0,83 2,9 0,74 0,44 

ANTAKYA 1,62 1,64 1,89 1,23 1,62 3,19 1,49 1,76 1,4 0,38 

DÖRTYOL 1,76 0,3 2,15 0,79 1,8 1,45 1,58 -0,57 1,45 -0,35 

ELBĠSTAN 0,66 3,37 1,45 1,79 0,26 4,97 0,49 3,08 0,42 3,65 

ERDEMLĠ 1,1 0,84 0,89 0,23 1,29 1,93 1,14 1,38 1,22 -0,15 

GÖKSUN 0,22 0,3 0,64 0,61 0,42 0,04 0,38 -1,36 0,26 1,98 

ĠSKENDERUN 0,63 0,96 0,25 1,01 1,83 1,84 0,95 0,3 0 0,61 

ISLAHĠYE 1,24 0,08 0,64 0,17 2,53 1,58 0,99 0 0,82 -1,01 

KAHRAMANMARAġ 1,92 1,43 2 1,27 2,64 2,82 1,41 1,21 1,48 0,45 

KARAĠSALI 0,58 0 0,25 0,08 1,4 1,36 0,41 -0,35 0,25 -0,96 

KARATAġ 0,25 1,49 0,5 1,45 -0,2 2,96 0,24 1,24 0,48 0,31 

KĠLĠS 0,12 1,1 -0,07 3,03 0,51 3,82 0,21 2,44 -0,14 2,42 

KOZAN -0,23 1,51 0,15 1,82 0,33 2,35 -1,04 1,19 -0,37 0,67 

MERSĠN 1,5 5,58 0,64 5,54 1,92 6,64 1,97 5,76 1,47 4,48 

SAMANDAĞ 0,78 0,52 0,83 0,52 0,49 2,19 1,29 0,39 0,45 -0,69 

SĠLĠFKE 0,91 0,6 0,56 1,09 1,17 2,36 0,73 0 1,19 -0,66 

YUMURTALIK 1,52 1,64 1,71 1,81 1,97 2,39 1,37 1,53 1,04 0,82 
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KıĢ mevsimi bütün istasyonlarda sıcaklıklarda artıĢ Ģeklinde kendini gösterirken, bu anlamda en 

belirgin artıĢlara KahramanmaraĢ, Mersin, Antakya ve Anamur‘da rastlanmıĢtır.  Ġlkbaharda en 

kayda değer artıĢlar Dörtyol, Antakya ve Elbistan‘da gerçekleĢmiĢtir.  Yaz mevsiminde genel 

olarak belirgin artıĢlar yaĢanırken en yüksek değerler KahramanmaraĢ, Ġslâhiye, Yumurtalık ve 

Antakya‘da meydana gelmiĢtir. Sonbaharda ise en yüksek artıĢ Mersin‘de olurken, Antakya ve 

Dörtyol bu istasyonu takip etmiĢtir (Tablo, 3).  

 

3.1.2. Ekstrem Minimum Sıcaklık 

Ekstrem minimum sıcaklık değerlerinin 1965–2008 dönemi boyunca istasyonların büyük bir 

çoğunluğunda çok belirgin artıĢ göstermesi daha önce yapılan çalıĢmaları destekler niteliktedir. 

Maksimum yıllık sıcaklık için oluĢturulan regresyon modeline göre bu süre zarfında hiçbir 

istasyonda azalıĢ gerçekleĢmezken, artı yönündeki değiĢim çok belirgindir.  

ÇalıĢma süresi boyunca 5,58
o
C/44y gibi yüksek bir artıĢ değeri ile Mersin ilk sırada yer almıĢtır.  

Diğer yüksek artıĢ eğilimlerine ise Elbistan (3,37
o
C/44y) ve Anamur‘da (2,59

o
C/44y) 

rastlanmıĢtır (Tablo 3). Alanda en yüksek ekstrem minimum sıcaklık artıĢları yaz mevsiminde, 

en düĢük artıĢlar kıĢ mevsiminde gerçekleĢmiĢtir. Küçük de olsa azalma eğilimleri kıĢ 

mevsiminde Adana, Dörtyol, Erdemli, Ġslâhiye, Karaisalı, Samandağ ve Silifke‘de, Sonbaharda 

ise Dörtyol, Göksun ve Karaisalı‘da meydana gelmiĢtir (Tablo 3). 

 

KıĢ mevsimi bazı istasyonlarda sıcaklıklarda artıĢ Ģeklinde kendini gösterirken, bu anlamda en 

belirgin artıĢlara Mersin, Dörtyol, Kilis ve Göksun‘da rastlanmıĢtır.  Ġlkbaharda en kayda değer 

artıĢlar Mersin, Kilis ve Anamur‘da gerçekleĢmiĢtir.  Yaz mevsiminde genel olarak belirgin 

artıĢlar yaĢanırken en yüksek değerler Mersin, Anamur, Kilis ve Antakya‘da meydana gelmiĢtir. 

Sonbaharda ise en yüksek artıĢ Mersin‘de olurken, Elbistan ve Kilis ise bu istasyonu takip 

etmiĢtir (Tablo, 3).  

 

3.1.3.Mann-Kendall Trend Analizi 

Sürekli ve genel bir değiĢim içerisinde olan Dünya ikliminin 20. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren hızlı bir değiĢim sürecine girmesi bu konuda yapılan araĢtırmaların artmasına neden 

olmuĢtur. TürkeĢ ve ark. (2002) yıllık ortalama sıcaklık dizilerinin özellikle Akdeniz ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin çok kentleĢmiĢ istasyonlarında anlamlı ısınma eğilimleri 

gösterdiğini belirtmektedir. Nitekim yaptığımız çalıĢma yukarıdaki düĢünceleri destekler 

nitelikte sonuçlar vermektedir. ÇalıĢma alanında esasen uzun yıllık sıcaklıklarda gerçekleĢen 

artıĢta en büyük etken minimum sıcaklıklarda görülen anlamlı artıĢlardır. Ortalama sıcaklıklarda 

da minimum sıcaklıklar kadar olmasa da istatistiksel yönden anlamlı artıĢlara rastlanırken, 

maksimum sıcaklıklarda daha zayıf bir artıĢ eğilimi görülmüĢtür. 

 

3.1.4. Ekstrem Maksimum sıcaklık 

Ekstrem maksimum sıcaklıkların uzun yıllık trendi incelendiğinde  % 95 güven aralığında 

Antakya, Dörtyol, Erdemli, Ġslâhiye, Ġskenderun, KahramanmaraĢ, Mersin, Samandağ, Silifke ve 

Yumurtalık istatistiksel açıdan anlamlı artıĢlar gözlenirken, Adana ve Elbistan‘da ise  % 90 

güven aralığında anlamlı artıĢlara rastlanmaktadır. Diğer istasyonlarda izlenen artıĢlar ise 

istatistiksel açıdan önemli değildir (Tablo 4).  

 

KıĢ mevsiminde Dörtyol, Erdemli, KahramanmaraĢ, Mersin, Silifke ve Yumurtalık‘ta %95 

güven aralığında anlamlı bir artıĢ, Antakya ve Anamur‘da ise %90 güven aralığında anlamlı 

artıĢlar gerçekleĢmiĢtir. Diğer istasyonlarda ise ekstrem maksimum sıcaklıklarda istatistiksel 

yönden anlamlı olmayan artıĢlar gözlenmiĢtir.  Adana, Ġslâhiye ve Samandağ istasyonlarında 

istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da kıĢ mevsiminde belirgin bir artıĢın ortaya çıktığı 

görülmektedir. Diğer istasyonların tamamında ise zayıf artıĢlar gerçekleĢmiĢtir. Aralık ayında 
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Mersin‘de; Ocak ayında Ġslâhiye, KahramanmaraĢ ve Mersin istasyonlarında; ġubat ayında ise 

Antakya, Erdemli, Silifke ve Yumurtalık‘ta ekstrem maksimum sıcaklıklardaki anlamlı artıĢlar 

izlenmektedir. Diğer istasyonlarda ise kıĢ mevsiminde hiçbir ayda önemli artıĢ tespit 

edilmemiĢtir (Tablo 4). 

 

Ġlkbahar mevsiminde Antakya ve Dörtyol‘da %95, KahramanmaraĢ ve Yumurtalık‘ta ise % 90 

güven aralığında anlamlı artıĢlar meydana gelmiĢtir. Diğer istasyonların tamamında ise trend 

değerleri istatistiksel açıdan kritik değerlerin altında bulunmaktadır. Adana, Anamur, Karaisalı, 

Kilis ve Kozan‘da önemsiz azalıĢlar gözlenirken, Elbistan, Erdemli, Göksun, Ġslahiye, Mersin ve 

Samandağ istasyonlarında önemsiz artıĢlar tespit edilmiĢtir. KahramanmaraĢ‘ta Mayıs 

Antakya‘da ise Mart aylarında anlamlı artıĢ trendi izlenirken, geri kalan istasyon ve aylarda 

önemli artıĢlara rastlanmamıĢtır. AzalıĢ trendleri genellikle Mart ve Nisan aylarında 

gerçekleĢmiĢtir (Tablo 4). 

 

Yaz mevsimi, artıĢların en belirgin olduğu mevsim durumundadır. Bu bakımdan en dikkate 

değer artıĢ % 95 güven aralığında artıĢlara rastlanılan Dörtyol, Ġslâhiye, Ġskenderun, Mersin ve 

KahramanmaraĢ‘ta izlenmiĢtir. Bu istasyonları % 90 güven aralığında anlamlı artıĢların 

görüldüğü Erdemli takip etmiĢtir. Diğer merkezlerde ise anlamlı artıĢlara rastlanmasa da belirgin 

artıĢ trendlerinin varlığı göze çarpmaktadır. Haziran ayında sadece Ġslâhiye ve 

KahramanmaraĢ‘ta artıĢlar anlamlı iken, Temmuz ayında Ġslâhiye, Ġskenderun, KahramanmaraĢ 

ve Mersin‘de; Ağustos ayında ise Adana, Antakya, Dörtyol, Erdemli Ġslâhiye, Ġskenderun, 

KahramanmaraĢ, Karaisalı, mersin ve Silifke‘de önemli artıĢ trendleri gerçekleĢmiĢtir. 

Sonuçlardan da anlaĢılacağı üzere Ağustos ayı ısınmaya en meyilli ay durumundadır (Tablo 4).  

 

Sonbahar mevsiminde %95 güven aralığında Antakya, Dörtyol, Erdemli, KahramanmaraĢ, 

Mersin, Samandağ ve Yumurtalık istasyonlarında önemli artıĢ trendi, Kozan‘da ise % 95 güven 

aralığında azalıĢ trendi tespit edilmiĢtir. Diğer geri kalan istasyonların tamamında trend sonuçları 

kritik değerlerin altında olmakla beraber, ısınma eğilimi nispeten diğer istasyonlara göre Adana, 

Anamur, Ġskenderun ve Ġslahiye‘de daha belirgindir. Eylül ayında sadece KahramanmaraĢ 

istasyonunda önemli bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. Ekim ayında ise Mersin ve Yumurtalık‘ta %95; 

Dörtyol ve Ġslahiye‘de ise %90 güven aralığında anlamlı artıĢlar gözlenmiĢtir. Kasım ayında ise 

sadece Erdemli‘de % 90 güven aralığında artıĢ trende izlenmiĢtir. Anlamlı (%90  güven arlığı) 

azalma trendinin görüldüğü tek istasyon ise Eylül ayı için Kozandır. Eylül ayında KarataĢ ve 

Kilis‘te önemsiz azalıĢlar gerçekleĢmiĢtir.  

 

3.1.5. Ekstrem Minimum Sıcaklık 

Ekstrem minimum sıcaklıklarda gerçekleĢen artıĢlar, maksimum sıcaklıklardaki artıĢlara göre 

daha belirgindir. Dörtyol, Göksun, Ġslahiye, Karaisalı, Samandağ ve Silifke dıĢındaki 

istasyonlarda yıllık minimum sıcaklık ortalamalarında artıĢ trendi %90 ve %95 güven aralığında 

istatistiksel açıdan önemlidir. Uzun yıllık ortalamalara göre en dikkat çekici artıĢlar (%99 güven 

aralığında) Anamur, Antakya, Elbistan, Ġskenderun, KahramanmaraĢ, Kilis, KarataĢ, Kozan, 

Mersin ve Yumurtalık‘ta gerçekleĢmiĢtir (Tablo 5).  

 

KıĢ mevsiminde %95 güven aralığında Kilis ve Mersin‘de, Elbistan‘da ise %90 güven aralığında 

ekstrem minimum sıcaklık değerlerinde anlamlı artıĢ trendleri gerçekleĢmiĢtir. Ancak En belirgin 

artıĢa Mersin istasyonunda rastlanmıĢtır.  Diğer istasyonlarda gözlenen ısınma ya da soğuma 

eğilimi istatistiksel açıdan anlamlı değildir. ÇalıĢma alanında kıĢ mevsiminde Adana, Erdemli, 

Ġslâhiye, Karaisalı, Samandağ ve Silifke istasyonlarında önemsiz de olsa soğuma trendlerinin 

varlığı göze çarpmaktadır. Ocak ayında, Ġslahiye hariç diğer istasyonlarda ısınma eğilimi tespit 

edilmiĢtir. Bu ayda Kilis, Mersin ve Yumurtalıktaki artıĢ eğilimi %95, Elbistan, KarataĢ ve 
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Kozan da ise %95 güven aralığında anlamlıdır. Aralık ayında Elbistan, Ġskenderun, KarataĢ, 

Kilis, Kozan da önemsiz artıĢ eğilimi varken, Mersin‘de ise anlamlı bir artıĢ trendi tespit 

edilmiĢtir. Diğer istasyonlarda ise önemsiz azalma trendlerinin varlığı dikkat çekmektedir. ġubat 

ayında Mersin (%95 güven aralığında anlamlı), Elbistan, Göksun ve Kilis istasyonlarında artma 

eğilimi meydana gelirken baĢta Karaisalı (%95 güven aralığında anlamlı) olmak üzere diğer 

istasyonlarda azalma yönünde bir değiĢim söz konusudur (Tablo 5). 

 

Ġlkbahar mevsiminde ise istatistiksel açıdan anlamlı sıcaklık değiĢimi Anamur, Kilis, Kozan, 

Mersin, Silifke, Yumurtalık ve KahramanmaraĢ‘ta izlenmektedir. Bu istasyonlarda % 95 güven 

aralığında anlamlı artıĢlar meydana gelirken, diğer istasyonlarda gerçekleĢen değiĢimler 

belirginlik göstermemektedir. Elbistan‘da meydana gelen artıĢ eğilimi ise %90 güven aralığında 

önemli görülmektedir. Mart ayında bütün istasyonlarda ısınma trendi hâkimken, Kilis ve 

Mersinde %95 güven aralığında, Antakya, KahramanmaraĢ, KarataĢ ve Kozan‘da %90 güven 

aralığında önemli artıĢ trendi gerçekleĢmiĢtir. Nisan ayında Anamur, Mersin, Ġskenderun %95, 

Kilis ve Silifke‘de ise %90 güven aralığında önemli artıĢ trendleri yaĢanmıĢtır. Erdemli, Ġslahiye 

ve Samandağ‘da ise hafif azalma eğilimleri belirlenmiĢtir. Mayıs ayında Ġslâhiye, Karaisalı, 

Samandağ ve Göksun‘da önemsiz azalma trendi gerçekleĢmiĢtir. Diğer istasyonlarda ise pozitif 

bir eğilim görülmekle beraber, bu trendin en kuvvetli olduğu istasyon % 95 güven aralığında 

anlamlı artıĢların gerçekleĢtiği Anamur, Kilis, Kozan, Mersin ve Silifke‘dir (Tablo 5).  

 

Yaz mevsimi ekstrem minimum sıcaklık değerlerindeki değiĢimin en belirgin hissedildiği 

dönemi oluĢturmaktadır. Bu mevsimdeki artıĢların uzun yıllık ortalamalara katkısı oldukça 

büyük olup, bu mevsim çalıĢma alanında izlenen sıcaklık artıĢlarında en önemli etken 

durumundadır. Göksun hariç diğer istasyonların tamamında,  % 95 güven aralığında, oldukça 

dikkat çekici ve istatistiksel açıdan önemli artıĢlar gerçekleĢmiĢtir. Haziran ayında % 90-95 

güven aralığında Göksun hariç (önemsiz azalma) istasyonların tamamında anlamlı artıĢlar 

izlenmiĢtir. Temmuz ayında Samandağ (%90 güven aralığında anlamlı),  Dörtyol ve Göksun 

(önemsiz azalma) hariç geri kalan istasyonların tamamında %95 güven aralığında artıĢ eğilimleri 

önemlidir. Ağustos ayındaki sıcaklık artıĢları ise daha belirgin olup, bu ayda Samandağ ve 

Göksun hariç diğer istasyonların tamamında önemli artıĢ eğilimleri tespit edilmiĢtir (Tablo 5). 

 

Sonbahar mevsiminde istasyonların çoğunda çok kuvvetli olmayan ısınma eğilimi söz 

konusudur. Ancak Anamur, Antalya, Elbistan, Kilis, Kozan, Mersin ve Yumurtalık 

istasyonlarında % 95 güven aralığında anlamlı artıĢlar görülürken; Dörtyol, Göksun ve Silifke‘de 

önemsiz azalıĢ eğilimi ortaya çıkmıĢtır. Diğer merkezlerde izlenen sıcaklık artıĢı kritik değerlerin 

altında olmasına rağmen dikkate değerdir. Eylül ayında Antakya, Anamur, Elbistan, Erdemli, 

Kilis, Mersin ve Yumurtalık‘ta % 90 güven aralığında anlam taĢıyan artıĢlara rastlanırken, 

KahramanmaraĢ‘ta ise %95 güven aralığında anlamlı artıĢlar gerçekleĢmiĢtir. BaĢta KarataĢ 

(%95 güven aralığında) olmak üzere Dörtyol ve Silifke‘de azalıĢ eğilimi görülmektedir. 

 

Ekim ayında Anamur, Kilis, Mersin ve Elbistan‘da % 95, Kozan ve Yumurtalık‘ta % 90 güven 

aralığında anlamlı artıĢlarla karĢılaĢılmaktadır. Aynı ayda Göksun ve Karaisalı‘da önemsiz 

azalmalar gerçekleĢirken, çalıĢma alanındaki diğer istasyonlarda ise trendin yönü artıĢ 

yönündedir. Kasım ayında Anamur, Antakya, KarataĢ, Kilis, Kozan ve Yumurtalık‘ta önemsiz 

artıĢlar meydana gelirken sadece Mersin‘deki eğilim %95 güven aralığında anlamlıdır. Geri 

kalan diğer istasyonlarda azalıĢ trendi hâkimdir. ÇalıĢma sahasında sonbahar mevsiminin yüksek 

oranda negatif trend göstermesinde Kasım ayındaki azalıĢlar etkili olmuĢtur (Tablo 5).  
Tablo 4. Ekstrem maksimum sıcaklıkların Mann-Kendall trend analizi sonuçları (* % 90 ve ** %95, 

güven aralığında anlamlılık seviyesini göstermektedir). 
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Tablo 5.  Ekstrem minimum sıcaklıkların Mann-Kendall trend analizi sonuçları (* % 90 ve ** %95 güven 

aralığında anlamlılık seviyesini göstermektedir). 

 
 

4.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ġklim değiĢiminin en önemli göstergelerinden biri olan sıcaklıkların Doğu Akdeniz‘de ne 

düzeyde bir değiĢim gösterdiğini belirlemek amacıyla bu çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢma alanında 

yer alan istasyonların sıcaklık verilerine uygulanan homojenlik testi çalıĢma alanının genel 

olarak homojen karakterde bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.  

 

ÇalıĢma alanının sıcaklık koĢullarına bakıldığında belirgin bir artıĢ trendinin hâkim olduğu 

görülmekte olup, regresyon modeline göre en yüksek artıĢ Mersin‘de gözlenmiĢtir. Anlamlı 

artıĢların en yüksek olduğu mevsim ise yaz mevsimidir. Gerek regresyon modeline gerekse 

Mann- Kendall trend analizine göre, genel olarak istasyonların tamamında Haziran, Temmuz ve 

Ağustos ayları ve dolayısıyla yaz mevsimi, artıĢların en yüksek olduğu dönemi oluĢturmaktadır. 

Bu durum uzun yıllık sıcaklık ekstremlerinin istatistiksel açıdan anlamlı çıkmasında yaz 

mevsiminin çok büyük bir paya sahip olduğunu göstermektedir. 

 

TürkeĢ ve ark., (2002), ortalama sıcaklık dizilerinin özellikle Akdeniz Bölgesinin kentleĢmiĢ 

istasyonlarında anlamlı ısınma eğilimi gösterdiğini, bununla birlikte Türkiye genelinde minimum 

hava sıcaklıklarında belirgin artıĢların gerçekleĢtiğini vurgulamıĢlardır. ÇalıĢmamızda elde 

edilen sonuçlar bu çalıĢmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. ÇalıĢma alanında en 

belirgin artıĢlar minimum sıcaklıklarda gerçekleĢmiĢtir. Mann- Kendall trend analizine göre 

ekstrem minimum sıcaklıkların en belirgin artıĢ gösterdiği istasyon Mersin iken, ekstrem 

maksimum sıcaklıklarda en dikkate değer ısınma eğilimi Mersin ve KahramanmaraĢ 

istasyonlarında tespit edilmiĢtir.  

ġehirsel özelliği olan yerlerde önemli sıcaklık artıĢlarına rastlanırken bu istasyonlara komĢu olan 

bazı istasyonlarda dikkate değer sıcaklık değiĢimlerinin görülmemesi, bu alanların daha çok çok 

kır özelliği göstermesiyle alakalı olabilir. Nitekim Ģehirlerde değiĢen radyasyon dengesi daha 

sıcak ortamların oluĢmasına dolayısıyla kentsel ısı adalarının meydana gelmesine yol 
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açmaktadır. Ayrıca bazı istasyonlarda izlenen ekstrem minimum sıcaklıklardaki ısınma 

eğiliminde sanayi tesislerinin de payının olabileceği düĢünülmektedir. Çünkü bu alanlarda 

atmosferde yüksek oranda SO2 birikimi gerçekleĢmektedir.  SO2 ise atmosferde bulutlanma 

miktarını artırmakta ve bulutların daha parlak gözükmelerine yol açmaktadır. Bunun neticesinde 

bulutlar, gün içerisinde güneĢ ıĢınlarının yeryüzüne ulaĢma miktarını azaltarak serinleĢmeye 

neden olurken, geceleri ise enerjiyi ortamda tutarak ısınmaya sebep olmaktadır (Kadıoğlu, 1997). 

ġehirlerdeki konutlarda ve sanayide kullanımına bağlı olarak artan enerji tüketimi, artan trafik, 

asfalt ve beton gibi yapay yüzeylerin radyasyon dengesini değiĢtirmesi, iklim elemanlarının 

alansal ve zamansal dağılıĢında farklılaĢmaların meydana gelmesine yol açmaktadır (Çiçek, 

2002).  

 

Kaynaklar 

 
Bozyurt, O., 2002. Küresel Ġklim DeğiĢiklikleri. Klimatoloji ÇalıĢtayı (11-13 Nisan), Ġzmir, 247-256. 

Çiçek, Ġ., 2002. Ankara‘da ġehirleĢmenin Biyoklimatik KoĢullar Üzerine Etkisi. Klimatoloji ÇalıĢtayı, 145-157. 

Demirci, A. ve Karakuyu, M., 2002. ―Küresel Ġklim DeğiĢimi ve Türkiye‘nin Fiziki ve BeĢeri Coğrafyası Üzerindeki Olası 

Etkileri‖, Klimatoloji ÇalıĢtayı, Ġzmir,ss.235-245. 

Erlat, E., 2002. Türkiye‘de YağıĢ Anomalileri ve Kuzey Atlantik Salınımı Arasındaki ĠliĢkiler. Klimatoloji ÇalıĢtayı (11-13 

Nisan),  Ġzmir, 107-118. 

Hurrell, J. W., 1996. Influence of variations in extratropical wintertime teleconnections on Northern Hemisphere temperature, 

Geophys. Res. Lett., 23, 665-668. 

Ġncecik, S., 2007. Ġnsan Kaynaklı Ġklim DeğiĢikliği ve Türkiye. I. Türkiye Ġklim DeğiĢikliği Kongresi (11-13 Nisan), Ġstanbul, 28-

37. 

Kadıoğlu, M., 1997 Trends Surface Air Temperature Data Over Turkey, International Journal of Climatology, 17, 511-520. 

Kalaycı, S. ve Kahya, E., 1998. Susurluk Havzası Nehirlerinde Su Kalitesi Trendlerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniv., Tübitak 

Dergisi, Konya, 503-514. 

Lazaro, R., Rodrigo, F.S., Gutierrez, L., Domingo, F., Puigdefabregas, J., 2001. Analysis Of A 30-Year Rainfall Record (1967-

1997) in Semi-Arid 

Okutan, H., Cerit, O. ve Karacan, E., 2004. ―Küresel Ġklim DeğiĢiklerinin Çayeli (Rize) Yöresindeki Doğal Afetlerin OluĢumuna 

Etkilerinin Ġncelenmesi‖, I. Ulusal Çevre Kongresi, Sivas, 367-377. 

SE Spain for Implications on Vegetation. Journal of Arid Environment, 48, 373-395. 

Partal, T., 2003. Türkiye YağıĢ Verilerinin Trend Analizi. Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 91s. 

ġahinler, S., 2000. En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Modeli OluĢturmanın Temel Prensipleri. M.K.Ü. Ziraat 

Fakültesi Dergisi 5(1-2), 57-73. 

Tayanç, M., Karaca, M., Yenigün, O., 1997. Annual and Seasonal Air Temperature Trend Patterns of Climate Change and 

Urbanization Effects in Relation to Air Pollutants in Turkey. Journal of Geophysical Research, 102, 1909-1919.  

Tecer, L., Okutan H., Cerit O., 2004. Ġklim DeğiĢimi: 1975- 2001 Periyodunda Rize YağıĢ ve Sıcaklık Trendlerinin Analizi. I. 

Ulusal Çevre Kongresi (13-15 Ekim), Sivas, 355-365. 

Tosic, I., Ukaseviç, M., 2005. Analysis of Precipitation Series for Belgrade. Theoretical and Applied Climatology, 80, 67-77. 

TürkeĢ, M., 1995. Türkiye‘de Yıllık Ortalama Hava Sıcaklıklarındaki DeğiĢimlerin ve Eğilimlerin Ġklim DeğiĢikliği Açısından 

Analizi. Çevre ve Mühendislik Dergisi, Ankara, 9,  9-15. 

TürkeĢ, M., Sümer, U., Demir Ġ., 2002. Türkiye‘nin Günlük Ortalama Maksimum ve Minimum Hava Sıcaklıkları Ġle Sıcaklık 

GeniĢliğindeki Eğilimler ve DeğiĢiklikler. Klimatoloji ÇalıĢtayı (11-13 Nisan), Ġzmir, 89-106. 

TürkeĢ, M., 1996. Spatial and Temporal Analysis of Annual Rainfall Variations in Turkey. International Journal of Climatology, 

16, 1057-1076. 

TürkeĢ, M., 1998. ―Ġklimsel DeğiĢebilirlik Açısından Türkiye‘de ÇölleĢmeye Eğilimli Alanlar‖, DMĠ/ĠTÜ, II. Hidrometeoroloji 

Semp. Bild., Devlet Meteoroloji ĠĢleri Müdürlüğü, Ankara. 

TürkeĢ, M., 2007. Ġklim DeğiĢikliği Nedir? Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlenen ve Öngörülen DeğiĢiklikler. I. Türkiye Ġklim 

DeğiĢikliği Kongresi, Tikdek, (11–13 Nisan), ĠTÜ, Ġstanbul, 38-53 

Xoplaki, E., 2002. Climate variability over the Mediterranean. PhD thesis, University of Bern, Switzerland 

([http://sinus.unibe.ch/ klimet/docs/phd_xoplaki.pdf]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

325 

 

Güney Anadolu’da Korunması ve Değerlendirilmesi Gereken Önemli Bir Doğal 

Ağaç Türü: Doğu Kızılağacı (Alnus orientalis Decne.) 
 

Mustafa YILMAZ
1
, Furkan EKĠCĠ

2 

 
1
KSÜ Orman Fakültesi, KahramanmaraĢ, 46060, mustafayilmaz@ksu.edu.edu.tr 

2
KSÜ Orman Fakültesi, KahramanmaraĢ, 46060, furkanekici@ksu.edu.tr 

 

Özet 

Doğu Kızılağacı (Alnus orientalis Decne.), en geniĢ yayılıĢını Türkiye‘de yapan Doğu Akdeniz bölgesine 

özgü bir ağaçtır. Türkiye‘de; Güneybatı ve Güney Anadolu‘da çoğunlukla akarsu kenarlarında ve taban 

suyunun yüksek olduğu yerlerde bulunur. Sıcaklık isteği oldukça yüksek olup yayılıĢ gösterdiği yerler 

ılık, sıcak ve çok sıcak bir iklime sahiptir. Deniz seviyesinden 1350 m yüksekliklere kadar çıktığı yersel 

ölçümlerde tespit edilmiĢtir. Hızlı büyüme özelliği gösterir ve 20 m boyda 1,5-2 m çapa ulaĢabilmektedir. 

Kökleriyle toprakta azot bağladığından kuraklık sorunu bulunmayan alanlarda özellikle maden sahaları ve 

çöp alanlarının ıslahında değerlendirilmelidir. Kent ağaçlandırmalarında, tarımsal ormancılıkta ve hızlı 

büyüme özelliğinden dolayı biyokütle üretiminde kullanılabilecek önemli bir doğal türdür. Birçok akarsu 

kenarında antropojen baskılar sebebiyle doğal populasyonları azalmıĢ durumdadır. Küçük populasyonlar 

Ģeklinde yayılıĢ gösteren bu türün doğal ortamında ve doğal ortamı dıĢında korunması için program ve 

projeler geliĢtirilmelidir.  

 

Anahtar kelimeler: Doğu Kızılağacı, Alnus orientalis 

 

Abstract 

Oriental Alder (Alnus orientalis Decne.), a tree species largely distributed in Turkey, is unique to the 

Eastern Mediterranean Region. A. orientalis is mostly seen in the riparian zones of streams in the South 

and southwest Anatolia. The species mostly grow in warm, hot and very hot climates. The altitudinal 

distribution is seen from sea level to 1350 m. It‘s a fast growing tree and may reach 1,5-2,0 m diameter at 

20 m height. Since the tree is able to fix atmospheric nitrogen in symbiotic root nodules, it can be utilized 

in reclamation of mine land and garbage collection areas. It‘s also an important potential tree for urban 

plantations, agroforestry and biomass production due to fast growing ability. The natural populations of 

the tree in many streamsides decreased due to anthropogenic impacts. Since this tree species is distributed 

in the small populations, the new programs and projects should be initiated in order to conserve the 

species in the nature and outside its natural sites.  

 

Keywords: Oriental alder, Alnus orientalis 

 

1. GiriĢ 

Doğu Kızılağacı (Alnus orientalis Decne.), en geniĢ yayılıĢını Türkiye‘de yapan Doğu Akdeniz 

bölgesine özgü bir ağaçtır. Ülkemizden baĢka Suriye, Kıbrıs, Lübnan, Ġsrail ve Filistin‘de 

bulunmaktadır (Browicz, 1982; Yaltırık ve Efe, 2000). Ülkemizde, Güneybatı ve Güney 

Anadolu‘da genellikle akarsu kenarlarında bulunur, deniz seviyesinden 1350 m yüksekliklere 

kadar çıkar. Türün doğal populasyonları ve gen kaynakları ile ilgili herhangi bir koruma 

programı bulunmamaktadır. 

 

Doğu kızılağacı, yöresel olarak Muğla‘da ―Boya ağacı‖, Osmaniye yöresinde ise ―Karacaağaç‖ 

olarak adlandırılmaktadır. Odunu, Osmaniye yöresinde topaç ve sandık yapımında 

kullanılmaktadır.  

 

Bu çalıĢmada Doğu Kızılağacının yayılıĢı, bazı ekolojik özellikleri, gen kaynaklarının doğal 

ortamında ve ortamı dıĢında korunması ve bu türün ağaçlandırma çalıĢmalarında 

değerlendirilebileceği alanlar üzerinde durulmuĢtur.  

mailto:furkanekici@ksu.edu.tr
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2. Doğu Kızılağacı’nın Dünya’da ve Ülkemizdeki YayılıĢı 

Doğu Kızılağacı (Alnus orientalis Decne)‘nın dünya üzerindeki yayılıĢı Doğu Akdeniz ile 

sınırlıdır ve ülkemizden baĢka Kıbrıs, Suriye, Lübnan, Ġsrail ve Filistin‘de yayılıĢ göstermektedir 

(Browicz, 1982; Yaltırık ve Efe, 2000; ġekil 1) ve bölgeye endemiktir. Sürgünlerdeki tüylere, 

yaprak sapına, çiçeğin eksen üzerindeki duruĢuna göre oldukça değiĢkendir ve 2 varyeteye 

ayrılmıĢtır; var. orientalis ve var. pubescens Dippel (Browicz, 1982). 

 

Türkiye‘nin Hatay‘dan Muğla‘ya kadar olan güney bölümünde denize paralel yer alır. A. 

orientalis‘in genel olarak deniz seviyesinden 1000 m. yüksekliklere kadar çıkar çıktığı 

belirtilmektedir (Yaltırık ve Efe, 2000). Yeni tespitlerde 1350 m (Mersin-Sorgun) yüksekliklere 

kadar çıkabildiği belirlenmiĢtir. Toros Sediri gibi ağırlıklı olarak Türkiye‘de yayılıĢ 

göstermektedir. 

 

Doğu Kızılağacı genel olarak akarsu kenarlarında ve taban suyunun yüksek olduğu yerlerde 

Doğu çınarı, Söğüt ve Kızılcık gibi diğer dere vejetasyonu ile beraber bulunur. Doğu kızılağacı 

genel olarak yayılıĢ gösterdiği yerlerde toplu olarak orman formu oluĢturmaz. 

A.orientalis ilk yıllarda hızlı büyüme özelliği gösterir ve 20 m‘ye kadar boylanabilir. 15-20 m 

yüksekliğindeki ağaç uygun Ģartlarda 1,5-2 m çap yapabilmektedir (Browicz, 1982). 

 

 

ġekil 1. Alnus orientalis‘in Dünya‘daki doğal yayılıĢı (Browicz, 1982) 

 

3. Bazı Ekolojik Özellikleri 

Kızılağaçlar suya bağımlı bitkilerdir. Bulunduğu yerlerde toprak neminin yüksek olması 

gerekmektedir. Bundan dolayı özellikle akarsu kenarlarında ve taban suyunun yüksek olduğu 

yerlerde görülür.  

 

Doğadaki orman, deniz, çöl gibi ekosistemlerde besin döngüsünün sürekliliği için azot 

bağlanması büyük önem taĢımaktadır. Kızılağaçlar da bulundukları ortamlarda köklerinde 

bulunan nodüller vasıtasıyla azot bağlayarak toprağa katkıda bulunmaktadırlar (Harrington, 

1990; Kurdali, 2000; Kajba  ve Gracan, 2003; Claessens vd., 2002 ve Ducci ve Tani, 2009). 

Köklerindeki Frankia bakterileri tarafından oluĢturulan nodüller aracılığıyla azotlu bileĢikleri toprağa 

verir ve çevrelerinde bulunan bitkilerin köklerinin yararlanmasını sağlarlar (Kurdali, 2000). 

 

Akdeniz havzası için iyi bir gösterge kabul edilen Emberger biyoklimatik diyagramında (ġekil 

2), A. orientalis‘in çoğunlukla yağıĢlı ve çok yağıĢlı yerlerde yer aldığı görülmektedir. Bu 

diyagramda da görüldüğü üzere, sıcaklık isteği oldukça yüksek olup yayılıĢ gösterdiği yerler ılık, 

sıcak ve çok sıcak bir iklime sahiptir.  
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1: Beyrut (Lübnan), 2: Lazkiye (Suriye), 3: Samandağ, 4: Dörtyol, 5:Kadirli, 6:Kozan, 7: Tarsus, 8: Gözne (Mersin), 9: Sorgun 

(Mersin), 10: Girne (Kıbrıs), 11: Nikosia (Kıbrıs), 12: Anamur, 13: Akseki, 14:Manavgat, 15: Antalya, 16: Bucak, 17: Acıpayam, 

18: Dalaman, 19: Köyceğiz, 20: Muğla, 21: Marmaris 

ġekil 2. Alnus orientalis‘in yayılıĢının Emberger biyoklimatik diyagramındaki yeri 

 

4. Doğu Kızılağacı Gen Kaynaklarının Korunması 

Doğu Kızılağacı, yayılıĢ gösterdiği yerlerde farklı baskılara maruz kalmıĢtır. Akarsu 

kenarlarındaki populasyonları birçok yerde zarar görmüĢ ve azalmıĢtır. Orman içindeki 

popülasyonlar; özellikle orman yol ağlarının sıklıkla dere kenarlarında bulunması, odun 

üretiminde sürütmenin birçok yerde dere içlerine doğru yapılması ve hidroelektrik tesisleri 

nedeniyle zarar görmektedir. Orman alanları dıĢındaki yerlerde ise yerleĢim yerlerinin ve tarım 

alanlarının su kenarlarının hemen yanına kadar sokulması ile A. orientalis‘in de içinde 

bulunduğu dere vejetasyonu çoğunlukla daralmıĢ veya tamamen ortadan kalkmıĢ durumdadır.  

 

YayılıĢının büyük bölümü ülkemizde bulunan bu ağaç türünün doğal ortamında korunması 

gerekmektedir. Güney Anadolu‘da doğudan batıya doğru populasyonunun yoğun olarak 

bulunduğu iki veya üç farklı noktada ―Doğu kızılağacı gen koruma alanı‖ ayrılması yerinde bir 

uygulama olacaktır. Bu alanlar aynı zamanda tohum toplama alanları olarak da 

değerlendirilebilir. Kızılağaçlarda, populasyonlar arası gen alıĢveriĢinin sürekliliğini sağlayacak 

ve izolasyonu engelleyecek Ģekilde koruma önlemleri alınmalıdır (Ducci ve Tani, 2009).  

Diğer yandan kırsaldaki ve kentlerdeki ağaçlandırma çalıĢmalarında geniĢ bir kullanım alanı olan 

bu doğal ağaç türü gen kaynaklarının, doğal ortamı dıĢında da korunması yararlı olacaktır. 

Bunun için farklı noktalardan elde edilen tohumlar, özel tohum saklama ortamlarında uzun yıllar 

saklanabilir. Yine doğal ortamı dıĢında koruma yöntemi olarak, birkaç fidanlıkta kolay tohum 

temini amacı da olan tohum plantasyonları kurulabilir. 

5. Doğu Kızılağacının Değerlendirilebileceği Bazı Alanlar 

Yüzeysel su kaynakları ve karanın temas ettiği akarsu kenarlarının bitki örtüsü ile kaplı olması 

önemlidir. Bozuk alanların restorasyonunda, alanda kalan doğal türler tohum kaynağı olarak en 
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baĢta yararlanılması gereken bitkilerdir (Sabogal, 2000). ÇalıĢma yapılacak alan için, mevcut 

ağaçlardan tohumlar toplanarak ekim yoluyla veya tohumlardan fidan yetiĢtirip bu alanların 

restorasyonunda kullanılmalıdır (Davy, 2002; Perrow ve Davy, 2002). Akarsu kenarlarında 

bulunması dolayısıyla, A. orientalis su kenarlarının doğal bitkilerle restorasyonunda 

kullanılabilecek en önemli doğal türlerdendir.  

 

Kızılağaçlar kök nodüllerinden bulunan ortakyaĢar (simbiyotik) aktinomisetes bakterileri ile azot 

bağlayarak toprağı zenginleĢtirmesinden dolayı (Kajba ve Gracan, 2003), maden sahaları ve çöp 

alanları gibi sorunlu sahaların bitkilendirilmesinde öncü ağaç olarak yararlanılmaktadır 

(Harrington, 1990; Ducci ve Tani, 2009). Alnus japonica, taĢkın yatakları ve taban suyunun 

yüksek olduğu yerlerde kullanımı uygun olan türlerdendir (Terezawa ve Kikuzawa, 1994) 

Ülkemizde de benzer yerlerin rehabilite edilmesinde ve bitkilendirilmesinde, yetiĢtirilen A. 

orientalis fidanları denenmeli ve kullanılmalıdır 

 

Kızılağaç türleri tarımsal ormancılık (agroforestry) faaliyetleri için uygun olan türlerdendir 

(Dawson 1986; Kurdali vd., 1990). Hızlı büyüme özelliği ve düĢük pH‘ları tolere edebilmesi, 

toprağa organik madde desteği ve besin maddesi geri beslemesi yapabilecek geniĢ yapraklı ve 

bol yaprak dökümü özelliğine sahip olması, köklerde azot bağlaması, kolay ayrıĢabilen, sert 

olmayan yapraklara sahip olmalarından dolayı kızılağaç türleri (Alnus spp.), tarımsal ormancılık 

çalıĢmalarında kullanılan ağaçlardandır (Funk, 1990). 

 

Ġlk yıllardaki hızlı büyüme özelliğinden dolayı, A. glutinosa (Kajba ve Gracan, 2003) ve A. 

cordata (Ducci ve Tani, 2009) gibi kızılağaç türleri biyokütle üretiminde değerlendirilmektedir. 

Büyüme için oldukça elveriĢli ve uzun vejetasyon süreli sıcak-yağıĢlı yetiĢme ortamlarında 

yayılıĢ gösteren A. orientalis iyi bir biyokütle ağacı niteliği taĢımaktadır. Bu özelliği ayrıntılı 

olarak araĢtırılarak uygulamaya aktarılmalıdır. 

 

Kızılağaçlar dekoratif bir görünüme sahiptir. Bulundukları alanda iyi bir gölgeleme yaparlar 

(Ducci ve Tani, 2009). Taç yapısı, yaprak formu, siyah renkli kozalakları, ileri yaĢlarda çatlaklı 

siyah gövde oluĢumu gibi görünümlerinden ve etkili gölge sağlayıcı bir ağaç olması ve 

kökleriyle azot bağlaması gibi iĢlevsel niteliklerinden dolayı tek ya da gruplar halinde kent 

ağaçlandırmalarında değerlendirilmelidir (Ersoy, 2007). 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

En geniĢ yayılıĢını Türkiye‘de yapan A. orientalis bir Türk Kızılağacı niteliğindedir ve 

ülkemizde dar bir alanda yayılıĢ göstermektedir. Bu sınırlı yayılıĢın özellikle antropojenik 

etkenlerle baskı altına alınması Doğu Akdenize endemik olan bu türün doğal populasyonlarını 

tehdit eder duruma gelmiĢtir. Doğal yayılıĢının büyük bölümü Türkiye‘de bulunduğundan 

mevcut doğal populasyon çeĢitliliğinin korunması öncelikle ülkemizdeki bilim insanı ve 

uygulamacıların sorumluluğundadır. 

 

Güney Anadolu‘da en az iki alanda (Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz gibi) tohum meĢceresi 

olarak da yararlanılabilecek ―Doğu Kızılağacı gen koruma alanı‖ seçilmelidir. Ayrıca ex situ 

koruma önlemi olarak farklı orijinlerden toplanan tohumları düĢük nem içeriği ile uzun dönem 

saklama koĢullarında (tohum bankaları, soğuk hava depoları gibi) gelecek yıllar için 

saklanmalıdır.  

 

Kızılağaçlar, yayılıĢ gösterdiği bölgelerdeki su kenarlarında en önemli ağaçlardan biridir. Toprak 

isteği yönünden kanaatkar olması, düĢük pH derecelerini tolere etmesi, çoğu toprak tipinde 
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yetiĢebilmesi ve akarsu kenarlarında doğal olarak bulunması nedeniyle bozulmuĢ akarsu 

kenarlarının restorasyonunda (riparian restoration) mutlaka değerlendirilmelidir.  

Büyüme için oldukça elveriĢli ve uzun vejetasyon süreli yetiĢme ortamlarında yayılıĢ gösteren A. 

orientalis hızlı boy büyümesi ile plantasyon alanlarındaki kullanımlarda iyi bir biyokütle ağacı 

niteliği taĢımaktadır. Bu özelliği ayrıntılı olarak araĢtırılarak uygulamaya aktarılmalıdır. 

 

Hızlı büyüme özelliği ve kent Ģartlarına dayanıklı bir tür olduğundan, özellikle Akdeniz ve Ege 

Bölgesinde kent içi ve çevrelerinde kullanılabilecek en önemli doğal türlerden biridir. Bu 

yörelerdeki fidanlıklarda değiĢik yaĢ ve boylarda fidanları üretilmelidir.  
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Özet 

Bu çalıĢma, ülkemizde aĢırı gübre kullanılan illerden biri olan Edirne-Havsa yöresinden alınan 106 adet 

toprak örneğinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemek ve yörede yanlıĢ gübrelemeden 

kaynaklanabilecek toprak kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıĢtır. Alınan toprak 

örneklerinin 83 tanesi asit, 18 tanesi nötr ve 5 tanesi alkalin karakterlidir.  

 

Asit karakterli toprak örneklerinin ortalama organik madde miktarları % 1.15;  kireç miktarları % 0.76; 

pH değerleri 5.97; tuzluluk % 0.08 ve toplam N % 0.06 olarak belirlenmiĢtir. Ortalama P, K, Ca, Mg, Fe, 

Mn, Zn ve Cu içerikleri sırasıyla 13, 168, 2456, 170, 23, 22, 0.5 ve 1.2 ppm olarak tespit edilmiĢtir.  

 

Nötr karakterli toprak örneklerinin ortalama organik madde miktarları %1.29;  kireç miktarları % 3.5; pH 

değerleri 7.23; tuzluluk % 0.14 ve toplam N % 0.06 olarak belirlenmiĢtir. Ortalama P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, 

Zn ve Cu içerikleri sırasıyla 6.7, 272, 4364, 252, 15, 16, 0.4 ve 1.1 ppm olarak tespit edilmiĢtir.  

 

Alkalin karakterli toprak örneklerinin ortalama organik madde miktarları % 1.42;  kireç miktarları % 

3.25; pH değerleri 7.74; tuzluluk % 0.09 ve toplam N % 0.08 olarak belirlenmiĢtir. Ortalama P, K, Ca, 

Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu içerikleri sırasıyla 8, 277, 4747, 216, 12, 11, 0.5 ve 1.3 ppm olarak tespit 

edilmiĢtir.  

 

Her üç karakterdeki toprak örneklerinin tamamının organik maddece yetersiz olduğu görülmektedir. 

Toprakların yarısında ortalama P ve tamamında ortalama Zn içerikleri düĢük bulunmuĢtur. Ayrıca bu 

toprakların büyük bir kısmında Ca, Mg ve K‘un yeterli olduğu görülmektedir.   

 

AĢırı ve bilinçsiz gübre kullanımının toprak, bitki, su ve havada birçok olumsuzluklara yol açtığı, artık 

bilinen bir gerçektir. Ġnsanların doğaya dıĢarıdan yaptığı her türlü müdahalenin mutlaka bir yan etkisinin 

olacağı gerçeği göz ardı edilmeden bilinçli bir gübre kullanımı özendirilmelidir. Son yıllarda tarımsal 

alanların yanlıĢ gübre kullanımına bağlı olarak kirlenmesi, çevre sağlığı açısından bilinen zararlı etkileri 

nedeniyle bu konuda daha çok çalıĢmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Edirne, Havsa, azot, fosfor, kirlenme 

 

Abstract 

This study was carried out with 106 soil samples taken from Edirne-Havsa district, one of the districts in 

where fertilizers are used excessively and  it was aimed to anlayze the physical and chemical properties of 

soils and help prevent soil pollution that is likely to arise from wrong fertilization.83 of the soil samples 

were acidic, 18 of them were neutral and 5 of them were alkaline. 

 

Total organic material contents of acidic soil samples were determined to be %1.15 wile lime contents 

were %0.76, pH values were 5.97, salinity contents were% 0.08 and total N were %0.06. Average P,K, 

Ca, Mg, Fe, Mn, Zn and Cu contents were determined  to be13, 168, 2456, 170, 23, 22, 0.5 ve 1.2  ppm, 

respectively. 

 

Total organic material content of neutral soil samples were determined to be %1.29, while lime contents 

were %3.5, pH values were 7.23, salinity contents were %0.14, and total N were %0.06. Average P,K, 

mailto:kbelliturk@hotmail.com
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Ca, Mg, Fe, Mn, Zn and Cu contents were determined to be 6.7, 272, 4364, 252, 15, 16, 0.4 ve 1.1 ppm, 

respectively. 

 

Total organic material content of alkaline soil samples were determined to be %1.42, while lime contents 

were %3.25,pH values were 7.74,salinity contents were %0.09,and total N were %0.08. Average P,K, Ca, 

Mg, Fe, Mn, Zn and Cu contents were determined to be 8, 277, 4747, 216, 12, 11, 0.5 ve 1.3 ppm, 

respectively. 

 

This study showed that  organic material contents of every single soil sample were insufficient. Half of 

the soil samples resulted in low average P content and all the soil samples resulted in low average Zn 

content. Besides Ca, Mg, K contents of the samples were calculated to be sufficient.  

 

It is a known fact that overfertilization and uncoscious use of fertilizers lead to many damages to soil, 

plants, water and air. During the recent years significant parts of agricultural lands have been polluted as a 

result of wrong fertilization. Therefore more work should be done in this area and people should be 

supported to use fertilizers consciously considering the fact that every single intervention on nature has 

certainly a side affect.  

 

Keywords: Edirne, Havsa, nitrogen, phosphorus, pollution 

 

1. GiriĢ 

Bitkisel üretimde verimliliğin artırılabilmesindeki en etkin araçlardan birisi kimyasal gübreler ile 

yapılan gübrelemedir. Gübrelemenin kontrollü yapıldığı topraklarda birim alandan alınan ürünün 

miktar ve kalitesinde önemli artıĢlar görülmektedir. Arzu edilen bol ve kaliteli ürünü alabilmek 

için, toprağa eksik olan bitki besin elementlerini gerektiği kadar ve uygun zamanda, doğru 

yöntemlerle vermek gerekir. Gübrelemenin genel prensibi bu Ģekildedir. Gübrelerin gereğinden 

az veya fazla verilmesinin mahsulün kalitesine, miktarına, bitkiye, ekonomiye ve çevreye zarar 

verdiği üreticiler tarafından unutulmamalıdır. Bütün bunlara ilave olarak, aĢırı gübreleme ile 

toprak yapısı da bozulmaktadır. 

 

Ülkemizin bazı yörelerinde gereğinden az gübre kullanılırken, bazı yörelerinde ise aĢırı gübre 

kullanıldığı bilinmektedir. Ülkemizde 20 000 ton‘dan fazla gübre kullanılan illerin baz alındığı 

bir çalıĢmaya göre toplam tüketilen azotlu gübrenin % 2.5‘i Edirne ilinde tüketildiğinden dolayı 

Edirne ili 10. sırada yer almıĢtır. Hektar itibariyle azotlu gübre kullanımı dikkate alındığında 

Edirne ili 110.6 kg/ha ile 8. sıraya yükselmiĢtir (Anonim, 2011). Görüldüğü gibi Edirne ilinde 

özellikle azotlu gübre yoğun olarak kullanılmaktadır. Havsa‘nın da içinde yer aldığı Ergene 

Havzası‘nda sanayiden kaynaklanan kirliliğin yanında son günlerde dile getirilen en önemli 

sorunlardan birisi de aĢırı gübre kullanımına bağlı tarımsal kirliliktir. 

 

Trakya Bölgesi topraklarında bazı toprak özelliklerinin zamana bağlı olarak değiĢme eğilimi 

gösterdiği izlenmektedir. Bu özelliklerin bazılarında artma eğilimi gözlenirken, bazılarında ise 

azalma eğilimi gözlenmektedir. Bu durumun baĢlıca sebeplerinden birisi, yörede yoğun bir 

Ģekilde kullanılan kimyasal gübrelerdir. Gübrelerin dengeli bir Ģekilde kullanılmamıĢ olması, 

toprakların birçok özelliğini (pH düĢmesi, organik madde azalması, fosfor ve nitrat kirliliği vb.) 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

 

GübretaĢ‘ın bir sosyal sorumluluk projesi olarak 2005 yılında baĢlattığı ve kendi imkânlarıyla 

yürüttüğü bir proje kapsamında 3100 adet araziden toprak numunesi analiz ederek sonuçlarını 

değerlendirmiĢtir. Projenin pilot bölgesi olarak seçilen ve Trakya Bölgesi‘ne ait topraklarda 

ortaya çıkan bazı sonuçlara göre; a- Yüzde 82.4‘ü organik maddece fakir topraklardır, b- Yüzde 

28‘inde tuzluluk, yüzde 73‘ünde hafif tuzluluk problemi bulunmaktadır, c- Yüzde 84.8‘inde 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

332 

 

potasyum miktarı yeterli, yüzde 15.2‘sinde yetersizdir, d- Yüzde 80.6‘sında çinko noksanlığı 

bulunmaktadır, e- Yüzde 10.4‘ünde demir noksanlığı bulunmaktadır, f- Yüzde 10‘unda kalsiyum 

noksanlığı, yüzde 11.7‘sinde magnezyum noksanlığı bulunmaktadır, g- Yüzde 42.2‘si asit 

karakterli, % 57.8‘i alkalin karakterli, h- Yüzde 45.7‘si killi tın karakterli topraklardır (Anonim, 

2011a).  

 

Gübrelemenin çevre üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler Ģöyle sıralanmaktadır: I- Azotlu 

gübre kullanımının artması ile topraktan olan yıkanmaların da artması ve sonuçta sularda nitrat 

konsantrasyonunun yükselmesi, II- Özellikle yüzey toprağının taĢınması sonucu fosforlu 

gübrelerin sulara karıĢması ile durgun ve akarsularda fosfat kapsamının yükselmesi 

(eutrophication), III- AĢırı gübre kullanımı sonucu, bitkilerde kimi maddelerin yığılması ve 

bunları yiyenlerde olumsuz etkilerin ortaya çıkması, IV- Azotlu gübrelerin toprağa uygulanması 

ile gazlaĢma sonucu atmosfere N2O ve NH3 gibi gazların katılması ile sera etkisi oluĢmasıdır 

(Karaçal, 1980). 

 

Ülkemizde azotlu, fosforlu, potasyumlu ve kompoze olmak üzere farklı gübre çeĢitleri 

kullanılmaktadır. Gereğinden fazla gübre kullanıldığında; a-Yüksek düzeyde azotlu gübre 

kullanılması sonucu topraktan yıkanmalarla akarsu ve yer altı sularında nitrat kirlenmesi, b-

Yüzeysel sularda azot ve fosfor miktarının artması ötrofikasyona neden olarak buralardaki canlı 

türlerinin azalmasına ve bataklaĢmasına neden olduğu gibi istenmeyen bitkilerin de üremesine 

neden olması sonucu ortaya çıkar ki bunlar da arzu edilmeyen durumlardır (Güler ve Çobanoğlu, 

1997).  

 

Toprak analizi yapılmadan uygulanan kimyasal gübreler genellikle yetersiz veya fazla 

uygulanmakta ve üreticiler her iki durumda da gelir kaybına uğramaktadırlar. Ayrıca aĢırı 

kimyasal gübre kullanımı toprak ve su kirliliğine de neden olmaktadır.  

 

Genel anlamda Türkiye topraklarının yaklaĢık % 90‘ı orta ve düĢük (% 3‘ten az) düzeyde 

organik madde içermektedir. Örnek verecek olursak, topraklarının ¾‘ü mutlak tarım toprağı olan 

Trakya yöresinde de durum hemen hemen aynıdır ve bu durum her yıl daha da kötüye 

gitmektedir. Diğer bir ifade ile topraklarımızın organik madde düzeyleri son derece düĢüktür. Bu 

nedenle, zaten ağır bünyeli olan toprakların fiziksel özelliklerinde de elveriĢsiz koĢullar ortaya 

çıkmaktadır (Sağlam ve ark., 2001).  

 

Tarımın asıl amacı, kompleks bir sistem olan toprakta yüksek verimli ve ekonomik bitki 

yetiĢtirmektir. Günümüzde tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla kullanılan üretim 

girdileri kontrolsüz bir Ģekilde artmaktadır. Kullanılan girdiler bir yandan verimliliği arttırırken, 

bir yandan da çevre ve insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, toprağa atılan 

amonyum nitrat gübresinin fazlası, suda çözülerek önemli bir çevre kirleticisi olabilmektedir.  

 

Bitki geliĢim faktörü olarak en baĢta gelen ve ticari gübre olarak da en fazla kullandığımız bitki 

besin maddesi azottur (Kacar, 1982). Toprakta bulunan azotun çok az bir kısmı bitkilerin 

yararlanabileceği Ģekildedir. Topraklarımızın genellikle % 1 civarında organik madde içerdiği 

göz önünde tutulursa, bu bir dekar arazi için yaklaĢık 6 kg saf azot demektir. Ancak bu 

miktardan da belli oranlarda kayıplar olacağı gözden uzak tutulmamalıdır (Müftüoğlu ve 

Demirer, 1998). Azotlu gübrenin fazla, yanlıĢ zamanda ve yanlıĢ Ģekilde toprağa verilmesi, 

azotlu gübre kayıplarına neden olmaktadır.  
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Azotlu gübrelerin uygulanma biçimi ve zamanı azot kaybı üzerine etkilidir. Azot oldukça 

hareketli bir element olması nedeni ile eğer bitkinin ihtiyacı olduğu dönemden çok önce toprağa 

uygulanacak olursa, topraktan yıkanarak veya gaz halinde uçarak kaybolur, böylece gübreleme 

ile elde edilmek istenen fayda sağlanamamıĢ olur. Bünyesinde organik formda azot bulunduran 

gübrelerdeki azot, organik formdaki azotun mineralize olması için bir süreç gerektirdiği için 

etkilerini çabuk gösteremezler. Bu nedenle bu tip gübrelerin ekimden önce toprağa 

uygulanmalarında bir sakınca yoktur (Güçdemir, 2006).  
 

Kirlenme sorununun çözümünde anahtar, nitratlı gübrelerin kullanılmaması değil, dengeli ve 

uygun kaynağı organik veya inorganik azotlu gübrelemenin uygulanması ve özellikle tek bir 

kültürde yoğun miktarlarda uygulanmasından kaçınılmasıdır. Kontrollü dozlarda parçalı olarak 

azotlu gübrelerin uygulanması da problem çözümünde etkin olmaktadır. Fertigasyon teknolojisi, 

kontrollü dozlarda, miktar ve zamanlarda, kültür bitkisinin ihtiyacı kadar gübreleme yapmaktadır 

ve su kirlenmesini engellemektedir. Sonuç olarak nitratların kontrollü ve uygun kullanımı 

kirliliğe neden olmamaktadır.  
 

Çevre elbette çok önemlidir, insanlığın geleceği açısından mutlaka bilinçli bir Ģekilde 

korunmalıdır. AĢırı ve yanlıĢ gübre kullanımının toprak, bitki, su ve havada olumsuzluklara yol 

açtığı bir gerçektir. Doğaya dıĢarıdan yapılan her müdahalenin mutlaka bir yan etkisinin olacağı 

gerçeği göz ardı edilmeden bilinçli bir gübre kullanımı özendirilmelidir, sağlanmalıdır (Karaçal, 

2004).  
 

Bu çalıĢmada Edirne‘nin Havsa ilçesinden alınan 106 adet toprak örneğinin bazı kimyasal ve 

fiziksel özelliklerinin yanı sıra, mevcut besin elementi düzeyleri incelenerek, dengeli gübre 

kullanımının çevre kirliliği ile olan iliĢkisi araĢtırılmıĢtır.  
 

2. Materyal ve Yöntem 

Denemede kullanılan 106 adet toprak örneği Edirne Ġl sınırları içerisinden 0-20 cm derinlikten 

alınmıĢtır (Jackson, 1965). Toprak örneklerinin alındığı yerlere ait bilgiler Çizelge 1‘de 

verilmiĢtir.  
 

Çizelge 1. Toprak Örneklerinin Alındığı Yerler. 
Örn. Köy Örn. Köy Örn. Köy Örn. Köy Örn. Köy 

1 Kuzucu 23 Merkez 45 Kuzucu 67 Hasköy 89 Merkez 

2 Kuzucu 24 Necatiye 46 OğulpaĢa 68 Habiller 90 Köseömer 

3 Kuzucu 25 Necatiye 47 OğulpaĢa 69 Bostanlı 91 Habiller 

4 Merkez 26 Merkez 48 Hasköy 70 Kabaağaç 92 Hasköy 

5 Merkez 27 Necatiye 49 Hasköy 71 Kuzucu 93 ġerbetler 

6 Habiller 28 Merkez 50 Bostanlı 72 Söğütlüdere 94 Merkez 

7 Merkez 29 Merkez 51 ġerbettar 73 Merkez 95 Merkez 

8 Yolageldi 30 Merkez 52 Musulça 74 Merkez 96 OğulpaĢa 

9 Yolageldi 31 Merkez 53 Hasköy 75 Necatiye 97 Habiller 

10 Necatiye 32 Bostanlı 54 Arpaç 76 Habiller 98 Hasköy 

11 Habiller 33 Merkez 55 Musulça 77 OğulpaĢa 99 Merkez 

12 Merkez 34 Merkez 56 Hasköy 78 Merkez 100 Merkez 

13 Merkez 35 Merkez 57 Havsa arpaç 79 Hasköy 101 Merkez 

14 Söğütlüdere 36 Merkez 58 Merkez 80 Köseömer 102 Merkez 

15 Merkez 37 Merkez 59 Kuzucu 81 Hasköy 103 Taptık 

16 Merkez 38 Merkez 60 OğulpaĢa 82 Hasköy 104 Habiller 

17 Merkez 39 Merkez 61 OğulpaĢa 83 Hasköy 105 Necatiye 

18 Merkez 40 Arpaç 62 OğulpaĢa 84 Merkez 106 Necatiye 

19 Merkez 41 Arpaç 63 Merkez 85 Hasköy   
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20 Merkez 42 Arpaç 64 Merkez 86 Habiller   

21 Merkez 43 Kuzucu 65 Abalar 87 Merkez   

22 Merkez 44 Merkez 66 Köseömer 88 OğulpaĢa   

 

2.1. Edirne ve Havsa’nın Coğrafik ve Tarımsal Yapısı 

Yüzölçümü 6.098 km² olan Edirne'nin, deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 41 metredir. 

Edirne, idari olarak, biri merkez ilçe olmak üzere 8 ilçe ve 248 köyden oluĢmaktadır. Edirne ili, 

Trakya Yarımadasında; kuzeyde Istranca Dağları, güneyinde Koru Dağları ve Ege Denizi-Saroz 

Körfezi, batısında Meriç Nehri ve Meriç Ovası, doğusunda da Ergene Ovasını içine almakta 

olup, il topraklarının % 80'i tarıma elveriĢlidir. Edirne ilinin merkez ilçesi dıĢındaki 8 ilçesinden 

biri olan Havsa‘da 22 adet köy bulunmaktadır. Edirne‘nin toplam yüzölçümü 609.791 hektardır, 

bu alanın yaklaĢık 370.948 hektarı tarım arazisi, 104.502 hektarı orman arazisi ve 57.409 hektarı 

çayır-mera arazisidir. Tarım dıĢı alan ise 76.933 hektardır (Anonim, 2011b). 

 

Havsa‘daki toplam arazi sayısı 43111 olup, bu Edirne‘nin % 12.18‘ini, Türkiye‘nin % 0.22‘sini 

oluĢturmaktadır. Kullanılan arazi alanı 348 230.5 da olup bu alan Edirne‘nin % 12.56‘sını, 

Türkiye‘nin % 0.23‘ünü oluĢturmaktadır. Havsa‘daki ortalama arazi büyüklüğü 8 da‘dır 

(Anonim, 2011b).  

 

Edirne ilinde bitkisel üretim denilince ilk akla gelenler buğday, ayçiçeği ve çeltiktir. Söz konusu 

bu ürünler 329.889 hektarlık alanda, toplam tarla alanlarının (357.667 ha) % 92‘inde 

üretilmektedir. Buğday ve Ayçiçeği büyük bir oranı sulanmayan alanlarda ikili münavebe 

Ģeklinde üretilmektedir. Çeltik ise özellikle Meriç, Ergene ve Tunca Havzasında sulanan 

alanlarda üretilmektedir.  

 

2.2. Kimyasal Analizler  

Toprak örneklerinin pH‘sı (1:2.5 toprak:saf su) cam elektrodlu pH-metre ile (Bayraklı, 1986) 

belirlenmiĢtir. Sağlam (2008)‘a göre toprak örneklerinde elektriksel iletkenlik aleti ile tuzluluk 

(1:2.5 toprak:su), ICP-OES yöntemi ile Ca, Mg, K, P, Fe, Mn, Zn ve Cu miktarları (Kacar, 

2009), Walkley-Black yöntemi ile organik madde (Greweling ve Peech, 1960) ve scheibler 

kalsimetresi ile kireç (Gedikoğlu, 1990) analizleri yapılmıĢtır. Toplam azot miktarları Sağlam 

(2008) tarafından bildirildiği Ģekilde, Buhar Damıtma (Kjeldahl) Yöntemi ile belirlenmiĢtir.  

 

3. Bulgular 
 

3.1. AraĢtırma Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

AraĢtırmada kullanılan 106 adet toprak örneğine ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikler, 

toprakların asit, nötr ve alkalin özellikleri göz önünde bulundurularak ayrı ayrı Çizelge 2, 

Çizelge 3 ve Çizelge 4‘de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 2‘de görüldüğü gibi; araĢtırmada kullanılan asit karakterli toprakların ortalama pH 

değerleri 5.97 olup en düĢük 4.10 ve en yüksek 6.90 olarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada 

kullanılan toprak örneklerinin pH değerleri özellikle seçilmeden alınmasına rağmen, bu 

örneklerin 83 tanesi asit karakterli olup, alınan örneklerin % 78‘ini oluĢturmaktadır. Toprak 

örneklerinin % tuz değerleri incelendiğinde, bütün topraklar ―tuzsuz‖ sınıfına girmektedir. 

Toprak örneklerinin CaCO3 değerleri % 0.00 ile % 5.00 arasında değiĢiklik göstermektedir. 

Organik madde içerikleri en yüksek % 1.77 ve en düĢük % 0.50 olup, alınan örneklerin 

tamamının organik maddece % 2‘den düĢük olmasından dolayı ―yetersiz‖ olduğu belirlenmiĢtir. 

Toprak örneklerinin % N içeriklerinin de organik maddede olduğu gibi ―düĢük‖ olduğu 

görülmektedir. Ortalama P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu değerleri incelendiğinde, sırasıyla 13, 
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168, 2456, 170, 23, 22, 0.5 ve 1.2 ppm olduğu gözlenmektedir. Asit karakterli olan toprakların 

yaklaĢık yarısında P ve tamamına yakınında Zn değerleri ―yetersiz‖, Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu 

içeriklerinin ise ―yeterli‖ olduğu ortaya çıkmıĢtır. Özellikle Fe içeriği bakımından her üç 

karakterdeki topraklarda ―fazla‖ diye bildirilen sınır değeri olan ―> 4.5 ppm‖ in çok üstünde ve 

en düĢük Fe değerinin 13 ppm, en yüksek Fe değerinin 98 ppm olduğu görülmektedir (Lindsay 

ve Norvell, 1969; FAO, 1990; Tovep, 1991; GüneĢ, 2010; Kacar, 2009).  

 

Toprak örneklerinin tamamında organik maddenin yetersiz (< % 2) olduğu gözlenmektedir. Yöre 

topraklarında farklı alanlarda yapılan çalıĢmalarda da benzer sonuçların bulunduğu tespit 

edilmiĢtir (Bellitürk ve Sağlam, 2005; Bellitürk, 2008).  

 

Sağlam‘ın (2005) bildirdiğine göre, asit topraklarda P, Fe ve Al ile birleĢerek elveriĢli olmayan 

formlara dönüĢmektedir. Bu durum toprakların büyük birçoğunda Fe içeriğinin fazla ve P 

içeriğinin düĢük olmasının sebebi olarak düĢünülmekte ve gelecekte mutlaka pH arttırıcı 

gübrelerin ve hatta organik gübrelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.  
 

Çizelge 2. Asit Toprak Örneklerinin (pH < 6.90) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. 
   Toprak     

no 

pH 

(1/2.5 

H2O) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

(%) 

Org. 

Mad. 

(%) 

Makro Elementler Mikro Elementler 

(ppm) 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

Ca 

(ppm)
 

Mg 

(ppm)
 

K 

(ppm)
 

Fe Mn Zn Cu 

1 4.40 0.03 0.80 1.00 0.05 2.0 650 120 40 25 25 0.3 1.0 

2 4.50 0.10 0.00 0.80 0.04 0.5 900 160 250 21 2 0.1 1.0 

3 5.20 0.10 0.00 1.00 0.05 15.0 2100 150 100 24 20 0.2 1.0 

4 6.80 0.13 2.00 1.20 0.06 5.0 3200 200 200 15 15 0.3 1.0 

5 5.50 0.02 0.00 1.20 0.06 5.0 2000 150 150 15 15 0.3 1.0 

6 6.30 0.05 0.00 1.00 0.05 12.0 2000 120 150 25 25 0.3 1.0 

7 5.40 0.02 0.00 1.20 0.06 10.0 1500 120 100 25 23 0.5 1.0 

8 4.40 0.03 0.00 1.00 0.05 15.0 1500 120 120 20 20 0.6 1.0 

9 6.70 0.11 2.00 1.20 0.06 5.0 3500 210 220 15 15 0.6 1.0 

10 5.50 0.06 0.00 1.00 0.05 10.0 2500 120 150 20 20 0.5 1.0 

11 5.80 0.05 0.00 1.30 0.06 5.0 2500 140 170 20 20 0.5 1.0 

12 6.80 0.06 2.00 1.20 0.06 10.0 3200 200 200 15 15 0.5 1.0 

13 6.00 0.02 0.00 1.00 0.05 5.0 1000 120 120 20 20 0.5 2.0 

14 5.40 0.06 0.00 1.20 0.06 10.0 2100 120 140 30 25 0.6 1.0 

15 6.40 0.08 0.00 1.30 0.06 8.0 2400 150 160 25 25 0.6 1.0 

16 6.30 0.08 1.00 1.20 0.06 5.0 3200 250 150 15 15 0.6 1.0 

17 6.50 0.06 0.00 1.20 0.06 10.0 2500 150 140 20 25 0.6 1.0 

18 6.80 0.11 3.00 1.20 0.06 10.0 3000 200 250 15 15 0.3 1.0 

19 6.20 0.08 0.00 1.20 0.06 10.0 2800 150 150 20 20 0.5 1.0 

20 6.70 0.10 1.00 1.20 0.06 5.0 3200 200 210 18 15 0.5 1.0 

21 6.00 0.02 0.00 1.00 0.05 15.0 1500 120 150 25 25 0.3 2.0 

22 6.50 0.08 1.00 1.10 0.05 12.0 3200 180 190 15 18 0.7 1.0 

23 6.90 0.04 1.00 1.20 0.06 12.0 2800 160 180 15 18 0.6 1.0 

24 5.80 0.05 0.00 1.20 0.06 10.0 1800 120 150 20 20 0.6 1.0 

25 6.40 0.13 2.00 1.20 0.06 10.0 3200 210 185 15 15 0.6 1.0 

26 6.20 0.03 0.00 1.20 0.06 5.0 1500 120 120 25 25 0.3 1.0 

27 6.50 0.08 1.00 1.20 0.06 10.0 2500 160 150 20 20 0.6 1.0 

28 6.30 0.06 0.00 1.20 0.06 10.0 2500 120 120 25 25 0.3 1.0 

29 6.70 0.10 1.00 1.30 0.06 5.0 650 180 180 25 25 0.3 1.0 

30 6.20 0.06 0.00 1.20 0.06 10.0 2000 150 150 20 20 0.6 1.0 

31 6.80 0.10 1.00 1.20 0.06 5.0 2500 160 200 20 20 0.6 1.0 

32 6.80 0.11 2.00 1.20 0.06 12.0 3200 182 220 15 15 0.3 1.0 

33 6.40 0.03 0.00 1.20 0.06 12.0 2000 150 180 20 25 1.0 2.0 

34 6.40 0.08 1.00 1.20 0.06 5.0 2500 240 140 15 15 0.6 1.0 
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35 6.40 0.08 1.00 1.20 0.06 5.0 2500 160 180 15 15 1.0 2.0 

36 6.50 0.08 1.00 1.20 0.06 5.0 4000 200 320 15 15 0.3 1.0 

37 6.90 0.12 2.00 1.30 0.06 5.0 3200 180 240 15 15 0.3 2.0 

38 6.40 0.06 0.00 1.20 0.06 10.0 2500 160 160 18 18 0.5 2.0 

39 5.30 0.03 0.00 1.20 0.06 5.0 1500 120 120 20 20 0.3 1.0 

40 5.50 0.06 0.00 1.10 0.03 13.0 1800 150 120 20 25 0.6 1.0 

41 6.20 0.06 1.00 1.00 0.05 10.0 3000 180 220 15 15 0.6 1.0 

42 6.80 0.11 1.00 1.30 0.06 10.0 2200 150 180 20 15 0.5 1.0 

43 5.28 0.09 0.00 0.70 0.03 115.0 1119 125 173 49 44 2.5 1.0 

44 4.65 0.10 0.00 0.85 0.04 82.0 849 159 121 42 32 0.4 2.0 

45 4.41 0.05 0.00 0.50 0.04 49.0 569 108 84 37 34 0.5 1.0 

46 5.31 0.09 0.00 1.77 0.09 35.0 3078 605 240 50 64 0.8 2.0 

47 4.10 0.17 0.00 0.76 0.04 74.0 1067 209 199 98 83 0.6 3.0 

48 6.40 0.08 1.00 1.20 0.06 10.0 2500 150 200 20 20 0.5 1.0 

49 6.40 0.08 2.00 1.30 0.06 4.0 4000 200 320 15 15 0.3 1.0 

50 6.50 0.13 2.00 1.20 0.06 10.0 4000 200 250 15 15 0.6 1.0 

51 5.10 0.06 0.00 1.20 0.06 10.0 2500 120 120 20 20 0.6 1.0 

52 6.80 0.16 5.00 1.20 0.06 12.0 2500 150 150 20 20 0.5 2.0 

53 6.50 0.13 5.00 1.20 0.06 10.0 3000 210 200 15 15 0.3 1.0 

54 6.50 0.08 5.00 1.20 0.06 10.0 4500 250 250 15 15 0.3 1.0 

55 6.00 0.12 1.00 1.20 0.06 12.0 4800 250 250 15 15 0.3 1.0 

56 5.60 0.08 0.00 1.20 0.06 5.0 2500 150 120 25 25 0.3 1.0 

57 6.10 0.19 0.00 1.30 0.06 15.0 2500 200 180 15 15 0.3 1.0 

58 6.50 0.13 1.00 1.20 0.06 5.0 4000 200 250 15 15 0.3 1.0 

59 6.59 0.14 1.22 1.31 0.07 9.0 6235 460 148 30 35 0.3 1.0 

60 5.40 0.03 0.00 1.20 0.06 5.0 2000 150 150 30 30 0.5 1.0 

61 5.30 0.05 0.00 1.20 0.05 10.0 1500 120 120 20 20 0.3 1.0 

62 4.80 0.04 0.00 1.00 0.05 12.0 1500 120 120 25 25 0.3 1.0 

63 6.30 0.06 1.00 1.20 0.06 8.0 2500 160 170 20 20 0.1 2.0 

64 6.80 0.12 1.00 1.20 0.06 4.0 3200 160 220 18 18 0.6 1.0 

65 5.90 0.04 0.00 1.00 0.05 15.0 2500 160 150 20 15 0.5 1.0 

66 6.80 0.02 2.00 1.30 0.06 4.0 3500 225 300 13 15 0.6 2.0 

67 6.20 0.07 0.00 1.40 0.07 16.0 2600 180 100 20 20 0.5 2.0 

68 6.80 0.12 3.00 1.00 0.05 12.0 3500 250 240 15 15 0.3 1.0 

69 6.30 0.07 1.00 1.30 0.06 10.0 3500 210 240 15 15 0.3 1.0 

70 5.60 0.12 0.00 1.30 0.06 18.0 2500 120 150 25 20 0.8 1.0 

71 4.50 0.05 0.00 1.00 0.05 2.0 800 120 50 40 25 0.5 1.0 

72 5.10 0.06 0.00 1.20 0.06 12.0 1500 120 120 20 20 0.6 1.0 

73 5.50 0.05 0.00 1.00 0.05 12.0 2000 200 120 20 20 0.5 1.0 

74 5.60 0.05 0.00 1.00 0.05 15.0 1000 120 120 25 30 0.3 1.0 

75 5.20 0.03 0.00 1.00 0.05 15.0 1800 120 150 25 30 0.6 1.0 

76 4.70 0.04 0.00 1.00 0.05 15.0 2500 120 120 25 25 0.6 1.0 

77 6.33 0.20 0.00 1.30 0.07 21.0 3222 226 122 65 55 0.5 1.3 

78 5.00 0.03 0.00 1.00 0.05 15.0 2500 100 100 20 20 0.2 1.0 

79 5.50 0.08 0.00 1.20 0.06 15.0 2500 150 150 20 20 0.3 1.0 

80 6.00 0.05 0.00 1.00 0.05 5.0 2500 150 150 20 20 0.3 1.0 

81 5.80 0.08 0.00 1.10 0.05 5.0 1800 120 120 20 20 0.3 1.0 

82 6.80 0.11 2.00 1.20 0.06 10.0 3500 180 230 15 18 0.6 1.0 

83 6.70 0.14 2.00 1.00 0.05 4.0 1400 120 140 25 25 0.3 1.0 

Ort. 5.97 0.08 0.76 1.15 0.06 13.0 2456 170 168 23 22 0.5 1.2 

Ma

x. 6.90 0.20 5.00 1.77 0.09 115.0 6235 605 320 98 83 2.5 3.0 

Min

. 4.10 0.02 0.00 0.50 0.03 0.5 569 100 40 13 2 0.1 1.0 

 

AĢağıdaki Çizelge 3 incelenecek olursa, araĢtırmada kullanılan nötr karakterli toprakların 

ortalama pH değerleri 7.23 olarak tespit edilmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan örneklerin 18 tanesi 
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nötr karakterli olup, alınan örneklerin % 17‘sini oluĢturmaktadır. Toprak örneklerinin % tuz 

değerleri incelendiğinde, bütün topraklar ―tuzsuz‖ sınıfına girmektedir. Toprak örneklerinin 

ortalama CaCO3 değerleri % 3.5 olarak bulunmuĢtur. Organik madde içerikleri en yüksek % 1.80 

ve en düĢük % 0.90 olup, alınan örneklerin tamamının organik maddece % 2‘den düĢük 

olmasından dolayı ―yetersiz‖ olduğu belirlenmiĢtir. Toprak örneklerinin % N içeriklerinin de 

organik maddede olduğu gibi ―düĢük‖ olduğu görülmektedir. Ortalama P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn 

ve Cu değerleri incelendiğinde, sırasıyla 6.7, 272, 4364, 252, 15, 16, 0.4 ve 1.1 ppm olduğu 

görülmektedir. Asit karakterli topraklarda olduğu gibi nötr karakterli olan toprakların da 

yarısının P ve neredeyse tamamının Zn içerikleri bakımından ―yetersiz‖, Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu 

içeriklerinin ise ―yeterli‖ olduğu ortaya çıkmıĢtır (Lindsay ve Norvell, 1969; FAO, 1990; Tovep, 

1991; GüneĢ, 2010; Kacar, 2009).  
 

Çizelge 3. Nötr Toprak Örneklerinin (pH =6.91-7.60) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. 

Topra

k 

No 

pH 

(1/2.5 

H2O) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

 (%) 

Org. 

Mad. 

(%) 

Makro Elementler Mikro Element  

(ppm) 

N  

(%) 

P 

(ppm) 

Ca 

(ppm)
 

Mg     

(ppm) 

K 

(ppm)
 Fe Mn Zn Cu 

84 7.40 0.13 5.00 1.20 0.06 5.0 320 4500 210 15 15 0.6 1.0 

85 7.20 0.16 5.00 1.30 0.06 2.0 350 4500 240 15 10 0.3 1.0 

86 7.50 0.18 5.00 1.30 0.06 8.0 350 4800 240 15 12 0.2 1.0 

87 7.20 0.13 4.00 1.30 0.06 4.0 250 4500 210 15 15 0.5 1.0 

88 7.20 0.14 5.00 1.30 0.06 2.0 350 4500 210 15 10 0.3 1.0 

89 7.20 0.10 1.00 1.00 0.05 10.0 185 3200 160 15 14 0.3 1.0 

90 7.40 0.16 5.00 1.30 0.06 5.0 320 5000 250 15 15 0.2 1.0 

91 7.20 0.14 5.00 1.30 0.06 10.0 220 3500 160 10 10 0.6 1.0 

92 7.00 0.10 3.00 1.20 0.06 10.0 200 3200 160 15 15 0.6 1.0 

93 6.97 0.13 0.00 0.90 0.04 2.5 146 6320 586 18 16 0.1 0.8 

94 7.00 0.13 2.00 1.30 0.06 5.0 300 4000 200 15 15 0.3 1.0 

95 7.20 0.16 4.00 1.30 0.06 12.0 250 3500 200 15 18 1.1 2.0 

96 7.07 0.16 0.00 1.76 0.09 10.0 309 7827 599 13 44 0.3 1.6 

97 7.60 0.13 3.00 1.20 0.06 5.0 350 4000 200 15 15 0.6 1.0 

98 7.00 0.16 5.00 1.30 0.06 5.0 320 4500 250 15 15 0.3 1.0 

99 7.30 0.10 4.00 1.20 0.06 5.0 200 3500 210 15 15 0.3 1.0 

100 7.30 0.13 5.00 1.20 0.06 5.0 240 3200 250 15 15 0.1 1.0 

101 7.40 0.13 2.00 1.80 0.09 15.0 240 4000 200 15 15 0.6 1.0 

Ort. 7.23 0.14 3.50 1.29 0.06 6.7 272 4364 252 15 16 0.4 1.1 

Max. 7.60 0.18 5.00 1.80 0.09 15.0 350 7827 599 18 44 1.1 2.0 

Min. 6.97 0.10 0.00 0.90 0.04 2.0 146 3200 160 10 10 0.1 0.8 

 

AĢağıdaki Çizelge 4‘te görüldüğü gibi; araĢtırmada kullanılan alkalin karakterli toprakların 

ortalama pH değerleri 7.74 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmada kullanılan toprak örneklerinin pH 

değerleri özellikle seçilmeden alınmasına rağmen, bu örneklerin 5 tanesi asit karakterli olup, 

alınan örneklerin yaklaĢık % 5‘ini oluĢturmaktadır. Toprak örneklerinin % tuz değerleri 

incelendiğinde, bütün topraklar ―tuzsuz‖ sınıfına girmektedir. Toprak örneklerinin CaCO3 

değerleri % 2.00 ile % 5.00 arasında değiĢiklik göstermektedir. Organik madde içerikleri en 

yüksek % 1.70 ve en düĢük % 1.30 olup, alınan örneklerin tamamının organik maddece % 2‘den 

düĢük olmasından dolayı ―yetersiz‖ olduğu belirlenmiĢtir. Toprak örneklerinin % N içeriklerinin 

de organik maddede olduğu gibi ―düĢük‖ olduğu görülmektedir. Ortalama P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, 

Zn ve Cu değerleri incelendiğinde, sırasıyla 8, 277, 4747, 216, 12, 11, 0.5 ve 1.3 ppm olduğu 
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gözlenmektedir. Asit karakterli olan toprakların 3 tanesi elveriĢli P ve 4 tanesi Zn içerikleri 

bakımından ―yetersiz‖, çoğunda Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu içerikleri ―yeterli‖ düzeylerde 

bulunmuĢtur (Lindsay ve Norvell, 1969; FAO, 1990; Tovep, 1991; GüneĢ, 2010; Kacar, 2009).  
 

 

 

Çizelge 4. Alkalin Toprak Örneklerinin (pH >7.61) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. 

Toprak 

No 

pH 

(1/2.5 

H2O) 

Tuz 

(%) 

CaCO3 

 (%) 

Org. 

Mad. 

(%) 

Makro Elementler Mikro Element 

(ppm) 

N  

(%) 

P 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

K 

(ppm) 
Fe Mn Zn Cu 

102 7.70 0.13 2.00 1.30 0.06 5 4500 250 320 15 15 0.2 1.0 

103 7.70 0.13 5.00 1.30 0.06 2 4000 200 350 15 10 0.5 1.0 

104 7.80 0.10 5.00 1.30 0.06 4 4000 200 320 15 15 0.3 1.0 

105 7.78 0.06 2.25 1.50 0.08 14 5516 209 189 8 7 0.4 2.0 

106 7.72 0.06 2.00 1.70 0.08 15 5720 219 205 8 7 1.2 1.7 

Ort. 7.74 0.09 3.25 1.42 0.07 8 4747 216 277 12 11 0.5 1.3 

Max. 7.80 0.13 5.00 1.70 0.08 15 5720 250 350 15 15 1.2 2.0 

Min. 7.70 0.06 2.00 1.30 0.06 2 4000 200 189 8 7 0.2 1.0 

 

4. TartıĢma ve Sonuç 

Bu araĢtırmada olduğu gibi, toprakta azotun yarayıĢlılığı üzerine en çok etkili olan faktör 

toprakların kireç ile organik madde miktarlarıdır. Özellikle azotlu gübre uygulamalarında 

toprakların kireç miktarlarının bilinmesi son derece önemlidir. AraĢtırmada kullanılan 106 adet 

toprak örneğinin tamamın organik maddece yetersiz olması, gelecekte organik gübre 

kullanılmasını ve anızın mutlak surette toprakla karıĢtırılmasını zorunlu kılmaktadır.  

 

Tarımsal üretim amacıyla kullanılan kimyasal gübreler, pestisitler (tarımsal ilaçlar), vb. yıkanma 

yoluyla yer altı sularına karıĢmakta ve bu kirlenmiĢ suların kullanımıyla da zararlı etkileri ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca aĢırı ve yanlıĢ gübreleme ve ilaçlama bitkilerin geliĢiminde de olumsuz 

etkiler yapmaktadır. Tarımsal girdilerin aĢırı ve yanlıĢ kullanılması çevre kirliliği 

nedenlerindendir. Tarımsal girdiler içerisinde özellikle gübre ve ilaçlar çevre kirleticisidirler. 

Tarımsal çevre kirliliğini azaltmak için kullanılan tarımsal girdi miktarlarının kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Çiftçiler daha yüksek verim elde etmek kaygısıyla tarımsal girdileri aĢırı 

miktarlarda kullanmaktadırlar. Aslında toprak ve bitki analizlerine göre tarımsal girdiler 

kullanıldığında, verimde azalma olmadığı gibi, girdilerin olumsuz çevresel etkileri de 

azalmaktadır.   

 

Gübrelerin neden olduğu çevre kirliliğinin boyutları öncelikle kullanılan gübre miktarına bağlı 

bulunduğu için gübrelerin gereğinden fazla veya aĢırı biçimde kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

Bunu sağlamak için kültür bitkilerinin besin maddesi gereksinimlerinin ve buna bağlı olarak 

kullanılacak gübre miktarlarının bilimsel yöntemlerle belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

toprak ve bitki analizlerinden etkin bir Ģekilde yararlanılmalıdır (Köseoğlu, 1995).  

 

Özet olarak denilebilir ki,  üzerinde sürekli tarımsal faaliyetler yapılan toprakların belli baĢlı 

özelliklerinin zaman zaman ele alınarak değerlendirilmesi azotlu gübrelerin tarımsal 

etkinliklerinin arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. 

 

Toprağa verilen gübrelerin etkileri pek çok koĢul tarafından belirlenmektedir. Toprak 

özelliklerinden, bitkiden, iklimden, tarım tekniklerinden kaynaklanan ―gübreden maksimum 
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yararlanma oranı‖ uygun koĢullarda bile yüzde 60‘lara ancak ulaĢabilmektedir. Özetle gübrelerin 

yarıya yakını ya toprakta tutulmakta ya yıkanarak sulara karıĢmakta ya da gazlaĢarak atmosfere 

katılmaktadır. Eğer bitkilerin gübreden maksimum yararlanma oranı artırılabilirse, toprakta kalan 

ve çevre üzerinde bazı olumsuzluklara neden olabilen gübre miktarında tasarruf yapılabilir. Bu 

nedenle, kullanılan gübredeki besin maddelerinin tamamına yakını bitki tarafından alınabilirse, 

gübreden meydana gelen kayıplar azaltılabilir.  
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Özet 

Ege Bölgesi Türkiye‘nin batı kısmında yer alan ve ülkemizin yüzölçümünün % 11‘ini kaplayan bir 

bölgemizdir. Ġklim koĢulları açısından tipik Akdeniz iklimine sahip olan bölgede maki alanları geniĢ yer 

kaplamaktadır. 

 

Ġklim verilerine göre çalıĢma alanının yarı kurak ve yarı nemli Akdeniz iklim tipine sahip olduğu ve yazın 

kuvvetli su açığı bulunduğu görülmüĢtür. 

 

Bu çalıĢmada toplam 270 örnek alan ile irdelenen maki alanlarında mevcut bitki toplulukları baskın tür 

esasına göre belirlenmiĢ ve Braun-Blanquet (1932) metoduna göre kaydedilerek tablolar elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢma sonucunda maki alanlarında dokuz adet bitki topluluğu belirlenmiĢtir. Belirlenen bu topluluklar: 

Quercus coccifera toplulukları (187 örnek alan), Arbutus unedo toplulukları (8 örnek alan), Arbutus 

andrachne toplulukları (25 örnek alan), Phillyrea latifolia toplulukları (28 örnek alan), Juniperus 

phoenicia toplulukları (11 örnek alan), Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa toplulukları (3 örnek 

alan), Erica manipuliflora toplulukları (5 örnek alan), Pistacia lentiscus toplulukları (2 örnek alan) ve 

Quercus aucheri (1 örnek alan) topluluklarıdır. 

 

Bütün örnek alanlar dikkate alındığında Ege Bölgesi maki alanlarının yükseltileri 10–1200 m, eğimleri ise 

% 5–100 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bu alanların vejetasyon örtüĢ derecelerinin % 40-100, 

vejetasyon yüksekliklerinin ise 0,5-6 metreler arasında olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma alanındaki maki topluluklarının fitososyolojik olarak değerlendirilmesi sonucunda genel olarak 

Quercetalia (etea) ilicis ordo ve sınıfında yer aldığı belirlenmiĢtir. Ancak yer yer Cisto-Micromerietalia 

ordosu da yaygındır. Alyans olarak ise Quercion ilicis ve Oleo-Ceratonion alyansları baskın durumdadır. 

 

Bu çalıĢmada Akdeniz ekosistemlerinde oldukça geniĢ bir alan kaplayan ve gerek bilim, gerekse diğer 

kamuoyu tarafından ihmal edilmiĢ olan maki alanlarında yayılıĢ gösteren bitki topluluklarının bazı önemli 

özellikleri tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler: Akdeniz ekosistemleri, Maki, Ege Bölgesi, Bitki Toplulukları 

 

1. GiriĢ 

Dünya üzerinde maki ve benzeri topluluklar oldukça geniĢ bir yer kaplamaktadır. Akdeniz tipi 

iklimin hakim olduğu bu alanlar Akdeniz, Kaliforniya, ġili, Kap Bölgesi (Güney Afrika) ve 

Avustralya‘dır. En önemli özelliği mevsimsel ve günlük termoperiyodizm olan bu alanlarda 

yağıĢ belli mevsimlerde toplanmıĢtır ve su stresi bitki geliĢimini sınırlar. Bu nedenle de özellikle 

tek yıllık bitkilerle sert ve derimsi yapraklı vejetasyonun hakim olduğu vejetasyon tipleri 

yaygındır. 

 

Maki Korsika dilindeki ―Maquis‖ kelimesinden türemiĢ olup, kelimeyle adadaki sıkıĢık çalılıklar 

kastedilmektedir. Bu bağlamda Akdeniz havzasında Maquis veyaMacchia olarak isimlendirilen 

bu vejetasyon tipi değiĢik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. 
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Bilindiği gibi Akdeniz ekosistemlerinde yaygın olan vejetasyon tipleri; ibreli ormanlar, kurakçıl 

geniĢ yapraklı ormanlar, maki, garik (frigana) ve otsu vejetasyon tipleridir. Bu bağlamda 

Akdeniz ekosistemlerine özgü en tipik vejetasyon tipi maki vejetasyon tipidir. 

 

Bu vejetasyon tipiyle ilgili olarak değiĢik tanımlar mevcutsa da Özalp (2000) makiyi ―Akdeniz 

Havzasında genellikle sürekli yeĢil, sert yapraklı türlerin egemen olduğu, 2-5 m boyundaki 

çalılıklar‖ olarak tanımlamaktadır (ġekil 1). 

 

 

ġekil 1. Ülkemizdeki Maki Alanlarından Bir GörünüĢ 

 

Kayacık‘a göre maki, genel olarak ağaççık ve çalı halinde görülen, 1,5-2,5 m boyunda bazen 3-4 

m boylanabilen, daimi yeĢil ve derimsi sert yapraklı, kendisine özgü bir dıĢ görünüĢü olan, çok 

kere sık bir halde bulunan bitkilerin meydana getirdiği formasyondur. Yazara göre maki, floristik 

bileĢimine giren bitkilerin boylarına göre boylu maki (4-5 m), bodur maki (1,5-2,5 m) olarak 

ikiye ayrılır (Ayanoğlu, 1996). 

 

Rogosic ve arkadaĢlarına (2006) göre Akdeniz havzasındaki ülkelerde 100 milyon hektarın 

üzerinde maki alanı bulunmaktadır. Bu miktar Avrupa‘daki birçok ülkenin yüzölçümünden daha 

fazladır. 

 

Yaygın kanı vejetasyonun doğal dinamiği içerisinde maki, süksasyonel bir aĢama olduğudur. 

Ancak bu aĢamanın antropojenik etkiler sonucu devamlı hale mi geldiği, yoksa ibreli orman tipi 

tarafından takip mi edileceği konusunda bir görüĢ birliği yoktur. Nitekim Özalp (2000) da 

Polunin-Huxley (1990)‘eatfen maki alanlarının klimaks aĢama olup olmadığının 

bilinemeyeceğini, hem sekonder hem de primer makiden söz edilebileceğini belirtmektedir. 

Ülkemizde maki formasyonu, ister sürekli bir klimaks olarak bulunsun, ister ibreli orman tipinin 

takip ettiği süksasyonel bir aĢama olsun, hatta isterse çeĢitli nedenlerle ibreli orman tipinin tahrip 

edilmesi sonucu oluĢan bir subklimaks olsun, Akdeniz ekosistemleri açısından önemi 

yadsınamaz bir zenginliktir. 

 

Roda ve arkadaĢlarına (1999) göre Akdeniz‘de Quercus ilex(maki toplulukları) Miyosen 

çağından beri mevcuttur. Ġspanya‘da en yaygın bulunuĢu ise milattan önce 9500 yıllarıdır ve 
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daha o dönemlerde insan tahribatının varlığı anlaĢılmaktadır. Bu bağlamda maki alanlarının 

jeolojik devirlerde de bulunduğu ve Akdeniz ekosistemlerinde her ne kadar süksasyonel bir 

aĢama olsa da kendi içinde dinamik bir dengeye sahip olduğu söylenebilir. Yani maki 

toplulukları artık klimaks sayılabilecek topluluklardır. Nitekim birçok maki türünün 

korunduğunda ağaç haline gelebilmesi ve orman formuna dönüĢmesi (ġekil 2) ülkemizde de 

sıkça görülen bir durum olup, bu kanıyı güçlendirmektedir. 

 

 

 

ġekil 2. Korunan ve Ağaç Halini Alan Maki Alanlarından (solda Quercus coccifera, sağda Arbutus 

andrachne) Ġki GörünüĢ 

 

Bu çalıĢmada Ege Bölgesindeki maki toplulukları yukarıda bahsedilen önemleri dolayısıyla bitki 

toplulukları açısından irdelenmiĢ ve Akdeniz ekosistemlerindeki önemi vurgulanmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Materyal 

ÇalıĢmanın materyalini, Ege Bölgesinde yer alan Ġzmir, Manisa, UĢak, Aydın, Denizli ve Muğla 

illerindeki maki alanlarıoluĢturmaktadır. 

ÇalıĢma alanını oluĢturan iller orta, iç ve güney Ege‘de yer almaktadır. Devlet Meteoroloji ĠĢleri 

genel Müdürlüğünden alınan on yıllık rasat verilerine göre(1996-2005) illere ait yıllık ortalama 

sıcaklıklar 12,8 ile 18,3 °C arasındadır. En yüksek sıcaklıklar Ġzmir‘de 42,6 °C; Aydın‘da 

44,4°C; Denizli‘de 42,4 °C; Manisa‘da 45,1 °C; Muğla‘da 41,6 °C ve UĢak‘ta 40,2 °C‘dir. En 

düĢük sıcaklıklar ise Ġzmir‘de -3° C; Aydın‘da -4,5 °C; Denizli‘de -8,2 °C; Manisa‘da -7,4 °C, 

Muğla‘da -8 °C ve UĢak‘ta -15,4 °C olarak belirlenmiĢtir. En sıcak ay bütün istasyonlarda 

Temmuz, en soğuk ay ise Denizli ve UĢak‘ta Aralık, diğer istasyonlarda Ocak ayıdır. 

 

Yıllık ortalama yağıĢ miktarları Ġzmir‘de 748,5 mm, Manisa‘da 718,7 mm, Aydın‘da 647,6 mm, 

Denizli‘de 584,8 mm, Muğla‘da 1189,1 mm ve UĢak‘ta 562,6 mm‘dir. YağıĢ rejimi KĠSY (KıĢ, 

Ġlkbahar, Sonbahar, Yaz) Ģeklindedir. Yaz yağıĢları toplamı Ġzmir‘de 6,1 mm, Aydın‘da 13,2 

mm, Manisa‘da 8,7 mm, Denizli‘de 61,5 mm, Muğla‘da 35,6 mm, UĢak‘ta 49,9 milimetredir. 

 

Emberger Akdeniz iklim tipinde kurak devreyi hesaplamak için bir indis (S) geliĢtirmiĢtir. Buna 

göre S = PE/M. S değerinin 5‘ten küçük olduğu yerlerde iklim Akdenizlidir (Akman 1993). 

ÇalıĢma alanındaki bütün istasyonlarda yapılan hesaplamalarda S değerleri 5‘ten küçüktür, yani 

çalıĢma alanında iklim Akdenizlidir. Emberger‘in Q değerlerine göre iklim tipleri Ġzmir, Aydın, 
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Manisa ve Denizli‘de Yarı Kurak Akdeniz Ġklimi, Muğla‘da Az YağıĢlı Akdeniz Ġklimi ve 

UĢak‘ta Kurak Akdeniz Ġklimidir. 

 

2.2. Yöntem 
ÇalıĢmada öncelikle Özel ve arkadaĢlarının (2006) vejetasyon verileri kullanılmıĢtır. Bu 

bağlamda mevcut bitki topluluklarıirdelenmiĢ ve yorumlanmıĢtır. 

 

3. Bulgular ve TartıĢma 
Akdeniz iklim tipine sahip olan Ege Bölgesinde maki toplulukları oldukça önemli bir alanı 

kaplamaktadır. Bu bağlamda deniz seviyesinden itibaren 600-700 metreye kadar en geniĢ 

yayılıĢını yapan maki vejetasyonu yer yer de 1000-1100 metrelere kadar çıkmakta, ya saf 

topluluklar oluĢturmakta, ya da Kızılçam ormanlarının bozulmasıyla orman maki karıĢımı 

Ģeklinde görünmektedir. Bazen de ormanların alt tabakasını oluĢturmaktadırlar. 

 

Ege Bölgesi maki topluluklarında tespit edilen baskın olan türlerQuercus coccifera 

L.,Arbutusunedo L., Arbutusandrachne L., Phillyrealatifolia L., Juniperusphoenicia L., 

Juniperusoxycedrus L., EricamanipulifloraSalisb. ve Pistacialentiscus L. olarak görülmektedir. 

Bunların dıĢında yaygın olan türlere örnek olarak Oleaeuropea L.,Pistaciaterebinthus L., 

Spartiumjunceum L., Ceratoniasiliqua L., Calicotomevillosa (Poiret) Link. vb sayılabilir (Özel 

ve ark., 2006). 

 

Fitososyolojik olarak bu topluluklar genellikle Quercetea ilicis ve Quercetea pubescentis sınıfına 

dahil edilmiĢlerdir (Özel ve ark., 2006). Ayrıca Cisto-Micromerietalia ordosu da yaygın olarak 

temsil edilmektedir. Bu fitososyolojik birimlerin en önemli yayılıĢı Ege ve Akdeniz Bölgelerinde 

olup, bu alanlardaki ibreli, geniĢ yapraklı ormanları ve maki topluluklarını kapsamaktadırlar. 

Quercetea ilicis sınıfının karakteristik türleri Arbutus unedo, Rhamnus aletarnus, Lonicera 

implexa, Viburnum lantana, Rhus coriaria, Celtis australis, Laurus nobilis, Phillyrea latifolia, 

Juniperus oxycedrus, Pistacia terebinthus, Carex distachya, Smilax aspera, Asparagus 

acutifolius, Ruscus aculeatus, Osyris alba, Melisa officinalis ve Geranium purpureum türleridir. 

Bu türler Ege Bölgesinde hem maki alanlarında hem de Kızılçam ormanlarında yaygın olarak 

bulunmaktadır.Bu açıdan bakıldığında maki alanları ile Kızılçam ormanlarının fitososyolojik 

olarak çok büyük bir farklılığının olmadığı görülmektedir (Akman, 1995). Nitekim özel ve ark. 

(2006) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada bu türlerin birçoğunun maki alanlarında yaygın 

olarak bulunduğu tespit edilmiĢtir. Ayrıca makiyi oluĢturan baskın türler de Kızılçam 

ormanlarının alt tabakasında yer almaktadırlar. Cisto-Micromerietalia ordosunun türleri ise daha 

çok frigana vejetasyon tipini tanımlamakla birlikte hem maki alanlarında, hem de Kızılçam 

ormanlarında yaygın olarak bulunabilen türlerdir. Bu nedenle de maki alanlarının klimaks mı, 

süksasyonel bir aĢama mı olduğuna karar verilememektedir. 

 

Akman (1995)‘a göre ülkemizdeki maki vejetasyon tipleri sıcak Akdeniz ve Akdeniz katlarında 

yayılıĢ gösterirler. Bu alanlar aynı zamanda Kızılçam, Karaçam ve bazı meĢe türlerinin de yayılıĢ 

alanlarıdır. Bu bağlamda bu alanların bu ormanların tahribi sonucu ortaya çıkmıĢ olduğu 

düĢünülebilir. 

 

Liacos (1981) Yunanistan‘daki Quercus coccifera‘nın baskın olduğu maki topluluklarının 

fonksiyonlarını Ģöyle sıralamaktadır: 

1. Yakacak Odun 

2. Enerji Üretimi 
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3. Manzara ve Rekreasyon 

4. Toprak Koruma 

5. Su Üretimi 

6. Otlatma  

Bu kullanım alanları ülkemiz açısından irdelendiğinde öncelik sırasına göre Ģöyle bir sıralama 

yapılabilir: 

 

1. Toprak Koruma: Bilindiği gibi ülkemiz genel olarak eğimi yüksek ve dağlık bir yapıdadır 

(Atalay 2006). Bu nedenle erozyona karĢı hassastır ve toprak koruma en önemli konulardan 

birisidir. Maki alanları bileĢimine giren türlerinherdem yeĢil olması nedeniyle özellikle kıĢın 

düĢen yağıĢlarda toprak koruma iĢlevini en iyi Ģekilde yerine getiren vejetasyon tiplerinden 

birisidir. Ayrıca maki türlerinin derinlere giden kök geliĢtirmeleri, köklerinin toprağı bir ağ 

gibi sarmasıve toprak üzerinde yağmurun doğrudan etkisini azaltan yoğun bir örtü 

oluĢturmaları da bu iĢlev açısından çok önemlidir. 

2. Su Koruma: Ülkemiz büyük oranda kurak ve yarı kurak iklime sahiptir (Erinç, 1969). Bu 

nedenle yeterli ve kaliteli su elde etmek oldukça önemlidir. Ormanlar ve maki alanları 

yüzeysel akıĢı engelleyerek suyun toprağa girmesini sağlarlar. Bu da hem miktar açısından, 

hem de kalite açısından suyun korunmasıdır. 

3. Yakacak Odun: Ülkemiz kırsal kesiminde enerji elde etmede halen geleneksel yöntemler 

kullanılmaktadır. PiĢirme ve ısınma konularında genellikle odun kullanılmakta olup, bu 

odunda büyük oranda maki alanlarından elde edilmektedir. Özellikle odun kömürü elde 

etmede maki türleri (Quercus coccifera, Arbutus andrachne, Phillyrea latifolia vb.) çok 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

4. Otlatma: Ülkemizde ahır hayvancılığı son yıllarda geliĢmiĢ olmakla birlikte, özellikle 

küçükbaĢ hayvancılığı büyük oranda gezdirerek otlatma Ģeklinde yapılmaktadır. Bu bağlamda 

maki alanları özellikle ormanda otlatmanın zararlı olduğu düĢünülürse, bu açıdan büyük önem 

kazanmaktadır. Zira maki türleri vejetatif üreme yetenekleri dolayısıyla otlatmadan (çok aĢırı 

olmadığı sürece) ormanlar kadar zarar görmezler (ġekil 3 ve 4). Ayrıca yapılan çalıĢmalar 

maki türlerinin özellikle keçiler tarafından çok sevildiğini ve besin değerlerinin de 

(vejetasyon mevsiminde) zengin olduğunu göstermiĢtir (Rogosic ve ark., 2006; Tolunay ve 

ark, 2009-a; Tolunay ve ark., 2009-b). Maki alanlarında düzenlenecek bir otlatma planı ile 

ormanlar üzerindeki baskı azalacaktır. 
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ġekil 3. Otlatma Yapılan Bir Maki Alanı ġekil 4. AĢırı Otlatma Nedeniyle Tahrip OlmuĢ 

Bir Alan 

 

5. Odun DıĢı Orman Ürünleri: Liacos (1981) maki alanlarındaki bu kullanımdan 

bahsetmemektedir. Ancak ülkemizde maki alanları bu ürünler (defne, kekik, adaçayı, mantar, 

kantaron vb)açısından oldukça zengindir (Özel ve ark, 2011). Ertuğ (2004), Türkiye‘de 

ekonomik öneme sahip türlerin özellikle de yenen türlerin en fazla Ege Bölgesinde olduğunu 

ve bu alanın Dardanos‘tan (Çanakkale) Ege kıyıları boyunca Akdeniz‘e kadar olduğunu 

belirtmektedir. Bu alanlarda en geniĢ yayılıĢ gösteren vejetasyon tipinin ise Kızılçam 

ormanları ile maki toplulukları olduğu düĢünülürse maki alanlarının ülkemiz için bu açıdan da 

önemli olduğu anlaĢılacaktır. Nitekim Özel ve ark. (2011) maki alanlarının ekonomik öneme 

sahip türler açısından oldukça zengin olduğunu ve mevcut bitki türlerinin en az üçte birinin 

odun dıĢı ürün olarak (gıda, tıbbi amaçlı, ticari ürün, yem bitkisi vb) kullanılabileceğini 

belirtmektedirler. 

6. Enerji üretimi: Ülkemizde maki alanları bu amaçla henüz kullanılmamaktadır. Ancak son 

yıllarda biyo-enerjiye verilen önem ölçüsünde maki alanları da bu açıdan daha fazla önem 

kazanacaktır. 

7. Manzara ve Rekreasyon: Yunanistan‘da olduğu gibi Türkiye‘de de maki alanları sahil 

bölgelerine çok yakındır. Bu anlamda turizm ve ekoturizm aktiviteleri açısından çok 

önemlidir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 
6831 sayılı orman kanunu maki alanlarını orman sayılan alanlar dıĢında bırakmıĢtır. Bu nedenle 

maki alanları ormanların sahip olduğu korumaya sahip değildirler. Ancak orman kadastrosu ile 

ilgili bir tamim eğimi % 12‘den yüksek olan maki alanlarının orman sınırları içine alınmasını 

uygun görmektedir. Yani özellikle düĢük eğimli sahalardaki maki topluluklarının varlıklarını 

devam ettirebilmeleri için hiçbir güvencesi yoktur. 

 

Maki alanları hukuksal anlamda olduğu kadar, yayılıĢ alanları nedeniyle tahribata en açık 

alanlardır. Ege Bölgesinde özellikle alt rakımlardaki maki toplulukları farklı kullanımlar (turizm, 

ikinci konut, zeytin kültürü, tarımsal faaliyetler, yangınlar, hatta bazen ormancılık uygulamaları) 
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nedeniyle kesintiye uğramıĢtır.Halbuki maki alanlarının yukarıda bahsedilen fonksiyonlarından 

dolayı önemi yadsınamaz. 

 

Son yıllarda yapılan hemen hemen bütün yasal düzenlemeler genel olarak maki alanlarının 

aleyhine olmuĢtur. Bu bağlamda maki alanları her geçen gün biraz daha daralmaktadır. 

 

Maki alanlarının sahip olduğu iĢlevler düĢünüldüğünde bunların sadece bir tanesi için bile maki 

alanlarının korunması gerekir. Bu nedenle bu alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

için mutlaka uygun planlamalar yapılmalıdır. 

 

Odun dıĢı orman ürünlerinin maki alanlarındaki yayılıĢlarıyla ilgili çalıĢmalar yapılabilir ve bu 

alanların bu ürünlerce zengin olan bölümleri bu iĢlev için planlanabilir. 

 

Liacos (1981) maki alanlarında otlatmanın düzenlenmesi konusunda yaptığı çalıĢmada iyi bir 

otlatma planıyla ot ve yemlik yaprak veriminin 7-10 kat arttırılabildiğini tespit etmiĢtir. Bu 

anlamda ülkemizde de bu tür çalıĢmaların yapılması ve maki alanlarının otlatma amaçlı 

kullanımının öne çıkarılması yerinde olur kanısındayız. 

 

Sonuç olarak bu alanların hukuksal düzenlemelerinin gerçekleĢtirilmesi gerekliği vurgulanarak, 

fonksiyonel yönetim planlarının yapılması ve sürdürülebilir kullanımlarının sağlanması elzemdir. 
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Özet 

Doğu Anadolu Bölgesi genel peyzaj karakterini büyük ölçüde karasal iklim faktörleri Ģekillendirmektedir. 

Ekstrem iklim Ģartlarına sahip olan bölgede bitki örtüsü, korunmuĢ vadilerde, dere yataklarında, kar 

sularının beslediği yamaçlarda ve kuzey bakarlı alanlarda kendine yaĢam alanı bulabilmiĢtir. Bölgede her 

vadi kendine özgü peyzaj karakterleri ortaya koymaktadır. Bu vadilerin neredeyse tümünde yeĢil doku, 

koridorlar Ģeklinde kendini göstermektedir. YeĢil koridorlar sadece ekolojik ağ / ekolojik yol olarak 

ekosistemin devamlılığına katkı sağlamakla kalmayıp, barındırdığı flora, fauna ve yaĢam ortamları ile 

biyolojik çeĢitliliği artırmakta, yörenin rekreasyonel potansiyeline katkı sağlamakta, barınma ve 

beslenmeye kaynak oluĢturmakta, akarsuları yönlendirmekte, taĢkınları ve erozyonu önlemektedir. Ayrıca 

bitkilerin mevsimsel renk değiĢimleri, topoğrafik yapı ile oluĢturdukları uyum, biyoklimatik konfora 

sağladıkları katkı, tarımsal faaliyet ve ekonomik girdi sağlamak gibi birçok fonksiyonel, estetik, ekolojik 

ve ekonomik yararlar getirmektedir. Bu çalıĢmada Erzurum-Tortum-Uzundere güzergahı boyunca farklı 

karakter gösteren alanlar peyzaj karakteri bakımından sınıflandırılmıĢ, vadi peyzaj karakter analizleri 

üzerinde durulmuĢtur. 

 

Anahtar kelimeler: Peyzaj tipleri, ekolojik koridorlar, vadi peyzajı. 

 

Abstract 

Continental climate type shapes the overall landscape characteristics in East Anatolia region. Vegetation 

cover is accumulated in sheltering valley bases, north ward sides watered by melted snow in the region, 

where extreme climatic characteristics are prevalent. Each valley has unique landscape characteristics in 

the region. Green tissue shows itself as corridors in almost all of these valleys. Green corridors contribute 

to the continuity of ecosystem as ecological network / route; increases biodiversity by sheltering flora and 

fauna recreational potential; creates resources for sheltering and feeding; directs streams, protects floods 

and erosion. In addition, they provide functional, aesthetic, ecological and economic benefits such as 

seasonal colour changes of plants, their harmony with topographic structure, contribution to bioclimatic 

comfort, economic activities based on agriculture. In the study, areas with different landscape 

characteristics along Erzurum-Tortum-Uzundere route were classified for their landscape characteristics 

by analysing landscape characteristics of valley. 

 

KeyWords: landscape types, ecological corridors, valley landscape. 

 

1.GiriĢ 

Avrupa Peyzaj SözleĢmesinde, Peyzaj; özellikleri, insan ve/veya doğal faktörlerin etkileĢimi ve 

eylemi sonucunda insanlar tarafından algılandığı sekliyle oluĢan bir alandır. Peyzaj ekolojisi 

temelli bir yaklaĢımla bakıldığında ise Forman (1995), Peyzajı, kilometrelerce geniĢ alanlarda, 

benzer formlarla tekrarlanan alan kullanımları ya da yerel ekosistemlerin karıĢımı olan bir 

mozaik olarak tanımlar. Peyzaj içerisindeki bazı nitelikler, yani, jeolojik arazi formları, toprak 

tipleri, vejetasyon tipleri, bölgesel doğal hayvan varlığı, doğal müdahale (süreçler) rejimleri, alan 

kullanımları ve insanların oluĢturduğu desenler vb., bütün alan boyunca benzer ve tekrarlanma 

mailto:eozhanci@atauni.edu.tr
mailto:eozhanci@atauni.edu.tr
mailto:eozhanci@atauni.edu.tr
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eğilimindedirler. Bundan dolayı peyzajı karakterize eden mekansal elemanların kümeleri 

tekrarlanmaktadır (Uzun 2003). 

Peyzaj Karakteri, bir peyzajda kalıcı bulunan farklı ve algılanabilir öğelerin oluĢturduğu desen 

ve bunların insanlar tarafından nasıl algılandığını ifade eden terimdir. Peyzaj karakter alanları, 

kendine özgün, eĢsiz, olağanüstü özelliği olan alanlardır. Bu nedenle bulunduğu bölgenin 

coğrafik özelliğini yansıtmakta ve özel isim ile anılmaktadırlar (Swanwick 2002). 

Ġngiltere‘de peyzaj karakterini belirlemeye yönelik yapılan çalıĢmada, 8 bölge içinde 159 

karakter alanı belirlenmiĢ ve her bir alanında alt ölçeklerde sınıflandırmaları yapılmıĢtır. 

Karakter alanları oluĢturulurken Yükseklik, Arazi formu, Ekolojik karakteristikler, Arazi 

yeteneği, Yüzey jeolojisi, Tarım tipleri, YerleĢim deseni, Ağaçlık alan, Tarla yoğunluğu ve 

deseni, Görülebilir Arkeoloji, Sanayi tarihi, TasarlanmıĢ Park Alanlarına ait on iki adet ulusal 

veri tabanından yararlanılmıĢtır (Swanwick 2002). 

Akarsu vadi peyzajları morfolojik yapıya bağlı olarak çevrelerine oranla farklı iklimsel 

karakterlere sahiptirler (ġekil 1). Vadiler lokal hava akımlarının oluĢmasına neden olurlar. Sabah 

erken saatlerde vadi tabanından yamaçlara doğru olan hava hareketi, gece geç saatlerde tersine 

dönerek vadi tabanına doğru hareketlenir, benzer Ģekilde aksam üzeri hava hareketi vadinin 

tabanı boyunca akarsu kaynağına doğru hareketlenirken gece geç saatlerde bu hareket tersine 

dönerek akarsu ağzına doğru hareketlenmektedir (ġahin 1996). 

Arazi morfolojisinde temel formlardan olan vadiler ve çizgisel biçimde sürekliliği yaratan 

yarıntılar, yeryüzü Ģekillenmeleriyle karĢılaĢtıklarında aĢağıdaki konularda daha üstün özelliklere 

sahip oldukları gözlemlenir (Öztan 2004). 

 Rüzgar ve su için doğal drenaj kaynaklarıdır. 

 Özellikle taban arazide tarımsal üretim ve bitkisel yaĢamı maksimize eden doğal koĢullar 

açısından (nem, toprak yapısı, taban suyu varlığı vb.) daha uygun yaĢam ortamlarıdır. 

 UlaĢım ve altyapı kolaylığı sağlarlar. 

 Teknik katkılarla su toplama, depolama ve akıĢ kontrolünün yapılabildiği alanlardır. 

 Düz alanlar ve yükseltilere oranla, fiziksel ve görsel açıdan daha fazla mekan özelliğine 

sahiptirler. 

  Her türlü arazi kullanımı için en kolay ve ekonomik çözümü yaratırlar. 

 Sahip oldukları doğal eleman çeĢitliliği (su, değiĢik vista, su aynası, ses, hareketli 

topografya, zengin bitki toplulukları vb.) ve güçlü mekan olanakları nedeniyle çeĢitli 

rekreasyonel kullanıĢlar için uygun ortamlardır. 

 

ġekil 1. Vadilerde hava hareketlerine bağlı sıcaklık ve nem dağılımı (ġahin 1996) 
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Ġzbırak 1977‘ye göre vadiler yeryüzündeki coğrafi Ģekillerin en tipik olanlarındandır. Yağmurun 

buharlaĢmadan fazla olduğu nemli iklim bölgelerinin her yerinde vadiler geniĢ yer tutar. Bunun 

yanında diğer iklim tiplerinde de sıklıkla görülürler. Vadiler coğrafi olarak ana çizgileri ile 

devamlı iniĢleri bulunan uzun çukurluklardır. Vadilerin önemleri bu çukurların kapalı değil açık 

olmasıdır. Vadiler akarsuların oymasından ve aĢındırmasından doğmuĢ Ģekillerdir. Vadiler 

fiziksel yapılarından dolayı, yakın çevresindeki iklimden farklı karakterde bir iklim yapısı 

gösterebilmektedirler. Vadi içinde oluĢan bu mikro klimalar alıĢılageldik vejetasyon örtüsünün 

dıĢında farklı bitki türlerinin yetiĢmesine ve bitkilerin farklı geliĢmesine olanak 

sağlamaktadır(Yılmaz, 2009). 

 

ÇalıĢmaya konu olan Erzurum-Tortum-Uzundere yol güzergahı yörede çok sayıda temel ekolojik 

fonksiyonu yerine getiren, zengin bir koridordur. Nitekim yeĢil yollar yerine getirdikleri 

iĢlevlerine göre sınıflandırıldıklarında;  

 

 Biyolojik çeĢitlilikle ilgili olarak (yaĢam ortamlarını korunması, yeniden oluĢturulması, 

ortamlar arası bağlantının sağlanması, biyolojik çeĢitliliğin korunması ve geliĢtirilmesi) 

 

 Su kaynakları ile ilgili olarak(su havzaları, akarsu koridorları ve ıslak alanları içeren su 

kaynaklarının korunması, restorasyonu ve yönetimi) 

 

 Rekreatif amaçlı(kırsal ve kentsel peyzaj boyunca uzanan çizgisel koridorlarda doğal 

kaynaklara dayalı rekreasyon olanaklarının geliĢtirilmesi) 

 

 Tarihsel ve kültürel kaynakların korunması(peyzajla güçlü birliktelik oluĢturmuĢ tarihsel, 

kültürel kaynakların korunması ve birbiriyle iliĢkilendirilmesi) 

 

 Kentsel geliĢimin kontrolü( kentsel geliĢimin tanımlanması ve yönlendirilmesinde yeĢil 

yolların stratejik açıdan kullanımının geliĢtirilmesidir (Ahern, 1995; Çulhaoğlu, 1997; 

Aslan vd., 2007). 

 

Doğu Anadolu bölgesi dağlık hareketli yapısı ile farklılık arz etmektedir. Bölgenin temel 

morfolojik yapılarından birisi de vadilerdir. Bir nehrin ya da akarsuyun oluĢturduğu vadiler, 

bölgede iklimi, bitkisel çeĢitliliği, hayvan varlığını, tarımsal dokuyu ve kırsal yerleĢimleri 

Ģekillendirmektedir.  

 

ÇalıĢmanın amacı; Erzurum-Tortum-Uzundere vadisi örneğinden yola çıkarak bölgenin genel 

vadi peyzaj karakterinin analiz edilmesidir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

AraĢtırmanın materyalini bölgenin tipik bir vadisi özelliğini gösteren Erzurum-Tortum-Uzundere 

vadisi oluĢturmaktadır (ġekil 2). Alanın toplam uzunluğu yaklaĢık 60 km‘dir. Çoğunlukla bir dar 

vadi içinde olup, yer yer güzergah geniĢlemektedir. BaĢlangıç ile bitiĢ noktası arasında yaklaĢık 

550 m yükseklik farkı vardır. Vadi baĢlangıcı olarak kabul edilen Tortum kent merkezinde 1650 

m olan rakım değerleri, Tortum Gölünün bitiĢ noktasında 1100 m civarındadır. 
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ġekil 2. AraĢtırma alanının konumu 

 

AraĢtırmanın yöntemini sörvey, analiz ve değerlendirme oluĢturmaktadır. Vadi güzergahı 

boyunca birbirinden farklı özellikler gösteren algılanabilir peyzaj tipleri belirlenmiĢtir. Yol 

boyunca özgün karakterler, doğal ve kültürel peyzaj öğeleri üzerinde durulmuĢtur. 

 

Vadinin barındırdığı peyzaj karakteri incelenerek, kendine özgü karakteristiklerin ortaya 

konması hedeflenmiĢtir  

 

2.1.Alanın Doğal Ve Kültürel Özelikleri 

Tortum vadisi, Dumlu dağlarının kuzey yamaçlarından baĢlayan Kuzey-Güney yönünde uzanan 

bir vadidir. Buna doğu ve batıdan birleĢen vadiler de eklenmektedir.  

 

Tortum vadisinin, kökeni bölge dıĢında olan hava kütleleri ile yükseklik ve dağların uzanıĢı gibi 

doğal çevre faktörlerinin etkisi altındadır. Özellikle Tortum ve Uzundere, Erzurum‘un diğer 

ilçelerine nazaran yer yer ılıman veya mikroklimatik ve karasal iklime sahiptir. ÇalıĢma alanının 

güney ve batısında karasal, kuzey ve doğusunda ise Doğu Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. 

 

Arazinin bakısı, o yerin özellikle sıcaklık ve yağıĢ özelliklerini etkilemektedir. Ülkemizde 

gölgeli bakılar (kuzey, kuzeydoğu, doğu, kuzeybatı) genelde serin, güneĢli bakılar ise 

(güneydoğu, güney, güneybatı, batı) daha sıcak olurlar. Bunun nedeni kuzey yarım küresinde 

güneĢli bakıların güneĢlenme süresi ve Ģiddetinin daha fazla oluĢudur. Alanda bakı gruplarına 

göre doğu ve batı bakıları % 49, güney bakıları %31 oranında bir alan kaplamaktadır. 

 

2005 yılı verilerine göre vadide en fazla alanı % 76 ile çayır mera alanları oluĢtururken, %1 ile 

fundalık alanlar en düĢük orana sahiptir. AraĢtırma alanının % 4‘ü ormanlık alandır. Tortum 
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vadisinde yüksekliği 2000-2500 m olan araziler %34 civarında iken, 3000 m‘nin üzerindeki 

arazilerin oranı %1 civarındadır (Yıldız, 2006) (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Tortum vadisi yükseklik grupları 

 

Yükseklik Grupları    Kaplama Alanı (ha) Kaplama Oranı (%) 

1500->  23999,9   12 

1500-2000  61534,6   31 

2000-2500  66896,3   34 

2500-3000  43453,3   22 

3000-<  1193,1    1 

 

AraĢtırma bölgesinde bulunan akarsular ve göllerin, tarihi devirler boyunca insan hayatı üzerine 

büyük etkileri olmuĢ ve geliĢen teknik imkanlara bağlı olarak, günümüzde bu önemleri daha da 

artmıĢtır. Gerçekten de, bugün gerek su gücünden enerji elde etmede, gerekse tarımda sulamaya 

yarayacak suları biriktirme ve kullanmada akarsu ve göllerden geniĢ ölçüde yararlanılmaya 

çalıĢılmaktadır. Buna karĢılık yeraltı suyundan aynı Ģekilde yararlanılmamaktadır. AraĢtırma 

bölgesinde iyi geliĢmiĢ bir akarsu yapısına mevcut olup, baĢlıca akarsu ağını Tortum Çayı ve 

kolları oluĢturur. 

Tortum Meteoroloji Ġstasyonu‘nun 1954-2002 yılları arasındaki gözlem sonuçlarına göre, yıllık 

ortalama sıcaklık 8.2°C‘dir. Bu ortalama, kuĢkusuz araĢtırma bölgesinin her yeri için geçerli 

olmayıp, rakıma bağlı olarak farklılık gösterir. Nitekim yıllık ortalama sıcaklık, 2000 m 

civarında 6°C, 2600 m‘de 3°C, 3000 m‘de ise l°C‘ye düĢerken, Tortum Gölü‘nün kuzeyinde, 

yüksekliğin 1000 m‘ye kadar düĢtüğü alçak kesimlerde ise,  1l°C‘ye kadar yükselmektedir 

(Anonim, 2002).  

 

Vadide yer alan yerleĢim birimlerine ait nüfus bilgileri Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

 
Tablo 2. Vadi boyunca görülen yerleĢim alanları ve nüfusları(Anonim 2000). 

 
YerleĢim birimi  Nüfusu 

T ORTUM (Ġlçe) 7905 

Suyatağı  360 

ġenyurt (Belde) 4677 

Tortumkale  332 

Derekapı  399 

Dikyar  715 

UZUNDERE (Ġlçe) 4815 

Altınçanak  240 

Kirazlı  975 

Balıklı 503 

GölbaĢı 562 

Çağlayanlı 473 

Pehlivanlı (Belde) 4415 

 

Vadide erozyonun bütün Ģiddeti ile devam etmesi, akarsular ve seller tarafından taĢınma ve 

biriktirme olaylarının artmasına neden olmaktadır. Bölgede yapılan bir çalıĢmaya göre, 1 km
2
 lik 

bir alandan, bir yıllık taĢınan malzeme miktarı ortalama 2500 ton, Tortum Gölü‘nde bir yılda 

biriken malzeme miktarı yaklaĢık 2,5 milyon ton kadardır. Bu nedenle Tortum Gölü‘nün güney 
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kesiminde görülen delta oluĢumu, her yıl göle doğru ilerlemekte ve taĢınan malzemeler sonucu 

göl dolmaktadır (Atalay, 1981) (ġekil 3).  

 

Genel görünümü ile bir su toplama havzası olan Tortum Çayı Havzası‘nın yeryüzü Ģekilleri, 

jeolojik yapı ve akarsu erozyonu tarafından ĢekillendirilmiĢtir. Vadi tabanları ile dağların en 

yüksek bölümleri arasında önemli ölçüde yükselti farkları bulunmaktadır. Tortum Gölü‘nün 

kuzey batısında bulunan Kemerli Dağı (2770 m)‘nın killi kireçtaĢından oluĢan doğu yamaçları, 

Tortum Vadisine doğru eğimlidir. Tortum Çayı‘nın etkisiyle Kemerli Dağı‘nın yamacını teĢkil 

eden arazinin temeli aĢınmıĢ ve bunun sonucunda büyük bir kalker kütlesi yerinden kopup 

vadiye doğru kaymıĢtır. Bu heyelan ile Tortum Çayı Vadisi tamamen doldurulmuĢ olup, doğal 

setin uzunluğu 2,5 km den fazla, geniĢliği 1 km‘yi ve yüksekliği ise 200 m‘yi aĢmaktadır. 

Heyelanın tarihi kesin olarak bilinmemekte ancak kuaterner sonraları olarak tahmin edilmektedir 

(Yıldız, 2006). 

 

 
 
ġekil 3. Vadideki Ģiddetli erozyon en önemli çevre sorunlarındandır. 

 

Alanda 1500 ile 3000 m arasında değiĢen morfoloji manzara değerini yükselterek, alanın 

çekiciliğini artırmaktadır (ġekil 4). 
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ġekil 4. Morfolojik yapı vadi boyunca doğal kaynak değerlerini zenginleĢtirmektedir. 

Vadi aynı zamanda sahip olduğu turistik ve rekreasyonel kaynak değerleri ile de bölgede ön 

plana çıkmaktadır. Vadi kent halkının rekreasyonel amaçlı, günübirlik gezilerinde yoğun olarak 

talep ettiği bir alandır. 

 

Tortum gölü, Tortum ġelalesi çevresi, Yedigöller ve çevresi, ÖĢvank kilisesi ve benzeri çok 

sayıda turistik ve rekreasyonel amaçlı kullanılan, doğal ve kültürel kaynağıyla önemli bir cazibe 

merkezidir. 

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

YaklaĢık 60 km boyunca uzanan, derin vadi ve dik yamaçlardan oluĢan, Tortum Çayı ve Tortum 

Gölü‘nün Ģekillendirdiği, iklimsel açıdan mikroklimatik alan özelliği gösteren ve kendine özgü 

nitelikleri barındıran çalıĢma alanında görülen özgün peyzaj tipleri; 

 

1. Tarımsal peyzaj 

2. Kırsal yerleĢimler 

3. Doğal bitki örtüsü 

4. Su kıyısı peyzajı 

5. Yol peyzajı olarak belirlenmiĢtir. 

 

Tarımsal peyzaj 

Tortum vadisi boyunca erozyon ve su hareketleri sonucunda oluĢmuĢ küçük alüviyal düzlükler, 

vadi tabanlarında kendini göstermekte ve bu alanlar tarımsal peyzaja zemin oluĢturmaktadırlar. 

Dar vadi yapısı tarım alanlarını sınırlandırmıĢ, bu da örtü altı yetiĢtiriciliğini ön plana 

çıkarmıĢtır(ġekil 5). Erozyona maruz, dik vadiler kendine özgü görünümler oluĢturmaktadır.  

 

Nitekim Yıldız (2006)‘ya göre alanda erozyon etkili ve yaygındır. Toprakların % 67‘sinde çok 

Ģiddetli erozyon olduğu görülmektedir. Türkiye'de her yıl yaklaĢık 500 milyon ton toprak değiĢik 

yollardan erozyonla taĢınmaktadır (ÖztaĢ ve ark. 2002). 

 

Kavak ağacı bölgenin karakteristik ağacıdır. Yuvarlak formlarla oluĢturduğu zıtlıklar,  ilginç 

görüntüler ortaya çıkarır(ġekil 5). 

 

 
ġekil 5. Vadinin en tipik peyzajlarından tarımsal peyzaj karakteri kendini farklı Ģekillerde göstermektedir. 
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Genel tarımsal ürünler meyve ağırlıklı olduğundan (Tablo 3), kıĢ için kurutulmuĢ meyveler 

geleneksel kültürün değiĢmez unsurudur (ġekil 6). 

 

Tablo 3. Tortum Ġlçesinde yıllar itibariyle meyve veren ağaç sayıları (Anonim 2002b)  

 
Meyveler 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Armut 18.500 17.100 17.150 17.180 17.200 17.300 

Ayva 3.050 1.917 2.000 2.020 2.050 2.080 

Elma 35.900 33.000 33.300 33.360 33.440 33.800 

MuĢmula 200 223 300 320 340 380 

Erik 17.600 14.000 14.100 14.120 14.150 14.200 

Ġğde 200 200 210 220 230 250 

Kiraz 5.500 2.500 2.530 2.540 2.580 2.680 

Kızılcık 10.150 10.500 10.710 10.780 10.800 10.900 

ġeftali 2.725 1.300 1.350 1.380 1.420 1.500 

ViĢne 20.830 18.000 18.080 18.110 18.200 18.300 

Ceviz 19.700 8.000 8.200 8.350 8.420 8.500 

Dut 12.200 9.000 9.030 9.060 9.100 9.200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 6. Geleneksel tarımsal ürünler bölgenin ekonomisine katkı sağlar. 

 

Kırsal YerleĢimler 

YerleĢimler nehir kıyılarında tarımsal toprakların verimli olduğu sulanabilir alanlarda yoğunluk 

kazanmıĢtır. Vadi boyunca konumlanan köy yerleĢimleri, arazi kıtlığı nedeniyle alan kullanımını 

oldukça verimli ĢekillendirmiĢtir (ġekil 7). Birbirine yakın konumlanan evler, dar sokaklar ve 

yollar daha çok meyve ağaçlarının egemen olduğu yeĢil doku içerisinde gizlenmiĢ konut dokusu 

geleneksel yerleĢim modelini oluĢturmaktadır. 

 

Özellikle taĢkın ve sellerden korunmuĢ, iklimi iyi kontrol eden, az orandaki verimli tarım 

arazilerini korumak için yamaçlara yerleĢtirilen köy evleri tipi kırsal peyzaj öğelerinin 

oluĢturmaktadır. TaĢ ve ahĢabın ağırlıkta olduğu yerleĢim yerleri yeĢil doku ile her dönem/ 

mevsim ilginç peyzaj tiplerini meydana getirir. Özellikle bahar aylarında hakim bitki 

konumundaki meyve ağaçlarının çiçeklenmesi peyzaja renk katar. Alanın mikroklimatik bir 

konumda olması kırsal yaĢam kalitesini etkilemektedir. Kendine özgü yapı karakteri ve alan 

kullanımları ile bu vadi diğer vadilerden ayrılmaktadır. 
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ġekil 7. Vadi boyunca oluĢmuĢ yerleĢim deseni 

 

Dere içi köylerde meyve ağaçlarının hüküm sürdüğü peyzaj ön planda iken, yüksek dağ 

köylerinde hakim bitki kavaklardır (ġekil 8). 

 

 
 

ġekil 8. Kavak ağaçlarının hüküm sürdüğü yüksek dağ köyleri 

 

Yol Peyzajları 

Yol peyzajları bölgede genelde, vadi tabanı boyunca su çizgisine paralel kendini göstermektedir. 

Yolun su ile kesiĢtiği alanlarda köprüler, dağlardan gelen suların nehirle birleĢtiği alanlarda 

menfezlere sıkça rastlanmaktadır. Yollarda zaman zaman geniĢlemelerle oluĢan cepler, bakı 

terasları oluĢturur. Erozyon önlemede önemli yer tutan yastık formlu Aethionema sp. Bu yollar 

boyu görülebilen bitkilerdendir (ġekil 9). 

 

Tortum Çayı Havzası‘nda, sadece karayolu ulaĢımından faydalanılmaktadır. AraĢtırma bölgesi, 

Doğu Anadolu‘yu, Karadeniz kıyılarına (Trabzon-Hopa) ve Kafkasya‘ya (Batum-Tiflis) 

bağlayan tarihi yollar üzerinde bulunmaktadır. Günümüzde de Erzurum-Artvin karayolu ile 

Erzurum-Oltu karayolu, araĢtırma bölgesinden geçmektedir. AraĢtırma bölgesinde yolu olmayan 

köy bulunmamaktadır. Ancak köy yollarının standardı oldukça düĢük olup, genellikle stabilize 

veya toprak tesviyeli ham yollar durumundadır(Yıldız, 2006). 
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ġekil 9. Vadi boyunca yol güzergahının her km‘si ziyaretçilere eĢsiz görüntüler sunmaktadır. 

 

Vadi boyunca ayrılan tali yollarda sert bir topoğrafya hakimdir ve özgün bir görüntü çizmektedir 

(ġekil 10)  

 

 
 

ġekil 10. Yol güzergahında dev kayalıklar ilginç karakterler içermektedir 

 

Su kıyısı peyzajı 

ÇalıĢma alanı içerisinde bulunan Tortum Gölü, Tortum ġelalesi, Yedigöller ve Tortum Çayı 

vadiyi Ģekillendiren su kaynaklarıdır. Kırsal yerleĢimler, tarımsal alanlar, genel ulaĢım sistemi, 

bitkisel çeĢitlilik bu kaynaklar etrafında ĢekillenmiĢtir (ġekil 11).  

 

 
ġekil 11. Tortum gölü dağ silsileleri ile beraber vadinin peyzaj karakterinde önemli rol üstlenmektedir. 
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Yüksek ve çıplak kayalıklarla çevrili Tortum gölü, ilginç manzaralar oluĢturur(ġekil 12) 

 
 
ġekil 12. Tortum Gölü ve çevresi bölgede eĢine az rastlanır kırsal peyzaj öğelerini barındırır. 

 

Erzurum ovasından alana girerken çayır–mera alanları dikkati çeker. Yer yer kara söğütlerin 

dahil olduğu bu alanlarda, su yüzeyleri ırmaklar Ģeklinde ortaya çıkmaktadır(ġekil 13). 

 

 
 
ġekil 13. Su vadilerin vazgeçilmez öğesi olarak doğal ve kültürel yaĢama hizmet etmektedir. 

 

Bu su kaynakları, aynı zamanda vadinin turizm ve rekreasyon açısından temel doğal kaynak 

değerleridir (ġekil 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ġekil 14. Yedigöller(solda) ve Tortum ġelalesi(sağda) vadinin en önemli rekreasyonel mesire alanlarıdır. 

 

Doğal Bitki Örtüsü 

AraĢtırma alanının Tortum ilçesi çevresinde daha çok Ġran-Turan kökenli bitkilere rastlanırken, 

Tortum Gölü çevresinde Avrupa-Sibirya ve yer yer Akdeniz flora bölgesine ait bitki türlerine 
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rastlanmaktadır. Avrupa-Sibirya ve Ġran-Turan floristik bölgelerinin kesiĢim bölgesinde yer alan 

çalıĢma alanı, doğal bitki örtüsü açısından zengin bir yapıya sahip olmasına karĢın diğer gen 

kuĢaklarından daha az tanımlanabilmiĢtir (Aksoy 1981).  

 

Vadi yamaçlarında erozyon önleyici kurakçıl bitkiler yer tutarken, suyun beslediği vadi 

tabanında kültür bitkileri göze çarpmaktadır (ġekil 15). 

 

 

 

 

 

 

ġekil 15. Yamaçlar ve vadi tabanı boyunca bitkisel materyalin her mevsim oluĢturduğu kontrast peyzaj 

karakteri 

 

Genel olarak 1700 ile 2250 m‘ler arasında, sırasıyla Pinus sylvestris L., Juniperus comminus L. 

subsp nana Syme, Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus ., Quercus macranthera subsp. 

syprensis C.Koch. M, Carpinus betulus L., Ostrya carpinifolia Scop. orman topluluklarını 

oluĢturan baĢlıca odunsu bitkilerdir. Genel olarak 1100 ile 1800 m‘ler arasında yayılıĢ gösteren 

odunsu bitkiler ise, Prunus domestica L.,Prunus avium L., Prunus cerasus L., Persica vulgaris 

Miller, Rosa sp, Paliurus spina-christi Miler, Rhamnus pallasii Fisch.& Mey, Cotinus coggyria 

Scop., Juniperus communis L., Juniperus foetidissima Wild, Juniperus oxycedrus L. subsp. 

Oxycedrus ve Euonymus latifolius L. Miller subsp. latifolius ’dur. 

 

Ormanlık alan içerisinde dere yamaçları ve su kenarlarında yayılıĢı yoğun olan odunsu bitkiler 

ise; Hippophea rhamnoides L., Populus nigra L. subsp. nig., Populus tremula L., Salix triandra 

L. subsp. bornmulleri L., Salix babylonica, Tamarix smyrnensis Bunge ve Berberis vulgaris 

L.’tir. 

 

ÇalıĢma alanı alpin ve yer örtücü bitki türleri bakımından da zengin bir çeĢitliliğe sahiptir. 

Alanda yoğun olarak görülen alpin bitkiler; Festuca varia, Aster alpinus L., Trifolium ambigum 

Bieb., Gentiana verna L., Veronica linarioides, Pediculares comosa, Primula auriculata ve 

Draba brunifolia‘dır (Atalay 1983) (ġekil 16). 
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Carpinus betulus L., Ostrya carpinifolia Scop.         Juniperus comminus L. subsp nana Syme  

 ve Ulmus minor  Miller subsp. minor  

 

 
Cotinus coggygria Scop L.                                         TaĢ duvar üzerinde Rubus caesicus  

 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 
Delphinium  x cultorum(Hazeran)                                  Dactylorhiza fuchsii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papaver rhoeas L. 
 

ġekil 16. Vadi güzergahı boyunca çok doğal otsu ve odunsu bitki türü tipik peyzaj karakterleri 

oluĢturmaktadır.  
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4. Sonuç 

Biyolojik çeĢitliliğin değerlendirilmesi, mikro düzeyde bir taraftan biyolojik çeĢitliliğin yapısı ve 

isleyiĢi konusunda bilgi sağlarken, diğer taraftan da biyolojik çeĢitliliğin insan refahının 

yükseltilmesi sürecinde oynadıkları karmaĢık rolün ortaya çıkartılmasında önemli katkı sağlar. 

Makro düzeyde değerlendirme ise, biyolojik çeĢitliliğin insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

değiĢiminin, insanın ve doğal çevrenin bütünlüğünü nasıl etkilediğini izlememize olanak 

sağlayarak, insan refahı ve sürdürülebilirlik konusunda göstergeler oluĢturmamızı kolaylaĢtırır 

(Freeman, 2003). Yapılan araĢtırmalar Ģu ana kadar tanımlanan türlerden 27 bin türün çeĢitli 

nedenlerle kaybolduğunu ve bu türlerin bir daha yerine gelmeyeceğini ortaya koymaktadır 

(Tekeli vd., 2006). 

 

Vadiler kendilerine özgü yapılarından dolayı, tür çeĢitliliği barındıran iklimsel, kültürel ve 

yapısal açıdan etrafındaki diğer alanlardan farklılıklar gösterir. Nitekim Tortum Vadisi; Erzurum 

ve çevresi dikkate alındığında bitkisel çeĢitlilik, iklim, tarımsal yapı ve benzeri birçok alanda 

farklılıklar barındırmaktadır. Vadinin klimatolojik yapısından dolayı sınırlı tarım alanlarında 

meyvecilik ön plana çıkmaktadır. Bunda iklim değerlerinin, özellikle yıllık ortalama sıcaklığın 

etkisi fazladır. 

Vadilerin en büyük problemlerinden biri erozyondur. Eğimin neden olduğu bu problem çalıĢma 

alnı olan Tortum Vadisi boyunca da kendini göstermekte, %64‘lük Ģiddetli erozyon oranı ile ülke 

içerisinde üst sıralarda yer almaktadır. 

Görsel peyzaj açısından homojen ve düz peyzajlardansa hareketli peyzajlar daha fazla dikkat 

çekmektedir. Doğanın hareketli peyzajlarından olan vadiler bu anlamda görsel kalitesi yüksek 

alanlardır. Nitekim Irmak ve Yılmaz (2010)‘in Erzurum ve çevresinde en fazla ilgi çeken alanları 

tespit ettiği çalıĢmasında, 8 bölge içinde en yüksek puanları alan Tortum vadisi olmuĢtur. 

Ayrıca Irmak ve Yılmaz (2008), Tortum vadisinde 25 familyaya ait 54 odunsu bitki tespit etmiĢ, 

bu rakamlarla vadi, Erzurum ve çevresinde bir güzergahta en fazla çeĢit barındıran alan olarak 

öne çıkmaktadır. 

 

Bu bağlamda; 

 Turizm, alternatif turizm ve ekoturizm geliĢtirilmesi, 

 Güzergah boyunca tanıtım levhaları ve turizmin geliĢtirilmesine yönelik broĢür, cd vb. ile 

alanın tanıtılması, 

 YaĢam alanlarına yönelik turlar düzenlenmesi, 

 Mevcut yaĢam kültürlerinin korunması, 

 Geleneksel tarımın korunması, agroforestry ve organik ürün tanıtımının yapılması, 

 Yöre insanının doğal ve kültürel kaynak değerlerinin farkındalığına yönelik eğitim 

programlarının yapılması, 

 Ekolojik koridor üzerindeki baskıların (erozyon, yanlıĢ alan kullanımı, çevre kirliliği vb.) 

önüne geçilmesine yönelik önlemlerin alınması 

ile vadinin zengin doğal ve kültürel kaynakları, bugün ve gelecekte daha sağlıklı ve verimli 

değerlendirilecektir. 
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Özet 
Sürdürülebilir ormancılık esasları çerçevesinde ormanlar planlanırken çeliĢen amaçların dengelenmesi 

gerekmektedir. Ormanın doğal ve ekonomik sürekliliği yanında çeĢitli ürün ve hizmet fonksiyonlarının 

sürekliliğini sağlayabilmek için plan ünitesi meĢcerelerinin en uygun zamanda gençleĢtirilmesini 

sağlayacak bir kesim düzeninin oluĢturulması ve değiĢik periyotlarda meĢcerelerden alınacak bakım etası 

miktarlarının belirlenmesi planlamanın önemli bir aĢamasını oluĢturmaktadır. Bu süreç problemin 

bilgisayarda matematiksel modellerle ifade edilmesini ve çeĢitli çözüm tekniklerinden faydalanmayı 

zorunlu kılmaktadır. Bu çalıĢmada, belirtilen amaçların Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama 

(ETFOP) çerçevesinde gerçekleĢtirilmesine yönelik bir yaklaĢım sunulmuĢtur. Örnek bir plan ünitesinde 

iĢletme sınıfı ayrımı orman fonksiyonlarına dayalı olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Alınacak eta miktarları ve 

meĢcereleri gençleĢtirme zamanı plan stratejilerine göre değiĢmektedir. Bu nedenle çeĢitli stratejiler 

oluĢturulmuĢ ve 100 yıllık plan ufku boyunca meĢcerelerden alınacak bakım etası miktarları ve 

meĢcerelerin gençleĢtirme zamanları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Planlama tekniği olarak Tam Sayılı 

Programlamadan yararlanılmıĢ ve ele alınan su koruma ve odun üretimi fonksiyonlarından plan ufku 

boyunca sağlanacak toplam fayda maksimum yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Orman Amenajmanı, Kesim düzeni, Tamsayılı programlama, Hidroloji 

 

Abstract 
Conflicting objectives have to be balanced in sustainable management of forest resources. Constructing a 

harvest schedule that will provide the most suitable period for regeneration of satnds and determining the 

amount of maintenance cuttings to provide natural and economic sustainability of forests while sustaining 

diversed goods and services is an important part of the planning. This process requires expression of the 

problem with mathematical models and to apply some solution algorithms. In this study, an approach to 

realize the mentioned aims in the context of Ecosystem Based Functional Planning concept is presented. 

Working circle seperation is beased on forest functions. Different strategies were developed and for a 100 

year planning horizon regeneration time and maintenance cutting amounts of stands were determined. 

Integer programming is used as the planning technique and total benefit from wood production and 

hydrologic functions tried to maximize. 

 

Keywords: Forest Management, Harvest scheduling, Integer Programming, Hydrology 

 

1. GiriĢ 

Yenilenebilir bir doğal kaynak olan su, küresel ölçekte tükenmeyen doğal kaynaklar gurubu 

içinde yer alsa da bölgesel olarak veya kalite yönünden sonlu bir kaynak durumundadır. Dünya 

ağırlığının yaklaĢık 800‘de birini, yüzölçümünün de dörtte üçünü oluĢturan suyun, insan ve diğer 

canlılar için önemli olan kullanılabilir tatlı su miktarı çok sınırlıdır ve yerine kullanılacak baĢka 

bir ikame maddesi bulunmamaktadır (Avcı, 2002). Bununla birlikte günümüzde artan nüfus, 

sanayileĢme, ekonomik geliĢmeler ve Ģehirlere göç nedeniyle zaten sınırlı olan su kaynakları 

üzerindeki baskı giderek artmakta ve mevcut su kaynaklarının en verimli Ģekilde kullanımı daha 

da önemli hale gelmektedir. 
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Su, insanlar için olduğu kadar bitkiler için de büyük önem taĢımaktadır. Bitkilerin dünya 

üzerindeki yayılıĢı ve hatta vejetasyon tipleri büyük ölçüde iklim etmenlerine bağlıdır. Bu 

etmenlerden en önemlileri sıcaklık ve topraktan alınabilir su miktarıdır. Sıcaklığın önemi 

evapotranspirasyona etkisinden kaynaklandığından, su varlığı ana etken olarak kabul 

edilmektedir. Bitkilerin birçok fizyolojik süreçleri, ancak su varlığı ile gerçekleĢebilmektedir. 

Çünkü hücrelerin metabolizma aktivitelerinin sınırları su içeriği tarafından çizilmektedir. 

Fotosentez sonucunda oluĢturulan temel organik maddelerin çeĢitli kimyasal reaksiyonlarla 

değiĢtirilerek, yeni maddelerin elde edilmesinde ve bunların çeĢitli bitki kısımlarına taĢınmasında 

suyun oynadığı rol büyüktür (Çepel, 1993). 

 

Artan su taleplerini en ekonomik Ģekilde karĢılayabilmenin belki de tek yolu mevcut kaynakların 

en etkin Ģekilde kullanımıdır. Su rezervlerinin korunması, erozyon ve sedimentasyonun 

önlenmesi su kıtlığının aĢılmasında önemlidir. Ancak bunlarla birlikte su havzalarında optimal 

su üretimini sağlamak amacıyla alınacak teknik önlemlerle düzenli ve temiz su ihtiyacı 

sağlanabilir. Su üretim havzaları az veya çok ormanlarla kaplıdır ve bu ormanlar ile uygulanacak 

ormancılık teknikleri optimal su üretimi amacına ulaĢmada katkı yapacak en önemli araçlardır 

(Özcan et al., 2007). 

 

Orman ekosistemi canlı ve cansız birçok elemandan oluĢmaktadır ve sistemin baskın elemanları 

orman ağaçlarıdır. Sistem elemanları karĢılıklı etkileĢim halinde olup, herbirinin kendine özgü 

özellikleri, sistem içinde bir yeri ve görevi bulunmaktadır. Bu sistemin iĢleyiĢi ile de insanların 

ihtiyaç duyduğu çeĢitli ürün ve hizmetler oluĢmaktadır. Ekosistem tabanlı planlamanın esası 

kısaca , bu ekosistemin elemanlarının tanımlanması, karĢılıklı iliĢkilerinin anlaĢılması ve doğal 

seyrinde bu iliĢkilere göre oluĢan çıktıların, ekosistem dengesini bozmadan insan ihtiyaçlarına 

göre Ģekillendirilmesidir.  

 

MeĢcerelerin bulunduğu alandaki eğim, bakı, toprak derinliği gibi bir takım ekosistem 

elemanlarının zamansal değiĢimi çok yavaĢtır, hatta bağıl olarak sabittir denilebilir. Bu gibi 

özelliklerin değiĢtirilmesi teorik olarak imkansızdır veya yapılacak değiĢiklikler doğallığa zarar 

vereceğinden ekosistem tabanlı bir yaklaĢımla uyuĢmaz. Orman ağaçları ve bunların oluĢturduğu 

meĢcereler ise süksesyon süreci nedeniyle zaman içerisinde sürekli değiĢmektedir. Orman 

ekosisteminin bu baskın elemanındaki değiĢim de diğer elemanlardaki değiĢimi ve su, 

rekreasyon, biyolojik çeĢitlilik, yaban hayatı gibi sistem çıktılarının durumunu etkilemektedir. 

Ekosistem tabanlı planlama anlayıĢı meĢcerelere yapacağı müdahalelerle, hem ormanın hem de 

ürün ve hizmetlerin sürekliliğini sağlama ve miktarını ayarlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle 

öncelikli olarak ekosistemdeki süreçlerin anlaĢılması ve meĢcerelerle, diğer ekosistem eleman ve 

çıktıları arasındaki iliĢkilerin ortaya konması gerekir.  

 

Orman iĢletmelerinin ekonomik sürekliliği ve ormanlardan sağlanan çeĢitli fonksiyonların 

sürekliliği ile ormanın doğal sürekliliği arasında doğrudan iliĢki bulunmaktadır. Günümüze kadar 

amaç olarak ormanın doğal sürekliliği sağlanmaya çalıĢılmıĢ ve bu sayede diğer iĢlevlerin de 

sürekliliğin sağlandığı varsayılmıĢtır. Ancak orman varlığıyla diğer fonksiyonlar arasında bir 

liĢki kurulmadığından, fonksiyonların ne derece gerçekleĢtiği üzerinde durulmamıĢtır. Her canlı 

gibi ağaçlar ve bunların oluĢturduğu meĢcereler belirli bir olgunluğa ulaĢtıktan sonra doğal 

olarak bireysel veya toplu Ģekilde ölmektedir. Orman iĢletmeciliği, süreklilik açısından olgunluk 

aĢamasına gelmiĢ meĢcerelerin gençleĢtirilmesini ve diğer meĢcerelerin de bu aĢamaya gelinceye 

kadar uygun periyotlarda bakımını öngörmektedir. Hangi amaçla iĢletilirse iĢletilsin ormanlarda 

meĢcere yapısına uygun olarak dikey veya yatay sürekliliğin sağlanması için uygun amenajman 

metotlarının kullanılması ve bir kesim düzeninin oluĢturulması gerekir. Bu Ģekilde ormanda veya 

meĢcerede kalan veya uzaklaĢtırılan ağaç sayısı, hacim ve göğüs yüzeyi gibi parametreler 
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ayarlanmak suretiyle, Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama (ETFOP) için ihtiyaç duyulan 

değiĢik fonksiyonların periyodik veya plan ufku sonundaki miktarları ayarlanmaya çalıĢılır. 

 

ETFOP; birçok aĢamadan oluĢan kapsamlı bir süreçtir ve ormanların göreceği fonksiyonlara 

bağlı olarak yapılacak müdahalelerin yer, zaman ve miktarının belirlenmesi (kesim düzeninin 

oluĢturulması) bu süreçte önemli bir aĢamadır. Ormanlardan beklenen faydaların (iĢletme 

amaçlarının) çeĢitlenmesi ve kısıtların artması bu süreci daha da zorlaĢtırmaktadır. ÇeĢitli kısıtlar 

altında amacı en iyileyecek Ģekilde karar değiĢkenlerinin düzenlenebilmesi için ise bilgisayar 

olanakları, matematiksel teknikler ve çözüm algoritmalarının kullanılması kaçınılmazdır.  

 

Bu çalıĢmada ETFOP yaklaĢımında 100 yıllık bir plan ufku sonunda su ve odun üretimi 

fonksiyonlarından sağlanacak faydayı optimum yapacak bir kesim düzeninin KarıĢık Tamsayılı 

Programlama yardımıyla değiĢik stratejiler için oluĢturulması amaçlanmıĢtır. 

 

2. Ormanların Hidrolojik Fonksiyonu 

Hidrolojik fonksiyon, yağıĢlardan yararlanmayı artırma, su bütçesini düzenleme ve sürekliliğini 

sağlama, su taĢkınlarını ve dere, nehir, bent, baraj, su kanalı gibi tesislerin dolmasını önleme 

doğrultusunda ormanların; miktar ve kalite olarak su üretiminin artırılması, mevsimsel 

dağılımının düzenlemesi ile her çeĢit su kaynak ve tesislerini korunması yönünden gördüğü 

iĢlevdir (Eraslan, 1982). DeğiĢik niteliklere sahip bitki örtülerinin ve bunların oluĢturduğu ölü 

örtünün, toprağa ulaĢan yağıĢ ve bunun toprağa sızan miktarına etkileri farklıdır. Bu nedenle 

bitki örtüsünde yapılacak düzenlemelerle yağıĢ sularını belirli ölçülerde kontrol altında tutarak 

ormanların hidrolojik etkisini artırmak olası görülmektedir. Günümüzde, su sorununa iliĢkin 

çalıĢmalarda orman-su iliĢkisi üzerinde önemle durulmakta ve değiĢik niteliklere sahip bitki 

örtülerinin toprağa ulaĢan yağıĢ miktarına ve toprak nemine etkilerini ortaya koyabilmek 

amacıyla çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır.  

 

Genelde tüm bitkilerin özelde ise ormanların, bir alandaki hidrolojik öneminin ortaya 

konabilmesi için su döngüsündeki iĢlevlerinin anlaĢılması gerekmektedir. Diğer bitkisel 

ekosistemler gibi su döngüsünün önemli bileĢenlerinden birisi olan ormanlar; geliĢimleri 

esnasında suyu kullanmak, yağıĢların toprağa ulaĢan, toprağa sızan veya topraktan buharlaĢan 

miktarları üzerinde etken olarak süreçte önemli rol oynarlar. Özhan (2004), su döngüsünün 

öğelerinin bir havzada belirlenmesi halinde su üretimi, su koruması, toprak koruması gibi 

hidroloji ve arazi kullanımı sorunlarında çözüm olanağı bulunabileceğini belirtmektedir.  

 

ġekil 1: Hidrolojik Devre Modeli (Özhan, 1982) 
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MeĢcere özellikleri, baĢta intersepsiyon ve toprağa sızan su miktarı olmak üzere hidrolojik devre 

elemanlarını etkilemektedir. MeĢcere yapısında yapılacak değiĢikliklerle bu elemanlar kontrol 

altında tutularak su üretiminin kalite ve kantite olarak amaçlanan sınırlarda olması sağlanabilir. 

Aynı ekolojik koĢullar altında bile intersepsiyon, yüzeysel veya yüzey altı akıĢ gibi parametreler 

değiĢik değerler alabilmektedir. Bu nedenle, orman planlamada kullanılabilmesi için su döngüsü 

elemanlarının sadece havza için değil değiĢik meĢcere tipleri için belirlenmesi, bunun da uzun 

dönemli orman planlamada kullanılabilmesi amacıyla meĢcere geliĢimiyle iliĢkili olarak verilerin 

oluĢturulması gerekmektedir. 

 

Bir ormanın veya meĢcerenin su verimi; yüzeysel, yüzey altı ve taban suyu akıĢlarından 

oluĢmaktadır. Miktar olarak su verimi amaçlandığında buharlaĢma veya toprağa sızma 

minimuma indirilerek, gelen yağıĢların bir baraj ve gölde toplanması amaçlanmaktadır. Suyun 

kalitesi söz konusu olduğunda ise mümkün olduğunca fazla suyun toprağa ulaĢıp toprak altında 

süzülerek, yüzey altı veya taban suyu akıĢı olarak toplanması istenmektedir. Ormanların 

hidrolojik fonksiyonu esasen su üretimini artırmak değil, su rejimini düzenlemek suretiyle yıl 

boyunca sürekli ve kaliteli su üretimini sağlamaktır. 

 

Yüzeysel akıĢ ile üretilen su miktarını artırmak için transpirasyon ve intersepsiyon kayıplarını 

azaltmak üzere genel olarak orman örtüsünün seyreltilmesi veya tamamen açılması 

öngörülmektedir. Serengil ve arkadaĢları (2007) tarafından Belgrad Ormanı‘nda yapılan bir 

araĢtırmada, orman örtüsünün hacim olarak %11 kadarının kesilip çıkarılması ile su veriminin 

çok kısa bir süre için artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. Ancak bu gerçekleĢtirilirken erozyon 

tehlikesi ve topraktan buharlaĢma ile oluĢacak su kayıplarının gözetilmesi ve toplanacak suyun 

kullanım yerine göre katlanılacak arıtma masraflarının dikkate alınması gerekmektedir. Üretilen 

suyun kalitesi söz konusu olduğunda ise, toprağa ulaĢan yağıĢların yüzeysel akıĢa geçmeden, 

mümkün olduğunca en yüksek düzeyde toprağa sızmasını sağlayacak Ģekilde, sık, tam kapalı, ölü 

ve diri örtüce zengin bir orman yapısı ideal görülmektedir. 

 

Ekosistem tabanlı bir planlama anlayıĢı sadece miktar olarak su verimine odaklı olamaz. Denge 

içerisinde devam eden döngü hareketine makul sınırlar içerisinde müdahale ederek, üretilen 

suyun miktarıyla birlikte suyun toplandığı havzadaki ormanların doğal yapısı ve sürekliliği ile 

ekosistem içerisindeki diğer iliĢkileri de göz önünde bulundurması gerekir. 

 

Doğal durumunu koruyan, ekolojik yapısı bozulmamıĢ bir orman ekosisteminde diğer 

elemanların birbiriyle olduğu gibi ağaçların da diğer elemanlar ve su rejimiyle iliĢkileri 

düzenlidir. Orman, geliĢimi için bir miktar suyu kullanarak, oluĢturduğu ekosistemin en baskın 

elemanı olarak varlığını devam ettirirken, kalan kısmının da ekosistemin diğer elemanlarının 

adapte olduğu denge içerisinde döngüsel seyrine katkı yapmaktadır. Ormanların bu iĢlevi bir 

nevi, yağıĢların göl, deniz veya okyanuslara ulaĢımını, dolayısıyla su döngüsünü yavaĢlatmak ve 

karasal ekosistemlerdeki canlıların yararlanabilmesi için suyu mümkün olduğunca yeryüzünde 

tutmak olarak görülebilir. 

 

Ġntersepsiyon miktarına ağaç türü, orman yapısı ve iklime bağlı olarak oldukça değiĢkenlik 

gösteren transpirasyon miktarı da eklendiğinde ormanların yağıĢın önemli bir miktarını 

uzaklaĢtırdığı görülmektedir. Bu nedenle orman tipi ve meĢcere dinamikleri su üretim 

havzalarındaki ormanlar için önemli özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. Ormanların su 

kaynaklarını iyileĢtirmek amacıyla iĢletimi, sadece ağaçların kesilerek uzaklaĢtırılmasıyla fazla 

su üretiminin ötesinde karmaĢık bir süreçtir. Konu hakkında temel hidrolojik bilgiler ve çeĢitli 

ortak varsayımlar bulunmakta ve dünya çapında bazen birbiri ile çeliĢkili sonuçlar 

gözlenebilmektedir. YağıĢ entansitesi, ağaç türü, geliĢim çağı, sıklık, kapalılık, yaprak yüzey 
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indeksi gibi meĢcere parametreleri ile su bütçesi elemanlarının değiĢimi konusunda çeĢitli 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve bazı parametrelere göre su veriminin eğilimi çeĢitli bölgeler için ortaya 

konmuĢ bulunmaktadır. Rusya‘da kapalılık ve yaĢa bağlı olarak orman altı yağıĢın değiĢimi, çam 

ormanları için ġekil 2‘ de verilmiĢtir. 
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ġekil 2: Çam ormanlarında orman altı yağıĢın kapalılık ve meĢcere yaĢına bağlı olarak değiĢimi 

(Molchanov, 1960) 

Planlamada kullanılabilmesi açısından değiĢik meĢcerelerin su verimine katkılarının bilinmesi ve 

bunun meĢcere elemanlarıyla iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. Toplam buharlaĢma, yüzeysel 

akıĢ, toprağa sızan miktar gibi su bütçesi elemanlarının belirlenmesine iliĢkin çalıĢmalar tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetersizdir. Ülkemizdeki az ve değerli çalıĢmalar sadece 

belirli yaĢlardaki meĢcereler için söz konusu olup, bu çalıĢmalarla değiĢik iklim bölgeleri (kurak, 

nemli) konusunda genellemeler veya ağaç türlerine göre bir değerlendirme yapmak mümkün 

olmamaktadır. Planlamada kullanabilmek üzere meĢcere parametreleriyle iliĢkili bir trend elde 

edebilme açısından da yeterli değildirler. Ülkemizde bazı plan ünitelerinde meĢcere göğüs 

yüzeyinden hareketle miktar olarak su verimini hesaplamak amacıyla geliĢtirilmiĢ modeller 

bulunmaktadır (Mısır, 2001; KeleĢ, 2003; Yolasığmaz, 2004). Bu çalıĢmada kaliteli su 

miktarının belirlenmesi amaçlandığından Destan (2001)‘in hesap ve verilerinden faydalanılarak 

su verimi belirlenmeye çalıĢma alanı için düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Destan (2001), yaptığı kapsamlı literatür taramasıyla Ilıman Ġklim KuĢağı‘nda yapılan Orman 

Hidrolojisi araĢtırmaların sonuçlarını sınıflandırmak suretiyle meĢcere bazında su bilançosu 

elemanlarının geliĢme çağları itibarıyla eğilimini ortaya koymuĢtur. Bu verilerden faydalanılarak 

bazı ağaç türleri için meĢcere bazında su verimine iliĢkin aĢağıdaki denklemler oluĢturulmuĢ ve 

çalıĢma alanını oluĢturan Bentler ĠĢletme ġefliği‘ndeki meĢcerelerin su verimlerinin 

hesaplanmasında kullanılmıĢtır. Su veriminin hesaplanmasında meĢcerelerin bireysel olarak 

konumsal özellikleri de göz önünde bulundurulmuĢtur. 

  0,2873   95,579y x   (MeĢe)  

  0,3702   75,812y x   (Kayın) 

  0,2206  –  1,8239y x  (Ġbreli) 

Formüllerde ―y‖; meĢcereden sağlanan kaliteli su miktarını gösterirken (mm/m
2
), ―x‖; meĢcere 

hacmini (m
3
) temsil etmektedir. 

 

3. Plan Ünitesinde Çok Amaçlı Faydalanmanın Optimizasyonu 

Ormanlar dinamik ve pek çok sayıda fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonları bir plan çatısı altında 

kombine ederek, toplum taleplerinin karĢılanması amacıyla değiĢik yaklaĢımlar kullanılabilir. Bu 

yaklaĢımları Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür (Saastamoinen ve Hytönen, 1995): 
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 1- BirleĢik üretim; aynı alanda ve aynı zamanda iki veya daha fazla üretim 

gerçekleĢtirilir. 

 2- Kullanımları alternatif süreçler halinde konumsal olarak ayırmak; alanın tamamı belli 

kullanım veya kullanım kombinasyonlarına ayrılır. 

 3- Zincirleme üretim; yukarıdaki iki yaklaĢımdan biri kullanılarak değiĢik faydalanmalar 

zaman ölçeğine bağlı olarak düzenlenir. 

 

MeĢcereler, geliĢimlerinin değiĢik dönemlerinde değiĢik fonksiyonlara uygunluk açısından farklı 

özellikler gösterirler (ġekil 3). Dolayısıyla 100 yıllık bir planlama ufkunda değiĢik plan 

dönemlerinde aynı alanın farklı kullanımlara tahsisi ile de çok amaçlı faydalanma 

gerçekleĢtirilmiĢ olur. 

 

 
 

ġekil 3: Bir orman ekosisteminin süksesyonun değiĢik aĢamalarında üretim potansiyeli (Hytönen, 1995‘ 

den düzenlenerek) 

Bu çalıĢmada, değiĢik orman fonksiyonlarının söz konusu olduğu plan ünitesinde çok amaçlı 

faydalanma, belirli bir plan ufku (100 yıl) sonunda meĢcerelerin kesime girme (gençleĢtirme) 

sırasını ve değiĢik periyotlarda bakım kesimleri ile alınacak miktarlarını belirlemek suretiyle 

değiĢik fonksiyonlardan (odun, su ve rekreasyon) sağlanacak toplam faydayı maksimum 

yapmaya çalıĢarak gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Kesim sırasının düzenlenmesi (harvest 

scheduling) olarak adlandırılan bu süreç, belirli kısıtlar altında bakım ve gençleĢtirme alanlarının 

zamansal ve konumsal optimizasyonu Ģeklinde de özetlenebilir. Kesim düzeni oluĢturulacak 

alanda 299 adet meĢcere bulunmakta ve bunlar su ile odun üretimine hizmet etmektedirler. Plan 

ünitesi genel olarak yapraklı türlerden oluĢmakta ve idare süresini dolduran meĢcerelerin uygun 

bir periyotta gençleĢtirilmesi gerekmektedir. Bakım yapılacak meĢcerelerdeki kesim miktarı ise 

meĢcerenin geliĢim çağına göre tanımlanmıĢ oranlar esas alınarak gerçekleĢtirilmektedir. 

 

DeğiĢik sayıdaki kısıtlar altında amaç fonksiyonunu maksimum veya minimum yaparak çözüm 

sağlamaya yönelik çeĢitli matematiksel programlama teknikleri (doğrusal veya doğrusal olmayan 

programlama, tamsayılı programlama, Ģebeke modelleri gibi) geliĢtirilmiĢtir. Hangi 

optimizasyon tekniğinin kullanılacağını problemin yapısı belirlemektedir.  

 

Doğrusal Programlama, doğal kaynak planlamada en çok kullanılan planlama tekniklerinden 

biridir. Ancak konumsal (komĢuluk) kısıtların tanımlanması veya bazı stratejilerin seçimi 

tamsayılı karar değiĢkenlerinin kullanılmasını gerektirdiğinden, bu yöndeki eksiklikleri 

nedeniyle doğrusal programlama tabanlı modellere konumsal olmayan modeller denilmekte ve 

daha çok stratejik düzeydeki planlama problemlerinde kullanılmaktadırlar (Adhikary, 1997). 
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Modellemeye dahil edilmesi klasik Doğrusal Programlama ile mümkün olmayan çeĢitli 

senaryoların seçimi ve konumsal planlamaya yönelik komĢuluk iliĢkilerini içeren kısıtlar, 

problemin yapısının Tamsayılı Programlama ile formüle edilmesini gerektirdiğinden, bu teknik 

kullanılarak çok amaçlı faydalanma problemi çözülmüĢtür. 

 

3.1. Tamsayılı Programlama 

Tamsayılı Programlama, değiĢkenlerinden bazılarının veya tümünün tamsayılı (ya da kesikli) 

değerler aldığı bir Doğrusal Programlama tekniğidir (Winston, 2004; Baray ve Esnaf, 2000). 

Uygulamada karĢılaĢılan birçok problemin yapısı gereği, problemde yer alan değiĢkenlerin tümü 

ya da bir kısmı tamsayı değerli olmak durumundadır. Tamsayılı programlama problemlerinin 

doğuĢ nedeni genellikle, kaynakların parçalanamaması veya değiĢkenlerin tamsayılı birimler 

olmalarıdır. Örneğin iĢlerin makinelere atanması, otomobil, uçak, televizyon gibi ürünlerin 

üretim miktarlarının kesirli tanımlanması pratikte geçersiz olacağından; bu tür değiĢkenlerin 

tamsayı olarak tanımlanması zorunludur (Sezen, 2004). Pek çok karar problemi de ―evet-hayır‖, 

―açık-kapalı‖, ―0-1‖, ―doğru-yanlıĢ‖ veya ―üret-üretme‖ gibi ikili yapıda olup bunlardan birini 

seçmeyi hedefler. Bu tip problemler de Tamsayılı Programlama ile modellenip çözülmektedir 

(Ulucan, 2004). 

 

DeğiĢkenler üzerindeki tamsayı veya 0-1 kısıtları kaldırılarak oluĢturulan Doğrusal Programlama 

modeli, ―tamsayılı programlamanın doğrusal programlama gevĢetmesi (linear programming 

relaxation)‖ olarak adlandırılmaktadır. Bu konsept, tamsayılı programlama modellerinin 

çözümünde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir tamsayılı programlama 

modelinin, doğrusal programlama gevĢetmesi ve ek kısıtların bütünü Ģeklinde görülebileceği 

söylenebilir. Bir baĢka ifadeyle doğrusal programlama, tamsayılı programlamanın daha az kısıtlı 

ve daha gevĢetilmiĢ Ģeklidir. Bu; tamsayılı programlamanın olası çözüm kümesinin, buna 

karĢılık gelen doğrusal programlama gevĢetmesinin çözüm kümesi içinde kalacağı anlamına 

gelmektedir (Winston, 2004). 

 

Doğrusal programlama sürekli fonksiyonlarla ilgili olduğu halde, tamsayılı programlama kesikli 

fonksiyonlarla ilgilidir ve buna bağlı olarak doğrusal programlamada sonsuz sayıda, tamsayılı 

programlamada ise sonlu sayıda uygun çözüm kümesi bulunmaktadır. Tamsayılı programlama 

modelinin oluĢturulması sürecinde, doğrusal programlamanın sınırlayıcı koĢullarına 

değiĢkenlerin tamsayı değerler alması ile ilgili bir kısıt denklemi daha eklenmektedir. Eklenilen 

tamsayı olma ile ilgili kısıt, tüm değiĢkenler ya da bunların alt kümelerine iliĢkin olabilir. 

DeğiĢkenlerin tamamı veya bir kısmının tamsayı olmasına bağlı olarak da tamsayılı 

programlamanın niteliği değiĢmektedir. Bu duruma bağlı olarak tamsayılı programlama 

modelleri genel olarak Ģu 3 sınıfta toplanmaktadır (Sezen, 2004; Winston, 2004): 

 1) Saf Tamsayılı Programlama: Bu tip modellerde tüm değiĢkenlerin alacağı 

değerlerinin tamsayı olması gerekmektedir. 

 2) 0-1 Tamsayılı Programlama: Tüm değiĢkenlerin sadece 0 (sıfır) veya 1 (bir) 

olmasının gerekmesi durumunda 0-1 Tamsayılı Programlama adı verilmektedir. Bir baĢka 

deyiĢle, modeldeki değiĢkenlere 0 veya 1 değerleri dıĢında değer almamaları sınırlaması 

getirilmektedir. 

 3) KarıĢık Tamsayılı Programlama: Tamsayılı Programlama, sadece bazı değiĢkenlerin 

tamsayı olmasının gerekmesi halinde, KarıĢık Tamsayılı Programlama (Mixed Integer 

Programming) olarak adlandırılmaktadır. DeğiĢkenlerin tamamı tamsayı olma koĢulu ile 

sınırlandırılmazlar. Bir baĢka deyiĢle, ―n‖ adet değiĢkene sahip bir modelde, bu değiĢkenlerden 

yalnızca ―k‖ tanesinin tamsayı karakterde olması istenir ve ayrıca (n – k) ≥ 1 ise bu tip model 

karıĢık tamsayılı programlama modeli niteliği kazanır. 
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3.2. Planlama Stratejileri ve Bulgular 

Plan ünitesinden, plan ufku sonunda su ve odun üretiminden sağlanacak toplam faydayı 

maksimum yapmak amacıyla oluĢturulan modelde bazı değiĢkenlerin tamsayı karakterde olması 

istenirken, diğerleri sürekli değerler alabilmektedir. MeĢcerelerin hangi periyotta 

gençleĢtirileceği baĢtan belli olmadığından, plan ufku boyunca sadece bir periyotta 

gençleĢtirilmelerinin sağlanması tamsayı değiĢkenler yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine 

meĢcerelerin komĢuluk iliĢkilerinin tanımlanması ve her periyotta, komĢuluk iliĢkisi bulunan 

sadece belirli sayıda meĢcerenin gençleĢtirilmesinin sağlanması tamsayı değiĢkenler sayesinde 

olmuĢtur. Bu durumuyla planlama modeli, KarıĢık Tamsayılı Programlama modeli 

niteliğindedir.  

 

OluĢturulan modelin amaç ve kısıt fonksiyonlarında değiĢiklikler yapılarak bazı stratejiler 

geliĢtirilmiĢtir (Tablo 1). Belirlenen amaçlara mevcut kısıtlar altında ulaĢılması, meĢcerelerin 

gençleĢtirme zamanlarının ve alınacak bakım etalarının düzenlenmesi ile mümkün olmaktadır.  

 

Strateji No Amaç Kısıtlar 

1 
Su üretiminin en 

iyilenmesi 

a) periyodik ürün ve hizmet akıĢı 

gözetilmesin 

2 
Su üretiminin en 

iyilenmesi 

a) Periyodik ürün akıĢı gözetilsin 

(0,10) 

b) Her periyotta üretilen su miktarı 

en az 15 milyon m
3
 olsun 

3 

Su ve odun 

üretiminden 

sağlanan toplam 

faydanın en 

iyilenmesi 

a) Periyodik ürün akıĢı gözetilsin 

(0,10) 

b) Her periyotta üretilen su miktarı 

en az 10 milyon m
3
 olsun 

c) KomĢuluk iliĢkileri gözetilsin 

Tablo 1: Planlama stratejileri 

DeğiĢik stratejiler için modelin koĢturulması ile elde edilen bulgular Tablo 2‘de verilmiĢtir. 

DeğiĢik stratejiler meĢcerelerin gençleĢtirme zamanını ve alınacak etaların miktarını 

etkilemektedir. Hem Strateji 1 ve hem de Strateji 2 de amaç plan ufku sonunda sadece su 

üretiminin en iyilenmesidir ve Stateji 1‘ de periyodik ürün akıĢı veya komĢuluk açısından amaç 

fonksiyonunu etkileyen bir kısıt bulunmadığından bu amaç daha üst düzeyde gerçekleĢmiĢtir. Su 

üretimine iliĢkin denklemlere göre; üretilen kaliteli su miktarı meĢcerede kalan hacimle doğru 

orantılı olduğundan model ilk periyotlarda fazla gençleĢtirme yapmama eğilimindedir. Strateji 

3‘de komĢuluk kısıtlarının devreye girmesiyle, modelin arasından seçim yapacağı meĢcere sayısı 

azalmıĢ veya kısıtları karĢılamak için bazı meĢcereleri diğer stratejilere göre daha geç veya erken 

gençleĢtirmek zorunda kalmıĢtır. Bu nedenle kısıtlar karĢılanırken, amaç fonksiyonunun 

değerinde düĢme olmuĢtur. 
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1. PERĠYOTTA 

PLAN UFKU 

SONUNDA 

GençleĢtirilecek meĢcereler 

Son 

Hasılat 

Etası 

(m
3
) 

Bakım 

Etası 

(m
3
) 

Su 

Üretimi 

(10
3
 

m3) 

Odun 

Üretimi 

(m
3
) 

Su 

Üretimi 

(10
3
 m

3
) 

1 174,190, 221 6909 39482 18374 898946 176083 

2 

25, 173, 190, 191, 192, 193, 

216, 218 

32048 35402 18374 

915944 

173627 

3 

25, 173, 190, 191, 193, 216, 

218, 229 

28844 40081 18374 

935984 

167364 

 

Tablo 2: DeğiĢik stratejilere göre ürün ve hizmet miktarları 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama sürecinde değiĢik fonksiyonların aynı plan çatısı 

altında buluĢturulması amacıyla oluĢturulan Tamsayılı Programlama modeli değiĢik stratejiler 

için çözülmüĢtür. MeĢcerelerden alınabilecek ara hasılat miktarlarının alt ve üst sınırları 

tanımlanarak, bu aralıkta kalmak sartıyla her periyotta bakım kesimleri ile meĢcereden 

çıkarılacak hacim miktarını ve meĢcerenin gençleĢtirileceği periyotu ayarlamak suretiyle hem 

odun üretimi hem de su üretim fonksiyonunun seyri düzenlenmeye, diğer taraftan da plan ufku 

sonunda sağlanacak toplam fayda en iyilenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Toplum talepleri çeĢitlenmekte ve ormanlardan beklenen fonksiyonlar gün geçtikçe artmaktadır. 

Orman alanlarını artan nüfusa paralel olarak artırmak mümkün olmadığından, çeĢitli 

fonksiyonların aynı alandan sağlanması zorunlu görülmektedir. Bu durum beklenen amaçlara 

ulaĢmak için çeĢitli fonksiyonlara iliĢkin veri üretilmesini ve bu verileri değerlendirmede 

kullanılacak matematiksel karar verme teknikleri gibi araçların kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Bu nedenle fonksiyonlara iliĢkin çok amaçlı planlamada kullanılabilir nitelikte verilerin 

üretilmesi ve matematiksel karar verme tekniklerinin planlamada kullanımına yönelik 

çalıĢmaların artırılması gerekmektedir. 
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Özet 

Tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye‘de de son yıllarda turizm anlayıĢında ve süresinde büyük bir 

değiĢim olduğu gözlenmektedir. Deniz-güneĢ-kum üçgeninin hakim olduğu tatil, belirli bir süre içinde 

yapılmaktadır. Geri kalan zamanlarda insanlar, doğa ile iç içe olan, doğal ve kültürel kaynakları korumayı 

destekleyen turizm faaliyetlerini gerçekleĢtirme eğilimindedir. Çevreyi korumayı ve yerel halkın refahını 

gözeten, doğal alanlara karĢı duyarlı olan bu turizm çeĢidine de ―Ekoturizm‖ adı verilmektedir. 

 

AraĢtırma alanı olarak seçilen Bayburt ili sınırları içinde ekoturizm için olanak sağlayabilecek doğal ve 

kültürel kaynaklar bulunmaktadır. Özellikle Kop Dağı, Çoruh Nehri ve Soğanlı Dağı yayla turizmi, flora 

turizmi, kamp ve karavan turizmi, turizm amaçlı sportif faaliyetler (trekking, dağ bisikleti, dağcılık, atlı 

doğa yürüyüĢü), kuĢ gözlemciliği, fotosafari gibi doğa temelli turizm aktivitelerine imkan tanıyacak 

potansiyelleriyle ekoturizm için uygun oldukları belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, turizm, doğal kaynak, kültürel kaynak, Bayburt 

 

Bayburt with its suggested ecotourism areas 

 

Abstract  

A huge alteration has been observed in the perspective and period of tourism concept and activities in 

Turkey as in the world during the last years. Touristic activities based on sea, sun and sand are performed 

in a limited time period of a year. In the rest of a year, people mainly prefer the events where they are 

alone in nature and which support the conservation of natural and cultural reserves. This type of tourism 

sensitive to environmental protection and taking welfare of locals into consideration is called ecotourism.  

 

Natural and cultural reserves enabling to perform ecotourism activities are present in the border of 

Bayburt, chosen to be study area. Mounts of Kop and Soğanlı and the River Coruh have been found to 

have potentials for ecotourism highland tourism, flora tourism, camp and caravan tourism, sportive events 

(trekking, mount biking, mountaineering, horse riding),bird watching and photo safari. 

 

Keywords; Ecotourism, tourism, natural reserves, cultural reserves, Bayburt 

 

1.GiriĢ 

Günümüzde artan çevre duyarlılığı ve çevre koruma ile ilgili mücadeleler karĢısında turizm 

sektörü, artık çevreye daha duyarlı olmaya baĢlamıĢtır. Buna bağlı olarak da çevre bilinci artmıĢ 

olan bir turist kitlesine hizmet verme uğraĢısı içerisine girmek zorunda kalmıĢtır. Bu duyarlı kitle 

turizm gereksinimi yanında, alternatif turizm adı altında toplanan ekoturizm, doğa turizmi, 

bilinçli turizm gibi doğayı değiĢtirmeden ve bozmadan, kaynakları tüketmeden kullanan yeni 

turizm türlerine doğru bir yönelim baĢlamıĢtır. Alternatif turizmi teĢvik amacıyla, Turizm 

Bakanlığı tarafından turizmin çeĢitlendirilmesini, turizmin tüm yıla yayılması ve ülke geneline 
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yaygınlaĢtırılmasını, çevreye ve kültürel değerlere duyarlı turizm olgusunun yerleĢtirilmesini, 

yerel yönetimler ve halkın turizm ile ilgili kararlara katılmasını sağlayacak alternatif turizm 

projelerine hız verilmiĢtir (Erdoğan 2003). 

 

Ekoturizm kavramı sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte gündeme gelip popüler olmuĢ bir 

kavramdır. Ekoturizm, doğa severler ve çevre duyarlılığı olan turistlerin faaliyetlerinden daha 

kapsamlı bir konudur. Gerçekte bu olgu, çevresel, ekonomik ve sosyal iliĢkiler bütünüdür. 

Dünya Turizm Örgütü Ekoturizmi; ―doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı 

destekleyen, düĢük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan 

bozulmamıĢ doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyaret olarak tarif edilmektedir. 

Kırsal alanda doğal ve/veya tarihi çekiciliklerin belli bir ölçüde bulunduğu yörelerde ana 

ekonomik uğraĢısı tarım olan nüfusun tarımsal faaliyetlerini sürdürmekle birlikte ziyaretçi 

konaklatabilecek Ģekilde yönlendirilerek küçük turizm iĢletmeciliği yapması sağlanarak alternatif 

turizm faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi amaçlanmaktadır (AhipaĢaoğlu ve Çeltek, 2006).  

 

Ekoturizmin faaliyet alanı doğal kaynakların ve kültür-gelenek bütünlüğünün sağladığı doğal 

alanlar olduğu söylenebilir. Bu sebeple el değmemiĢ doğada yapılan tüm turizm çeĢitleri 

ekoturizm kapsamına girmektedir (Arslan 2005, Uçar ve ark.,2010). Ekoturizmde asıl amaç, kitle 

turizminin aksine turist sayısını aza indirmek ve turizmi yıl içinde farklı dönemlere yaymak, 

doğal çevreye yapılan baskıyı en aza indirmek, tahribatı düzeltmeye değil, önlemeye yönelik 

planlar yapmak ve uzun vadeli ekonomik çıkarlar gözetmektir (Çağatay, 2002, Uçar ve 

ark.,2010). 

 

Ekoturizm çeĢitli kıstaslara göre gruplandırılır. Bu kıstaslar turizmde kullanılan araçlar (bisiklet, 

balon, raft, at), gidilen yerin doğası (dağ, yayla, mağara), yapılan etkinliğin özelliği (akarsu, av, 

bilim, trekking) gibi çeĢitlilik gösterir.  

 

ÇalıĢma alanı olarak belirlenen Bayburt ili sınırları içinde ekoturizm için olanak sağlayabilecek 

doğal ve kültürel kaynaklar bulunmaktadır. Özellikle il sınırları içinde yer alan Kop Dağı, Çoruh 

Nehri ve Soğanlı Dağı ele alınarak ekoturizme sağlayabilecekleri katkılar incelenmiĢtir. 

 

2.Materyal 

ÇalıĢma materyali olarak belirlenen Bayburt ili Trabzon-Ġran transit yolu üzerindedir. Doğu 

Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer alan Bayburt, Doğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz 

Bölgesini bağlayan karayolu üzerinde yukarı Çoruh havzasında Çoruh vadisinin her iki kenarına 

kurulmuĢ tarihi bir Ģehirdir. Ġlin doğusunda Erzurum, batısında GümüĢhane, kuzeyinde Trabzon 

ve güneyinde Erzincan illeri yer alır (Anonim, 2008). 

 

Bayburt  Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1550 m yükseklikte kurulmuĢ 3739 km
2
 

yüzölçümünde bir ildir. Bayburt ilinin kuzeyinde yüksek sıradağlar bulunmaktadır. Kop Dağı 

(2600 m) güneyinde, Soğanlı Dağı (2750 m) kuzeyindeki sıradağlardandır. Coğrafi konumu 

itibarıyla, ülke genelinde fazlaca yaylaya sahip illerden birisidir. Yaylalar genellikle Kop ve 

Soğanlı Dağları‘nda bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli su kaynaklarından biri olan Çoruh 

Nehri kaynağını Mescit Dağları (3239)‘ndan alarak il sınırlarına güney doğudan girmektedir. 

Soğanlı Dağları üzerinde Haldizen (Balıklı Göl), Göloba (Atlı Göl) krater gölleri bulunmaktadır.  

 

Bayburt‘ta doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi arasında, karasal özellikleri ağır 

basan bir geçiĢ iklimi hüküm sürmektedir. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kıĢları ise soğuk ve 

yağıĢlı geçmektedir. Ancak, gerek ortalama yüksekliğin azlığı, gerekse vadiler sisteminin 
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oluĢturduğu ―Mikroklima‖ sayesinde Doğu Anadolu‘ ya göre iklim yumuĢaktır. Bitki örtüsü 

açısından çeĢitlilik göstermesine rağmen, zengin değildir. Ġl arazisinin % 27‘si ekilebilir arazi, % 

2‘si çayır, % 3‘ü  orman, % 49‘u mera ve yayla, %19‘u ise kayalık ve bozkırdır (Anonim 2011a). 

ġekil 1‘de çalıĢma alanı verilmiĢtir.  

 

 

 
 

                          

 

ġekil 1. ÇalıĢma alanının konumu 

                       

4.Bulgular 

ÇalıĢma alanı olarak belirlenen Bayburt‘ta yapılan araĢtırmalar sonucunda, baĢta yayla turizmi 

olmak üzere kuĢ gözlemciliği, fotosafari, sportif olta balıkçılığı, bisiklet turizmi, tarım ve çiftlik 

turizmi, botanik turizmi, kamp-karavan turizmi, atlı doğa yürüyüĢü, trekking, akarsu turizmi, 

kano ve rafting gibi ekoturizm aktivitelerine imkan verecek doğal yapının mevcut olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. 

 

4.1. Yayla Turizmi 

AraĢtırma alanında yapılan gözlemlere ve yöre halkı ile yapılan görüĢmelere göre, ekoturizm 

etkinlikleri arasında en fazla talep yayla turizmine olmaktadır. Son yıllarda yayla turizmi, 

Türkiye‘de en çok sözü edilen turizm Ģekli olarak ortaya çıkmaktadır. Bayburt coğrafi 

konumuyla, ülke genelinde fazlaca yaylaya sahip illerinden biridir. Yaylalar genel olarak Kop ve 

Soğanlı (Ģekil 2) dağlarında bulunmaktadır. Günümüze kadar Türkiye‘de 60 yayla tespiti 

yapılmıĢtır. Bunlardan 21 adeti turizm merkezi olarak ilan edilmiĢtir. Doğu Karadeniz 

Bölgesi‘nde turizm merkezi olarak ilan edilen yaylalardan birisi de Bayburt‘ta Kop Dağı Turizm 

Merkezi‘dir. Yaylalarda geleneksel yaĢam dıĢında Ģenlikler de ekoturizm açısından önemlidir. 

Bayburt‘ta özellikle Dede Korkut ġenlikleri ve Soğanlı dağlarında Soğanlı Yayla ġenlikleri her 

yıl yapılmaktadır. 
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ġekil 2. Soğanlı ve Kop Yaylaları 

 

4.2. KuĢ Gözlemciliği 

KuĢ gözlemciliği doğayı kuĢların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Sağlıklı 

bir çevrenin en iyi göstergesi olan kuĢlar her türlü yaĢam ortamında bulunurlar. Mevsimlere göre 

sulak bir alan, bir orman, dümdüz bir bozkır hatta büyük bir Ģehrin ortasındaki meydan kuĢ 

gözlemcisinin seçtiği yerlerden biri olabilir (AhipaĢaoğlu ve Çeltek, 2006). KuĢ gözlemciliği 

yapılabilecek Türkiye‘deki önemli kuĢ alanlarından biri ise Bayburt il sınırları içine de dahil olan 

Çoruh Vadisi‘dir. Ayrıca Soğanlı Dağı‘nda yer alan Sultan Murat Yaylası da kuĢ gözlemciliği 

için uygundur.  

 

Farklı habitatları ve göç yolları üzerindeki konumuyla Çoruh Vadisi kuĢ gözlemciliği açısından 

öne çıkan en önemli bölgelerden biridir. Vadi barındırdığı 207 farklı kuĢ türü ve eĢsiz doğası ile 

ziyaret edenlere eĢsiz fırsatlar sunmaktadır (Bekir, 2008). Çoruh Vadisi‘nde rastlanan kuĢ 

türlerinden Kara Ağaçkakan (Dryocopus martius) ve Bozkır ġahini (Buteo buteo vulpinus) Ģekil 

3‘de verilmiĢtir. 

 

                                                                  
 

ġekil 3. Karaağaçkakan (Dryocopus martius), Bozkır ġahini (Buteo buteo vulpinus) 

 

4.3. Foto safari 

Seyahat anlamına gelen safari fotoğraf çekmek amacı ile gerçekleĢtiriliyorsa foto-safari olarak 

tanımlanmaktadır. Foto-safari yapılabilecek alanda güzel doğa manzarasına sahip olma, flora ve 

fauna yönünden zenginlik, ilginç topoğrafik yapı, iklimsel değiĢimleri izleyebilme gibi 

özelliklerin olması gerekmektedir. Bayburt‘ta özellikle Çoruh Vadisi‘nin su varlığı, bitki örtüsü, 

faunası ile foto safari için uygundur (ġekil 4). 
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ġekil 4. Çoruh Vadisi 

 

4.4. Sportif Olta Balıkçılığı: 

Günlük yaĢamın stresinden uzaklaĢmak, doğayla iç içe kalmak için daha çok hobi olarak 

gerçekleĢtirilen bir spor faaliyetidir. Bayburt ilinde Çoruh Nehri ve kollarında sportif olta 

balıkçılığı yapılmaktadır (ġekil 5). Tatlı su balıkçılığına oldukça elveriĢli imkânlar sunmaktadır. 

Alabalık ve sazan balığına rastlanmaktadır.  

 

                                                                
 
ġekil 5. Çoruh Vadisi ve muhtelif kolları 

 

4.5. Bisiklet Turizmi 

Bisiklet turizmi yeni yaygınlaĢmaya baĢlayan bir turizm türüdür. Bütün dünyada hızla yayılan 

doğa turizmi anlayıĢına paralel olarak ülkemizde de bisiklet turları son yıllarda seyahat acenteleri 

tarafından doğal güzelliklere sahip kırsal alanlarda düzenlenmektedir (Erdoğan, 2003). 

Bayburt‘ta Kop Dağı Turizm Merkezi, Çoruh Nehri ve çevresi bisiklet turizmini 

gerçekleĢtirebilmek için uygundur. 

 

4.6. Tarım ve Çiftlik Turizmi 
Tarım turizmi, çiftlik turizmi veya kırsal turizm insanların devamlı ikamet ettikleri yerler 

dıĢındaki kırsal yörelere ziyaretleri, buralarda yöre halkının ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin 

doğal dokusuna uygun mekanlarda talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve 

iliĢkilerin bütünüdür (Anonim 2011b). Bayburt tarım ve hayvancılık, tarımsal iĢletmeler 

açısından geliĢmekte olan bir ildir. Çoruh Nehri ve kolları çevresindeki, Kop ve Soğanlı Dağı 

yaylalarında (ġekil 6) tarım ve çiftlik turizminin gerçekleĢtirilebileceği kırsal yerleĢimler, köyler 

ve çiftlikler bulunmaktadır. 
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ġekil 6. Çoruh Nehri ve çevresi, Soğanlı Dağı ve Kop Dağı yaylaları 

 

4.7. Botanik Turizmi 

Ülkemizin yer aldığı Anadolu Yarımadası'nın, coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeĢitliliği ve üç 

kıta arasında doğal bir köprü olması nedeniyle dünyada benzerine az rastlanan bir bitki 

çeĢitliliğine sahip kılmıĢtır. Bayburt ilinde ise toplam 51 familya, 197 cins, 410 takson tespit 

edilmiĢtir. Bayburt‘un orman formasyonu özellikle Çoruh Nehri‘nin kaynaklandığı dağlık 

alanlarda küçük koruluklar halinde yer almaktadır (Anonim, 2008). Bayburt Ġli sınırları içinde 

ise Pinus sylvestris L. (Sarıçam), Quercus spp. (MeĢe), Ulmus spp. (Karaağaç) yer almaktadır. 

Çoruh Vadisi bölümlerinde Qercus sp. (meĢe) hakimdir. Yer yer Pinus brutia Ten. (Kızılçam), 

Juniperus sp.(Ardıç), Carpinus sp. (Gürgen), Pyrus elaeagrifolia Pallas (Ahlat), Populus 

(Kavak) bulunmaktadır. Kop Dağı da bitki örtüsü yönünden oldukça zengindir (Sezen, 2009). 

(ġekil 7). 

                                         
 

ġekil 7. Kop Dağı‘nda Caltha palustris L. (Bataklık nergisi) ve Primula auriculata Lam. (Çuha çiçeği) 
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4.8. Kamp-Karavan Turizmi: 

Çoruh Vadisi, Kop Dağı ve Soğanlı Dağı‘nda kamp ve karavan imkânları mevcuttur. Özellikle, 

yaz aylarında Karadeniz‘in sahil kesimlerinden gelen konuklar Çoruh Vadisi‘nde çadır kurarak 

aileleri ile dinlenmektedir. 

 

      
                          

                                     
 
ġekil 8. Çoruh Vadisi, Kop Dağı ve Soğanlı Dağı 

 

4.9.Atlı Doğa YürüyüĢü 

Doğal güzelliği, bitki örtüsü, topoğrafyası, sosyo-kültürel özellikleri, tarihi dokusu bakımından 

farklı özellikler taĢıyan alanlarda günü birlik veya birkaç günlük gezi programları aracılığıyla atlı 

doğa yürüyüĢleri de bir ekoturizm faaliyetidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın çevre korumayı 

amaçlayan çeĢitli turizm projeleri bulunmaktadır. Bu projelerden birisi de ―Atlı Doğa YürüyüĢü‖ 

Projesi‘dir. Bu projenin yoğun gerçekleĢtirildiği alanlar arasında Bayburt ili de yer almaktadır. 

Bayburt‘ta atlı doğa yürüyüĢü için Çoruh Vadisi ve Kop Dağı uygundur (ġekil 9). 

 

       
 
 ġekil 9. Çoruh Vadisi ve Kop Dağı 
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4.10. Trekking 

Ġngilizce kökenli olan Trekking, doğada yapılan yürüyüĢlere genel olarak verilen isimdir. Esası 

motorsuz araçlarla ve yük hayvanları ile yapılan iz sürme, patika takibi, dağ ve doğa geçiĢleri ve 

yürüyüĢleridir. Trekking bir eğlence turu değildir. Belirli zorluklar içerir, konforlu değildir, daha 

çok spora dayalıdır (ġahin, 2006). Trekking Çoruh Vadisi, Soğanlı Dağı (ġekil 10) ve Kop 

Dağı‘nda yapılabilir. 

   

      

  
 
ġekil 10. Soğanlı Dağı 

 

4.11. Akarsu Turizmi, Kano ve Rafting  

Doğa turizminin önde gelen dallarından biri olarak akarsu turizmine yönelik ülkemizin sunduğu 

bu büyük potansiyelin geliĢtirilmesi ve geniĢ kitlelere hitap edecek Ģekilde tanıtımının yapılması 

önem taĢımaktadır. Büyük yatırımlar gerektirmeyen akarsu turizmi, çevrenin tarihi, arkeolojik, 

kültürel, otantik değerleri ve diğer turizm çeĢitleriyle bir bütün oluĢturmaktadır (Akpınar ve 

Bulut, 2010). Kano, zevkli olduğu kadar zor olan, ĢiĢme botlara, rafting beĢ ya da dokuz kiĢilik 

botlarla yapılan akarsu sporudur. Kano ve rafting tamamıyla doğal Ģartlarda 

gerçekleĢtirildiğinden çevre ile uyumlu, betonlaĢmaya ve çevre kirliliğine yol açmayan ve doğal 

güzellikleri ön plana çıkarma özelliğine sahip bir turizm türüdür (AhipaĢaoğlu ve Çeltek, 2006). 

 

Bir kolu Mescit dağlarından, diğer bir kol da Otlukbeli dağlarından çıkarak iki kol halinde ilin 

sınırları içerisinde DikmetaĢ köyü altında birleĢen Çoruh nehri debi bakımından ülkemizin en 

önemli akarsularından biri olup, bu özelliği nedeniyle su sporlarına çok elveriĢlidir (ġekil 11). 

DikmetaĢ köyünden baĢlayarak Çoruh nehrinin il sınırlarını terk ettiği Aslandede köyüne kadar 

olan kısmında su sporlarından kano ve rafting yapılmaktadır. 

 

 
 
ġekil 11. Çoruh Nehri 
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5.Sonuç 

Son yıllarda ülkemizde ve yurt dıĢında yapılan çalıĢmalardan da anlaĢılacağı gibi insanların 

turizm anlayıĢında çok belirgin bir değiĢim gözlenmektedir. Sadece turizm de değil yaĢamın her 

alanında doğallık tercih edilmektedir.  Doğa temelli turizm endüstrisi içinde hızla büyüyen 

ekoturizm için Türkiye, dağları, yaylaları, mağaraları, akarsuları, gölleri, bitki örtüsü gibi doğal 

kaynakları ile dikkati çeken ülkelerden biridir. 

 

Ülkemizin birçok ilinde olduğu gibi Bayburt ilinde de ekoturizmin hemen hemen tüm 

faaliyetlerine imkan tanıyacak doğal ve kültürel özellikler mevcuttur. Birçok dağla çevrili olan 

Bayburt ilinde özellikle Kop ve Soğanlı Dağı ele alınarak ekoturizm açısından incelenmiĢtir.  

 

Anonim (2008)‘de de belirtildiği gibi Bayburt ili zengin tarihi ve kültürel değerleri yanında 

yayla, kıĢ sporları, rafting ve diğer turizm aktiviteleri açısından uygun özellikler taĢımaktadır. 

Turizm açısından yeni alternatif bölge olarak görülen Karadeniz Bölgesi‘nin iç kesimlerinde yer 

alan Bayburt ili, doğal çevresi ve yaylaları ile planlama çalıĢmaları tamamlanarak yatırımların 

baĢlatıldığı Kop Dağı Kayak ve KıĢ Sporları Merkezi ve doğal kayak pistleri doğal çevresi ile 

turizm açısından önemli bir cazibe merkezidir. Dünyanın sayılı rafting ve kano sporları 

merkezlerinden birisi olan Çoruh nehri de bu açıdan ile ayrı bir değer katmaktadır.  

 

Yayları ile ünlü olan Bayburt‘ta  ekoturizm faaliyetleri içinde yayla turizmi ilk sırada 

önerilebilir. Kop ve Soğanlı Dağları yayla turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

Çoruh Vadisi önemli kuĢ gözlem alanlarından birisidir. Su varlığı, fauna çeĢitliliği, bitki örtüsü 

ile Çoruh Vadisi foto-safari, trekking, atlı doğa yürüyüĢü için uygun bir alandır. Çoruh Nehri ve 

çevresinde, fotosafari, trekking ve botanik turizmi için çevre ve doğa dernekleri ve ilgili 

kuruluĢların desteğiyle eğitim ve araĢtırma programları, geziler düzenlenmelidir. 

 

Çoruh Vadisi ve bazı kollarında sportif olta balıkçılığı yapılmaktadır. Kop Dağı Turizm Merkezi 

ve çevresi bisiklet turizmi için uygun bir alandır. Kop Dağı‘na bisiklet turları düzenlenmesi için 

organizasyonlara önem verilmelidir. Çoruh Nehri ve kolları çevresindeki bazı noktalarda modern 

alabalık çiftliklerine yer verilmelidir. Kop ve Soğanlı Dağı yaylalarında tarım ve çiftlik 

turizminin gerçekleĢtirilebileceği kırsal yerleĢimler, köyler ve çiftlikler bulunduğu için burada 

yaĢayan yerel halkın turizm faaliyetlerine teĢvik edilmesi gerekmektedir. 

 

ġengül (1999) Kop Dağı‘nın doğal bitki örtüsü yönünden zengin bir potansiyele sahip olduğunu 

belirtmiĢtir. Bu potansiyel botanik turizmine katkıda bulunmaktadır. Kop Dağı‘ndaki bitki 

örtüsünü görmek ve fotosafari, trekking için ilgili kuruluĢlarla iĢbirliğiyle eğitim programları 

hazırlanmalıdır. Kop Dağı atlı doğa yürüyüĢü, dağ bisikleti için de uygundur. Kop Dağı‘nda yaz 

aylarında insanların sakin bir ortamda dinlenmelerini sağlamak için kamp ve karavan alanları, 

bungalov evler, yayla evlerinin kurulması önerilmektedir. 

Sahip olduğu doğal ve kültürel özellikleri ile Bayburt ili baĢta yayla turizmi olmak üzere 

ekoturizm faaliyetlerinin birçoğuna uygun olabilir. Üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Çevre ve Orman Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluĢlarının, çevre ve doğa derneklerinin 

hazırlayacakları projelerle yerel halkın bilinçlendirilmesi ve teĢvik edilmesi gerekmektedir. 
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Özet 

ġehirleĢme ve sanayileĢme kırsal alanlar ve kaynak değeri yüksek ekosistemler üzerine baskı 

yapmaktadır. Doğanın korunması günümüzde insanoğlunun üstünde durmak zorunda olduğu en önemli 

kavramlardandır. Bu durum planlı ve programlı, çevreyi koruyan, çevreye duyarlı ve yerel kültüre saygılı 

politikaları zorunlu kılmaktadır.  

 

Yapılan bu çalıĢma ile ekoturizm ve koruma alanlarının geldikleri noktadaki kavramsal çerçeve, 

Türkiye‘de ve dünyada ekoturizm faaliyetlerinin koruma alanları üzerine etkileri, bölgelerin taĢıma 

kapasitesine göre ekoturizmin olabilirliği ve kırsal kalkınma açısından ekoturizmin önemi 

değerlendirilmiĢtir. Ayrıca ekoturizmde strateji, yasal çerçeve ve ekoturizm politikası nasıl olmalıdır?, 

Ekoturizmin koruma alanlarına etkileri nelerdir, bu alanlarda ekoturizm etkinliklerini kimler nasıl 

yapmalıdır?, Ekoturizmle ilgili kurum ve kuruluĢlarda ekoturizm algılanması nasıl olmalıdır? gibi pek 

çok konuya geniĢ bir literatür taraması ile açıklık getirilerek çözüm önerileri sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Korunan Alanlar, Türkiye 

 

Effects of Ecotourism on Protected Areas 

Abstract 

Urbanisation and industrialisation stress on rural areas and ecosystems with high resource values. 

Environmental protection is among the most important concepts human must concentrate on. This 

situation requires policies having plans, programs, protecting and sensitive to nature and respectful for 

local traditions.  

 

In this study, conceptual frame work of ecotourism and protection areas, effects of ecotourism activities 

in Turkey and the world on protected areas, possibility of ecotourism considering carrying capacity and 

the importance of ecotourism for rural development are evaluated. A detailed literature review and 

suggestions for the topics such as how ecotourism strategy, legal frame and policy should be determined; 

what are the effects of ecotourism on protected areas; who should carry out ecotourism activities in these 

areas and how; how ecotourism should be sensed by institutions.  

Key words: Ecotourism, Protect Areas, Turkey. 
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mailto:isiksezen@atauni.edu.tr
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1.GiriĢ 

Dünyada son yıllarda özellikle turizme yönelik taleplerde farklılıklar gözlenmektedir. Turizm 

çeĢitlerinin artması bunun en güzel örneğidir. Bu turizm çeĢitleri incelendiğinde, yeni ortaya 

çıkan turizm çeĢitlerinin daha çok doğal tabanlı kullanımlarla Ģekillendikleri görülmektedir. 

Turizm kullanımlarında meydana gelen bu değiĢimin en önemli nedeni turizm endüstrisinin 

ülkelerin ekonomileri üzerindeki büyük etkisidir. Özellikle global turizm pazarından daha fazla 

pay alabilmek için turizmin kullanımları çeĢitlendirilmekte, kullanıcılar değiĢik alternatifler ile 

cezbedilmeye çalıĢılmaktadır. Turizm tercihlerindeki bu değiĢim birçok sorununu da beraberinde 

getirmektedir. Doğa tabanlı turizm kullanımlarında karĢılaĢılan en önemli sorun sürdürülebilirlik 

olarak gösterilmektedir. Özellikle özel bir statüye sahip korunan alanlarda gerçekleĢtirilen turizm 

aktiviteleri alanları tahrip edebilmekte, hatta alanın yok olmasına neden olabilmektedir (Akgün 

2009). 

 

Batılı ülkelerde özellikle korunan alanlarda gerçeklesen turizm kullanımları doğa tabanlı bir 

turizm çeĢidi olan ekoturizm kapsamında değerlendirilmektedir. Ekoturizm, korunan alan 

çevresindeki doğal ve kültürel değerlere olumlu katkılar sağlayan ve bu değerlerin 

sürdürülebilirliğini hedefleyen bir turizm çeĢidi olarak görülmektedir. 

 

Ekoturizm kavramı, içinde üç temel yaklaĢımı barındırmaktadır. Doğa koruma, kırsal kalkınma 

ve sürdürülebilirlik ekoturizmin en önemli bileĢenlerini oluĢturmaktadır (Wearing ve Neil, 

1999). Ekoturizm fikrinin oluĢmasının temelinde de bu bileĢenler yatmaktadır. Dünyada korunan 

alan olarak ayrılan kara parçalarının alansal olarak büyük olması ve çoğunun insanların yasam 

alanlarının içinde bulunması, doğa koruma çalıĢmaları açısından tehditler oluĢturabilmektedir. 

Bir çıkıĢ noktası olarak, alanı insansız koruma yerine alanı insanla koruma fikri ortaya çıkmıĢ ve 

sonucunda korunan alan statüsünde olan alanların içlerinde barındırdıkları kültürler ile birlikte 

korunmaları yoluna gidilmiĢtir. Ancak korunan alanla birlikte insanların korunmasının 

sonucunda ise geleneksel geçim kaynaklarının kısıtlanması, yasam birliklerinin bozulması ve 

göçler gibi sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Bu noktadan hareketle korunan alan içindeki halkın 

kalkınmasına yardımcı olacak, alanın korunmasını destekleyecek kullanımların hayata 

geçirilmesi fikri ekoturizm kullanımları olarak karsımıza çıkmıĢtır. ĠĢte, korunan alanlar içinde 

veya yakınında yasayan halkın kalkınmasını temel alan, koruma politikalarının devamlılığını 

hedefleyen ve bunların yanında ziyaretçi memnuniyetini gözeten ekoturizm, korunan alanlarının 

turizm amaçlı planlamasında kilit kullanım sekli olarak yer almaya baĢlamıĢtır. Bu kapsamda 

ekoturizmde hedeflenen amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için batılı ülkelerde doğal alanlar için 

özel ekoturizm planları yapılmakta ve bu planlar hayata geçirilmektedir. Batılı ülkelerde durum 

böyle iken, geliĢmekte olan ülkelerde durum pek iç açıcı değildir. Çünkü özellikle ülke 

ekonomisinde büyük bir paya sahip olan turizm endüstrisinden daha fazla gelir elde etmek 

isteyen ülkelerce, turizmin her türlü talebi karĢılanmaya çalıĢılmaktadır. Hatta doğa tabanlı 

turizm talebi olan turistleri çekebilmek için plansız programsız olarak doğal alanlar turizm 

kullanımlarına açılmaktadır. Bu da bazen doğal alanlarda geri dönülemez bozulmaların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır.  

 

Bir doğa tabanlı turizm çeĢidi olarak ekoturizm ülkemizde de yapılmaktadır. Özellikle orman 

rejimindeki doğal alanların ekoturizm amaçlı kullanımlara açılması günden güne artmaktadır. 

Ancak ülkemizde ekoturizm gerçekten batılı ülkelerde olduğu gibi algılanıp uygulanmamaktadır. 

YanlıĢ ve plansız kullanımlar ülkemizin doğal kaynakları üzerinde olumsuz sonuçlar 
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doğurmaktadır. Doğal kaynakları oluĢturan ormanlar ve korunan alanlar da bu olumsuzluklardan 

etkilenmekte, flora ve fauna zarar görebilmektedir. 

2.Ekoturizm  Kavramı 

Ekoturizm doğa temelli turizm içerisinde hızla büyüyen bir bölümdür ve sürdürülebilir turizmin 

bir biçimi olduğuna inanılır (Erdoğan 2003). Ekoturizm topluluğu (The International Ecotourism 

Society = TIES) ekoturizmi, çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını sağlayan, doğal alanlara 

yapılan sorumlu bir turizm olarak tanımlamaktadır (Leung et al. 2001). 

Çizelge 1‘de ekoturizme yönelik çeĢitli tanımlar yer almaktadır. Tanımlar incelendiğinde 

ekoturizm kavramının doğal ve kültürel turizm çekiciliklerini hedef alan, tüketmekten çok 

doğayı keĢfetmeye ve korumaya dayalı ve yerel ekonomiye fayda sağlayan bir turizm çeĢidi 

olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 1. Ekoturizm ile ilgili tanımlar 

Yazar             Yıl Ekoturizm Tanımı 

 

Masberg and 

Morales      

1999 Ekoturizm, doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunmaya 

odaklanan ve yerel halka ekonomik katkı sağlamayı teĢvik eden bir turizm 

çeĢididir. 

DaĢ vd.,       1997 Ekoturizm, çevreye saygı ve duyarlılığın artırılması yoluyla, rekreasyonel 

turizm kaynaklarının gelecek nesillere aktarımını ve bu sırada yerel halkın 

refahını ve bütünlüğünü geliĢtirmeyi hedefleyen, sosyal sorumluluk 

duygusu içerisinde ölçülü, çevreye duyarlı, yaĢama saygılı ve akılcı bir 

politikasıdır. 

Wight         1993 Ekoturizm, yerel halkın bütünlüğüne saygı duyarken ekosistemin 

korunmasına katkıda bulunan aydınlatıcı, bilgilendirici doğa seyahatidir. 

Kutay 1989 Ekoturizm toplumsal hayat içerisindeki ekonomik sektörlerle açıkça 

iliĢkilendirilen biyolojik kaynaklar ile turizmin bir parçası olarak planlanan 

doğal alanların kalkındırılmasında geliĢtirilmesinde kullanılan bir modeldir 

Ceballos and 

Lascurain 

1989 Ekoturizm, nispeten bozulmamıĢ, dokunulmamıĢ doğal alanlara, bu 

alanların yabanıl bitki ve hayvanlarını, manzaralarını ayrıca kültürel 

çekiciliklerini dıĢlamadan araĢtırma, izleme ve bunlardan yararlanma gibi 

özel amaçlarla doğal alanlara seyahat etmektir. 

Laarman and 

Durst 

1987 Ekoturizmi, seyahat edilecek alanın bir veya birden fazla doğal özelliğine 

ilgi duyan kiĢileri alana çeken bir doğa turizm sekli olarak açıklamıĢtır. 

Boo 1991 Ekoturizm kuĢ, balina gözlemi, yabanıl bitki fotoğraflama gibi tüketici 

olmayan bir rekreasyondur. 

Ceballos and 

Lascurain 

1993 Ekoturizmi, doğadan (hem geçmiĢ hem de günümüzdeki kültürel özellikleri 

ile birlikte) yararlanmak ve doğayı değerlendirmek için korumayı teĢvik 

eden, yerel popülasyonlarla faydalı bir Ģekilde aktif bir sosyo-ekonomik bağ 

kuran ve düĢük dereceli olumsuz ziyaretçi etkisine sahip olan nispeten 

bozulmamıĢ doğal alanlara seyahat etmek ve bu alanları ziyaret etmek 

olarak belirtmiĢtir 

Steele 1995 Ekoturizmi turistlerin tabiat alanları ile temas halinde olmalarından 

duydukları haz nedeniyle rekreasyonel kullanım amaçlı belirli bir doğa 

parçasına yaptıkları ziyaret olarak açıklamıĢtır. 

 

 

 

Goodwin  

 

1996 

 

Ekoturizmi ―doğrudan korumaya katılım yoluyla gerçeklesen, dolaylı olarak 

yerel halkın kazanç kaynağı olarak halkın kendi yaban hayatı mirasına 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

385 

 

önem vermesini sağlayan ve ayrıca bu kaynakları koruması için yerel 

toplumlara yeterli gelir sağlayarak türlerin ve habitatların devamlılığına 

katkıda bulunan, düĢük etkili bir doğa turizmi‖ olarak tanımlamıĢtır. 

Wallace and 

Pierce 

1996 Ekoturizmi ―araĢtırma, eğlence veya gönüllü yardımlar için kısmen 

bozulmamıĢ doğal alanlara yapılan seyahattir‖ seklinde açıklamıĢlardır. Bu 

seyahatin, alanın flora, fauna ve coğrafyasını kapsadığı ayrıca alanın 

ekosistemi ile alana yakın yasayan halkın ihtiyaçlarını ve alanla olan 

iliĢkilerini içerdiğini belirtmiĢlerdir. 

Zeiger 1997 Ekoturizmi ―doğal çevreyi koruyan ve yöresel olarak adil bir istihdamı 

sağlayan böylece çevresel programlarda yöre halkının aktif bir rol almasını 

güçlendiren bir turizm çeĢidi‖ olarak tanımlamıĢtır. 

 

Fennel 

 

1997 

 

Ekoturizmi, her Ģeyden önce deneyimlerle doğa hakkında bilgi edinmenin 

üzerine odaklanan, etnik olarak az etkili tüketimsiz kullanımlar içeren ve 

yöreye özgü oluĢumlar (kontrol, fayda ve ölçek açısından) ile yönetilen 

doğal kaynak tabanlı turizmin sürdürülebilir bir formu olarak tanımlamıĢtır. 

Weaver 2005 Ekoturizmi, ortak kültürel bir kavram içinde tecrübe kazanma ve doğal 

çevrenin kıymetlendirilmesi gibi bazı unsurları içeren turizm Ģekli‖ olarak 

tanımlamıĢtır. 

Page 2002 Ekoturizm dünyanın yenilenebilen kaynakları yanında, diğer kültürlerin 

çeĢitliliği ve saygınlığına itibar gösteren, çevresel olarak güvenli turizmdir. 

Norris 1994 Yerel ekonomik faydaların sağlanması ile kaynakların korunmasını bir 

arada yürüten turizm çeĢidi olarak tanımlamıĢlardır. 

Scace vd. 1992 Ekoturizm, yerel halkın katılımını dikkate alarak, ekosistemi korumaya 

katkı yapan doğa seyahatidir.  

Eagles 1994 Ekoturizm, sürdürülebilir turizmin tüketim karakterli olmayan dört 

seklinden biri ve bir alt piyasasıdır. Yabanıl doğal çevreleri öğrenmeyi ve 

keĢfetmeyi amaçlayan seyahatler içeren bir turizm çeĢidi olarak 

tanımlamıĢtır. 

Tickell 1994 Ekoturizmi, herhangi birine zarar vermeksizin, insan kültürü ve doğal 

hayatın ĢaĢırtıcı çeĢitliliğinden zevk almak amacıyla yapılan seyahat olarak 

tanımlamıĢtır. 

Blamey 1997 Ekoturizmi, insanların nispeten bozulmamıĢ, evlerinden 40 km den daha 

uzak doğal alanlara, yöredeki yabanıl bitkileri, hayvanları, manzaraları ve 

bunların yanında, alanda bulunan kültürel değerleri keĢfetmek, öğrenmek ve 

onlara kıymet vermek ana amacıyla yaptıkları bireysel faaliyetlerden biri 

olarak tanımlamıĢtır. 

TIES 2011 Uluslararası Ekoturizm Topluluğunun (TIES) 1990 yılında yapmıĢ olduğu 

tanıma göre ekoturizm, yerel halkın varlığını geliĢtiren, çevreyi koruyan, 

doğal alanlara yönelik sorumlu bir seyehattir. 

 

 

3. Ekoturizm Planlanması 

Dünya üzerinde ekoturizm kapsamı içindeki yerler farklı adlar ve statüler altında koruma altına 

alınmıĢ (milli park, tabiat parkı vs. gibi)alanlardır. Bultman and Honnover (1993) ‗ e göre 

ekoturizm potansiyelini belirlemeye yönelik kriterlerden belli baĢlıları söyle sıralanmaktadır. 

 

3.1.Dogal Özelikler  

a) Yüksek tür çeĢitliliği, 

b) Yaban hayvanlarının varlığı (iri cüsseli hayvanlar), ilginç hayvan türleri, 

c) Hayvanların kolay görünebilir olması, 

d) Ġlginç vejetasyon formları 
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e) Peyzaj çeĢitliliği 

f) Tür ve peyzaj elementlerinin enderliği (nadir türler ve ekosistemler) 

 

 

3.2. Çekici Diğer Ögeler: 

a) Arkeolojik alanlar ve kalıntılar 

b) Yerel kültür 

c) Spor olanakları (Yüzme , rafting, dağcılık vs.) 

 

3.3. UlaĢılabilirlik / Altyapı: 

a) Turizm merkezlerine veya uluslar arası havaalanlarına yakınlık 

b) Kolay ulaĢılabilirlik (iç hatlar , kaliteli yol bağlantıları), 

c) Korunan alana ulaĢtıran yolların peyzaj özellikleri, 

d) Yakın çevredeki diğer korunan alanların varlığı, 

e) Konaklama ve yerel mutfak kültüründeki hijyenik koĢullar 

 

3.4. Ġklim: 

Çok yüksek olmayan sıcaklık, nem, yağıĢ veya yağıĢsız bir periyodun varlığı 

 

3.5. Politik ve sosyal koĢullar 

a) Tutarlı politik / sosyal durum 

b) Can güvenliği 

c) Yerel halkın konukseverliği 

 

Bütün bu özeliklere sahip alanların insan müdahalesine karsı savunmasız olmaları nedeniyle 

koruma altına alınmaları gerekmektedir. 

 

Ekoturizm uygulaması için hedef gösterilen birtakım hassas ekosistemlerde yapılacak turizm 

etkinlikleri ekosistemde çeĢitli tahribatlara yol açabilir. Çevre kirliliği hatta biyolojik çeĢitlilikte 

azalma meydana gelmemesi için ulusal ve bölgesel bazda envanter çalıĢması yapılmalı, mevcut 

durum saptanarak, bu alanlarda ekolojik ilkelere dayalı bir zon sisteminin kurulması 

sağlanmalıdır. Redmond‘a (2001) göre toplum tabanlı ekoturizmin geliĢimi aĢağıdaki 

varsayımlarla ifade edilmiĢtir. 

  DüĢük gelirli yerel halka yönelik geçim alternatifleri vardır, 

 Ekoturizmle doğacak istihdam kaynakları geleneksel istihdam kaynaklarının yerine 

geçeceğinden mevcut durumu kötü yönde etkilemeyecektir, 

  Eğer turizmden beklenen faydalar üretilmezse, yerel sakinler az olsa da yatırımların bazı 

kısımlarından kazanç elde edebilirler, 

  Gelir ekoturizm etkinlikleri ile korumaya yönelik üretilebilir, 

  Ekoturizm tam olarak topluma faydalı olacaktır. 

 

Toplum ekonomik geliĢmeyi kontrol edip yerel çevrenin taĢıma kapasitesini geçmeyecek 

geliĢmeleri garanti ederken biyolojik çeĢitlilik ve kaynakların korunmasına hizmet edebilir. Bu 

iliĢki ġekil 1.‗de gösterilmiĢtir (Pratiwi 2000). 
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ġekil 1. Toplum katılımı ve ekoturizm geliĢmesi arasındaki iliĢki 

4. Kitlesel Turizm ve Ekoturizm KarĢılaĢtırması 

Ekoturizm kitle turizmine alternatif olarak ortaya çıkmıĢtır. Eğer bu etkinliklerde doğrudan doğa 

koruma amacı yoksa ekoturizmle eĢ anlamlı olarak değerlendirilmemelidir. Doğa temelli ve 

doğal çevreye etkide dikkatli olmasına rağmen ekoturizmi, bu kaynaklara dayalı olarak bilinen 

turizm çeĢitlerinden ayıran en önemli farkı, ekoturizmin öncelikle doğal sistem içerisindeki 

canlılara dayanan bir turizm çeĢidi olmasıdır. Kitle Turizmi ile ekoturizm arasındaki 

karĢılaĢtırma Çizelge 2‘de yer almaktadır (Gülez 1992, Hunter and Green 1995, Dinç 1995, 

Aydın 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

EKOTURĠZM 

DOĞAL 

ALANLARIN 

KORUNMASI 

ÇEVRESEL 

EĞĠTĠM 

GELĠR ÜRETĠMĠ YEREL KATILIM 

BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK 

VE DOĞAL 

KAYNAKLARIN 

KORUNMASI 

EKONOMĠK GELĠġME 

VE ALTYAPI 

YÖNETĠM YEREL KONTROL 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠ

K 
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Çizelge 2. Kitle turizmi ile ekoturizm arasındaki farklılıklar 

 

 Kitle Turizmi Ekoturizm 

Özellikler  Hızlı geliĢir 

 Maksimize eder 

 Çevreye saygısız, saldırgan 

 Kontrolsüz 

 Plansız 

 Ölçüsüz 

 YavaĢ geliĢir 

 Optimize eder 

 Çevreye saygılı, ihtiyatlı 

 Kontrollü 

 Planlı 

 Ölçülü 

Genel  Kısa dönem 

 Özel çıkarlar 

 Uzaktan kontrol 

 Ġstikrarsız 

 Fiyat bilinci 

 Nicelik 

 GeniĢ gruplar 

 Az zaman 

 Hızlı ulaĢım 

 Sabit program 

 Uzun dönem 

 Tüm çıkarlar 

 Yerel kontrol 

 Ġstikrarlı 

 Değer bilinci 

 Nitelik 

 Bireyler, aileler, arkadaĢlar 

 Çok zaman 

 Uygun (ve yavaĢ) ulaĢım 

 Anında değiĢen kararlar 

Turist Açısından  Turist yönlendirilir 

 Ġthal yasam biçimi 

 Anlama 

 Kanal ve Pasif 

 Üstünlük duygusu 

 Hatıra eĢyalar 

 Gürültü 

 Plansız geliĢme 

 Sadece yerel düzeyde planlama 

 Üstün peyzaj değeri ulan yerlerde 

             yoğun geliĢme 

 Turist karar verir 

 Yerel yasam biçimi 

 Deneyim 

 Talep edici ve Aktif 

 Aktif fikirli yaklaĢım 

 Anılar, yeni bilgiler 

 Sakin 

 Önce plan, sonra geliĢme 

 Yerel planların bölgesel 

Koordinasyonu 

 Üstün peyzaj değeri olan 
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yerler korunur 

Turizm GeliĢme 

Stratejisi 

Açısından 

 Yeni yapılaĢma ve yeni yatak 

kapasitesi 

 GiriĢimciler dıĢardan 

 Ġstihdamda yerli olmayan kiĢilere 

öncelik 

 Çiftçilik azalır, iĢ gücü turizme 

kayar 

 Otomobil öncelikli trafik 

planlaması 

 Yoğun turizm sezonuna göre 

kapasite belirlenmesi 

 Doğal ve tarihsel engeller 

uzaklaĢtırılır 

 Ġleri teknoloji ve mekanize turizm 

tesisleri 

 Kentsel mimari 

 Mevcut yapıların yeniden 

kullanımı 

 Sadece yerli giriĢimciler 

 Yerel potansiyele göre 

istihdam Ģartları 

 Çiftlik ekonomisi korunur ve 

geliĢtirilir 

 Toplu taĢıma öncelikli trafik 

planlaması 

 Ortalama talebe göre 

kapasite belirlenmesi 

 Doğal ve tarihsel engeller 

korunur 

 DüĢük teknoloji ve seçici 

mekanize geliĢme 

 Yerel mimari 

Peyzaj  Çevreye aĢırı müdahale 

 Sert zeminler 

 Ġthal bitkiler 

 Doğal peyzaj 

 Doğal yürüyüĢ yolları, 

yumuĢak sahalar 

 Yerel bitkiler 

Ölçek  Büyük ölçekli yöreye uygun 

olmayan 

 Ekoturistlerin gidecekleri 

yere zarar vermeyecek 

seviyede küçük ölçekli 

Temel ihtiyaçları  Bilinçsiz turist 

 Tatil dönemlerinde 

 Bilinçli turist 

 Farklı Dönemlerde 

 

5. Ekoturizm ve Korunan Alanlar 

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, yüz ölçümünün %26,7‘si ormanlarla kaplı olan, dört mevsimi 

aynı anda yaĢayabilen ve nispeten bozulmamıĢ doğal güzellikleri ile Akdeniz çanağında yer alan 

ve rakibi olan Avrupa ülkelerine göre ekoturizm açısından daha fazla fırsata sahip bir ülkedir. Bu 

doğal zenginliklerine, farklı kültürlerin ve dinlerin uzun yıllardır birlikte yaĢamasıyla oluĢan 

kültürel ve tarihi değerleri de eklendiğinde önemi daha da artmaktadır. Ayrıca ekoturizmin diğer 

önemli bir unsuru olan yayla, çiftlik turizmi gibi kırsal turizme yönelik sahip olduğu değerler, 

ekoturizmin geliĢmesini destekleyecek önemli kaynakları oluĢturmaktadır. Türkiye‘de 
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ekoturizme yönelik kaynakların çoğunu milli parklar, tabiat alanları, tabiatı koruma alanları, 

tabiat anıtları gibi koruma alanları oluĢturmaktadır (Demir ve Çevirgen, 2006). 

Ekoturizm açısından potansiyel alanlar olarak görülen ve genellikle herhangi bir koruma statüsü 

ile korumaya alınan korunan alanlar ile ekoturizm arasında birbirini destekleyen bir iliĢki vardır. 

Bu iliĢki; koruma, eğitim, bilinçlendirme, alternatif gelir yaratma, katılımcı ve sürdürülebilir 

uygulamaları destekleme olarak tanımlanabilir (Küçük vd. 2005). 

 

Birinci derecede kar amacı güden ve ekonomik yararlanmaya odaklanan turizm sektörü, 

çoğunlukla orman rejiminde olan korunan alanlarda ve diğer doğal alanlarda ön plana çıkmıĢtır 

(Arpa, 2001). 

 

Ekoturizm, genellikle küçük gruplar halinde, ailelerin iĢlettiği küçük tesislerde, geleneksel 

mimarinin ve yerel kaynakların kullanımını hedef almaktadır. Ekoturizm amacına uygun 

gerçekleĢtirildiği taktirde, hassas ekosistemlerin korunması ve bu bölgelerin içeresinde ve 

çevresinde yaĢayan nüfusun sosyo-ekonomik geliĢmesi için kaynak yaratabilen bir araçtır (Yürik 

2003 ). Bu amaçla korunan doğal alanlarda özellikle ekoturizm faaliyetleri önemli bir olgu 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ekoturizm, korunan alan yönetimlerine bilinç geliĢtirme olanağı 

yaratan özellikle doğal ve kültürel kaynak değerlerinin minimum zarar görmesi açısından önemli 

bir fırsattır. Bununla birlikte, korunan alanların etkilediği halkın gelir sorunlarının çözülmesinde 

de ekoturizm önemli bir iĢlev görebilmektedir. Yerel değerlere yönlendirilmiĢ, yerel halkın 

faydalandığı ekoturizm etkinlikleri hem korunan alan hem de yerel halk için önemli bir gelir 

kaynağı durumundadır. Campbell (1999)‘e göre, planlamada yerel halkın katılımı ekonomik ve 

ekonomik olmayan faydaların yerel halka ulaĢtırılmasının garantiye alınmasında önemli rol 

oynayacaktır. 

 

Ekoturizmin, çevre korumasına yararlı olmasının temelinde, ekoturizm vasıtasıyla, bundan daha 

tahrip edici arazi kullanım Ģekillerinden ortamının korunması yatmaktadır. Çevreye zarar 

vermeyecek bir Ģekilde yönetim için dört önemli nokta ileri sürülmektedir (BaĢtanlar 2001). 

 

 Turizmin ölçeği ve tipi ile bunların yerel kültürler üzerindeki etkilerini dikkate almak, 

 Turizmden oluĢan girdilerden, arazileri ve çıkarları etkilenen yerel halkın da       

faydalanması, 

 Eğer turizm faaliyetleri korumaya alınmıĢ alanlarda yapılıyorsa, turizm ile elde edilen 

ekonomik kazançların, konman alan yönetiminin amaçlarını gerçekleĢtirme yönünde 

kullanılması, 

 Geri kalmıĢ ülkelerde turizm, sadece zengin veya yabancı ziyaretçilere yönelik 

sınırlandırılmamalı, aksine geniĢ bir gelir düzeyi çeĢitliliğine sahip ziyaretçilerin 

faydalanmasına sunulmalıdır. 

 

5.1. Türkiye’deki Korunan Alanların Yapısı 

Türkiye, belirli doğal alanların ve türlerin koruması ve yönetimine dair taahhüt altına girdiği çok 

sayıda uluslararası sözleĢme imzalanmıĢtır (Çizelge 3; Anonim, 2007). 

Çizelge 3. Türkiye‘nin taraf olduğu uluslararası sözleĢmeler 

SözleĢme ve Tutanak  

 

Ġlan 

Tarihi  

Türkiye‘nin 

Kabul Tarihi  

Dünya Kültürel Mirasının Korunması SözleĢmesi  1972  1982  
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Bern SözleĢmesi: Avrupa‘nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını 

Koruma SözleĢmesi  

1979  1984  

Barselona SözleĢmesi ve Akdeniz‘de Özel Koruma Alanlarına ĠliĢkin 

Tutanak  

1982  1988  

BükreĢ Sözlenmesi: Karadeniz‘in Kirliliğe KarĢı Korunması 

SözleĢmesi  

1992  1994  

Ramsar SözleĢmesi: Özellikle Su KuĢları YaĢama Ortamı Olarak 

Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkındaki SözleĢme  

1971  1994  

Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi  1994  1996  

CITES: Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 

Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢme  

1973  1996  

BM ÇölleĢmeyle Mücadele SözleĢmesi  1977  1998  

Avrupa Peyzaj SözleĢmesi  2000  2003  

Cartagena Tutanağı: Biyo güvenlik Tutanağı  2001  2003  

Kyoto Tutanağı  1997  2009  

 

5.2. Korunan Alanlarla Ġlgili Yasal Yapı 

Orman Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından sırasıyla Kara Avcılığı Kanunu, Su Ürünleri 

Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Milli Parklar Kanunu da yürürlüğe 

sokularak ülkemizde 14 farklı korunan alan statüsü somut hale getirilmiĢtir (Zeydanlı, 2008). 

Ülkemizdeki kanunlarla (MPK: Mili Parklar Kanunu, OK: Orman Kanunu, KAK: Kara Avcılığı 

Kanunu, MPY: Milli Parklar Yönetmeliği, KTVKK: Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 

Kanunu, KHK: Kanun Hükmünde Kararname, SAKY: Sulak Alanların Korunması Kanunu) ve 

uluslararası sözleĢmelerle kabul edilen korunan alanların miktarları, alanları ve ilgili 

kanun/sözleĢmeleri aĢağıda yer almaktadır (Çizelge 4): 

 
Çizelge 4. Uluslararası sözleĢmelerle kabul edilen korunan alanların miktarları, alanları ve ilgili 

kanun/sözleĢmeler 

 
Korunan Alan Statüsü  

 

Adet  Alanı (Ha)  Ġlgili Kanun/ 

SözleĢmeler  

Milli Park  44  897.657  2873 MPK  

Tabiat Parkı  39 79.047,4 2873 MPK  

Tabiat Anıtı  105  5.286  2873 MPK  

Tabiatı Koruma Alanı  33 46.575 2873 MPK  

Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası  81  1.232.297  4915 KAK  

Muhafaza Ormanları  53  365.987  6831 OK  

Gen Koruma Ormanı  193  27,735  6831 OK  

Tohum MeĢcereleri  338  46.086  6831 OK  

Ormaniçi Dinlenme Yerleri 308  6831OK, MPY 

Sitler  942  2863 KTVKK  

Özel Çevre Koruma Alanları  14  1.083.935  383 KHK  

Sulak Alan 135  Ramsar 

SözleĢmesi 

Ramsar Alanı  12  SAKY 

Dünya Miras Alanı 9   

Zümrüt Ağı Alanları 9 716.529  
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Günümüzde bilimsel ve teknik anlamda yasa ile koruma altına alınan doğal alanların temel 

koruma gerekçeleri, özellikle rekreasyon/turizm amaçlarıyla çoğunlukla çeliĢmekte ve rekabet 

edememektedir. Böylece biyolojik çeĢitlik baĢta olmak üzere söz konusu korunması arzulanan 

doğal ve kültürel değerlerin olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle korunan 

doğal alanlarda özellikle ekolojik tabanlı anlayıĢı yerleĢtirmek, planlanması ve yönetimini bu 

merkezde gerçekleĢtirmek gerekmektedir. Özellikle Milli Parklar, Tabiat Parkları ve Mesire 

alanlarına yılda yaklaĢık 10 milyonun üzerinde ziyaretçinin geldiği tahmin edilmektedir. Böylece 

kesin ve detaylı olmamakla birlikte sınırlı düzeyde bazı veriler bulunmasına rağmen ne yazık ki 

ekoturizm ile ilgili istatistiki veriler bulunmamaktadır. Sayıları giderek artan turizm Ģirketleri 

korunan alanlara veya ormanlık alanlara ekoturizm adında çeĢitli geziler düzenlenmekte ancak 

nicelik ve nitelik olarak ekoturizm eylem boyutu tam olarak bilinmemektedir. Çoğu kez bu 

alanlardan sorumlu birimlerin bile haberi olmayabilmektedir. 

 

6.Sonuç Ve Öneriler 

Dünyadaki nüfus artıĢı ve çeĢitli kullanım alanlarının giderek artması ile yakın gelecekte 

yeryüzünün pek çok alanının doğal halde kalmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.  Korunan 

alanlar içerisinde yer alan orman ekosistemleri ise, doğal kaynak değerleri açısından oldukça 

zengin alanlardır. Bu kaynakların korunması, kullanıma açılması ve sürdürülebilir bir anlayıĢla 

gelecek nesillere aktarılması büyük önem taĢımaktadır. 

Son yıllarda doğa koruma, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı gibi cezbedici 

alanlarda ortaya çıkan ve doğaya dayalı turizmin bir parçası olan ekoturizm olgusunun ortaya 

çıkmasıyla korunan alanlar ve orman ekosistemlerinin ekoturizm etkinliklerinde önemi artmıĢtır 

 

Mevcut korunan doğal alanların uzun devreli geliĢme planlarının (master) yapılmamıĢ olması 

yada yapılan planlarında etkin, katılımcı ve uygulanabilir olmaması, kaynak koruma 

nedenlerinin ilgili kitlelere yeterince tanıtılamaması veya benimsetilememesi ve 

izleme/denetleme iĢlemlerinin yapılamaması gibi nedenler bu tür alanların geleceğini önemli 

ölçüde olumsuz etkilemektedir. Özellikle mevcut doğal ve kültürel peyzaj değerlerinin zarar 

görmesine içsel ve dıĢsal sorunların giderek daha da artmasına yol açmaktadır. Ayrıca sorumlu 

kuruluĢ/kurum ve diğer paydaĢlarına ekoturizm çıktılarından çok yönlü yarar sağlamamasına yol 

açmaktadır. Bununla birlikte tur organizatörleri veya Ģirketleri sadece kendi gelirini artırmaya 

yönelik bu uygulamalar, genel anlamda ekoturizm kavram çerçevesine ve özüne de ters 

düĢmektedir. Bu alanlardan sorumlu ve yetkili birimler, ekoturizm konusunda hangi alanda, nasıl 

ve ne Ģekilde davranacağı konusunda planı olmadığı için eylemsel ve yatırım açısından da hiçbir 

Ģey yapılamamaktadır  

 

Korunan alanlarda ekoturizmin etkisi ve ekoturizmde strateji, yasal çerçeve, ekoturizm politikası 

sosyal, kültürel, çevresel etkilerine yönelik değerlendirme ve çözüm önerileri aĢağıda 

sunulmuĢtur: 

 Korunan alanlarda ekoturizmi, ekoturizmi pazarlayan kuruluĢlar (seyehat acenteleri 

ve tur operatörleri), giriĢimci yöre halkı, doğayla ilgili sivil toplum kuruluĢları, yerel 

yönetimler, üniversiteler, bilimsel destek sağlayan kuruluĢlar gerçekleĢtirmektedir. 
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Fakat ülkemiz kalkınma planlarında ulusal ekoturizm stratejilerini hangi kuruluĢun, 

hangi ilkelere uygun olarak ve hangi sıklıkta belirleyeceği tam belli değildir. 

Kurumlar arası eĢgüdüm sağlanmalıdır. Bu amaçla ülkemizde ulusal ekoturizm 

konseyi oluĢturulmalıdır. 

 Korunan alanlarda ekoturizm faaliyetleri kontrolsüz bir Ģekilde yapılmaktadır. Bunun 

önüne geçmek için, talebe göre değil alana göre düzenleme ve hizmet yapılmalıdır. 

 Korunan alanlarda yapılan ekoturizm faaliyetlerinin kitle turizmine dönüĢmemesi 

için, ekoturizme yönelik yapılacak her türlü planlamalar koruma öncelikli olmalıdır. 

 Korunan alanlarda gerekli donanım olmaksızın, kılavuz alınmaksızın etkinlik 

yapılmasına izin verilmemelidir. 

 Eküturizme yönelik ülkemizde uzun vadeli makro düzeyde yapılan planların 

(ziyaretçi yönetim planı, habitat yönetim planı, bu alanlarda ekoturizm yapılacaksa 

turizm geliĢtirme stratejileri) yapılması planın uygulanabilirliği için önemlidir. 

 Korunan alanlarda ekoturizm etkinlikleri, alanın ve biyoçeĢitliliğin imkan verdiği 

zaman dilimlerinde (yaban hayatı izleme, fotosafari) yapılmalıdır. 

 Ekoturizm faaliyetlerinde izleme ve denetleme çalıĢmaları bu alanlarda yetki sahibi 

kurumlar tarafından mutlaka yapılmalıdır. 

 Yönetimde etkinliğin en önemli öğesi olan katılımcılığın (yöre halkı, özel sektör vb) 

sağlanması için ilgi gruplarının yeterince bilgilendirilmesi gerekir. 

 Ekoturizm turizm endsrisince bu sektöre yönelik pazarda piyasa iĢleyiĢine katılan 

yeni bir mekanizma olmaktan çıkarılmalıdır. 

 Tanıtım ve promosyona bağımlı ekoturizm geliĢimi desteklenmemelidir. 

 Ekoturizme konu olan doğal ve kültürel kaynaklar yok olma tehlikesi altında kıt 

varlıklardır. Ekoturizm yapılan yerlerde değerlerin yok olması, sosyal çatıĢmalar 

yaĢama, ekonomik kayıplara katlanma sonuçları doğabilir. Bu nedenle kaynaklar yok 

olmadan gerekli önlemler alınmalıdır. 

 Devlet kurumlarının korunan alanlarda ekoturizmin nasıl yapılacağına dair kuralları 

olmalı ve ülke olarak doğal alanlara yönelik güçlü bir doğa koruma politikası 

geliĢtirilmelidir. 

 Korunan alanlarda sertifikasyon ve akreditasyon sistemleri geliĢtirilmelidir. 
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Özet  

Hızlı geliĢen kavak klonlarından Ġzmit klonundan (Populus deltoides) elde edilen soyma kaplama levhalar 

ve iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin çekirdeği ve badem kabuğundan elde edilen unların dolgu 

maddesi olarak katıldığı fenol formaldehit tutkalı kullanılarak tabakalanmıĢ kaplama keresteler (LVL) 

üretilmiĢtir. Dolgu maddesi türünün ve miktarının LVL‘lerin bazı mekanik ve yanma özellikleri üzerinde 

etkileri belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, dolgu maddelerinin mekanik özellikler üzerindeki 

olumsuz etkilerinin sınırlı olduğu, yanma sonrasındaki ağırlık kaybını bir miktar arttırdığı tespit 

edilmiĢtir. Farklı artıkların, tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkânlarının 

araĢtırılması, bu artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği için önemli 

bulunmuĢtur. 

 

Anahtar kelimeler: Kavak, Populus deltoides, zeytin, badem, fenol formaldehit, dolgu maddesi  

 

The Effects of Different Filler Materials On Some of The Mechanical and Combustion 

Properties of Laminated Veneer Lumber (LVL) 

Abstract  

Laminated veneer lumbers (LVLs) were manufactured from rotary peeled veneers of fast-growing hybrid 

poplar clone (Populus deltoides) using a phenol formaldehyde adhesive that was filled with olive stones 

and almond shell flours in two different rates (5% and 10%). The effects of types and amount of filler 

materials on some of the mechanical and combustion properties of were determined. According to the 

research results, the negative effects on the mechanical properties of filler materials were limited, but 

weight loss ratios after the combustion were increased to some extent. Investigation of possible 

utilizations of different residues as a filler material in the adhesive industry was found important since 

this would lead to the useof the residues in high value-added areas. 

 

Key words: poplar, Populus deltoides, olive, almonds, phenol formaldehyde, filler material 

1. GiriĢ 

Dünya nüfusu hızlı bir Ģekilde artıĢ göstermektedir. Bu artıĢa paralel olarak mevcut orman 

varlığında azalma ve orman endüstrisi ürünlerine karĢıda bir talep artıĢı söz konusudur. Artan 

odun hammaddesi ihtiyacına cevap vermek, yüksek kaliteli malzeme ihtiyacını karĢılamak, 

üretim tekniklerindeki yeniliklere uygun olarak yeni malzemelerin standart bir Ģekilde üretilmesi 

amacıyla orman endüstrisinde hızlı geliĢen ağaç türlerinin kullanılmasını, ticari olarak değeri 

olmayan ve kullanılmayan, küçük çaptaki ağaç türlerinin kullanılması bu endüstride kullanılması 

zorunlu hale gelmiĢtir.  

 

Bunun sonucunda daha küçük çaplı ve ekonomik anlamda pek fazla değeri olmayan ağaçların, 

orman endüstrisine ―mühendislik ürünü ağaç malzemeler‖ (MAM) olarak kazandırılması 

sağlanmıĢtır (Mengeloğlu ve Kurt, 2004). Bu ürünler yapısal kompozit keresteler, yapısal odun 

mailto:rkurt@ksu.edu.tr
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levhalar, tabakalanmıĢ ağaç malzeme ve I-kiriĢler olmak üzere dört ana gruba ayrılabilir (Kurt ve 

ark., 2003). Yapısal kompozit keresteler Amerikan Kontraplak Derneği tarafından tanımlandığı 

gibi bu ürünler odun liflerinin, kaplamalarının, kerestelerin son ürünün boyuna paralel olacak 

Ģekilde suya dayanıklı tutkallar kullanılarak sıcaklık ve basınç altında yapıĢtırılmasıyla elde 

edilen kompozitlerdir (Mengeloğlu ve Kurt, 2004).  

MAM‘ın son zamanlarda yaygın bir Ģekilde kullanılan türlerinden olan tabakalanmıĢ kaplama 

kereste veya kaplamalı tabakalı kereste (LVL), soyma kaplamalardan üretilmektedir.  LVL 

üretimindeki ve kullanım alanındaki geniĢlemeler orman endüstri sektöründe hızlı bir değiĢim 

meydana getirmiĢtir. Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢından sonraki termoset tutkallar alanındaki 

geliĢmeler LVL‘nin dıĢ ve iç mekanlara uygun bir yapı elemanı olarak kullanımının artmasında 

etkili olmuĢtur. Laminasyonda kullanılan tutkallar, ağaç malzemeden sonra en önemli etkendir. 

YapıĢtırmada kullanılan tutkal, lamine elemanların kullanım alanında ve direnç özellikleri 

üzerinde etkili olmaktadır (Uysal ve ark., 2005). 

MAM ürünlerinin üretimi yapıĢtırma iĢlemine dayanmaktadır (Hass ve ark. 2010). Bu durum, 

orman endüstrisinde sentetik tutkalların yaygın olarak kullanılmasını zorunluluğunu ortaya 

çıkmıĢtır. Günümüzde orman endüstrinde elde edilen ürünlerin %80 veya daha fazlasında tutkal 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda dünyada üretilen bütün yapıĢtırıcıların hacimce yaklaĢık %70‘i 

orman endüstrinde tüketilmektedir (Wålinder, 2000).  

TS EN 301‘e göre sentetik reçineli yapıĢtırıcılar, bileĢiminde esas olarak fenolik ve aminoplastik 

tipi sentetik reçinelerden birisini veya her ikisini içeren ve kullanılmadan önce üreticinin 

talimatlarına uygun olarak ilave edilmesi gerekli olabilen herhangi bir sertleĢtirici, dolgu 

maddesi, mukavemet kazandırıcı gibi katkı maddeleri bulunduran yapıĢtırıcılardır. 

Üretilen odun esaslı malzemelerin kalitesi, bu ürünlerin üretiminde uygulanan tutkallı 

birleĢtirmelerdeki tutkal bağı oluĢumunun baĢarısına bağlıdır. Tutkal çözeltisinin viskozitesi, 

yapıĢtırma iĢleminin baĢarısını doğrudan etkileyen en önemli faktördür. YapıĢtırma iĢleminde 

kullanılan tutkalın viskozitesi, odun ve tutkal arasında yeterli direnci sağlayacak bağ oluĢumu 

üzerinde çok etkilidir. Viskozite ile bağlantılı olan yapıĢma problemlerinin çözülmesi için, 

hazırlanan tutkal karıĢımına bazı dolgu ve katkı maddelerinin ilave edilmesi gerekmektedir 

(Aydın ve ark, 2010). Dolgu maddeleri hem organik hem de inorganik kökenli olmak üzere iki 

kategoride sınıflandırılabilir (Vick, 1999). Organik dolgu maddeleri selülozik tip (odun kabuğu 

tozu, odun tozu vb), protein tipi dolgu malzemeleri (soya proteini unu, kan tozu, vb) ve niĢasta 

tipi dolgu maddeleri (buğday unu, vb) olarak üç kategoride incelenebilir (Vick, 1999). Ceviz 

kabuğu unu en yaygın olarak kullanılan organik dolgu maddesidir (Selbo, 1975). Ġnorganik 

dolgu maddelerinden kaolin, marlit, porselen kil en sık kullanılanlardır. Bazen sodyum silikat, 

diamonyum fosfat, magnezyum da kullanılabilir (Lei, 2009) 

Sentetik yapıĢtırıcılar ile dolgu maddelerinin kullanımı oldukça yaygındır. Dolgu maddeleri 

genellikle atıl malzemelerdir (Selbo, 1975).  Dolgu maddeleri terimi özellikle tutkalın içine 

çalıĢma özelliklerini kolaylaĢtırmak, tutkala kalıcılık ve güç sağlamak, maliyeti azaltmak, 

vizkositeyi ayarlamak ve diğer özellikleri geliĢtirmek için katılan yapıĢtırıcı olmayan maddeler 

anlamına gelir. Bunun yanında sıvı haldeki tutkala Ģekil vermek, tutkalın ağacın içine 

istenmeyen Ģekilde penetrasyonu engellemek, tutkalın sertliğini artırmak, soğutma sırasında 

oluĢabilecek gerilimleri azaltmak (Frihart, 2005), ısı ve elektrik iletkenliğini, ısıl genleĢmesini 

artırmak (Flores. 2006), tutkalın tiksotropik özellikleri kontrol etmek, tutkal karıĢımına kıvam 

vermek için eklenir (Pizzi,2003). 
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Daha önce yapılan benzer bilimsel çalıĢmalarda dolgu/katkı maddesi olarak; meĢe palamutu unu 

(Tan ve Çolakoğlu, 2010), ceviz, kestane, göknar, ladin ağacı kabuğu (Aydın ve ark., 2010), 

sarıçam kabuğu unu (Eberhardt ve Reed, 2006), ceviz, çam ve gingo fıstığı kabuğu unu (Oh ve 

Sellers, 1999), pekan cevizi kabuğu unu (Sellers ve ark., 2005) ve mısır koçanı unu (Ellis ve 

Paszner, 1994) kullanılmıĢtır.  

Bu çalıĢma kapsamında, hızlı geliĢen kavak klonlarından Ġzmit klonu (Populus deltoides) soyma 

metoduyla üretilen kaplama levhalar kullanılarak, iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin çekirdeği 

ve badem kabuğundan elde edilen unların dolgu maddesi olarak katıldığı fenol formaldehit 

tutkalı kullanılarak LVL üretilmiĢ, dolgu maddesi türünün ve miktarının LVL‘lerin bazı mekanik 

ve yanma özellikleri üzerinde etkileri belirlenmiĢtir. AraĢtırma konusunun, farklı artıkların, 

tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkânlarının araĢtırılması, bu 

artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği umulmaktadır. 

2. Materyal ve Metot 

LVL üretimi için kullanılan, 600 mm x 600 mm x 3 mm boyutlarında ve %6–8% rutubetindeki 

hızlı geliĢen kavak klonlarından olan Ġzmit (S.307–26) klonundan (Populus deltoides) elde 

edilen soyma kaplama levhalar, Sakarya‘daki bir kontrplak firmasından temin edilmiĢtir. 
Tablo 1. FF tutkalının bazı özellikleri (POLİSAN, 2011) 

Özellik Kabul Kriteri Değer 

Yoğunluk (20°C, Dansimetre) 1,20–1,21 1,20 

Viskozite (20°C, 20D/1A), cps 250–500 380 

Su Toleransı (20°C) Sonsuz Sonsuz 

PH (20°C) 10,50–13,00 11,50 

Katı Madde (2 Saat 120°C), % 46,00–48,00 47,36 

Akma Zamanı (20°C, Dincup4), sn 50–90 77 

GörünüĢ Kırmızı Kırmızı 

 

LVL üretiminde Polisan firmasınca üretilen fenol formaldehit (Polifen 47) tutkalı kullanılmıĢtır. 

FF tutkalının özelikleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. FF tutkalına iki farklı oranda (%5 ve %10) zeytin 

çekirdeğinden (ZU) ve badem kabuğundan (BU) elde edilen unlar dolgu maddesi olarak 

kullanılmıĢtır.  Badem kabuğu ve zeytin çekirdekleri willey tipi değirmende öğütülmüĢ, daha 

sonra 40 ve 60 mesh‘lik eleklerde kademeli olarak elenmiĢtir. Badem kabuğu ve zeytin 

çekirdeklerinden elde edilen unlar fenol formaldehit tutkalına dolgu maddesi olarak ilave edilmiĢ 

ve homojen bir çözelti elde edilinceye kadar karıĢtırılmıĢtır. Kullanılan farklı tutkal birleĢimleri 

Tablo 2‘de verilmiĢtir.  

Hazırlanan tutkal çözeltilisi, kaplama levhalarına silindirli tutkallama makinesi yardımı ile 

yüzeye 200 g m
2
olarak uygulanmıĢtır. Sürülecek tutkal miktarı ASTM D899‘a (1994) göre 

hesaplanmıĢtır. Tutkal uygulanan kaplama levhaları taslak haline getirilerek hidrolik sıcak preste 

LVL üretilmiĢtir.   LVL üretimindeki presleme Ģartları;  pres sıcaklığı 140ºC,  pres basıncı 10 

kg/cm
2
 ve pres süresi 30 dakika olarak uygulanmıĢtır.  Elde edilen LVL örnekleri 20°C ve %65 

bağıl nem koĢullarında bekletilmiĢtir ve deney numuneleri elde edilmiĢtir.  

 
Tablo 2. Kullanılan tutkal karıĢımları 

KarıĢım No Dolgu Türü Dolgu Oranı (%) 

KONTROL Yok Yok 

ZA ZA %5 

ZB ZB %10 
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BA BA %5 

BB BB %10 

 

Elde edilen deney numunelerinin tam kuru yoğunluk (TKY), rutubet, eğilme direnci (ED), 

elastikiyet modülü (EM), liflere paralel basınç direnci (LPBD) ve yanma sonrasında ağırlık kaybı 

(AK) özellikleri; sırasıyla TS 2472 (1976a), TS 2471 (1976b), TS 2474 (1976c), TS2478 

(1976d), TS 2595 (1977) ve ASTM E69 (2002) standartları kullanılarak belirlenmiĢtir.   

Farklı dolgu maddelerinin tabakalanmıĢ kaplama kerestelerin (LVL) bazı mekanik ve yanma 

özellikleri üzerine etkilerini ortaya koymak için F testi yapılmıĢtır.  Sonuçlar varyasyon analizi 

kullanılarak değerlendirilmiĢtir. Analizler, SAS programı kullanılarak yapılmıĢtır.  Gruplar 

arasında farklılığın önemini ve etki derecesini belirlemek için sonuçlar Bonferroni testi ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

3. Bulgular ve TartıĢma  

Fenol formaldehit tutkalı içerisine %5 ve % 10 oranlarında ZU ve BU katılarak üretilen LVL ve 

kontrol örneklerine ait TKY, ED, EM, LPBD ve AK ait elde edilen değerler Tablo 3‘te 

verilmiĢtir.  
 

Tablo 3. TKY, ED, EM, LPBD ve AK değerleri 

Özellikler 
Tutkal KarıĢım No 

KONTROL ZA ZB BA BB 

TKY  (g cm
-3

) 
0,48 B 

(0,02) 

0,50 B 

(0,01) 

0,49 B 

(0,03) 

0,55 A 

(0,03) 

0,48 B 

(0,01) 

ED (MPa) 
93,34 A 

(4,78) 

90,87 A 

(5,55) 

89,72 A 

(6,68) 

90,40 A 

(7,12) 

91,56 A 

(7,01) 

EM (MPa) 
7693,80 C 

(423,53) 

8629,9 A 

(421,92) 

8313,0 AB 

(374,85) 

8057,7 BC 

(490,73) 

7987,6 BC 

(235,48) 

LPBD (MPa) 
55,59B 

(1,65) 

59,02 A 

(1,24) 

52,43 C 

(1,65) 

60,43 A 

(2,13) 

53,48 BC 

(2,14) 

AK (%) 
84,52 B 

(1,00) 

90,70 A 

(1,24) 

90,69 A 

(1,45) 

89,67 A 

(1,92) 

88,92 A 

(3,78) 
          Bonferroni t-testi (Bon) grupları, büyük harflerle verilmiĢtir. Aynı harfi taĢıyan gruplar arasında anlamlı derecede farklılık     

yoktur. Standart sapmalar parantez içinde verilmiĢtir.  

Farklı gruplara ait TKY değerlerinin birbirlerine oldukça yakın aralıklarda 0,48 ile 0,55 gr/cm
3 

olduğu tespit edilmiĢtir (Tablo 3).  TKY en yüksek olarak BA, en düĢük olarak Kontrol ve BB 

gruplarında bulunmuĢtur.  Bonferroni t-testi sonuçlarına göre BA ve diğer gruplar arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir. Bu farklılıkta kullanılan ağaç malzemenin anatomik 

özeliklerinin etkili olduğu varsayılmıĢtır. Rutubet miktarı %10±2 olarak bulunmuĢtur. 

FF tutkalı içerisine dolgu maddesi katılarak üretilen LVL‘lerin ED değerlerinin 89,72 ile 91,56 (MPa) aralığında 

olduğu ve kontrol grubunun ED değerlerinden düĢük oldukları tespit edilmiĢtir (Tablo 3).  En düĢük ortalama değer 

% 10 oranlarında ZB ile üretilen grupta bulunmuĢtur. Bu düĢüĢe rağmen, F testi sonuçlarına göre gruplar arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. 

LVL‘lerin EM değerlerinin kontrol grubu EM değerlerine göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. EM değerleri karĢılaĢtırıldığında en düĢük ortalama değer kontrol örneklerinde 

7693,82(MPa) ve en yüksek ortalama değer 8629,89 (MPa) olarak ZA‘da bulunmuĢtur. Elde 

edilen sonuçlara göre belirli oranda dolgu maddelerinin katılmasının EM değerleri üzerinde 

olumlu bir etki yaptığı ancak dolgu maddesi oranının artmasıyla olumlu etkinin bir miktar 

azaldığı ve ZU‘nun dolgu maddesi olarak daha iyi performans gösterdiği belirlenmiĢtir. Sonuçlar 
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Tan ve Çolakoğlu (2011) ve Aydın ve ark. (2011) tarafından yapılan araĢtırma sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre, ZA-ZB ve kontrol gruplarının EM 

değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir.  

LPBD değerleri yapılan test sonuçlarına göre 52.43 ile 60,43(MPa) arasında bulunmuĢtur. En 

yüksek ortalama değer 60,43(MPa) ile BA‘da en düĢük ortalama değer ise 52.43(MPa) olarak 

ZB‘de tespit edilmiĢtir. Bonferroni t-testi sonuçlarına göre, ZA-ZB-BB ve kontrol gruplarının 

LPBD değerleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiĢtir.  Dolgu maddelerinin oranı LPBD 

değerleri üzerinde etkili olmuĢtur ve oranının artmasıyla LPBD değerlerinde azalma olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Dolgu maddesi katılan FF ile üretilen LVL‘lerin direnç değerlerinde önemli bir azalma 

olmamasının önemli nedeni, katılan dolgu maddesi oranının düĢük oranda olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Katı ve sıvı maddelerin kendi molekülleri arasındaki bu çekim kuvveti 

olarak tanımlanan kohezyon kuvvetinin büyüklüğü, yapıĢtırıcının kimyasal yapısına bağlı olup 

ortalama %30‘dan fazla dolgu maddesi kullanılması kohezyon kuvvetini olumsuz yönde etkiler 

(Altınok ve ark. 2009). Kullanılabilecek maksimum dolgu maddesi oranı, tutkal türü, tutkallama 

koĢulları ve teknolojisi, tutkallanan malzeme ile ilgili özellikler, kullanım sırasında istenen 

direnç ve dayanıklılık özelliklerine ve dolgu maddesinin türü gibi pek çok faktöre göre değiĢiklik 

gösterebilir. AraĢtırma sonuçları daha önce yapılan bilimsel çalıĢma sonuçlarıyla (Tan ve 

Çolakoğlu, 2010; Aydın ve ark., 2010; Eberhardt ve Reed, 2006; Oh ve Sellers, 1999; Sellers ve 

ark., 2005) benzerlik göstermektedir. 

Yanma testi sonrasında ağırlık kaybı (AK) oranları esas alınarak yapılan karĢılaĢtırmada en 

düĢük ortalama AK değeri kontrol örneklerinde (%84,52) tespit edilmiĢtir. Bonferroni t-testi 

sonuçlarına göre kontrol ve dolgu maddesi ilave edilen grupların AK değerleri arasında anlamlı 

bir farklılık tespit edilmiĢtir.  AK değerlerinin dolgulu gruplarda daha yüksek olması, dolgu 

maddesi ilavesinin, yanma özelliklerini olumsuz olarak etkilediği sonucunu ortaya koymuĢtur. 

Bundaki önemli etken, FF tutkalının yanmaya karĢı dirençli olması olarak gösterilebilir. Dolgu 

maddesi ilavesiyle bu etkinin belirli oranda azaldığı ortaya konmuĢtur. 

4. Sonuç 

Bu çalıĢmada dolgu maddesi türünün ve oranının LVL‘lerin bazı mekanik ve yanma özellikleri 

üzerinde etkileri belirlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre, LVL‘lerin TKY değerlerinin 

yaklaĢık olarak aynı, dolgu maddelerinin ED değerlerinde küçük bir azalmaya neden olduğu,  

EM değerlerini arttırdığını ve LPBD değerlerinde ise bir miktar değiĢikliğe neden olduğu tespit 

edilmiĢtir. Dolgu maddelerinin, LVL‘lerin mekanik özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin 

sınırlı olduğu, yanma sonrasındaki ağırlık kaybı oranını arttırdığı belirlenmiĢtir. Farklı artıkların, 

düĢük oranlarda tutkal endüstrisinde dolgu maddesi olarak değerlendirilmesi imkanlarının 

araĢtırılması, bu artıkların katma değeri yüksek alanlarda kullanılmasına öncülük edeceği için 

önemli bulunmuĢtur. 
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Özet 
ÇalıĢmada ülkemizde doğal yayılıĢ gösteren Fıstıkçamı‘nın 15 farklı populasyonundan elde edilen karma 

tohum örneklerinden yetiĢtirilen fidanlar kullanılmıĢtır. Fidanlar KTÜ araĢtırma alanında yetiĢtirilmiĢ ve 

her bir populasyon için 2+0 yaĢında ortalama 36 fidan olmak üzere toplam 542 fidanda; fidan boyu, kök 

boğaz çapı, yan dal sayısı ve en uzun yan dal boyu ölçülerek varyasyonlar incelenmiĢtir. Elde edilen 

veriler SPSS 17.0 istatistik programı yardımıyla değerlendirilmiĢ ve varyans analizi, duncan testi ve 

kümeleme analizi yapılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarına göre populasyonların araĢtırılan morfolojik özellikleri 

bakımından istatistiksel olarak farklılıklar gösterdiği belirlenmiĢtir. Duncan testi sonuçlarına göre fidan 

boyu ve kök boğaz çapı bakımından 6, yan dal sayısı bakımından 4 ve en uzun yan dal boyu bakımından 

ise 5 farklı grup ortaya çıkmıĢtır. Duncan testine göre Bergama-Kozak populasyonu ölçülen birçok 

morfolojik karakter bakımından en yüksek değeri aldığı tespit edilmiĢtir. Morfolojik karakterlerin bir 

arada tutulduğu kümeleme analizi sonucu 4 farklı grubun meydana geldiği anlaĢılmıĢtır. Bu gruplandırma 

içerisinde Bergama-Kozak populasyonu tek baĢına bir grubu meydana getirirken, K.MaraĢ-Hartlap, 

Antalya-Kumluca ve Adana-Akyatağan populasyonları ikinci, Çanakkale ve Manisa-Gördes 

populasyonları üçüncü, Bartın-Çakraz, Artvin, Yalova-Armutlu, Samsun-Tekkeköy, Ġzmir-Dikili, 

Antalya-Belek, Ġzmir-Çiğli, Yalova-Orhangazi ve Aydın-Koçarlı populasyonları ise dördüncü grubu 

meydana getirdikleri belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelime: Fıstıkçamı, Pinus pinea, morfoloji, coğrafik varyasyon, tohum 

 

Abstract 

Seedling used in this study, were a mix of seeds obtained from 15 different stone pine populations that 

has naturally distributed in Turkey. Seedlings were cultivated in research nursery of KTU. In this study 

seedling height, root collar diameter, branch number and length of the longest branch were measured on 

average of 36 seedlings from every 15 different populations which are 2+0 years old. The data obtained 

were evaluated using the SPSS 17.0 statistical program. Analysis of variance, Duncan test and clustering 

analysis was performed. According to the study, the morphological characteristics of populations were 

determined that showed statistical differences.  According to Duncan test results were existed in 6 groups 

in terms of seedling height and root collar diameter. According to the branch number 4 different groups 

were existed. According to the length of longest branch 5 different groups were existed. Duncan test 

results showed that Bergama-Kozak population has the highest values of measured morphological 

characteristics. According to the results of the Hierarchical Cluster Analysis, due to the whole measured 

morphological characteristics 4 different groups were existed. Bergama-Kozak was existed one group by 

itself while K. MaraĢ-Hartlap, Antalya-Kumluca and Adana-Akyatağan were existed second group. Third 

group was existed by Çanakkale and ManisGördes. Finally fourth group was existed by Bartın-Çakraz, 

Artvin, Yalova-Armutlu, Samsun-Tekkeköy, Ġzmir-Dikili, Antalya-Belek, Ġzmir-Çiğli, Yalova-Orhangazi 

and Aydın-Koçarlı populations. 

 

Keywords: Stone pine, Pinus pinea, morphology, geographic variation, seed 
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1. Giriş 

Fıstıkçamı Dünya üzerinde 380.000 ha alana sahiptir. Bu doğal yayılıĢın %75‘i Ġspanya‘da, %9‘u 

Türkiye‘de, %5‘i Ġtalya‘da ve geriye kalanı Yunanistan, Lübnan ve Fransa‘da bulunmaktadır.  

Türkiye‘de 46.490 hektarlık bir alanı kaplar. Kapalılığı 0,4 ve altında olduğu için verimden 

düĢmüĢ saf meĢçereler, toplam 33.990 hektardır. Ülkemizde Bergama-Kozak yaylası‘nda ve 

Aydın-Mazon bölgesinde büyük meĢçereler kuran fıstıkçamı, Karadeniz Bölgesinde Trabzon-

Kalenima Vadisi‘nde, Bartın-Çakraz‘da ve Artvin-Çoruh Vadisi‘nde bulunur. Marmara 

Bölgesindeki yayılıĢı ise, Marmara, Gemlik, Kumla, Armutlu ve Çanakkale yörelerindedir. Ege 

Bölgesinde deniz iklimine açık yetiĢme ortamları ile deniz ikliminin içerilere sokulabildiği 

havzalarda (Torbalı, Bergama, Menderes, Gördes, Yatağan, Koçarlı gibi) görülen fıstıkçamı; 

Akdeniz Bölgesinde Antalya, KahramanmaraĢ ve Hatay illerinin mülki hudutları dâhilinde, izole 

olmuĢ yayılıĢlara sahiptir (Genç, 2004).  

 

Fıstıkçamı karasal iklimden ve don olaylarının yaĢandığı yörelerden kaçar. Fakat sıcaklığa ve 

kuraklığa dayanıklıdır. Tipik ıĢık ağacıdır. Siper etkisinde kalan gençlik ve fidanlar kısa sürede 

dejenere olur (Genç, 2004). 

 

Fıstıkçamı‘nın kök sistemi genellikle kuvvetlidir. Uygun topraklarda daha ilk yıllardan 

baĢlayarak derine inen kazık kök oluĢturur. Bu nedenle deniz rüzgârlarına karĢı, derin kökler ve 

geniĢ tepeleri ile önemli ölçüde karĢı koymaktadır. 

 

Tohum diğer çam türlerinden çok değiĢik olup, 1,5-2 cm büyüklükte, iri, kanat çok ince kalmıĢ, 

yani körelmiĢtir. Ġntegümentin dıĢ kısmı sanki çekirdek ya da taĢ gibi sertleĢmiĢ ve 

odunlaĢmıĢtır. Bu çam türünün tohumları halk arasında ―Çam Fıstığı‖ diye anılır ve yenmektedir 

(AnĢin ve Özkan, 2006).  

 

13-15 yaĢındaki fıstıkçamları kozalak tutmaya baĢlarlar, ancak 20-25 yaĢlarındaki ağaçlar 

ekonomik anlamda kozalak tutarlar. Kozalak verimi 60-100 yaĢlarında maksimuma ulaĢır. 

Fıstıkçamı tarımsal ormancılık uygulamalarında, örneğin zeytinliklerin üstünde kullanılabilecek 

ve sevilen bir ağaç türümüzdür (Saatçıoğlu 1976). 

 

Fıstıkçamı‘ndan elde edilen çam fıstığı Ege bölgesinde kırsal kesimde yaĢayan nüfusun önemli 

bir gelir kaynağı durumundadır. Bu nedenle fıstıkçamı ormanları halk tarafından benimsenmekte 

korunmakta ve yetiĢtirilmektedir. Yöre halkı aynı zamanda Fıstıkçamı ormanlarının altında yem 

bitkileri (korunga v.b.) yetiĢtirmekte, arıcılık ve bağcılık çalıĢmaları yapmaktadır. Böylece aynı 

alandan aynı anda farklı ürünler alınabilmektedir (Kırdar 1998). 

 

Fıstıkçamı, odunundan daha çok meyvesi bakımından değer taĢıyan bir türdür. Son yıllarda yıllık 

çam fıstığı üretimi ortalama 1200-1300 tona ulaĢmıĢtır. Bu bakımdan ana yayılıĢ mıntıkalarında 

halkın geçim kaynağını oluĢturmaktadır. Çam fıstığı üretimi vatandaĢın verimsiz alanları verimle 

hale getirmesi açısından da büyük önem taĢımaktadır (Ata, 1995). 

 

Diğer çam türleri gibi fıstıkçamından da reçine üretilmektedir. Ana hedef meyve üretimi olması 

esasına göre gençleĢtirme öncesi 5 yıl için reçine üretimi mümkündür. Ağaç baĢına 5 yılda 1,5-2 

kg/yıl reçine alınması mümkündür. Fıstıkçamı kabukları tanence de zengindir. Kabukları %20-

30 tanen ihtiva etmektedir. Son hasılat olarak odun istihsali esnasında değerlendirilmelidir 

(Anonim, 2006).  
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Odunundan Ġspanya‘da travers, maden direği, ambalaj sandığı imal edilmekte ve ayrıca deniz 

inĢaatında kullanılmaktadır. Ġtalya da ise bu türden reçine, terebantin ve kabuğundan da tanen 

elde edilmektedir (HuĢ, 1954). 

 

Çam fıstıkları kabuklu ve kabuksuz olarak ihraç edilmektedir. Bir hektardan yaklaĢık 300-350 kg 

kozalak, bundan da 200 kg kadar tohum elde edilir.  100 kg kabuklu çam fıstığından 25 kg 

kabuksuz fıstık elde edilmektedir (Kırdar, 1998; Arpacı, 2005).  

 

Her yıl üretimi yapılan çamfıstığı, iç piyasanın ihtiyacını karĢıladıktan sonra Lübnan, Ürdün, 

Ġtalya, Suudi Arabistan, Kuveyt, BirleĢik Arap Emirlikleri, ABD, Almanya, Avusturya, 

Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ġngiltere, Ġsrail, Ġsveç, Ġsviçre, Kanada, 

Polonya ve Yunanistan‘a ihraç edilmektedir (Yazıcı ve Gavcar, 1989). Fıstıkçamı kozalağı satıĢı 

yıllara göre (2000-2005 yılları arası) 1000-1800 ton civarındadır. Çam fıstığı ihracatımız son 

yıllarda artıĢ göstermekte, kabuksuz ihracat miktarı 1000 tonu geçmektedir (Anonim, 2006). 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Materyal 

Bu çalıĢmada kullanılan materyal, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki Pinus 

pinea L. meĢcerelerinden 15 farklı populasyondan toplanmıĢ karıĢık tohum örneklerinden 

yetiĢtirilen fidanlardır. AraĢtırmada kullanılan tohum örneklerinin temin edildiği populasyonların 

yerleri ġekil 1‘de verilmiĢtir.  

 

 
 

 
ġekil 1. AraĢtırmada kullanılan Pinus pinea L. populasyonlarının dağılımı 
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Populasyonlara iliĢkin bazı özellikler ise Tablo 1‘de verilmiĢtir.     

 

Tablo 1. ÇalıĢmalarda Kullanılan Pinus pinea L. Fıstıkçamı Orijinlerine ĠliĢkin Genel Bilgiler 

 
Sıra No Orijinler Enlem Boylam Yükselti (m) 

1 K.MaraĢ-Hartlap 37
o
30‘07‖ 36

o
47‘38‖ 750 

2 Bartın-Çakraz 41
o
40‘20‖ 32

o
20‘00‖ 150 

3 Bergama Kozak 39
o
15‘30‖ 27

o
06‘00‖ 450 

4 Ġzmir-Çiğli 38
o
30‘28‖ 27

o
01‘49‖ 10 

5 Samsun-Tekkeköy 41
o
12‘46‖ 36

o
27‘29‖ 700 

6 Yalova-Orhangazi 38
o
32‘45‖ 25

o
22‘45‖ 500 

7 Ġzmir-Dikili 39
o
12‘55‖ 26

o
57‘20‖ 460 

8 Antalya-Kumluca 36
o
17‘05‖ 30

o
20‘02‖ 5 

9 Çanakkale-G.Y.Milli P. 40
o
11‘45‖ 26

o
16‘40‖ 20 

10 Antalya-Belek 36
o
52‘05‖ 31

o
01‘15‖ 10 

11 Artvin 41
o
12‘55‖ 41

o
47‘30‖ 160 

12 Aydın-Koçarlı 38
o
32‘49‖ 29

o
22‘49‖ 500 

13 Manisa-Gördes 38
o
55‘11‖ 28

o
13‘26‖ 552 

14 Adana-Akyatağan 35
o
30‘00‖ 36

o
50‘00‖ 10 

15 Yalova-Armutlu 40
o
31‘04‖ 28

o
49‘47‖ 21 

 

2.2. Yöntem 
ÇalıĢmada 15 orijinden temin edilen karma tohum örneklerinden yetiĢtirilen fidanlarda her bir 

orijin için ortalama 36 fidanda olmak üzere toplam 542 fidanda; fidan boyu, kök boğazı çapı, yan 

dal sayısı ve en uzun dal uzunluğu (her fidan için en uzun 3 dalın ortalama boyu) ölçülmüĢtür. 

 

Elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik programı yardımıyla değerlendirilmiĢ ve varyans analizi, 

Duncan testi ve cluster (kümeleme) analizi yapılmıĢtır. Varyans analizi sonucunda istatistiksel 

bakımdan anlamlı (P ≤ 0,05) farklılıklar bulunması durumunda ―Duncan‖ testi uygulanarak 

homojen gruplar oluĢturulmuĢtur. Duncan testi ile ölçülen karakter bakımından hangi 

populasyonların aynı grupta yer aldığı ya da farklılık gösterdiği ortaya konulmuĢtur. 

 

ÇalıĢmada kullanılan Cluster (Kümeleme) analizinin amacı ise orijinlerin tüm değiĢkenler 

itibariyle benzerliklerini esas alarak benzer orijinlerin aynı toplumlarda veya kümelerde 

toplanması, bu kümelerin tanımlanması iĢlemidir. Kümeleme analizi, orijinlerin benzerliklerine 

göre gruplarda veya kümelerde toplanmasını amaçlayan çok değiĢkenli bir analizdir. Bu analiz, 

istatistiksel anlamda, birbirlerinden farklılıklar gösteren grupları oluĢturur. Ayrıca, ölçülen 

karakterler arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak için korelasyon analizi yapılmıĢtır. 
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3. Bulgular 
 

3.1. Tohum Boyutlarına İlişkin Bulgular 

ÇalıĢmaya konu olan 15 farklı fıstıkçamı meĢceresine iliĢkin fidan boyu, kök boğazı çapı, yan 

dal sayısı ve en uzun dal uzunluğu bakımından farklılık olup olmadığı varyans analizi ile test 

edilmiĢ ve sonuçlar Tablo 2‘de verilmiĢtir.  
 

Tablo 2.  Populasyonlar arasındaki fidan boyu, kök boğazı çapı, yan dal sayısı ve en uzun dal uzunluğuna 

iliĢkin varyans analizi sonuçları 

 

Ölçülen 

Karakter 

Varyasyon 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

Önem 

Düzeyi 

(P) 

Fidan Boyu 

Gruplar arası 6855,7 14,0 489,7 46,8 

0,000 Gruplar içi 5517,0 527,0 10,5  

Toplam 12372,7 541,0   

Kök boğazı 

çapı 

Gruplar arası 1,3 14,0 0,1 8,3 

0.000 Gruplar içi 6,1 527,0 0,0  

Toplam 7,4 541,0   

Yan dal sayısı 

Gruplar arası 779,5 14,0 55,7 7,4 
0.000 

 
Gruplar içi 3976,5 526,0 7,6  

Toplam 4756,0 540,0   

En uzun dal 

uzunluğu 

Gruplar arası 529,2 14,0 37,8 4,1 
0.000 

 
Gruplar arası 4684,4 511,0 9,2  

Gruplar arası 5213,6 525,0   

 

Tablodan da görülebileceği gibi fidan boyu, kök boğazı çapı, yan dal sayısı ve en uzun dal 

uzunluğuna iliĢkin yapılan varyans analizi sonucunda bütün karakterler bakımından önem düzeyi 

0.01‘den küçük çıkmıĢtır. Buna bağlı olarak ölçülen bu morfolojik karakterlerin her biri için 

populasyonların istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğu belirlenmiĢtir.   

 

Populasyonlar arasında ölçülen morfolojik özellikler bakımından farklılıklar olduğu 

belirlendikten sonra, bu karakterler bakımından nasıl gruplar meydana geldiğini belirlemek 

amacıyla Duncan testi yapılmıĢ ve sonuçlar Tablo 3‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 3.  Populasyonlar arasındaki fidan boyu,  kök boğazı çapı, yan dal sayısı ve en uzun dal uzunluğuna 

iliĢkin Duncan testi sonuçları 

 

No Orijin Fidan Boyu Kök boğazı çapı Yan dal sayısı 
En uzun dal 

uzunluğu 

1 K.MaraĢ-Hartlap 19,56  2,85 b 0,52  0,09 bc 7,91  2,95 b 3,99  1,91 a 

2 
Bartın-Çakraz 

26,79  3,02 

def 

0,54  0,10 cd 8,73  2,27 bcd 4,52   1,78 ab 

3 
Bergama Kozak 30,68  2,63 g 

0,60 0,09 ef 9,55  2,32 cd 5,65   1,98 

abcd 

4 Ġzmir-Çiğli 26,93  3,54 ef 0,63  0,16 f 9,38  3,21 bcd 5,83  3,73 bcd 

5 Samsun-Tekkeköy 27,78  3,04 ef 0,57  0,11 cdef 9,56  2,69 cd 6,35  2,21 cde 

6 
Yalova-Orhangazi 

26,56  3,61 

def 

0,57  0,13 cde 9,97  2,35 d 7,82  8,06 e 

7 Ġzmir-Dikili 27,78  3,04 ef 0,57  0,11 cdef 9,56  2,69 cd 6,35  2,21 cde 

8 
Antalya-Kumluca 19,14  3,01 b 

0,57  0,10 cde 8,59  2,31 bcd 5,35  2,34 

abcd 

9 Çanakkale-G.Y.Milli 

P. 
23,40  4,18 c 

0,48  0,11 b 6,54  3,34 a 4,79  2,27 abc 

10 Antalya-Belek 28,11  2,98 f 0,59  0,10 def 10,11 2,00 d 6,65  1,84 de 

11 
Artvin 26,30  2,53 de 

0,57  0,09 cdef 8,19  2,79 bc 5,32  2,20 

abcd 

12 Aydın-Koçarlı 26,34  3,39 de 0,59  0,09 def 8,61  2,89 bcd 6,76  3,06 de 

13 Manisa-Gördes 23,40  4,18 c 0,48  0,11 a 6,54  3,34 a 4,79  2,27 abc 

14 Adana-Akyatağan 17,20  3,22 a 0,42  0,13 a 5,70  3,31 a 4,05  2,33 a 

15 
Yalova-Armutlu 25,16  3,09 d 

0,57  0,10 cde 7,98  2,66 b 5,41  1,84 

abcd 

 

Tablo 3‘e baktığımızda Duncan testi sonuçlarına göre fidan boyu bakımından 6 farklı grubun 

oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Adana-Akyatağan populasyonu en düĢük değere sahip olup tek bir grubu 

meydana getirmiĢtir. Bergama-Kozak populasyonu ise yine tek bir grubu oluĢturmuĢ olup 30,86 

cm‘lik değeri ile en yüksek fidan boyu ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Kök boğazı çapı bakımından 6 farklı grubun oluĢtuğunu görmekteyiz. Buna göre Ġzmir-Çiğli 

populasyonu en yüksek, Adana-Akyatağan populasyonu ise düĢük kök boğazı çapı ortalamasına 

sahip olup tek baĢına bir grubu meydana getirmiĢlerdir.   

 

Yan dal sayısı bakımından 4 farklı grubun oluĢtuğunu görmekteyiz. Buna göre Adana-

Akyatağan, Çanakkale-G.Y.Milli P. ve Manisa-Gördes en düĢük ortalama ile aynı grup 

içerisinde yer alırken, Yalova-Orhangazi ve Antalya-Belek populasyonları ise en yüksek yan dal 

sayısı ortalaması ile diğer bir grubu oluĢturmuĢtur.  

 

En uzun dal boyu bakımından 5 farklı grup meydana gelmiĢtir. Yalova-Orhangazi populasyonu 

en uzun dal boyu bakımından en düĢük ortalamaya sahip populasyon olup K.MaraĢ-Hartlap ve 

Adana-Akyatağan populasyonları ise en yüksek ortalamaya sahip populasyonlar olarak 

belirlenmiĢlerdir. 
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3.2. Cluster (Kümeleme) Analizine İlişkin Bulgular 

Fıstıkçamı fidanlarında kök boğazı çapı, yan dal sayısı ve en uzun dal uzunluğu bakımından 

populasyonların meydana getirdiği gruplar Duncan analizi ile ayrı ayrı belirlenmiĢti. Tohuma 

iliĢkin olarak ölçülen bu morfolojik karakterlerin üçü birden istatistiksel analize sokulduğunda 

populasyonların grafiksel olarak nasıl bir gruplandırma içerisinde yer aldıklarını belirlemek 

amacıyla hiyerarĢik kümeleme analizi yapılmıĢtır. Kümeleme analizi ile meydana gelen 

gruplandırmalar ġekil 2‘de verilmiĢtir.    

 

 
 

ġekil 2. Fidan boyu,  kök boğazı çapı, yan dal sayısı ve en uzun dal uzunluğuna göre kümeleme 

(cluster) analizi ile elde edilen dendogram  

 

ġekil 2‘ye baktığımızda tohuma iliĢkin ölçülen tüm morfolojik özellikler bakımından kümeleme 

analizi sonucu 4 farklı grubun meydana geldiği belirlenmiĢtir. Bu gruplandırma içerisinde 

Bergama Kozak populasyonu tek baĢına bir grubu meydana getirirken, K.MaraĢ-Hartlap, 

Antalya-Kumluca ve Adana-Akyatağan populasyonları ikinci grubu, Çanakkale ve M.Gördes 

populasyonları üçüncü grubu, Bartın-Çakraz, Artvin, Y.Armutlu, S.Tekkeköy, Ġzmir-Dikili, 

Antalya-Belek, Ġzmir-Çiğli, Yalova-Orhangazi ve Aydın-Koçarlı populasyonları ise dördüncü 

grubu meydana getirdikleri belirlenmiĢtir. 

 

Meydana gelen bu grupların populasyonlara göre harita üzerindeki dağılımı ġekil 3‘te 

verilmiĢtir.  
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ġekil 3. Fidan kök boğazı çapı, yan dal sayısı ve en uzun dal uzunluğuna göre kümeleme analizi ile elde 

edilen grupların harita üzerindeki dağılımı 

 

4.  Sonuçlar ve Öneriler 

Bazı fıstıkçamı (Pinus pinea L.) orijinlerinin fidan özelliklerinin değerlendirildiği bu çalıĢma ile 

ülkemizde bulunan 15 fıstıkçamı orijinine ait fidanların morfolojik özellikleri ölçülmüĢ ve 

morfolojik karakterler bakımından birbirine yakın olan ve ayrılan orijinler belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢma sonuçlarına göre populasyonların kök boğazı çapı, yan dal sayısı ve en 

uzun dal uzunluğu bakımından istatistiksel olarak farklılık gösterdiği belirlenmiĢtir. Duncan testi 

sonuçlarına göre fidan boyu ve kök boğazı çapı bakımından 6, yan dal sayısı bakımından 4 ve en 

uzun dal uzunluğu bakımından 5 farklı grubun oluĢtuğu belirlenmiĢtir.  

 

Duncan testi sonucunda Bergama Kozak populasyonu ölçülen birçok morfolojik karakter 

bakımından genel olarak en yüksek değeri aldığı tespit edilmiĢtir. Bütün morfolojik karakterlerin 

bir arada tutulduğu cluster (kümeleme) analiz sonucu 4 farklı grubun meydana geldiği ortaya 

koyulmuĢtur. Bu gruplandırma içerisinde Bergama Kozak populasyonu tek baĢına bir grubu 

meydana getirirken, K.MaraĢ-Hartlap, Antalya-Kumluca ve Adana-Akyatağan populasyonları 

ikinci grubu, Çanakkale ve M.Gördes populasyonları üçüncü grubu, Bartın-Çakraz, Artvin, 

Y.Armutlu, S.Tekkeköy, Ġzmir-Dikili, Antalya-Belek, Ġzmir-Çiğli, Yalova-Orhangazi ve Aydın-

Koçarlı populasyonları ise dördüncü grubu meydana getirdikleri belirlenmiĢtir. 

 

Fıstıkçamı ağaçlandırmalarında öncelikli hedef çam fıstığı üretimi olduğundan dolayı diğer 

ağaçlandırma çalıĢmalarından ayrılmaktadır. Özellikle yayılıĢ gösterdiği bölgelerde orman 

köylüsüne önemli bir gelir kaynağı sağlamaktadır. Bu yönüyle orman köylüsü için oldukça 

büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden fıstıkçamı ağaçlandırmalarına gereken önem verilmeli ve 

var olan fıstıkçamı meĢcerelerinde iyi durumda olanların yapısı muhafaza edilmeli, bozuk yapıda 

olanlar için ise gerekli rehabilitasyon çalıĢmaları yapılmalıdır. 
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Kozalak verimi yüksek bireyleri belirleyip ve bunları klonal olarak çoğaltıp, klon arĢivleri ve 

plantasyonlar kurulmalı böylece gen kaynakları korunmalıdır (insitu, exsitu). Önemli gelir 

kaynağı olan Pinus pinea L. ormanlarının yaygınlaĢtırılması için yeni plantasyonların kurulması 

teĢvik edilmelidir. Böylece çam fıstığı üretimi artırılmıĢ olacaktır.  

 

Varolan ormanların devamlılığı ve ıslahı sağlanmalıdır. Diğer taraftan tarımsal ormancılık 

çalıĢmalarında fıstıkçamından yararlanılabilir (zeytinliklerin üstünde, altta korunga ekimi vb. 

yapılarak). Ayrıca gelecek nesiller için var olan genetik miras mutlaka korunmalı ve genetik 

çeĢitlilik generasyondan generasyona aktarılmalıdır.  
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Fıstıkçamı (Pinus pinea) Kabuğunun Tanen Bileşimi 

 Oktay GÖNÜLTAġ
1
, Mualla BALABAN UÇAR

1
 
 

1
Ġ.Ü. Orman Fakültesi, Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Bahçeköy, Ġstanbul 

 
Özet 

Bu çalıĢmada; odun dıĢı orman ürünleri içinde önemli bir yer tutan, yenilebilen ve kullanılabilen yağlı 

tohumlara sahip Fıstıkçamı (Pinus pinea) türünün, kabuk tanen bileĢimi incelenmiĢtir. Ülkemizde 

fıstıkçamının doğal yayılıĢ gösterdiği iki bölgeden, Çamfıstığı verim ömrünü tamamlamıĢ ağaçların 

kesilmesi ile oluĢan atık kabuklardan örnekler alınmıĢtır. Alınan kabuk örneklerinin kimyasal bileĢenleri, 

özellikle kabuk fenolik ekstraktifleri incelenerek kimyasal bileĢim ortaya konulmuĢtur. 

 

Kabuk örneklerinde metanol-su çözünürlüğü belirlendikten sonra toplam fenol miktarı tayin edilmiĢtir. 

Hidrolize tanenler olan gallo ve ellag taneni miktarları spektroskopik olarak belirlenmiĢtir. Kondanse 

tanen miktarları asit-butanol yöntemiyle spektrokopik olarak belirlenmesi yanı sıra stiasny sayısı yöntemi 

ile de belirlenmiĢtir. Ayrıca kabuk örneklerinde kül tayini, sıcak su çözünürlüğü, % 1 NaOH çözünürlüğü 

ve organik çözücü ekstraksiyonları gibi temel analiz yöntemleri de uygulanmıĢtır. Son aĢamada elde 

edilen tanen örneklerinde fonksiyonel grupları incelemek için FTIR analizleri yapılmıĢtır. 

 

Anahtar kelimeler:  FTIR, Pinus pinea, kabuk, tanen, fenolik bileĢikler 

 

Tannin Composition of Stone Pine (Pinus pinea) 

 

Abstract 
In this study, bark tannin composition of stone pine (Pinus pinea) was investigated and this species have 

edible oilseeds which can be used in food industry and an important  yield  in the non-wood forest 

products in Turkey. This species is naturally grown in two regions in our country after  end of life pine 

nuts yield the trees are  felled and the barks are  peeled. Chemical compounds of bark samples, especially 

bark phenolic extractives were investigated. 

 

The methanol-water solubility of bark samples was determined, after that total phenol content was 

assayed. As hydrolyzable tannins, amount of gallotannins and ellagitannins was assayed by 

spectrometrically. The content  of condensed tannin in the samples was determined by spectroscopically 

acid-butanol methods as well as stiasny number method gravimetrically. In addition, basic analysis 

methods such as determination of ash content, hot water solubility, 1% NaOH solubility and organic 

solvent extraction were applied in bark. In the last stage, functional groups in the tannin samples were 

identified by means of FTIR spectrums. 

 

Keywords: FTIR, Pinus Pinea, bark, tannin, phenolic compound 

 

 

1.Giriş 

Pinaceae familyasında yer alan Fıstıkçamı (Pinus pinea) Ege, Akdeniz sahilleri, Portekiz, 

Ġspanya, Ġtalya, Girit ve Türkiye‘de yayılıĢ gösteren çam türüdür. Fıstıkçamı türünün odunu 

sarıçam ve karaçam kadar değerli değilse de, reçine üretimi ve bazı yerel ihtiyaçların 

giderilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel bir park ağacıdır. Özellikle Akdeniz 

yörelerinde kurak ve sıcak yazlara çok iyi uyum sağlamaktadır. Ancak bu türün esas yararlanma 

Ģekli yenen yağlı tohumları olan yan ürünleridir (AnĢin ve Özkan, 1997). Odun dıĢı orman 

ürünleri içerisindeki en önemli ürünlerden biri olan çam fıstığı aynı zamanda önemli bir ihraç 
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ürünüdür ve orman köylüsüne önemli bir gelir getirmektedir. Bu nedenle ülkemizde bu türün 

geniĢ alanlarda özel ormancılığı da yapılmaktadır (Bozali ve diğ., 2006). 

 

Fıstık çamı türünün kozalak verimleri 80-100 yaĢına kadar artarak devam eder ve ilerleyen 

yaĢlarda verim gücü azalır (OGM, 1991). Kozalak verimleri düĢen fıstıkçamı ağaçları kesilerek 

gençleĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Bu kesimler sırasında ortaya çıkan kabuklar atık 

durumundadır. Ancak son yıllarda dünyada ağaç kabukları biobazlı doğal maddelerin üretimi 

için gerekli olan en önemli yenilenebilir hammadde kaynakları olarak görülmektedir. Bu 

kapsamda fıstıkçamı kabukları da hammadde olarak değerlendirilebilir.  

 

Kabuğun kimyasal yapısı oldukça karmaĢıktır. Kimyasal bileĢim açısından, değiĢik ağaç türleri 

arasındaki morfolojik elemanlara bağlı olarak farklılık gösterir. Odunda bulunan bileĢenlerin 

birçoğu aynı zamanda kabukta da bulunur fakat oranları farklıdır. Kabuğun kimyasal yapısı 

odundan polifenollerin ve süberinin bulunması, daha düĢük polisakkarit miktarı ve daha yüksek 

ekstraktif maddelerin bulunması ile ayrılmaktadır. Genel olarak iç kabuktan dıĢ kabuğa doğru 

ekstraktif ve polisakkarit miktarı azalmakta, lignin ve polifenolik maddelerin miktarı artmaktadır 

(Fengel ve Wegener, 1984). 

 

Kabuğun en önemli bileĢenlerinden biri tanenlerdir. Tanenler çok eski zamanlardan beri bilinen 

ve dericilikte sepi maddesi olarak kullanılan makromolekül bileĢiklerdir. Hayvan derisindeki 

proteinler ile etkileĢime sokulan tanenler derideki proteini çöktürerek derinin bozulmayan, esnek 

ve bakteri etkilerine karĢı stabil hale getirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca geleneksel olarak yerel 

halkın ihtiyaçları için bitkisel ilaçlarda; antiviral, antimikrobiyal ve antikansorejen etkileri nedeni 

ile tıpta ve farmakolojide doğal hammadde olarak bitki tanenleri kullanılmaktadır. Bunların 

dıĢında, boya endüstrisinde, bira ve Ģarabın berraklaĢtırılmasında da tanenlerden 

yararlanılmaktadır. Tanenler bu bakımdan odun dıĢı orman ürünleri arasında en önemli ikincil 

biokütlelerdir. Bununla birlikte günümüzde doğal ve yenilenebilir biokütle kaynakları özellikle 

kimya sanayinde her geçen gün artan kullanımı ve popülaritesi ile daha fazla önem 

kazanmaktadır. Bu kapsamda dünyada, özellikle 1970‘lerdeki petrol krizinden sonra bitki 

tanenlerini doğal fenolik kaynaklar olarak petrol türevi hammaddelerin yerine daha çok alanda 

ve daha etkin kullanmayı amaçlayan çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Tanenler düĢük formaldehit 

emisyonuna sahip doğal tutkal üretiminde, mürekkep üretiminde, tekstil ürünlerinin 

boyanmasında ve korozyon önleyici olarak ticari olarak üretilmektedir (Bisanda ve diğ., 2003). 

 

Bu çalıĢmadaki amaç, ilerleyen yaĢlarda fıstık verimi düĢen fıstık çamı ağaçlarının kesilmesi ile 

elde edilen fıstık çamı kabuklarının kimyasal bileĢimini inceleyerek yapıyı aydınlatmak ve 

kabuktan elde edilen tanenin kullanım yerleri için öneriler getirmektir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu araĢtırmada materyal olarak Pinaceae familyasından Pinus pinea (Fıstık çamı) türünün 

kabukları kullanılmıĢtır. Bu türün ülkemizde doğal yayılıĢ gösterdiği iki farklı bölge olan Bursa-

Armutlu Müftüçiftliği Mevkii ve Artvin-Çoruh Vadisi Cerattepe Mevkii‘nden (Gen Koruma 

Ormanı) birer adet ağaç kestirilmesi Ģeklinde alınmıĢtır.  

 

Fıstıkçamı kütüklerinden soyularak ayrılan kabuk parçaları Wiley değirmeninde öğütüldükten 

sonra TAPPI T 257 cm-85‘de verilen uygun analiz boyutuna (40-100 mesh) elenerek cam 

kavanozlara konulup etiketlendirilerek kimyasal analizler için hazırlanmıĢtır. 
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2.1. Temel Analizler 

Kabuk örneklerindeki anorganik madde miktarı TAPPI T 211 om- 85‘e göre belirlenmiĢtir. Sıcak 

su ekstraksiyonu ile odunsu bitki materyalinde bulunan anorganik maddeler, 

Ģekerler, tanenler, çözünür polisakkaritler, tuzlar, boyar maddeler, organik asitler, fenolik 

bileĢikler ve zamklar belirlenmektedir. Örneklerde sıcak su çözünürlüğü TAPPI T 207 om-88 

standardına göre ve  % 1‘lik NaOH çözünürlüğü TAPPI T-212 om-88‘e göre yapılmıĢtır. 

Organik çözücü ekstraksiyonları etanol ve siklohekzan kullanılarak sokslet ekstraksiyon 

sisteminde TAPPI T 204 om-88 standardına göre belirlenmiĢtir. 

 

2.2.Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi 

Kabuk örneklerinde metanol-su çözünürlüğü oda sıcaklığında ve çalkalayıcıda Balaban ve Uçar 

(2001)‘e göre yapılmıĢtır. Örneklerdeki kondanse tanen miktarı hakkında bilgi veren stiasny 

reaksiyonu için sulu tanen çözeltisi asidik ortamda formaldehit ile reaksiyona sokulmuĢ ve 

oluĢan çökeltiden gravimetrik olarak hesaplanmıĢtır (Yazaki ve Hillis, 1977). Ayrıca kondanse 

tanen miktarı spektroskopik bir yöntem olan asit-butanol yöntemine göre de anthosiyanidin 

reaktifi kullanılarak belirlenmiĢtir (Govindarajan ve Mathew, 1965) . Örneklerde toplam fenol 

tayini Folin–Ciocalteu methoduna göre eter fazı ve su fazında ayrı ayrı olmak üzere 

belirlenmiĢtir (Singleton ve Rossi, 1965). Hidrolize tanen olan gallo tanen miktarı ise, rodanin 

yöntemi ile UV spektrometrede absorbans ölçülerek hesaplanmıĢtır (Inoue ve Hagerman, 1988). 

Ellag taneni miktarı Bate-Smith (1972)‘e göre asidik sodyum nitrit yöntemiyle  spektroskopik 

olarak belirlenmiĢtir. 

 

2.3.FTIR Analizi 

KBr standart yöntemi kullanılarak Bio-Rad Excalibur seri FTS 3000 spektrometresinde ölçümler 

yapılmıĢtır. 1,5-2 mg toz kabuk örnekleri yaklaĢık 300 mg KBr ile basınç altında sıkıĢtırılarak 

tablet haline getirildikten sonra FTIR cihazına yerleĢtirilerek 600-4000 cm
-1

 arasında 

spektrumları alınmıĢtır. Her bir tablet için 4 cm
-1

 çözünürlükte 64 tarama yapılmıĢtır. 

 
 

3.Bulgular ve Tartışma 

Bu çalıĢmada Türkiye‘de doğal yayılıĢ gösteren fıstık çamı (Pinus pinea)‘nın iki ayrı bölgeden 

alınan kabuk örneklerinde daha önceki bölümde anlatılan temel analiz yöntemlerinin 

uygulanması ile elde edilen sonuçlar Tablo 1‘de verilmiĢtir. Örneklerdeki kül miktarı iğne 

yapraklı ağaç kabuklarında karĢılaĢılan değerlerdedir. Kabuk örneklerinin sıcak su ve  %1‘lik 

NaOH çözünürlük değerleri Hafızoğlu ve Usta (2005) tarafından aynı türün kabuğu ile ilgili 

bulunan değerlere göre daha yüksek olmuĢtur. Bu durum yetiĢme ortamının farklılığının yanı sıra 

örneklerde fenolik bileĢiklerin yüksek oranda bulunduğunu göstermektedir. Kabuk 

örneklerindeki ekstraktif madde miktarı ardıĢık alkol-sikloheksan ve alkol çözünürlüğü ile 

belirlenmiĢtir. Alkol-siklo heksan değerleri literatürdeki fıstık çamı kabuğuna ait değerlere 

kıyasla daha yüksek bulunmuĢtur (Hafızoğlu ve Usta, 2005). Alkol-sikloheksan ve alkol 

çözünürlüğü  diğer temel analiz sonuçlarında olduğu gibi Armutlu bölgesinden alınan örneklerde 

daha yüksektir. Örneklerdeki ekstraktif madde miktarının bir göstergesi olan bu çözünürlük 

değerlerinin, iki farklı bölgede bu Ģekilde farklılık göstermesi yetiĢme ortamı farklılığı ve iklim 

Ģartlarına bağlı olabilir. Özellikle Çoruh bölgesinden alınan kabuk örneklerinde daha düĢük 

ekstraktif madde miktarı belirlenmesi bu bölgenin Türkiye‘nin daha kuzey ve soğuk bölgesinde 

yer alması ile açıklanabilir. 
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Tablo 1. Örneklerde Temel Analiz Sonuçları 

 

Örnekler 

Kül  

Tayini 

(%) 

Sıcak Su  

Çöz.  

(%) 

%1 NaOH  

Çöz. 

(%) 

Alkol Siklo 

Hegzan Çöz. 

(%) 

Alkol  

Çöz. 

(%) 

Çoruh 2,18 21,61 47,54 17,21 2,08 

Armutlu 2,21 24,54 54,10 19,42 2,47 

*P. pinea 2,4 12,0 42,3 14,2 - 

                              *Değerler Hafızoğlu ve Usta, 2005‘ten alınmıĢtır. 

 

Fenolik bileĢiklerin izole edildiği metanol-su çözünürlüğü değeri,  diğer bir çam türü olan 

kızılçam kabuğuna  göre daha düĢük bulunmuĢtur (Özdemir 2010). Kabuk sıcak su ekstraktında 

belirlenen stiasny sayısı değerleri Tablo 2‘de verilmiĢtir. Bu sonuçlar bio tutkal araĢtırmalarında 

kullanılan bazı çam türü kabukları (Pinus brutia (88,8); Pinus halepensis Mill (80,3); Pinus 

Pinaster 88,5) değerlerine yakındır  (Özdemir 2010, Voulgaridis ve diğ.,1985; Vazgues ve diğ., 

2001). Kabuk taneninin tanen bazlı tutkal uygulamalarında kullanılabilmesi için stiasny sayısının 

en az 65 olması gerekmektedir (Hoong ve diğ.,2010). Bu sonuçlara göre fıstıkçamı kabuğu 

taneninin tutkal üretiminde kullanılması mümkündür.  

 

Kondanse tanen miktarının belirlendiği bir baĢka yöntem olan Asit-butanol yönteminde 

belirlenen proantosiyanidin miktarı P. brutia kabuğuna kıyasla daha düĢük  olurken, meĢe 

kabuğuna (3,22 mg/g) kıyasla çok daha yüksek bulunmuĢtur (Balaban ve Uçar, 2001). 
 

 

Tablo 2. Kabuklarda Metanol-Su Çözünürlüğü ve Kondanse Tanen Miktarları 

 

Örnekler 

Metanol-Su 

Çözünürlüğü 

(%)* 

Stiasny 

Sayısı 

Proantosiyanidinler 

(mg/g) 

  

Çoruh P. pinea 17,87 78,31 20,63 
  

Armutlu P. pinea 21,49 83,14 22,73 
  

*P. brutia 25.72 88,80 27.54   
  

                            *Değerler Özdemir, 2010‘dan alınmıĢtır. 
 

Kabuklardaki toplam fenol miktarı, eter fazı ve sulu faz ayrılarak spektroskopik olarak tayin 

edilmiĢ ve sonuçları Tablo 3‘de gösterilmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde sulu faz toplam fenol 

tayini sonuçları kızılçam kabuğuna yakın değerlerdedir. Ancak eter fazı toplam fenol tayini 

sonuçları daha düĢüktür. 
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Tablo 3. Örneklerde Toplam Fenol Miktarı 

 

Örnekler 
Toplam Fenol Tayini (mg/g) 

Eter Fazı Su Fazı 

Çoruh P. pinea 6,87 36,22 

Armutlu P. pinea 7,36 39,48 

*P. brutia 19,61 47,52 

                                *Değerler Özdemir, 2010‘dan alınmıĢtır. 
 

Kabuk örneklerindeki hidrolize tanen tayin sonuçları Tablo 4‘te verilmiĢtir. Spektoskopik ölçümler 

sırasında oluĢan renk reaksiyonu fıstıkçamı kabuk örneklerinde gallo tanen bulunduğu göstermiĢ ve 

miktarları belirlenmiĢtir. Ayrıca sodyum nitrit yöntemi ile spektroskopik olarak yapılan ellag taneni 

tayini, renk reaksiyonu oluĢmadığı için belirlenememiĢtir. Buradan fıstık çamı kabuk örneklerinde ellag 

taneninin bulunmadığı anlaĢılmaktadır. 

 

Tablo 4. Kabuklarda gallo ve ellag tanen miktarları 

 

Örnekler 
Hidrolize Tanenler (mg/g)* 

Gallo Tanen Ellag Taneni 

Çoruh 6,42 nd 

Armutlu 5,13 nd 

                                *Fırın kurusu kabuğa oranla 

 

ġekil 1‘de fıstıkçamı kabuk tanenine ait FTIR spektrumu verilmektedir.  3500-3250 cm
-1

 deki 

pikler fenolik yapıya farklı Ģekillerde bağlı olan OH gruplarını göstermektedir.  1800-700 cm
-1

 

bölgeleri ise karbonil ve fenolik gruplar ise sübstitüe olmuĢ aromatik yapıları göstermektedir 

(Giurginca ve diğ., 2007) . 1621-1463 cm
-1

‘de görülen pikler aromatik halkadaki ( -C=C-) etilen 

bağlarına aittir (Giurginca, 2007; Kim, 2003; Odozi, 1986; Pandey, 1997; Özacar, 2006; Özacar, 

2008; Yurtsever, 2008). 1315-1037 cm
-1

‘de belirlenen küçük piklerin tanenlerde bulunan fenol 

gruplarına ait olduğu düĢünülmektedir (Odozi, 1986; Özacar, 2008;  Yurtsever, 2008). 910-740 

cm
-1

‘de incelenen küçük piklerin benzen halkasındaki C-H bağlarına ait absorbsiyon bantları 

olduğu düĢünülmektedir (Giurginca, 2007; Odozi, 1986; Özacar, 2006; Özacar, 2008).  
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ġekil 1. Fıstıkçamı Kabuk Tanenine ait FTIR Spektrumu 

 

 
 

4. Sonuçlar 

Fıstıkçamı kabuğunun kimyasal yapısının özellikle fenolik bileĢenlerinin incelendiği bu 

çalıĢmada fıstık çamı kabuğunun önemli bir kondanse tanen kaynağı olduğu belirlenmiĢtir. 

Stiasny sayısı değerleri (83,14) oldukça yüksektir. Bu durumda fıstık çamı kabuk taneninin bio 

bazlı tanen tutkalı üretimine uygun olduğu söylenebilir. 

 

Ayrıca fıstıkçamı kabuk taneni deri endüstrisinde tabaklama amacıyla kullanılabilir. MeĢe 

palamudundan üretilen valeks taneni dericiler tarafından kullanıldığında elde edilen derinin daha 

sert ve kösele Ģeklinde olduğu görülmüĢtür. Öte yandan ithal tanenler olan mimoza ve kebraho 

taneni ile tabaklanan derilerin daha yumuĢak olduğu tespit edilmiĢtir. Bunun sebebi söz konusu 

ithal tanenlerin fıstık çamı kabuk taneni gibi kondanse tip tanen olmalarıdır.  

 

Tanen bileĢimi bakımından oldukça iyi sonuçlar veren bu türün kabuk potansiyeli hakkında bilgi 

bulunmamaktadır. Çünkü fıstıkçamı ağacı değerli yan ürünü olan fıstıklarından dolayı, 

korunmakta ve kesimi yapılmamaktadır. Ancak fıstık verimi düĢmüĢ ağaçların kesimi ve 

gençleĢtirme çalıĢmaları ile elde edilebilecek kabuk potansiyeli konusu araĢtırılmalıdır. 

 

Bu çalıĢma Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir.   Proje No: TP-902 
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Özet 

Geyik elması (Malus trilobata (Poir.) C.K. Schneid.), ülkemizdeki nadir bulunan ağaçlardan biridir. 

Genellikle ormanlarda ve tarım alanlarında serpili olarak görülmektedir. Çoğunlukla 350 ile 1450 m 

aralarında yayılıĢ göstermekte ve 10-14 m boya kadar ulaĢmaktadır. GüneĢli, kayalık ve kireçli alanları 

tercih etmektedir. Çiçek, yaprak ve taç yapısı bakımından dekoratif bir türdür. Türkiye‘de, halk arasında 

orman ağacı olarak görülmediğinden, yakacak odun kullanımı için birey sayıları hızla azalmıĢtır. Geyik 

elması gen kaynaklarının doğal ortamında korunması ve doğal ortamı dıĢında değerlendirmek amacıyla 

kapsamlı projelere ihtiyaç bulunmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Geyik Elması, Malus trilobata, Gen kaynaklarının korunması 

Some Biological Characteristics of Deer Apple (Malus trilobata (Poir.) C.K. Schneid.) 

Abstract 

Deer apple (Malus trilobata (Poir.) C.K. Schneid.) is one of the rare tree species in Turkey. The species is 

usually a scattered tree in forests and agricultural lands. This species mainly occurs at 350-1450 m 

altitude and grows to 10–14 m in the height. The tree usually prefers sunny places on rocky, limestone-

rich, or chalky soils. For its flowers, leaves, and crown structure, M. trilobata is a very ornamental 

species. In Turkey the number of M. trilobata has decreased dramatically as a result of their overuse as 

firewood since it is publicly perceived as a fruit tree rather than a forest tree. Comprehensive projects are 

needed to conserve its genetic resources in natural sites and to utilize in other areas. 

Key words: Deer Apple, Malus trilobata, Conservation of gene resources 

1. Giriş 

Malus trilobata (Poir.) C.K. Schneid.), Rosaceae (Gülgiller) familyasında yer alan tür genellikle 

5-10 m boylarında küçük bir ağaçtır. Uygun Ģartlarda 12 hatta 18 m‘ye kadar 

boylanabilmektedir. M. trilobata ilk kez Poiret tarafından 1810 yılında Crataegus trilobata 

olarak betimlenmiĢtir (Browicz ve Karaca, 1993). Tür üzerinde taksonomik olarak çok çalıĢılmıĢ 

olup, tür birçok araĢtırıcı tarafından farklı tarihlerde Rosaceae familyasında yer alan Crataegus 

(1810-Poiret), Pyrus (1825-De Candolle),  Sorbus (1841-Heynold), Cormus (1846-Decaisne), 

Eriolobus (1847-Roemer), Malus (1906-Schneider) cinslerine aktarılmıĢtır (Yaltırık, 1966; 

Browicz ve Karaca, 1993). Günümüzde genel olarak Malus cinsi içinde kabul edilmektedir 

(Janick, vd., 1996; Luby, 2003; Qian vd., 2006). 

Malus trilobata, Türkiye‘nin ilginç ve ender odunsu türlerindendir. Ülkemizdeki az bilinen 

orman ağaçlarından biri olup, son yıllarda türle ilgili bazı bilimsel çalıĢmalar yapılmıĢtır 

(Browicz ve Karaca 1993; IĢık ve Dönmez, 2004; Türkmen vd. 2004; Zahreddine, 2005; 

Gültekin vd., 2007; Yılmaz, 2008). 

Bu çalıĢmada türün ekolojisi, meyve ve tohum özellikleri, gövde formu, fenolojisi ve türün yerel 

halk tarafından kullanımı ile ilgili araĢtırma ve gözlem sonuçları aktarılmıĢtır. 
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2. Materyal ve Yöntem 

Yayılışı: M. trilobata, Yunanistan‘ın Kuzey Doğusunda, Bulgaristan‘da, Türkiye‘nin Güneyinde 

ve Batısında, Suriye‘nin Kuzey Batısında, Lübnan ve Ġsrail‘de yayılıĢ göstermektedir (ġekil 1). 

Türkiye‘den türü ilk toplayan kiĢi muhtemelen 1837 yılında Aucher-Eloy‘ dur. Bu ilk kayıt 

Manisa‘dandır (Browicz ve Karaca, 1993). Türün ülkemizde Balıkesir, Manisa, Ġzmir, Muğla, 

Antalya, Kütahya, UĢak, Isparta, Konya, Ġçel, KahramanmaraĢ, Gaziantep ve Hatay yörelerinde 

yayılıĢ gösterdiği ve yayılıĢının kesintiye uğradığı Trakya ile Güney Batı Anadolu‘da yeni 

kayıtlarının yapılmasının muhtemel olduğu belirtilmektedir (Browicz, 1982; Browicz ve Karaca, 

1993).  

 
ġekil 1.1. Malus trilobata (Poiret)Roemer ‗un dünyadaki yayılıĢı (Browicz ve Karaca, 1993). 

Ekolojisi: Türün doğada bulunduğu yerler, birlikte bulunduğu bitkiler, doğada gençleĢme 

durumu ile ilgili K.MaraĢ, Osmaniye, Adana ve Mersin‘de gözlemlerde bulunulmuĢtur. 

Meyve Özellikleri: meyveler Kadirli (Osmaniye), Önsen (K.MaraĢ) ve Bertiz (K.MaraĢ)‘den 

toplanmıĢtır (Çizelge 1). Her bir orijinden 100 meyvede ağırlıklar ölçülmüĢtür. Orijinler 

arasındaki farklılıklar varyans analizi ile test edilmiĢtir. 

Çizelge 1. ÇalıĢmada kullanılan meyve ve tohum materyali. 

Orijin Enlem Boylam 
Yükselti 

(m) 
Toplama Tarihi 

Tohum 1000-tane 

ağırlığı* (gr) 

Kadirli (Osmaniye) 
37° 21' 

22'' 
36° 10' 28'' 375 25 Ekim, 2006 31,05 

Önsen (K.MaraĢ) 
37° 31' 

08'' 
36° 47' 10'' 820 2 Kasım, 2006 28,23 

Bertiz (K.MaraĢ) 
37° 43' 

47'' 
37° 08' 32'' 1150 1 Kasım, 2006 33,56 

*hava kurusu, yaklaĢık % 8 nem içeriği. 

Çap ve Boy: K.MaraĢ, Osmaniye, Adana ve Mersin yörelerinden 35 ağaçta çap ve boy ölçümü 

yapılmıĢtır.  

Etnobotanik Bilgiler: Türün meyve ve odununun kullanımı ile ilgili Mersin, Adana, Osmaniye 

ve KahramanmaraĢ yöresinde ulaĢılabilen bilgiler derlenmiĢtir. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Malus trilobata’nın Bazı Ekolojik Özellikleri 

M. trilobata, Türkiye deki yayılıĢında orman kenarlarında, çalılıklarda, orman yolları boyunca, 

tarla aralarında ve yabani meyve bahçelerinde bulunmaktadır. Genel olarak özel mülkiyete ait 

alanlardaki birey sayısının, orman alanlarındakine göre daha fazla olduğu söylenebilir. 

Çoğunlukla güneĢli yerlerde görülmekte olup, ıĢık isteğinin yüksektir. Kapalılığın yüksek olduğu 

meĢcere altlarında, ıĢık azlığından dolayı yaĢayamamaktadır. Karstik sahaları, kireçtaĢlarını ya 

da kalkerli toprakları özellikle tercih etmektedir. 

YayılıĢı yaklaĢık olarak 350-1450 m yüksekliklerde yer almaktadır. Bu yükselti basamakları 

arasında en yaygın bulunduğu yükselti 500-1000 m‘dir. Kütahya ġaphane Dağında 1600 m‘ de 

tespit edilen genç bir birey türün Türkiye‘deki en üst yayılıĢ noktasıdır (Browicz ve Karaca, 

1993). M. trilobata‘nın Lübnan‘da 1000 m‘den baĢlayan yayılıĢı 1700-1800 m‘ye kadar devam 

etmektedir (Zahreddine, 2005). Türün en düĢük rakıma sahip yayılıĢı 50 m ile Bulgaristan‘da dır 

(Browicz ve Karaca, 1993). 

YayılıĢ gösterdiği alanlarda, alçak rakımlarda beraber bulunduğu bazı odunsu türler Ģunlardır: 

Pinus brutia, Quercus coccifera, Quercus cerris var. cerris, Styrax officinalis, Pistacia 

terebinthus subsp. palaestina, Fraxinus ornus subsp. cilicica, Cercis siliquastrum subsp. 

siliquastrum, Paliurus spina-christii, Fontanesia philliraeoides  subsp. philliraeoides, Quercus 

infectoria  subsp. boissieri, Arbutus andrachne, Spartium junceum ve Juniperus oxycedrus  

subsp. oxycedrus var. oxycedrus. Yüksek rakımlarda ise Abies cilicica subsp. cilicica, Cedrus 

libani, Pinus nigra subsp. pallasiana, Juniperus drupacea, Juniperus oxycedrus subsp. 

oxycedrus var. oxycedrus, Juniperus excelsa, Juniperus foetidissima, Fraxinus ornus subsp. 

cilicica, Acer monspessulanum, Ostrya carpinifolia ve Quercus libani Geyik elması ile aynı 

alanlarda yayılıĢ gösteren odunsu türlerdendir. 

3.2. Geyik Elması’nın Meyve ve Tohum Özellikleri 

Meyve ağırlığı bakımından Bertiz orijini ile, Kadirli ve Önsen orijini arasında belirgin bir fark 

bulunmaktadır (Çizelge 2). Ölçülen en düĢük ve en yüksek meyve ağırlığı 2,52 gr ve 24,29 gr 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Genel ortalama meyve ağırlığı 8,63 gr olarak bulunmuĢtur. Meyve çapı 

ise genellikle 2 cm ile 5 cm arasında değiĢmektedir. Yapılan gözlemlere göre meyve 

büyüklükleri, bireyler arasında ve yıldan yıla farklılıklar göstermektedir.  

 
Çizelge 2. DeğiĢik orijinlerden elde edilen meyvelerin ağırlık ortalamaları. 

Orijin N 
Ortalama Ağırlık 

(gr) 
Standart sapma 

En düĢük 

(gr) 

En yüksek 

(gr) 

Kadirli 100 7,79 b 3,52 2,52 19,12 

Önsen 100 7,90 b 2,61 3,72 15,22 

Bertiz 100 10,18 a 4,42 2,15 24,29 

Genel Ortalama 300 8,63 3,75 --- --- 

M. trilobata‘nın tohum özellikleri Yılmaz (2008) tarafından ayrıntılı olarak belirlenmiĢtir 

(Çizelge 3). Anılan çalıĢmaya göre, türün tohumları yaklaĢık 12 hafta soğuk katlama sonrasında 

yüksek çimlenme oranları sergilemektedir.  
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Çizelge 3. Orijinlerin farklı katlama sürelerinden sonra çimlenme oranları (@18 °C) (Yılmaz, 2008). 

Orijin 
Katlama Süresi 

4 hafta 8 hafta 12 hafta 

Kadirli 14,5 a 66,5 b 99,0 c 

Önsen 13,0 a 55,0 b 87,0 c 

Bertiz 6,5 a 29,0 b 98,5 c 

Average 11,3 a 50,2 b 94,8 c 
1
 Aynı sütun üzerinde aynı harfe sahip değerler arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır P< 

0.01. 

3.3. Gövde Formu ve Büyüme 

M. trilobata‘nın genç bireylerinde yapılan gözlemlerde dalların gövdeye 90º‘ye yakın bir açıyla 

bağlandığı, tepe sürgününe yakın dallarda ise açının daraldığı ve gövdeden çıkan sürgünlerin 

yukarı yöneldiği gözlenmiĢtir. Özellikle Kadirli yöresinde yapılan gözlemlerde olgun bireylerin 

dar tepeli olduğu ve bazı bireylerin kısmen piramidal forma sahip olduğu dikkati çekmektedir. 

KahramanmaraĢ, Dereköy ve Gaffarlı yörelerinde yaĢlı bireylerde yapılan gözlemlerde ise türün 

ileri yaĢlarda piramidal ve dar tepeli formunu kaybederek, yuvarlak bir tepe yapısına sahip 

olduğu anlaĢılmıĢtır. Bazı bireylerin olgunluk döneminde de dağınık bir tepe yapısına sahip 

olduğu görülebilmektedir. 

Tür, genellikle tek bir gövdeye sahiptir ve düzgün bir gövde vermektedir. Ancak ileri yaĢlarda bu 

düzgün görünüm kaybolmaktadır. Dipten itibaren çatal gövdelere veya belirli bir yükseklikten 

sonra çatallanan gövdelere de sıklıkla rastlanmaktadır. 

K..MaraĢ-Kazma bağlarında tespit edilen bir bireyin boyu 14 m ve K.MaraĢ-Önsen yöresinde 

bulunan bir bireyin çapı 75 cm olarak ölçülmüĢtür. Bu tespit edilen bireyler çapı ve boyu ölçülen 

bireyler içerisinde en uzun boylu ve en kalın çaplı ağaçlardır. 

Arazi gözlemlerinde türün kısa ömürlü bir tür olmadığı ancak örneğin Ardıçlar gibi uzun bir 

ömre de sahip olmadığı anlaĢılmıĢtır. Özellikle belirli bir çapa ulaĢan bireylerde çürümeler 

baĢlamaktadır. Gövdesi yaralanan ve kesilen bireylerin çok sayıda kök ve kütük sürgünü 

verebildiği tespit edilmiĢtir. 

 
 
ġekil 2. M. trilobata‘nın çap-boy eğrisi. 
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3.4. Fenolojisi 

M. trilobata çoğunlukla 350 m‘lerden 1450 m‘lere kadar yayılıĢ gösterdiğinden, türün yükseltiye 

bağlı olarak fenolojik safhalarında değiĢiklikler gözlemlenmektedir. Genel olarak, türün Mart ayı 

içerisinde tomurcuklarını patlattığı görülmektedir. Tür Mayıs ayında çiçeklenmekte, Mayıs ayı 

sonuna kadar çiçekler ağaçlar üzerinde kalmaktadır. Ağaçlar çiçekli durumdayken son derece 

dekoratif bir görünüm sergilemektedir.  

Mayıs ayı sonu, Haziran ayı baĢlarında meyve oluĢmaktadır. Meyvelerin olgunlaĢarak dökümü 

Ekim ve Kasım aylarında gerçekleĢmektedir. Dibine dökülen meyveleri çabuk çürümemekte, 

haftalarca yerde kalmaktadır. Bu yerde uzun süre kalan meyvelerle sonbahar ve kıĢ aylarında 

geyik ve at gibi hayvanlar beslenmektedir. Türün Geyik Elması ve At Elması adını bundan 

dolayı aldığı düĢünülmektedir.  

Yaprak renk değiĢimi ve meyve olgunlaĢması ekim ayından baĢlayarak, Kasım ayı sonuna kadar 

devam etmektedir. Ekim ayının ikinci yarısından itibaren ve Kasım ayı içerisinde yükseltiye 

bağlı olarak türün yaprakları dökülmekte, Aralık ayında tür tamamen yapraklarını dökmektedir. 

3.4. Geyik Elması’nın Bazı Etnobotanik Özellikleri 

Anadolu‘da bitkilerin değiĢik amaçlar için yerel halk tarafından kullanımı ile ilgili geniĢ bir bilgi 

birikimi bulunmaktadır (Yıldırımlı, 2004; Kendir ve Güvenç, 2010). Geyik Elmasının da farklı 

nedenlerle yerel insanlar tarafından değerlendirildiği görülmektedir. 

Geyik Elmasının olgun meyveleri toplanarak bazı yörelerde pazarlarda satılmaktadır. 

KahramanmaraĢ‘ta Ilıca ve Andırın pazarları, Yenicekale Köyü yol güzergahı, Osmaniye-Kadirli 

ve Mersin Silifke meyvelerinin satıldığı yerlerden bazılarıdır. KahramanmaraĢ‘ta At elması 

olarak bilinmektedir. 

Mersin –Silifke yöresinde türün meyvelerinden turĢu yapılmaktadır. Bu yörelerde tür "Geyicek" 

ismiyle bilinmekte ve turĢusu Geyicek turĢusu olarak satılmaktadır. Kesilip kurutulan meyveler 

(kak) hoĢaf yapılarak tüketilmektedir. Ayrıca meyvelerinden pekmez de yapılmaktadır.  

Osmaniye Kadirli yöresinde Çiğdemli köyünde türün meyvelerinin toplanıp satıldığı 

belirlenmiĢtir. Meyveler olgun halde toplanmıĢ ise kaynatmadan, olgunlaĢmadan toplanan 

meyveler ise kaynatılıp kurutularak satılmaktadır. Bu yörede türün dallarının boyar madde olarak 

kullanıldığı da ifade edilmiĢtir. Bu yörelerde tür hem "Geyik Elması‖ hem de ―At Elması " 

adlarıyla bilinmektedir. 

KahramanmaraĢ-Süleymanlı kasabasında (KıĢla köyü ve diğer köyler), Geyik elması 

meyvelerinin ekim ayının ikinci ve üçüncü haftalarında toplandığı ve samana gömülerek Kasım 

ayına kadar olgunlaĢmasının sağlandığı ifade edilmiĢtir. Bu yörelerde tür "Havraz‖ ve ―At 

Elması" adlarıyla bilinmekte ve meyvesi sade olarak veya turĢusu yapılarak tüketilmektedir. 

Doğu Akdeniz bölgesinde hemen birçok noktada özellikle geçmiĢ yıllarda türün yakacak odun 

olarak kullanıldığı da yaygın olarak ifade edilmektedir. Bu türün populasyonunun azalmasının en 

önemli nedeni, halk arasında ―meyve ağacı‖ olarak algılanması ve kesiminin yasak olmadığının 

düĢünülmesidir. Ayrıca türün odunundan geçmiĢ yıllarda kaĢık yapıldığı da belirtilmektedir. 

4. Sonuç ve Öneriler 

Geyik elması, en geniĢ yayılıĢını Güney Anadolu‘da yapan nadir bir orman ağacıdır. Bu tür 

genellikle ormanlarda ve tarım alanlarında serpili olarak bulunmakta, bazı noktalarda ise küçük 

gruplar görülebilmektedir. Ancak meĢcere kurmamaktadır. Az tanınan bir ağaç olan Geyik 

elması üzerine ülkemizde daha ayrıntılı çalıĢmalar yapılmalıdır. 
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Tür üzerinde en büyük tehdit türün özellikle yakacak odun ihtiyacı için kesilmesidir. Özel 

mülkiyete ait tarlalarda kesilmiĢ Geyik Elması dip kütüklerine birçok yerde rastlanmaktadır. 

Ülkemizdeki Doğu Akdeniz Bölgesinde türün yayılıĢ gösterdiği hemen her yörede türün yakacak 

amaçlı kesildiğinden dolayı çok tahrip edildiği gözlemlenmiĢtir. Bunun yanında yöre halkı türün 

meyvelerinden istifade ettiği için tarla içlerinde genellikle bir tekini bırakabilmektedir. 

Çiçek ve sonbaharda yapraklarının görünümü ile son derece dekoratif bir türdür. Bu orman ağacı 

günümüze kadar halk arasında meyve ağacı olarak değerlendirilmiĢ ve yakacak odun kullanımı 

için kesilerek birey sayıları hızla azalmıĢtır. 

Bu türün tespit edilen en boylu ve çaplılarından olan ve aynı zamanda halen sağlıklı olan bazı 

bireyleri anıt ağaç olarak kayıt altına alınmalıdır. Örneğin KahramanmaraĢ Dereköy‘de bulunan 

(37° 01‘ 28‖ D; 37° 35‘ 01‖ K) 12 m boy ve 68 cm çapındaki birey ve KahramanmaraĢ 

YeĢilyöre‘deki (36° 43‘ 38‖ D; 37° 23‘ 02‖ K) 11,5 m boy ve 65 cm çaplı birey ―anıt ağaç‖ 

olarak tescil edilmelidir. 

Geyik elması gen kaynaklarının korunması ve populasyonun eski durumuna getirilmesi için 

kapsamlı bir koruma programına ihtiyaç bulunmaktadır. Birçok bireyinin bir arada bulunduğu 

birkaç alan ―Geyik elması gen koruma alanı‖ olarak ayrılmalıdır. Özellikle yaĢlı bireyleri 

belirlenerek koruma altına alınmalıdır. DeğiĢik yörelerdeki mevcut bireylerden tohum 

toplanarak, tohum bankalarında depolanmalıdır. Fidan üretimi yaygınlaĢtırılarak, kırsaldaki ve 

kentlerdeki ağaçlandırma çalıĢmalarında değerlendirilmelidir. 
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Özet 

Doğal ve kültürel kaynakların hızla tükendiği günümüzde mevcut kaynaklar da yanlıĢ alan kullanımları 

nedeniyle yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Doğru ve etkili kaynak yönetimi ve plan 

kararlarının alınabilmesi için, ekolojik yapıyı korumayı hedefleyen alan kullanımlarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Doğal kaynak değerleri bakımından ormanların önemi nedeniyle korunması, geliĢtirilmesi 

ve ekolojik yapısına uygun potansiyel orman alanlarının belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalıĢma 

kapsamında, KahramanmaraĢ AfĢin ve Elbistan ilçesi ekolojik yapısına uygun potansiyel orman alanları 

belirlenmiĢtir. AfĢin ve Elbistan ilçesinin doğal ve kültürel kaynak değerleri ele alınarak orman 

potansiyeline sahip alanlar için ekolojik uygunluk haritası oluĢturulmuĢtur. Ekolojik uygunluk haritasının 

oluĢturulması ve analiz çalıĢmalarında Cografi Bilgi Sistemleri tekniklerinden yararlanılmıĢtır. Sonuçta, 

AfĢin ve Elbistan ilçelerinin ormanlık alanlar bakımından potansiyelinin yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Alan kullanımı, ekolojik uygunluk, orman, CBS, AfĢin, Elbistan 

Abstract 

While natural and cultural resources have been wasted nowadays, available natural resources are facing 

with extinction due to the wrong land use. It is essential to determine land uses that protect ecological 

structure in order to manage resources efficiently and make planning decisions. It is highly important that 

forests should be protected for their natural resource values and to determine potential forest land that is 

suitable for its ecological structure. In this study, potential forest land has been determined which is 

suitable for ecological structure in Afsin and Elbistan districts of KahramanmaraĢ. Ecological suitability 

map has been created for potential forest land by taking natural and cultural resource values of Afsin and 

Elbistan districts. GIS techniques have been used during the development of ecological suitability map 

and analysis. In conclusion, it was determined that the districts of Afsin and Elbistan were found to be 

highly suitable in terms of forest land.    

Keywords: Land use, ecological suitability, forest, GIS, Afsin, Elbistan 

 

1.Giriş 
 

Endüstri ve sanayileĢme sürecindeki geliĢmelere paralel olarak hızlı nüfus artıĢı nedeniyle doğal 

kaynaklar insanlığın ihtiyaçlarını karĢılamakta yetersiz kalmaktadır. Yüzyıllar boyunca insanlar 

daha rahat, huzurlu ve konforlu bir yaĢam için çevresini ve doğasını kendi çıkarları için 

acımasızca ve bilinçsizce yok etmiĢtir.  

 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli karakteristiklerinden birisi, modern endüstrileĢme ile 

toplum yaĢamında büyük geliĢmelerin olmasıdır. Tekniğin ilerlemesi buna bağlı olarak yaĢam 

düzeyinin yükselmesi, yeni istek ve gereksinimleri geometrik dizi Ģeklinde artırmıĢtır. Bu da 

doğal kaynaklar üzerindeki antropojen baskıların gittikçe Ģiddetlenmesi sonucunu doğurmuĢtur 

(Çepel, 1994). Kaynakların hızla yok olup gittiği günümüzde, doğal ve kültürel kaynak 

değerlerinin koruma kullanma dengesi gözetilerek doğru ve etkili bir biçimde planlanması artık 
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kaçınılmaz olmuĢtur. Türkiye‘de de dünya gündemi yakalanarak ekolojik unsurların kentleĢme 

ile iliĢkilerinin kurulması önem taĢımaktadır. YerleĢim, sanayi, tarım, orman, koruma alanları ve 

sulak alan kullanımının ekolojik planlanması kaçınılmazdır (Yılmaz, 1998).  

 

Alan kullanım planları coğrafik, sosyal, sosyo-ekonomik, geliĢim planları, nüfus geliĢimi, alan 

kullanım kontrolü, zonlama ve yasal dayanaklar gibi pek çok faktöre bağlıdır (Kim et al., 2002). 

Alan kullanım çalıĢmalarında ekolojik özellikler ve süreçler ile sürdürülebilirlik göz önünde 

bulundurulmamaktadır. Projeler çoğunlukla kentsel gereksinimlere göre üretilmektedir. Bu 

nedenle ekolojik bozulmalar oluĢmakta ve yaĢam ortamı kalitesi düĢmektedir (ġahin, 1996).  

Ekolojik planlamalarda amaç; sosyal ve ekonomik planlarla birlikte alan kullanımlarının 

etkileĢimlerini belirleyerek, olumsuz etkileri en aza indirmek, doğal kaynakları koruyup 

geliĢtirmek ve alan kullanımları için optimal uyumu sağlamaktır (Karaelmas, 2003; Altaban, 

1996). 

Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde pek çok kurum tarafından, analiz ve 

değiĢimlerin tespitinde ideal araçlar olarak kullanılmaktadır. Koruma-kullanma dengesi 

gözetilerek ekolojik açıdan planlama yaklaĢımlarının sergilendiği bir çok çalıĢmada, peyzaj 

ekolojisi, peyzaj planlama, alan kullanımları ve alan kullanımlarındaki değiĢimlerin 

belirlenmesinde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri hassas ve yüksek doğruluktaki 

verinin oluĢturulması açısından bir araç olarak kullanılmıĢtır (Cengiz, 2003; Güngör, 2003; 

Zengin, 2007; Oğuz ve Zengin, 2009). Etkili bir kaynak yönetimi planının yapılabilirliği alan 

kullanım tiplerinin belirlendiği sayısal verilerle sağlanmalıdır. Bu kapsamda, AfĢin-Elbistan 

ilçesindeki potansiyel orman alanlarının belirlenmesi amacıyla, doğru ve hassas bilgilerin 

üretilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerinden yararlanılarak sayısal haritalar 

üretilmiĢ ve analizler yapılmıĢtır. Analizler neticesinde AfĢin ve Elbistan ilçesi toprakları 

üzerinde, ekolojik yapıya uygun potansiyel orman alanları varlığının yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

2.Materyal ve Metot 

2.1.Materyal 

AraĢtırma alanını KahramanmaraĢ ilinin kuzeyinde yer alan ve 389.340 ha. alana sahip AfĢin 

(156.578 ha.) ve Elbistan (232.762 ha.) ilçe sınırları oluĢturmaktadır. AfĢin ve Elbistan ilçeleri, 

Orta Anadolu Bölgesinin Yukarı Kızılırmak, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat bölümleriyle, KahramanmaraĢ ĠI merkezinin 

kuzeyinde, Doğu Toroslar'ın kuzeye uzandığı Binboğa Dağları'nın eteklerinde yer alır. ÇalıĢma 

alanı, yazları sıcak ve kurak, kıĢları nispeten soğuk ve kar yağıĢlıdır (Anonim, 2011). AfĢin 

ilçesinin rakımı 1240 m., Elbistan ilçesinin rakımı 1150 m.‘dir (ġekil 1). En düĢük sıcaklıklar 

AfĢin ilçesinde -26,8
0
C iken Elbistan ilçesinde -31,5

0
C; en yüksek sıcaklıklar AfĢin‘de 37,5

0
C, 

Elbistan‘da 40
0
C olarak ölçülmüĢtür. Ortalama yıllık yağıĢ miktarı AfĢin‘de 419,2 mm. iken 

Elbistan‘da 387,9 mm.‘dir (DMĠM, 2009).  AfĢin ve Elbistan Akdeniz ikliminin hakim olduğu 

KahramanmaraĢ ve çevresinden özellikle orman varlığı bakımından önemli farklılıklar 

göstermektedir. Ormanlık alanlardaki bitki örtüsü Göksun ilçesinden sonra AfĢin ve Elbistan 

sınırları içinde tamamen kesilmektedir. Yarı kurak iklim özellikleri nedeniyle çalıĢma alanı bitki 

örtüsünde ardıç (Juniperus sp.), MeĢe (Quercus sp.), Karaçam (Pinus nigra), Sedir (Cedrus sp.) 

türleri ile step ve tundra görünümlü çalılıklar ve otsu türler yer almaktadır.   
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ġekil 1. AfĢin ve Elbistan ilçelerinin lokasyonu. 

ÇalıĢma materyali olarak, AfĢin ve Elbistan ilçelerini kapsayan 44 adet 1/25.000 ölçekli 

topoğrafik harita (ġekil 2), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1 /100.000 ölçekli arazi varlığı 

haritaları, Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü iklim verileri, ESRI firmasının il ve ilçe 

sınırları sayısal verileri, ArcGIS 9.3 yazılım programından yararlanılmıĢtır. 

 

ġekil 2. ÇalıĢma alanında kullanılan topoğrafik haritalar 
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2.2.Metot 

Yöntem olarak, elde edilen verilerin ıĢığı altında alan kullanım tipi olarak Orman alanları için 

doğal faktörler ve bunların alt faktörleri belirlenmiĢtir. Seçilen doğal faktörler ve alt faktörlerin 

değerlendirilmesinde AfĢin ve Elbistan‘ın ekolojik yapısı ve alan özelliklerine göre, OrtaçeĢme 

(1996), Yılmaz (1998), Cengiz (2003), Karaelmas (2003) ve Zengin (2007) tarafından optimal 

alan kullanım önerileri ve peyzaj değerlendirme ile ilgili geliĢtirdikleri yöntemlerden 

yararlanılarak, araĢtırma amacına uygun birleĢtirilmelerine dayalı bir yöntem belirlenmiĢtir. 

Ekolojik uygunlukların saptanmasıyla ilgili olarak McHarg (1992) ve Lyle (1985)‘nin peyzaj 

değerlendirme ve öncelikli alan kullanım önerileri dikkate alınarak doğal potansiyelin envanteri 

çıkarılmıĢ, elde edilen verilere bağlı olarak ekolojik yapıya uygun potansiyel orman alanları 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yöntemin uygulanabilirliği için CBS tekniklerinden yararlanılmıĢtır. 

Değerlendirme faktörleri olarak; Arazi kabiliyet yetenek sınıfları, toprak derinliği, erozyon 

durumu, eğim ve bakı faktörleri ele alınmıĢtır. Değerlendirme faktörleri alt birimlerine 1 ile 4 

arasında değiĢen puanlar verilerek uygunluk değerleri oluĢturulmuĢtur. Değerlendirmede 4-Çok 

Uygun, 3-Uygun, 2-Az Uygun ve 1-Uygun Değil Ģeklinde sıralanmaktadır. Birden çok alt 

birimin eĢit derecede etkisi durumunda ise her iki alt birimde aynı değeri alabilmektedir.  

Ekolojik yapıya uygun alan kullanımlarının belirlenmesi üzerine yapılan çalıĢmalarda, çalıĢma 

alanına ve veri teminine bağlı olarak farklı arazi kullanım tipleri ve değerlendirme faktörleri 

tercih edilmiĢtir. Buna göre AfĢin ve Elbistan ilçelerinde arazi kullanım tipi olarak orman 

alanları seçilmiĢ ve veri teminine bağlı olarak da orman alan kullanım tipi için oluĢturulan 

değerlendirme faktörleri ve uygunluk değerleri Çizelge 1‘de verilmiĢtir. 

Çizelge 1. Orman alanlarının belirlenmesinde seçilen değerlendirme faktörleri ve uygunluk 

değerleri. 

Alan Kullanımı Değerlendirme 

Faktörleri 

Seçilen Alt Birimler Uygunluk Değeri 

 

O
R

M
A

N
 A

L
A

N
L

A
R

I 

 

 

Arazi Kabiliyet  

Yetenek Sınıfları 

I.Sınıf 

II.Sınıf 

III.Sınıf 

IV.Sınıf 

VI.Sınıf 

VII.Sınıf 

VIII.Sınıf 
 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

4 
 

 

Toprak Derinliği 

Çok Sığ (0-20cm.) 

Sığ (20-50cm. 

Orta Derin (50-90cm.) 

Derin (90 cm. +) 
 

1 

2 

3 

4 
 

 

Erozyon 

Çok Az 

Orta 

ġiddetli 

Çok ġiddetli 
 

1 

2 

3 

4 
 

 

 

Eğim 

Düz ve Düze Yakın (% 0-2) 

Hafif Eğimli (%2-6) 

Orta (%6-12) 

Dik (%12-20) 

Çok Dik (%20-30) 

Sarp (%30 +) 
 

1 

2 

3 

4 

4 

4 
 

 

 

Bakı 

Düzlük Alanlar  

GüneĢli Bakılar 

(G,GD,GB,B) 

1 

2 
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Gölgeli Bakılar 

(K,K,KB,D) 
 

4 
 

3.Bulgular 

3.1.Arazi Kabiliyet Yetenek Sınıfları 

Arazi kabiliyet yetenek sınıflarından V.sınıf topraklar  çalıĢma alanında yer almamaktadır. VII. 

ve VIII. Sınıf topraklar toplam alanın % 53‘üne tekabül etmektedir. Bunun 159.807 ha.‘lık alanı 

VII. Sınıf arazilerden oluĢmaktadır. Özellikle Elbistan Ovası ve AfĢin düzlük alanlarında 

gerçekleĢtirilen tarım faaliyetleri için elveriĢli alanlar (I,II,III ve IV.sınıf) toplam alanın % 40‘ını 

oluĢturmaktadır (ġekil 3; Çizelge 2). 

 
ġekil 3. Arazi kabiliyet yetenek sınıfları haritası. 

 

Çizelge 2. Arazi kabiliyet yetenek sınıfları alansal dağılımı. 
Faktör/Alt 

Faktör 

I II III IV VI VII VIII Diğer 

A.K.Y.S (ha.) 55.654 47.819 28.356 23.460 25.019 159.807 47.501 1.724 

 

3.2.Büyük Toprak Grupları 

 

ÇalıĢma alanı sınırlarında 10 farklı büyük toprak grubu bulunmaktadır. Kahverengi topraklar % 

62‘lik bir orana sahip olup tüm alanda baskın olan toprak grubudur (ġekil 4; Çizelge 3). 
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ġekil 4. Büyük toprak grupları haritası. 

Çizelge 3. Büyük toprak grupları alansal dağılımı. 
Faktör/Alt 

Faktör 

A B F K U X C H M N Diğer 

BTG (ha.) 26.117 238.262 36.540 35.382 15.061 22.796 3.858 151 5.152 4.297 1.724 

 

3.3.Toprak Derinliği 

Toprak derinliği bakımından arazide en fazla alanı 0-20cm. derinliğindeki topraklar % 44‘lük bir 

orana sahiptir (Çizelge 4).. 90cm. ve üzerindeki topraklar ise  % 27‘lik bir oranla ikinci sıradadır 

(ġekil 5). 

 
ġekil 5. Toprak derinliği haritası. 

Çizelge 4. Toprak derinliği alansal dağılımı. 
Faktör/Alt Faktör 0-20cm. 20-50cm. 50-90cm. 90cm. + Diğer 

Toprak Derinliği (ha.) 170.437 42.845 68.620 105.714 1.724 
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3.4.Erozyon Durumu 

 
ġekil 6. Erozyon durumu haritası. 

ÇalıĢma alanı topraklarının %36‘sı çok Ģiddetli erozyona maruz kalmaktadır. ġiddetli derecede 

erozyona kalan topraklar ise %23‘lük bir orana sahiptir. Genel olarak çalıĢama alanının büyük 

oranlarda (%59) erozyona maruz kaldığı görülmektedir (ġekil 6; Çizelge 5). 

 

Çizelge 5. Erozyon durumu alansal dağılımı. 
Faktör/Alt 

Faktör 

Çok Az Orta Şiddetli Çok 

Şiddetli 

Diğer 

Erozyon(ha.) 7.0545 89.620 88.496 138.955 1.724 

 

3.5.Eğim Durumu 

 

Eğim durumu bakımından çalıĢma alanının %13‘ü sarp, %19‘u çok dik ve %15‘i dik alanlardan 

oluĢmaktadır. Bu durum erozyonun çok Ģiddetli olmasındaki en önemli faktörlerdendir (ġekil 7; 

Çizelge 6).  

 
ġekil 7. Eğim durumu haritası. 
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Çizelge 6. Eğim durumu alansal dağılımı. 
Faktör/Alt 

Faktör 

% 0-2 % 2-6 % 6-12 % 12-20 % 20-30 % 30 + Diğer 

Eğim(ha.) 72.935 53.988 76.187 58.703 74.944 50.859 1.724 

 

3.6.Bakı Durumu 

 

Bakı durumu bakımından en fazla herhangi bir bakısı olmayan düzlük alanlar (%26) çalıĢma 

alanı genelinde yer almaktadır. Kuzey bakılar %27‘lik bir alana sahipken, güney bakılar %47‘lik 

bir alana sahip olduğu görülür (ġekil 8; Çizelge 7). 

 
ġekil 8. Bakı durumu haritası. 

 

Çizelge 7. Bakı durumu alansal dağılımı. 
Faktör/Alt 

Faktör 

Düzlük K KD D GD G GB B KB Diğer 

Bakı(ha.) 79.524 18.268 26.678 24.848 23.591 44.518 78.305 36.846 35.450 1.724 

 

3.7.Mevcut Alan Kullanımı 

 

Mevcut alan kullanımları bakımından çalıĢma alanının tarım ve mera alanları olarak 

kullanımlarının yoğun olduğu görülmektedir (ġekil 9; Çizelge 8). 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

431 

 

 
ġekil 9. Mevcut alan kullanım haritası 

 

Çizelge 8. Mevcut alan kullanımları alansal dağılımı. 
Faktör/Alt 

Faktör 

Mera Çayır Fundalık Orman Tarım Diğer 

M.A.K 181.036 155 3.978 26.665 175.782 1.724 

3.8.Hidrolojik Yapı 

 

Elbistan‘ın 3 km Güneydoğusunda, PınarbaĢı‘ndan doğan ve Elbistan‘ın ortasından Ceyhan 

ırmağı geçmektedir. Elbistan içme suyunu da buradan alır. Akdeniz Bölgesi‘nin büyük 

akarsularından olup uzunluğu 509 km‘dir. Çukurova‘da geniĢ bir delta oluĢturarak Akdeniz‘de 

Ġskenderun Körfezi‘ne dökülür.  

 

 
ġekil 10. Hidrolojik yapı haritası. 

 

Hurman Çayı : AfĢin ilçesinin kuzeyinde bulunan topraklardan doğan nehir ilçeyi ikiye bölerek 

Elbistan ilçesinden Ceyhan nehrine karıĢır. Ġlçenin en önemli akarsuyunu teĢkil eder. Bu çayın 

uzunluğu ilçe dahilinde 51 km. Ġlçe dıĢından Ceyhan çayına kadar 13 km.dir. 
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Göksun Çayı : Göksundan doğan çay ilçe genelindeki toprakların kısa bir bölümünü enine kat 

ederek Ceyhan nehrine karıĢır. 

 

Mağragözü Çayı : Bazı yıllar kaynağı kuruyan kar suyu kaynağına sahip olan bu çay ilçe 

merkezinin kuzeyinde bulunan Emirilyas Köyü, Mağragözü bölgesinden baĢlayarak Hurman 

çayına karıĢır. 

 

 

3.9.Afşin-Elbistan İlçesi Potansiyel Orman Alanları 

 

Analizler neticesinde AfĢin-Elbistan ilçelerinin ormanlık alanlar bakımından ekolojik 

potansiyelinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Mevcutta oldukça az olan orman 

varlığının analizler neticesinde potansiyelin yüksek olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 11).  

 

 

ġekil 11. AfĢin-Elbistan ilçesi potansiyel orman alanları haritası. 

Çok uygun alanlar 87.649 ha.‘lık bir alanla toplam alanın %23‘ünü oluĢtururken, uygun alanlar 

199.984 ha.‘lık alanla toplam alanın %51 kısmını oluĢturduğu belirlenmiĢtir (Çizelge 9). 

Ekolojik bakımdan orman potansiyeline sahip alanlardan Çok Uygun ve Uygun alanlar toplam 

alanın % 74‘ü gibi çok büyük bir alanı kaplamıĢ olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 9. AfĢin-Elbistan ilçesi potansiyel orman alanları alansal dağılımı. 
Uygun Değil Az Uygun Uygun Çok Uygun 

5.248 96.459 199.984 87.649 

 

4.Sonuç ve Öneriler 

AfĢin-Elbistan ilçelerine ait orman potansiyelinin belirlenmeye çalıĢıldığı bu çalıĢmada, orman 

potansiyeli oluĢturan topraklar ekolojik açıdan çok yüksek derecede uygunluk sergilemektedir. 

Bu alanlarda toprağın erozyonla kaybolmasını beklemeden gerekli yasal düzenlemeler 

oluĢturularak, iklim ve toprak Ģartlarına uygun doğal bitki örtüsü ile uyumlu ağaçlandırmalar ve 

dolayısıyla ormanlaĢtırma çalıĢmaları ekolojik yapıya uygun olacak Ģekilde acilen baĢlanmalıdır.  

 

Ülkemizin en önemli Santrallerinden biri olan AfĢin-Elbistan Termik Santralinin bu iki ilçenin 

sınırları içerisinde bulunması nedeniyle meydana getirdiği çevresel kirlilik ve beraberinde 

meydana getirdiği pek çok sağlık problemlerinin azaltılması bakımından da bu çalıĢmanın 

sonucunda elde edilen verilerin uygulamaya aktarılması ayrı bir öneme sahip olacaktır. 
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Özet 
Kontrplak üretiminde genellikle kullanılan ağaç türleri kayın, kızılağaç, kavak, ladin, çam, okume, tetra, 

ozigo ve diğer tropik türlerdir. Ülkemizde genelde kayın ağacının kullanılması, hammadde temini ve 

maliyeti gibi problemleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle değiĢik ağaç türlerinin kontrplak 

üretiminde kullanılması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Bu çalıĢmada özellikle Avrupa, Baltık 

ülkelerinde, Polonya, Belarus ve Rusya‘da kontrplak sektöründe kullanılan önemli ağaç türlerinden biri 

olan HuĢ ağacının kayın ağacına alternatif olarak kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda 

HuĢ ağacından üretilen kontrplakların göstermiĢ olduğu teknolojik özelliklerin kayın kontrplaklara yakın 

değerler verdiği ve kullanım amacına göre istenilen standartları karĢıladığı belirtilmektedir. Ayrıca huĢ 

ağacından üretilen kaplamalar, kayın ağacından üretilen kaplamalar ile görünüm ve renk açısından 

karĢılaĢtırıldığında benzerlikleri dikkat çekici bir diğer noktadır. Yurdumuzda Ġç Anadolu Bölgesi, Doğu 

Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek kesimlerinde huĢ türlerinin yayılıĢı 

görülmektedir. HuĢ ve Kayın ağacından üretilen kontrplakların; yoğunluk, çekme-makaslama direnci, 

eğilme direnci ve eğilmedeki elastiklik değerleri belirlenmiĢtir. HuĢun mekanik özellikleri kayından daha 

düĢük bulunmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: HuĢ ağacı, Eğilme Direnci, Elastikiyet Modülü, YapıĢma Direnci 

 

 

The Usage Of Bırch Wood In Plywood Manufacturıng As Alternatıve To Beech Wood 

 

Abstract 
Plywood  is usually used in the production of the some common species such as beech, alder, poplar, 

spruce, pine, okume, tetra,ozigo and other tropic species. Because of the beech tree is often used species 

in our country brings the high cost of raw material supply. Therefore, the use of different tree species, 

emphasizes the necessity to manufacture plywood. In this study, birch tree, an important tree species 

which is particularly used in Europe, the Baltic States, Poland, Belarus and Russia in plywood industry 

was investigated as an alternative to beech wood. Studies in literature shown that the technological 

properties of birch plywood have near values when compared to the beech plywood and meet the required 

standards. On the other hand, veneers produced birch have similar appearance and colour compated to 

beech veneers. In this study, the specific gravity, shear strength, bending strength and  modulus of 

elasticity values of birch and beech plywood were determined. Mechanical properties of plywood panels 

manufactured from beech wood were higher than those of panels from birch veneers. 

 

Keywords: Birch, Bending strength, Modulus of elasticity, Shear strength 

 

1. Giriş 

Kontrplağın teknolojik özellikleri üzerine etkili olan en önemli faktör üretiminde kullanılan ağaç 

türüdür. Bir çok ağaç türü kontrplak üretiminde değerlendirilebilmektedir. Ancak genel, 

dekoratif yada yapı maksatlı kullanılacak kontrplak üretiminde ağaç türünün seçimi önemli 

mailto:61evrenosman@gmail.com
mailto:iaydin@ktu.edu.tr
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bulunmaktadır. Ülkemizde genel amaçlı kontrplakların üretiminde okume, kayın ve melez kavak 

türleri daha çok kullanılmaktadır (Çolakoğlu, 2001).  

 

Ülkemizde kontrplak endüstrisinde değerlendirilen kayın (Fagus orientalis) son yıllarda soyma 

kaplama üretimi için, Bağımsız Devletler Topluluğundan ithal edilenler hariç tutulursa, uygun 

çap ve formda yeteri kadar bulunamamaktadır. Buna rağmen bir çok kullanım alanında kayın 

kontrplaklar tercih edilmektedir. Kayın ağacının ülkemizde istenilen kalite, miktar ve 

randımanda bulunamaması sonucu yurt dıĢından ithalatına ağırlık verilmiĢtir. Genel amaçlı 

kontrplak üretiminde huĢ kontrplak da kullanılmaktadır. HuĢ kontrplak üretiminde, hammadde 

ülkemiz ormanlarından ve yurt dıĢından karĢılanabilir. Ġthal huĢ tomruğu, kayına göre daha az 

maliyetle birlikte ülkemize getirilmekte ve üretime alınmaktadır. Ayrıca huĢ ağacından elde 

edilen kontrplakların renk ve  görüntüsü kayın kontrplağa benzemektedir. HuĢ ağacının kayın 

ağacına göre daha düĢük çaplarda olduğu bilinmektedir ve bu da randımanı etkilemektedir. 

 

Kayın odununun ülkemizde ve Avrupa‘da genel amaçlı kontrplak üretiminde çok önemli bir 

konumu vardır. Kayın tomruklar homojen bir yapıya, buharlamadan sonra düzgün bir yüzeye, 

homojen bir renge ve yeterli direnç özelliklerine sahiptir. Buna rağmen kayında kırmızı yürek 

oluĢumu, kesim çağına gelebilmesi için uzun yıllar geçmesi ve kontrplak üretimi için yüksek 

maliyetler içermesi gibi dezavantajları vardır. 

 

Soyma kaplama üretiminde özellikle Avrupa, Baltık ülkelerinde, Polonya, Belarus ve Rusya‘da 

kontrplak sektöründe kullanılan huĢ tomrukların kayın tomruklara alternatif olarak kullanılması 

düĢünülmektedir. Bu türün anavatanı Avrupa ve Asya‘dır. Çoğunlukla 20-25 metreye kadar 

bazen da 30 m‘ye kadar boylanabilen, sarkık dallı, gövdeleri kar gibi beyaz ince kabuklu, 

yaprağını döken bir ağaçtır.  

HuĢ; 1300 m‘den 3000 m‘ye kadar rakımda yetiĢebilen, ılıman ve serin yerlerin ağacıdır. IĢık 

gereksinimi çok yüksek olup, hızlı büyümektedir. Nemden hoĢlanmakta, zengin ve fakir 

topraklarda yetiĢmekte, ilk yıllarda yavaĢ büyüyüp, sonra hızlı büyümektedir. 50 yasından sonra 

büyüme durmaktadır. Populus tremula gibi öncü ağaçlardandır ve kısa ömürlüdür. Çok geniĢ bir 

coğrafi yayılıĢa sahiptir. Kuzey yarım kürede, Avrupa, Asya, Finlandiya, Ġsveç, Norveç, Rusya 

ve Orta Avrupa‘da yaygındır. Orman kenarlarında, çayır ve turbalık alanlarda, humusça fakir, 

hafif asitli, kuru kumlu topraklar ile kumlu balçık topraklarda da yetiĢmektedir. Türkiye‘de 

özellikle Kuzey Doğu Anadolu‘da, Doğu Anadolu‘da, örneğin Nemrut Dağı kraterinde, Tunceli, 

Munzur Vadisi, Artvin, Erzurum, MuĢ illerinde görülür. Uzun yıllar önce kültüre alınmıĢtır. 

Önemli kültivarları olarak, B.pendula, cv. ―Dalecarlica‖ Ġsveç husu, B.pendula, cv. ―purpurea‖ 

kırmızı yapraklı huĢ ve B. pendula cv. ―Tristis‖ çok ince ve sarkık dallı huĢ verilebilir (Ansin ve 

Özkan, 1993). 

 Adi huĢ ve beyaz huĢ olarak bilinir. Olgun ağaçlar grubuna girer. Ġlkbahar ve sonbahar 

dokularında belirli ve yapısal farklar bulunmaz. Ancak sonbaharda daha koyu renklidir. Uzun 

lifli ve düzgün yapılıdır. Öz odunu ile diri odun aynı renktedir. HuĢ sarımsı beyaz bir ağaçtır. 

Bazen göbeğe yakın dar bir bölümü çok açık kahverengidir. Sıkı ve ince yapılıdır. Orta sert bir 

ağaçtır. Bükülgendir. Fizik etkilerine dayanımı iyidir. Zor yarılır. Kolay iĢlenir. Kururken çok 

çalıĢır ve çatlar. Açık havaya dayanıksızdır hemen çürür. Çivi ve vida ile bağlantı zayıf olur. 

Tutkalla iyi yapıĢır. Çok iyi boya ve vernik tutar. Hava kurusu özgül ağırlığı 0.62 gr/cm
3
 tür. Ġyi 

bir mobilya ağacıdır. Oturma mobilyalarında, oymalı iĢlerde, müzik aletlerinde, kızak ve kayak, 

kontrplak üretiminde, fıçı, makara mekik, ayakkabı kalıbı yapımında kullanılır. Masif, kaplama 

ve kontrplak üretiminde önemli miktarda kullanılır (URL-1).  
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Soyma kaplama üretiminde sertliği ve özgül ağırlığı kayına yakın olan huĢ tomruklar, soyma 

hattına gelmeden önce buharlama yapmadan da kullanılabilmektedir. HuĢ tomrukların  

buharlama sonucunda oluĢan istenmeyen renk değiĢikliği de görülmekte bu da önlenmiĢ 

olabilmektedir (Möttenen, 2005). 

HuĢ odunu geçirgen bir yapıya sahiptir, genellikle yaz odunu ve ilkbahar odunu arasında 

uygunluk bulunmaktadır.  Parlak renkte oduna sahiptir ve ortalama tam kuru yoğunluğu 480-520 

kg/m
3
 tür (Heräjärvi, 2002). HuĢ odununun ortalama hava kurusu yoğunluğunun ise (%12-15 

rutubet düzeyinde) 630 kg/m
3
 olduğu ifade edilmektedir (Wagenführ, 1996).  

Ülkemizde kontrplak üretimi genel olarak soyma yöntemiyle uygulanmaktadır. Kayında soyma 

yöntemiyle kaplama üretiminde  yeterli tomruk çapına ulaĢılabilmesi için 120 yıl gereklidir 

(Toksoy ve ark., 2006). HuĢ ağacında ise bu durum, ilk yıllarda yavaĢ büyüme, sonra hızlı 

büyüme Ģeklinde gerçekleĢmektedir. 50 yaĢından sonra ise büyüme durmaktadır (Ansin ve 

Özkan, 1993). 

 

Kaliteli, direnç özellikleri yüksek ve sertliği yeterli derecede olan huĢ kontrplak genellikle 

konstrüksiyon, taĢımacılık, ürünlerin iç yüzeylerinde kullanılır. Bununla birlikte yüksek kaliteli 

huĢ kaplamalar mobilyalarda görünen yüzeylerde, iç dekorasyon panellerde, el sanatlarında ve 

çeĢitli özel yerlerde kullanılmaktadır (Verkasalo ve Heräjärvi, 2002). 

Finlandiya‘da 2006 yılında yaklaĢık olarak 2 milyon m
3
 huĢ tomruk kullanılmıĢ ve bu 

tomrukların % 95‘i kontrplak ve kaplama üretiminde değerlendirilmiĢtir. Rusya, Estonya ve 

Ġsveç‘te 0,87 milyon m
3
 huĢ tomruk kullanılmıĢ ve bu tomrukların % 98‘ i kontrplak ve kaplama 

üretiminde değerlendirilmiĢtir (Peltola, 2007).  

Bu çalıĢmada, üretimlerinde aynı tutkallama ve presleme Ģartları kullanılarak, kayın ve huĢ 

soyma kaplamalarından endüstriyel Ģartlarında elde edilen kontrplakların, yoğunluk, çekme-

makaslama direnci, eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü değerlerinin karĢılaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Materyal 

Deney kontrplaklarının üretiminde kullanılan huĢ (Betula pendula) kaplamalar, Ukrayna‘dan 

ithal olarak ülkemize gelmiĢtir. HuĢ ağaçların kesiminden hemen sonra tomruklar yaklaĢık 

olarak 1-2 hafta içerisinde tomruk parkına ulaĢmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan kayın tomruklar ise 

Ordu-AkkuĢ bölgesinden temin edilmiĢtir. Hem kayın, hem de huĢ tomruklar soyma iĢleminden 

önce, bir endirekt buharlama mahzeninde 10 saat süre ile buharlama iĢlemine tabi tutulmuĢlar ve 

buharlama iĢleminden sonra soyma iĢlemine alınmıĢlardır. HuĢ ve kayın tomruklar endüstriyel 

Ģartlarda kaplama soyma makinasıyla 1,4 mm kalınlıkta soyulmuĢlardır. Elde edilen 80 x 80 cm 

boyutlarındaki soyma kaplama levhaları kaplama kurutma makinesinde kurutularak 

rutubetlerinin % 4–7 olması sağlanmıĢtır. Deneme kontrplaklarının üretiminde katı madde 

miktarı %55 olan üre formaldehit (ÜF) tutkalı kullanılmıĢtır. Tutkal çözeltilerinin 

hazırlanmasında üretici firmanın tavsiyeleri ve kontrplak fabrikalarının kullandığı reçeteler 

dikkate alınmıĢtır. SertleĢtirici olarak %15'lik amonyum klorür (NH4Cl) kullanılmıĢtır. Deneme 

levhalarının üretiminde kullanılan tutkal reçetesi aĢağıdaki gibidir: 
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Tutkal Karışımını Oluşturan 

Maddeler 

Birim Ağırlık 

% 55‘lik ÜF reçinesi 100 

Buğday unu 30 

NH4Cl (%15‘lik) 10 

Kaplama levhaları kurutma fırınından çıktıktan sonra levhaların rutubet derecelerinin eĢit olması 

için iklimlendirmeye tabi tutulmuĢlardır. Kaplama levhalarının tutkallanması iĢlemi, dört 

silindirli tutkallama makinesiyle ve kaplamanın her iki yüzeyine de 170-200 gr/m
2 

olacak Ģekilde 

uygulanmıĢtır. Deneme levhalarının kalınlıkları ve tabaka sayısı farklı seçilmiĢtir.   

 

2.1.1. Yöntem 

Kontrplak levhaları için özgül ağırlık; TS EN 323/1 de belirtilen esaslara uygun olarak 

belirlenmiĢtir. Örneklerin hava kurusu özgül ağırlık değerleri aĢağıdaki eĢitlik yardımı ile 

hesaplanmıĢtır: 

xexaa

Mr

21

                        

Burada; 

  Hava kurusu haldeki özgül ağırlığı (g/cm
3
)      

Mr= Ağırlık (g) 

a1= Örnek geniĢliği (cm) 

a2= Örnek uzunluğu (cm) 

e= Örnek kalınlığı (cm) 

 

Üretilen kontrplak levhalarının yapıĢma direncinin tespit edilmesinde kullanılan çekme-

makaslama direnci, TS EN 314-1 standardına göre yürütülmüĢtür. Klimatize edilen çekme-

makaslama direnci örnekleri sıcaklığı 20±2°C olan su içerisinde 24 saat bekletildikten sonra 

denenmiĢlerdir. Hazırlanan örneklerin çekme-makaslama direncinin hesaplanmasında aĢağıdaki 

eĢitlik kullanılmıĢtır. 

                        F 

 τB =                             (N/mm
2
) 

                     L x b 

 

Burada; 

τB  = Çekme-makaslama direnci (N/mm
2
) 

F= Kopma Kuvveti (N) 

L= Makaslama alanının uzunluğu (mm) 

b= Makaslama alanının geniĢliği (mm) 

 

Eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü testlerinin uygulanmasında TS EN 310 esaslarına 

uyulmuĢtur. Uzunluk ekseni dıĢ tabakaların lif doğrultusuna paralel olan örneklerin eğilme 

direnci ve eğilmede elastikiyet modülü hesaplamalarında kullanılan eĢitlikler aĢağıda verilmiĢtir: 

 

                      3 . Fmax . L 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

438 

 

σed =                             (N/mm
2
) 

                       2. b.t
2
 

σed = Eğilme Direnci  (N/mm
2
) 

Fmax = Uygulanan en büyük kuvvet (N) 

L = Dayanakların eksenleri arasındaki uzaklık (mm) 

b = Deney parçasının geniĢliği (mm) 

t = Deney parçasının kalınlığı (mm) 

 

 Ls
3
. ΔP 

Em =  

 4.b.a
3
. Δf  

 

Em =  Eğilmede elastiklik modülü (N/mm
2
) 

 Ls =  Dayanakların eksenleri arasındaki uzaklık (mm) 

 b =  Deney örneğinin geniĢliği (mm) 

a =  Deney örneğinin kalınlığı (mm) 

ΔP =  (F2 – F1) kuvvet artıĢı (N)   

Δf =  (F2 – F1) kuvvet artıĢı nedeniyle meydana gelen eğilme miktarı (mm) 

 

3. Bulgular 

Deneme kontrplaklarında belirlenen, yoğunluk, çekme-makaslama ve eğilme dirençleri ile 

eğilmede elastikiyet modülü ortalama değerleri Tablo 1‘ de verilmiĢtir. 

 
Tablo1. Yoğunluk, çekme-makaslama ve eğilme dirençleri ile eğilmede elastiklik modülü ortalama 

değerleri 

Ağaç türü Çekme-

Makaslama 

(N/mm
2
) 

Eğilme 

Direnci 

(N/mm
2
) 

Elastikiyet 

Modülü 

(N/mm
2
) 

Yoğunluk 

(g/cm
3
) 

Kayın 2,694 

0,492* 

100,68 

7,28* 

6023,79 

372,19* 

0,752 

HuĢ 2,453 

0,462* 

67,14 

8,66* 

4442,07 

379,07* 

0,734 

*Standart sapma 

 

Üretilen kontrplakların çekme-makaslama direnci, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü 

ve yoğunluk değerleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek maksadıyla basit 

varyans analizi yapılmıĢtır. Ġstatistiksel değerlendirme sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir.  

Tablo 2. Kontrplakların çekme-makaslama direnci, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü 

ve yoğunluk değerlerine iliĢkin basit varyans analizi sonuçları 

Çekme-Makaslama Direnci 

Varyasyon Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestli

k 

Kareler 

Ortalamas

F-Hesap Önem 

Derecesi 
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Derecesi ı 

Gruplar içi 0,716323       1 0,716323        3,18        0,0807 

Gruplar Arası 11,0349      49 0,225202   

Toplam 11,7512      50    

Eğilme Direnci 

Varyasyon Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestli

k 

Derecesi 

Kareler 

Ortalamas

ı 

F-Hesap Önem 

Derecesi 

Gruplar içi 9557,51       1 9557,51      149,30        0,0000 

Gruplar Arası 2048,48      32 64,0151   

Toplam 11606,0      33    

Eğilmede Elastikiyet Modülü 

Varyasyon Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestli

k 

Derecesi 

Kareler 

Ortalamas

ı 

F-Hesap Önem 

Derecesi 

Gruplar içi 2,12656E7 1 2,12656E7      150,70        0,0000 

Gruplar Arası 4,51548E6      32 141109,0   

Toplam 2,57811E7      33    

Yoğunluk 

Varyasyon Kaynağı Kareler 

Toplamı 

Serbestli

k 

Derecesi 

Kareler 

Ortalamas

ı 

F-Hesap Önem 

Derecesi 

Gruplar içi 0,0041461

4       

1 0,00414614 17,85 0,0001 

Gruplar Arası 0,0120776      52 0,00023226

2 

  

Toplam 0,0162238      53    

 

 

 Varyans kaynakları ortalamalarının karĢılaĢtırılması maksadıyla Duncan testi yapılmıĢ ve 

sonuçları Tablo 3‘te verilmiĢtir.  

Tablo 3. Kontrplakların çekme-makaslama direnci, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü ve 

yoğunluk değerlerine iliĢkin Duncan testi sonuçları (p<0.05) 

Yapılan Test N Ortalama 

Değer 

Homojenlik 

Grupları 
*
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Çekme-Makaslama Direnci 

Kayın 

HuĢ 

 

30 

30 

 

2,6943 

2,4535 

 

a 

a 

Eğilme  Direnci 

Kayın 

HuĢ 

 

17 

17 

 

100,676 

67,1438 

 

a 

b 

Eğilmede Elastikiyet Modülü 

Kayın 

HuĢ 

 

17 

17 

 

6023,79 

4442,07 

 

a 

b 

Yoğunluk 

Kayın 

HuĢ 

 

27 

27 

 

0,751748 

0,734223 

 

a 

b 

* Aynı harf ile gösterilen gruplar arasında fark yoktur 

 

4. Sonuçlar ve Tartışma 

Tablo 2 ve Tablo 3‘ten de görüleceği üzere, kayın kontrplakların çekme- makaslama direnç 

değerleri ile huĢ kontrplakların çekme-makaslama direnç değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Kayının çekme-makaslama direncinin bir miktar yüksek 

olmasının nedeni olarak kayın odununun yoğunluğunun huĢ ile kıyaslandığında daha yüksek 

olduğu söylenebilir. Literatürde yapıĢma direncinin odunun yoğunluğuna bağlı olarak arttığı 

belirtilmektedir (Chow and Chunsi, 1979; Namara ve Waters, 1970). Ayrıca bazı ağaç türlerinin 

buharlama yapılmıĢ tomruklarından üretilen kontrplaklarında çekme – makaslama direnci daha 

düĢük çıkabilmektedir. Tomruk buharlama iĢleminin okume kontrplaklarda çekme-makaslama 

direncini yaklaĢık % 27 oranında azalttığı bildirilmiĢtir (Çolak ve Çolakoğlu, 1996). Bu 

çalıĢmada, huĢ tomruklar buharlama iĢlemine tabi tutulmuĢtur. Ancak, huĢ tomruklar buharlama 

iĢlemi yapılmaksızın da üretime alınabilmektedir. Dolayısıyla buharlama yapılmadan 

üretilebilecek huĢ kontrplakların çekme- makaslama direncinin daha yüksek olması beklenebilir.  

 

Kayın ve huĢ kontrplakların yoğunluk değerleri birbirine yakın gibi gözükse de yapılan istatistik 

analiz sonucuna fark anlamlı bulunmuĢtur. Kontrplakların yoğunluğu öncelikle üretiminde 

kullanılan ağaç türü belirler. Ayrıca tutkal karıĢım çözeltisi (dolgu ve katkı maddelerinin tür ve 

miktarı) ile kaplama kalınlığının ve pres basıncının da etkisi vardır. Pres basıncı ile tutkal türü ve 

karıĢımının etkisi odun türünün etkisine göre daha azdır. Literatürde de kayın (Fagus orientalis 

Lipsky) odununun yoğunluk değeri 649 kg/cm
3 

(Malkoçoğlu, 1994), huĢ odununun ortalama  

hava kurusu yoğunluğunun ise (%12-15 rutubet düzeyinde) 630 kg/m
3
 olduğu ifade edilmektedir 

(Wagenführ, 1996).   

 

Bu çalıĢmada kayın kontrplakların eğilme direnci ve elastikiyet modülü, huĢ kontrplaklardan 

yüksek çıkmıĢtır. Masif haldeki kayın odununun eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerleri, 

masif haldeki huĢ odununa göre daha yüksektir. Masif odunun eğilme direnci ve elastikiyet 

modülünün artmasıyla, bunlardan üretilen kontrplakların aynı özelliklerinde de artıĢ olmaktadır. 

(Bozkurt ve Göker, 1986; Özen, 1981). Hava kurusu haldeki kayın (Fagus orientalis Lipsky) 

odununun eğilme direnci 112,3 N/mm
2
 olarak belirlenmiĢtir (Malkoçoğlu, 1994). Farklı 

yükseltilerde ve mesafelerdeki huĢ odunlarının eğilme dirençleri incelenmiĢ ve Betula pubescens 

türü için ortalama eğilme direnci değeri 104 N/mm
2
 olarak bulunmuĢtur ( Heräjärvi, 2004). 

Ayrıca literatürde tabaka sayısı arttıkça eğilme direncinin azaldığı belirtilmiĢtir (Tan, 2011). Tan 

(2011) tarafından yapılan çalıĢmada, göknar ve ladin kontrplaklar incelenmiĢ ve 5 tabakalı 

kontrplakların eğilme direncinin 7 tabakalı kontrplaklardan daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 
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Bir diğer çalıĢmada tabaka sayısının eğilme direnci üzerine etkileri araĢtırılmıĢ ve tabaka 

sayısının artıĢıyla eğilme direncinde liflere dik yönde azalma olduğu belirtilmiĢtir (Özen, 1981). 

 

HuĢ kaplama ve kontrplak bazı pazarlarda çok tanınmaktadır. Bunların spesifik özellikleri 

bilindiğinde daha verimli ve ekonomik olarak kullanılabilir. Dolayısıyla kaplama ve kontrplak 

endüstrisinin geliĢim sürecinde; müĢteri dağılımı, pazar durumu ve en önemli esas olan 

hammadde materyallerindeki değiĢim göz önüne alındığında gelecekteki ürün potansiyeli olarak 

huĢ gerekli olacaktır. Ayrıca huĢ kaplamalar renk ve görünüm olarak kayına benzediğinden 

mobilya endüstrisinde avantaj sağlayabilir. Yapılan araĢtırmalarda huĢ odunu, mobilya ve parke 

sektöründe de oldukça benzer özelliklere sahip kayın (Fagus sylvatica), akçaağaç (Acer sp.) ve 

diĢbudak (Fraxinus sp.) ile rekabet içerisindedir (Wagenführ, 1996). Ayrıca huĢun; odunun rengi, 

yoğunluğu, parke ve mobilya sektöründeki en önemli rakibi olarak kayın gösterilmektedir.   

 

HuĢ her ne kadar soyma kaplama üretiminde çap bakımından çok uygun gözükmese de, ucuz ve 

kontrplak üretim maliyetlerinin düĢük olması yanında, yurt içinden sağlanabilmesi durumunda 

endüstride kullanımını artabilir. HuĢ belirli bir planlamayla yurt dıĢından ithal edilerek de 

ülkemizde kullanılabilir. Bu sayede, ormanlarımızdaki değerli hammadde varlığımız korunacak 

ve yüksek randıman ile kontrplak üretimine uygun hammadde temini gerçekleĢtirilmiĢ 

olabilecektir.  
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Özet 

Yeni nesil odun koruma maddesi olan Induline SW 900 su bazlı, hibrid reçineleri içeren ahĢap 

sertleĢtiricisidir. Çürüme ve mantarlanmalara karsı etkili koruma sağlar. Induline SW 900 odun koruma 

maddesinin fırça yardımıyla el ile uygulandığı odun örnekleri, hızlandırılmıĢ dıĢ hava koĢulları maruz 

bırakılarak odun yüzeyindeki değiĢiklikler incelenmiĢtir. HızlandırılmıĢ dıĢ ortam testinde, 18dk. su 

püskürtmenin ardından 2sa. UV ıĢını maruziyetinden oluĢan bir döngü uygulanmıĢtır.  

 

ÇalıĢma iki odun türünde gerçekleĢtirilmiĢtir: Fagus sylvatica L., Pinus sylvestris L.    

 

DıĢ ortam koĢullarına maruz bırakılmıĢ odun örneklerinin yüzeyindeki değiĢiklikler gözlemlenerek ISO 

4628 standardına göre tanımlanmıĢtır. HızlandırılmıĢ dıĢ ortam testinde belirli periyotlar ile (0-24-72-

168-336-408-504-600-672sa.) ISO 7724-2 standardına göre renk ölçümleri alınarak test sonrası odun 

yüzeyindeki renk değiĢiklikleri tespit edilmiĢtir.  

 

Sonuçlara göre, kontrol odunu örneklerinin yüzeyinde Induline SW 900 maddesi uygulanan test odunu 

örnekleri yüzeyinden daha fazla renk değiĢikliği ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca kontrol odunu örneklerinde test 

odunu örnekleriyle kıyaslandığında derin çatlaklar gözlemlenmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: HızlandırılmıĢ dıĢ ortam, renk değiĢikliği, çatlak oluĢumu, odun koruma maddesi 

Resistance Of Wood Applied Water-Based Induline SW 900 Against Accelerated Weathering Test 

Abstract 

Water-based Induline SW 900 which the new trend wood preservative is hardener contaning hybrid-resin. 

It provides effective protection against decay and fungus. The wood samples applied Induline SW 900 

manually with a brush exposed accelerated weathering test are investigated the changes on surface. The 

weathering experiment is performed by cycles of UV-light irradiation for 2 h followed by a water spray 

for 18 min in an accelerated weathering test cycle chamber.   

 

The study was carried out on two wood species; Fagus sylvatica L., Pinus sylvestris L. 

 

By observing changes on the surface of wood samples exposed to outdoor conditions, it was defined 

according to the ISO 4628 standard. The changes on the wood surface were determined with specific 

periods (0-24-72-168-336-408-504-600-672 h) in accelerated weathering test according to the ISO 

7724-2 standard.  

According to the results, on the surface of control wood samples appeared more color change than the 

wood samples applied Induline 900 SW after 672 h exposure in weathering test cycle. In addition, 

control wood samples were observed more cracks than the wood samples applied Induline 900 SW. 

Key words: Accelerated weathering test, color change, wood preservative 
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1. Giriş 

Odun, bütün dünyada çok yönlü yapısal ve cazip mühendislik özellikleri yüzyıllardır bilinen 

doğal dayanıklı bir materyaldir. Fakat diğer biyolojik materyaller gibi odun da çevresel 

zararlardan kolay etkilenmektedir. Odun toprakla temas etmeden dıĢ hava koĢullarına maruz 

bırakıldığında,  kimyasal, mekanik ve ıĢık enerjisi faktörlerinden oluĢan bir kombinasyon odun 

yüzeyinde dıĢ ortam bozunması oluĢturmaktadır (Zhang ve ark., 2009). Odundaki dıĢ ortam 

bozunmasına çok sayıda faktörün zararlı etkisinin oluĢturduğu karmaĢık reaksiyonlar sebep 

olmaktadır. Odun yüzeyinde değiĢikliklere sebep olan dıĢ ortam faktörleri: nem (çiy, yağmur, kar 

ve rutubet), güneĢ ıĢını (UV), sıcaklık ve oksijen. Odun yüzeyinde kimyasal değiĢiklikleri 

baĢlatan bu faktörlerin en zararlısı etkisi güneĢ ıĢınının foton enerjisidir. Dahası, son zamanlarda 

sülfür dioksit, nitrojen dioksit ve ozon gibi ek dıĢ ortam bozunma faktörleri ortaya çıkmıĢtır 

(Rowell ve Barbour, 1988). 

Odunun dıĢ ortamda bozunma mekanizmasını inceleyen çok sayıda çalıĢma vardır. ÇalıĢmalarda; 

UV foton absorpsiyonunun hidrojen peroksit oluĢumu, oksijen ve su faaliyetinden dolayı serbest 

radikal oluĢumunu sonucu olarak ortaya konmuĢtur. Serbest radikal ve hidrojen peroksit odunun 

polimerik bileĢenleri bozunduran bir seri zincir reaksiyon baĢlayabilir (Williams, 2005). Bu 

serbest radikal zincir reaksiyonları odun yüzeyinde bozunmaya ve renk değiĢtirmeye sebep 

olmaktadır. Fotodegredasyon süresince odunun renk değiĢtirmesi kimyasal değiĢikliklerini 

yansıtmaktadır. Odun yüzeyinin ve lignoselülozik materyalin sararması hemiselüloz ve ligninin 

modifikasyona uğradığının göstergesi olmaktadır. Odun yüzeyindeki bu renk değiĢikliklere ve 

kromoforik grupların meydana gelmesinin sebebi; baĢlıca lignin ve diğer odun bileĢenlerinin 

bozunduran fotokimyasal reaksiyonlar olmaktadır. Lignin oldukça iyi UV ıĢığı absorbe edicidir 

ve kromoforik grupları oluĢturan tahribat yüzünden hızla yapısal değiĢikliklere uğramaktadır. 

Selülozun etkisi fotokimyasal reaksiyonlara oldukça meyilli olan lignine göre çok daha azdır 

(Pandey, 2005).  

DıĢ ortam faktörlerinin etkisiyle ahĢap malzemede meydana gelen bozunmayı ve renk 

değiĢikliğini önleyerek ahĢabın fotodegredasyona karĢı daha dayanıklı hale getirilmesini 

sağlamak için çok sayıda yöntem önerilmiĢtir. Bu yöntemler; koruyucu madde ile muamele, 

kimyasal modifikasyon, odun yüzeyinin boya-vernik gibi ve UV absorbe edici maddeler ile 

kaplanmasıdır. Özellikle bakır ve krom içeren koruyucu maddelerle muamele odunu dıĢ ortam 

koĢullarına karĢı korumaktadır (Feist ve Hon, 1984; Williams, 2005). 

Temiz ve ark. (2005), CCA (Bakır-Krom-Arsenik), ACQ 1900, ACQ 2200, Tanalith E 3491 ve 

Wolmanit CX-8 maddeleri ile muamele edilen odunun hızlandırılmıĢ dıĢ ortam testine karĢı 

dayanımlarını araĢtırmıĢlardır. CCA ve ACQ 1900‘nın odunda renk değiĢimini engellemekte en 

etkili madde olduğunu tespit etmiĢlerdir (Temiz, 2005). CCA (Bakır-Krom-Arsenik), PEG PLUS 

(Polietilenglikol), ve 20M bileĢiği dıĢ ortam koĢullarına karĢı etkili koruma sağlarken sadece su 

ve su itici ile muamelenin dıĢ ortam bozunmasına karĢı koruma etkisi yoktur (Salaita ve ark., 

2008). 

Bezir yağı ve CCA  (Bakır-Krom-Arsenik) ile muamele edilen odunun dıĢ ortam koĢullarına 

karĢı renk stabilizasyonu oldukça yüksek olmaktadır. Odunun Cu-MEA (Bakır etolamin) ile 

muamelesi dıĢ ortam koĢulları boyunca lignin degredasyonunu büyük oranda önlemektedir 

(Temiz, 2007; Zhang, 2009). 

Silane ile muamele edilen odun türünün dıĢ ortam koĢullarına maruziyeti kontrol örneklerinin 

maruziyeti ile kıyaslandığında çatlak oluĢumunda herhangi bir azalma oluĢmazken UV 

stabilizasyonu artmakta ve renk değiĢikliği azalmaktadır (Donath, 2007). Melamin formaldehit  
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reçinesi ile modifiye edilen odun örnekleri ise dıĢ ortam koĢullarında çatlamaya ve renk 

değiĢtirmeye karĢı dayanıklıdır (Hansmann, 2006). 

Bu çalıĢmanın amacı, genellikle odun yüzeyine üst yüzey iĢlemleri sırasında astar katman olarak 

uygulanan su bazlı Induline 900 SW koruyucu maddesinin tek baĢına sarıçam (Pinus sylvestris 

L.) ve kayın (Fagus sylvatica L.) diri odunu örneklerinin yüzeyine uygulanmasının sonucu olarak 

hızlandırılmıĢ dıĢ ortam testi sonrasında ortaya çıkan renk değiĢimi azaltmaya ve çatlamayı 

önlemeye olan etkisini incelemektir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

2.1.1. Örnek Hazırlama 

HızlandırılmıĢ dıĢ ortam testi için, sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve kayın (Fagus sylvatica L.) diri 

odunlarından 105mm (boyuna) x75 mm (enine) x 5 mm (kalınlık) boyutlarında odun örnekleri 

kesilerek 20 
0
C‘de % 65 bağıl nem içeren koĢullarda bir hafta bekletilmiĢtir.  

 

Koruyucu Madde 

Induline SW 900 su bazlı, hibrid reçineleri içeren emprenye ve ahĢap sertleĢtiricisidir. 

Mantarlanmaya ve çürümeye karĢı etkili renksiz emprenye malzemesi olarak ahĢabı sertleĢtiren 

yapısı sayesinde zımpara iĢlemini kolaylaĢtırmakta ve neme karsı koruma sağlamaktadır. Aidol 

Induline SW–900 alt katmana (ahĢap) mükemmel nüfuz etmektedir. Yarı Ģeffaf boya 

iĢlemlerinde lekelenmeyi önlemekte ve ahĢap liflerini dikey konuma getirerek sertleĢtirmektedir. 

Böylelikle liflerin ilk zımparada tamamen alınmasına olanak sağlamaktadır. Su bazlı boya 

sistemlerinde istenmeyen lekelenmeleri önlemekte ve homojen yüzey oluĢturmakta olduğu için 

yaygın olarak üst yüzey uygulamalarında astar katman olarak uygulanmaktadır. 

2.2.Yöntem 

2.2.1. Koruyucu Maddenin Uygulanması 

YaklaĢık %12 nem içeren odun örneklerinin dıĢa ortam testine maruz bırakılacak yüzeyleri 120 

kum zımpara ile elle zımparalanmıĢtır. Odun örneklerinin teste maruz kalmayacak yüzeyleri ve 

kenarları üç kat 2-K epoksi reçine içeren beyaz boya uygulanarak kaplanmıĢtır. DıĢ ortam testine 

maruz kalacak yüzeyler ise, zımpara iĢleminin ardından yumuĢak kıllı bir fırça ve vakum 

kullanılarak tozdan arındırılmıĢtır. Temizlenen yüzeye bir fırça yardımı ile su bazlı Induline SW 

900 2 kat uygulanmıĢtır.  

 

2.2.2. Renk Ölçümü 

Renk ölçümleri, ISO 7724-2‘de belirtilen esaslara göre bir Codec 400 Vis spektrofotometre renk 

ölçüm cihazı ile yapılmıĢtır. CIEL*a*b* renk sistemine göre ölçüm yapabilen cihazın görüntüsü 

resim1‘de verilmiĢtir. CIEL*a*b* renk sisteminde ( Commission Internationale de I‘ Eclairage 

(CIE)) renk üç boyut içinde bir nokta olarak temsil edilmiĢtir. Bu renk sisteminde; renklerdeki 

farklılıklar ve bunların yerleri L*,a*,b* renk koordinatlarına göre tespit edilmektedir. Burada, L* 

siyah-beyaz (siyah için L*= 0, beyaz için L*=100) ekseninde, a* kırmızı-yeĢil (pozitif değeri 

kırmızı, negatif değeri yeĢil) ekseninde, b* ise sarı-mavi (pozitif değeri sarı negatif değeri mavi) 

ekseninde yer almaktadır. 400-700 nm bölgelerde 20 mm bir ölçme noktasında spektrum  
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yansıması elde edilmek üzere her örnekten periyodik olarak 20 adet ölçüm uygulanmıĢtır. Bu 

yüzden dıĢ ortam testi süresince odun örnekleri yüzeyinden her zaman aynı noktalardan olmak 

üzere 0-24-72-168-336-408-504-600-672sa zaman aralıklarında renk ölçümü alınmıĢtır.  

 

 
 
Resim 1. Codec 400 Vis spektrofotometre renk ölçüm cihazı. 

 

2.2.3. Hızlandırılmış Dış Ortam testi 

HızlandırılmıĢ dıĢ ortam testi,  Q-Panel Lab Products marka cihazda yaklaĢık 60 C
0
 sıcaklığa 

ayarlı 340 nm‘lik lambalar ile uygulanmıĢtır. DıĢ ortam testi, 18 dakika su püskürtme ardından 2 

saat UV ıĢığına maruz kalmadan oluĢan bir devir ile 28 gün (672 saat) boyunca odun örneklerine 

uygulanmıĢtır (ASTM G 53-96). 

3.Bulgular ve Tartışma 

3.1. Renk Değişikliği 

Induline SW 900 uygulanmıĢ ve hiçbir iĢleme maruz kalmamıĢ kayın (Fagus sylvatica L.) diri 

odunu örnekleri 672 saat hızlandırılmıĢ dıĢ ortam testine maruz bırakılırken belirli periyotlarla 

alınan renk değiĢikliği ölçümleri grafik 1‘de verilmiĢtir. Ġlk 168 saat dıĢ ortam maruziyeti 

boyunca Induline SW 900 uygulanmıĢ kayın diri odunu örneklerinde kontrol örneklerine göre 

daha düĢük renk değiĢikliği ortaya çıkmıĢtır. DıĢ ortam testinin maruziyetinin sonrasında ise test 

ve kontrol örneklerinde yaklaĢık olarak aynı oranda renk değiĢimi ortaya çıkmıĢtır. 
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Grafik 1. Induline SW 900 uygulanan kayın (Fagus sylvatica L.) diri odunu test ve kontrol 

örneklerinin dıĢ ortam testi sonrasında renk değiĢikliklerinin karĢılaĢtırılması (PT: Induline SW 

900 uygulanan test örnekleri, Kontrol: İşlem görmemiş kontrol örnekleri). 

Induline SW 900 uygulanmıĢ ve hiçbir iĢleme maruz kalmamıĢ sarıçam (Pinus sylvestris L.) diri 

odunu örnekleri 672 saat hızlandırılmıĢ dıĢ ortam testine maruz bırakılırken belirli periyotlarla 

alınan renk değiĢikliği ölçümleri grafik 1‘de verilmiĢtir. Kayın odununda olduğu gibi dıĢ ortam 

maruziyetinin ilk 168 saatlik kısmında kontrol odununa kıyasla daha düĢük renk değimi olurken 

daha sonraki sürede test ve kontrol odununda aynı oranda renk değiĢimi ortaya çıkmaktadır. 

Hatta dıĢ ortam testi sonunda her iki ağaç türünün test örneklerinde kontrol örneklerine kıyasla 

daha yüksek oranda renk değiĢimi görülmektedir. 

 

 

Grafik 2. Induline SW 900 uygulanan sarıçam (Pinus sylvestris L.) diri odunu test ve kontrol 

örneklerinin dıĢ ortam testi sonrasında renk değiĢikliklerinin karĢılaĢtırılması (PT: Induline SW 900 

uygulanan test örnekleri, Kontrol: İşlem görmemiş kontrol örnekleri). 

CIEL*a*b* renk sisteminde ( Commission Internationale de I‘ Eclairage (CIE)) renk sisteminde; 

renklerdeki farklılıklar ve bunların yerleri L*,a*,b* renk koordinatlarına göre tespit edilmektedir. 

Burada, L* siyah-beyaz (siyah için L*= 0, beyaz için L*=100) ekseninde, a* kırmızı-yeĢil 

(pozitif değeri kırmızı, negatif değeri yeĢil) ekseninde, b* ise sarı-mavi (pozitif değeri sarı 

negatif değeri mavi) ekseninde yer almaktadır. 

Test ve kontrol odun örnekleri 672 saat hızlandırılmıĢ dıĢ ortam koĢullarına maruz kalınca 

örneklerin yüzey renginde parlaklık azalarak grileĢmeye yönelik renk koyulaĢması ortaya 

çıkmaktadır. Buna bağlı olarak Tablo 1‘de görüldüğü üzere sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve 

kayın (Fagus sylvatica L.) diri odunun test ve kontrol örneklerinde ıĢık stabilitesi (∆L*) negatif 

değerlidir. HızlandırılmıĢ dıĢ ortam testi sonrasında kayın (Fagus sylvatica L.) diri odunu için 

ıĢık stabilitesi (∆L*) değerindeki en düĢük değiĢme test örneklerinde (-21.86) görülürken 

sarıçam odununda test örneklerinde belirlenmiĢtir.   

Tablo 1‘de ∆a ve ∆b değerlerine bakıldığında, ilk 72 saatlik bekletme sonunda sarıçam (Pinus 

sylvestris L.) ve kayın (Fagus sylvatica L.) diri odunu test ve kontrol örneklerinde değiĢim  



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

448 

 

 

pozitiftir. Kayın diri odununda, 72 saatlik bekletme süresinden sonra ∆a* ve ∆b* değerlerindeki 

değiĢme genel olarak negatiftir. Kromatik koordinatlardan ∆a* ve ∆b*‘nin en düĢük değeri, 672 

saat maruziyet sonrasında kontrol örneklerinde (∆a*= -7.78, ∆b*= -12.23)   belirlenmiĢtir. 

Sarıçam diri odununda 672 saat maruziyet boyunca ∆a* ve ∆b* değerlerindeki değiĢim genel 

olarak pozitiftir ve en düĢük ∆a* değeri test örneklerinde (2.15) ve ∆b* değeri ise kontrol 

örneklerinde (-8.9) belirlenmiĢtir.  

DıĢ ortam koĢullarına maruz kalan odunun rengi çok hızlı etkilenmektedir. Genellikle bütün 

odun türleri, ekstraktif maddeler ve ligninin kimyasal bozunması nedeniyle kahverenginden 

sarıya doğru ren değiĢtirmektedir. Bu sarı ya da kahverengi ılıman iklimde güneĢe birkaç ay 

maruz kaldıktan sonra oluĢmaktadır. Ekstraktifleri zengin odunun renginin kahverengine 

dönüĢmeden önce renginde ilk olarak ağarmıĢlık gözlenmektedir. DıĢ ortam bozunmasının son 

aĢamasında ise, odun ligninin kimyasal olarak parçalanmasının sonucu olarak odun yüzeyinde 

grileĢme gözlenmektedir (Feist, 1983). Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve kayın (Fagus sylvatica 

L.) diri odunu örneklerinde hızlandırılmıĢ dıĢ ortam testi sonrasında ortaya çıkan renk 

değiĢimlerini önlemek için Induline SW 900 maddesinin tek baĢına yeterli olmadığı 

anlaĢılmıĢtır. 

 

Tablo 1. Induline SW 900 uygulanan sarıçam (Pinus sylvestris L.) ve kayın (Fagus sylvatica L.) 

diri odunu test ve kontrol örneklerinin hızlandırılmıĢ dıĢ ortam testi süresince ortaya çıkan renk 

değiĢim değerleri. 

Test Süre ∆L ∆a ∆b ∆E Kontrol Süre ∆L ∆a ∆b ∆E 

 

 

Kayın 

 

 

 

 

24h -17.16 1.619 1.18 17.28 

 

 

Kayın 

 

 

 

 

24h -11.28 3.76 7.2 13.9 

72h -15.76 1.09 0.13 15.79 72h -22.63 2.26 2.22 22.85 

168h -14.81 -3.01 -7.71 16.96 168h -16.09 -1.69 -2.02 16.3 

240h -21.19 -0.01 -14.09 14.69 240h -18.55 -4.68 -7.31 20.48 

336h -3.93 -9.77 -19.18 21.88 336h -16.89 6.12 -9.66 20.4 

408h -14.33 -9.34 -15.97 23.41 408h -16,36 -6,92 -11,28 21,1 

504h -10.92 -9.89 -15.76 16.88 504h -25.8 -7.07 -10.58 28.77 

600h -21.28 -10.69 -19.28 17.69 600h -20.32 -7.71 -11.73 24.7 

672h -21.86 -10.74 -18.22 30.42 672h -22.72 -7.78 -12.23 26.9 

 

 

 

 

 

 

Sarı 

çam 

 

 

 

 

24h -17.41 5.71 2.74 10.7  

 

 

 

Sarı 

çam 

 

 

 

 

24h -11.2 4.12 9.81 15.4 

72h -16.03 7.42 2.42 17.84 72h -21.42 5.14 5.94 22.8 

168h -20.62 7.36 -5.16 22.5 168h -19.8 5 1.1 20.45 

240h -15.42 3.69 -21.57 26.77 240h -22.11 4.1 -3.88 22.82 

336h -15.42 3.69 -21.46 26.68 336h -26.2 3 -7.95 27.55 

408h -21.07 4.45 -17.75 27.91 408h -22.9 1.11 -7.62 24.13 

504h -17.82 3.64 -20.09 27.1 504h -20 2.56 -9.19 24.83 

600h -17.12 3.21 -21.85 27.95 600h -22.1 2.89 -9.11 22.14 

672h -25.78 2.15 -23.89 35.21 672h -15.4 3.13 -8.9 24.02 

Test örnekleri: Yüzeyine Induline SW 900 uygulanan odun örnekleri Kontrol örnekleri: Hiçbir işlem 

uygulanmamış odun örnekleri. 
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3.2. Görsel Değerlendirme 

DıĢ ortam koĢullarına maruz kalan odun yüzeyinde UV ıĢını ve yağmur nedeniyle ince ya da 

derin çatlaklar oluĢmaktadır. mDMDHEU (methylated 1,3-dimethylol-4,5-

dihydroxyethyleneurea) ile muamele edilen sarıçam diri odununa su bazlı akrilik reçine ve yağa 

dayalı kaplayıcı uygulanarak doğal dıĢ ortam testi uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre ön 

koruma iĢleminden sonra üst yüzey iĢlemi ile yapılan uygulama çatlamayı büyük oranda 

önlemektedir (Xie ve ark., 2008). DıĢ ortam koĢullarının sebep olduğu çatlakların 

değerlendirilmesinde görsel değerlendirme uygulanmaktadır. Çatlakların boyutlarını anlatmak ve 

nitelendirmek için kullanılan sistem ISO 4628 standardında tanımlanmaktadır. 

Resim 1‘de görüldüğü üzere, 672 saat dıĢ ortam testi sonrasında Induline SW 900 uygulanmıĢ 

olan sarıçam (Pinus sylvestris L.) test odunu örneklerinde kontrol odunu örneklerine kıyasla daha 

az çatlak oluĢumu görülmektedir. Kontrol odunu örneklerinde ISO 4628 standardına göre 

5.derece çok derin çatlaklar görülürken test odunu örneklerinde 3.derecede derin olmayan 

çatlaklar görülmektedir. Ayrıca içerindeki sarıçam kontrol odunu yüzeyinde bölgesel koyu renk 

lekelenmeler gözlemlenirken bu lekelerden test osunu örneklerinde görülmemektedir. 

 

Resim 2. DıĢ ortam testi sonrasında sarıçam (Pinus sylvestris L.) diri odunu test ve kontrol örneklerinin 

yüzey görünümleri. 

672 saat dıĢ ortam testi sonrasında alınan resim 2‘ye bakıldığında, Induline SW 900 uygulanan 

kayın (Fagus sylvatica L.) diri odunu test örneklerinde hiçbir iĢlem görmemiĢ kontrol örneklerine 

kıyasla daha hafif çatlaklar görülmekte ve daha düĢük bombeleĢme tespit edilmektedir. ISO 4628 

standardına göre kayın test odunu çatlakları 3.derece, kontrol odunu çatlakları ise 5.derece olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ancak, kayın test ve kontrol örneklerinin her ikisinde de bölgesel lekeler 

görülmektedir.  
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Resim 3. DıĢ ortam testi sonrasında kayın (Fagus sylvatica L.) diri odunu test ve kontrol örneklerinin 

yüzey görünümleri. 

4.Sonuçlar 

Kayın (Fagus sylvatica L.) ve sarıçam (Pinus sylvestris L.) diri odununun test ve kontrol 

örnekleri 672 saat hızlandırılmıĢ dıĢ ortam koĢullarına maruz bırakıldığında en düĢük renk 

değiĢimi değeri (∆E*) kontrol örneklerinden elde edilmiĢtir. Kayın diri odunu kontrol 

örneklerinden elde edilen ∆E*  renk değiĢimi değeri 26.9, sarıçam diri odunu kontrol 

örneklerinin ∆E*  renk değiĢimi değeri ise 24.02‘dir. Induline SW 900 koruyucu maddesinin 

odun yüzeyine uygulanması renk değiĢimini olumsuz etkilemektedir. Ancak, bu koruyucu madde 

odun yüzeyinde UV ıĢını ve yağmur maruziyeti nedeniyle ortaya çıkan çatlak oluĢumunu büyük 

ölçüde önlemektedir.  

Özgenç ve ark. (2010) kayın (Fagus sylvatica L.) ve sarıçam (Pinus sylvestris L.) diri odun 

yüzeyine organik ya da inorganik UV absorbe edici madde içeren akrilik reçine uygulamasından 

önce astar katman olarak Induline SW 900 koruyucu maddesi uygulayarak 672 saat 

hızlandırılmıĢ dıĢ ortam testine tabi tutmuĢlardır. Odun yüzeyine uygulanan üst yüzey iĢleminin 

büyük oranda renk değiĢimini azalttığı ve çatlamaya tamamen engel olduğunu gözlemlemiĢlerdir 

(Özgenç, 2005). Bu çalıĢmada, astar katman olarak kullanılan Induline SW 900 koruyucu 

maddesinin Özgenç ve ark. (2010)‘nın elde ettiği olumlu sonuçlara olan etkisi belirlenmiĢtir.  

Literatüre bakıldığında dıĢ ortam testinin odun yüzeyin oluĢturduğu bozunmayı önlemek için 

uygulanan üst yüzey iĢlemi öncesi odun koruyucu maddelerin astar katman olarak 

kullanılmasından olumlu sonuçlar alındığı anlaĢılmaktadır. CCA maddesi ile koruma iĢlemine 

tabi tutulan sarıçam odunu yüzeyine üç farklı özellikte üst yüzey maddesi uygulanarak 

karĢılaĢtırılmaları yapılmıĢtır. Ayrıca odun koruyucu madde ile muamele edilen odun örneği 

üzerine üst yüzey iĢlemi uygulanmasının dıĢ ortam testi bozunmasına karĢı direnci arttırdığı 

anlaĢılmıĢtır (Ross ve ark., 1993). 

Odun renk fotostabilizasyonunun etkinliğini arttırmak için, sarıçam odununu muamele ederken 

bakır amin ile birlikte UV ıĢığı absorbe ediciler kullanılmaktadır. Bakır amin muamelesi, UV 

ıĢığı ve yağmur etkisiyle yüzeyde oluĢan lignin bozunmasını engellediği için dolayısıyla denk 

değiĢtirmeyi de büyük ölçüde azaltmaktadır (Gralier, 2000).  

Elde edilen sonuçlara baktığımızda hızlandırılmıĢ dıĢ ortam testine maruz bırakılan odun 

örneklerinde tek baĢına Induline SW 900 koruyucu maddesi uygulamasının renk değiĢimine 

hiçbir etkisi olmadığını, fakat çatlamayı önlemeye büyük ölçüde yardımcı olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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Özet 

Bu çalıĢmada, endüstriyel bir fabrikada ısıl iĢleme tabi tutulan ladin (Picea orientalis), karaçam (Pinus 

nigra), kayın (Fagus orientalis) ve kavak (Populus deltoides) odunu örneklerinin korozyon özellikleri ve 

pH değerleri araĢtırılmıĢtır. Ġğne yapraklı ağaç türleri; 212 ºC ve 220 ºC ‗de, yapraklı ağaç türleri ise 180 

ºC ve 190 ºC ‗de, 90 ve 120‘Ģer dakika süre ile ısıl iĢleme maruz bırakılmıĢtır. Korozyon değerleri TS 345 

standardına göre belirlenmiĢtir. Genel olarak artan ısıl iĢlem sıcaklığı ve süresi ile birlikte metal kaybı ve 

korozyon derinliğinde artıĢ gözlenmiĢtir. Isıl iĢleme tabi tutulmuĢ her dört ağaç türüne ait pH değerlerinin 

kontrole oranla azalma gösterdiği ve asiditenin artma eğilimine girdiği kaydedilmiĢtir.  

 
Anahtar kelimeler: Asidite, Isıl iĢlem, Korozyon, pH 

 

Corrosion Properties of Heat Tretaed Spruce, European Black Pine, Beech and Poplar Wood 

Species 

 

Abstract 

In this study corrosion and pH  properties of heat treated spruce (Picea orientalis), European black pine 

(Pinus nigra), beech (Fagus orientalis) and poplar (Populus deltoides) wood species were investigated. 

Softwoods were subjected to the heat treatment in an industrial plant at 212 ºC and 220 ºC for 90 and 120 

minutes whilst hardwoods were heated at 180 ºC and 190 ºC for 90 and 120 minutes. Corrosion values 

were determined according to the TS 345 standard. Metal loss and depth of corrosion generally increased 

with increasing treatment temperature and duration. pH values of  all heated samples decreased compared 

to the untreated samples and therefore, the acidity of the test samples tended to increase. 

 

Keywords: Acidity, Corrosion, Heat treatment, pH 

 

 

1. Giriş 

Yüzyıllar öncesinden bu yana insanoğlu ahĢabı çeĢitli ihtiyaçlarında kullanmak ve daha 

dayanıklı kılmak için birçok isleme tabi tutmuĢtur. Doğal kurutma, teknik kurutma, ısıtma, 

yakma, yağlama gibi metotlar ahĢabın iyileĢtirmesi için günümüze kadar uygulana gelen basit 

yöntemlerden bazılarıdır. Bu yöntemlerin geliĢmiĢ teknolojilerle modernize edilmiĢ hali olarak 

nitelendirebileceğimiz ısıl iĢlem uygulaması; hızlı büyüyen ve dayanıklılığı düĢük olan iğne 

yapraklı ve yapraklı ağaç türlerinin kalitesini yükseltmek bakımından ekonomik ve çevre dostu 

bir seçenek olarak gözükmektedir. 1990 yılından bu yana ısıl iĢlem üzerine yapılan kapsamlı 

araĢtırmalar sayesinde Thermowood ticari bir ürün olarak orman ürünleri pazarındaki yerini 

almıĢtır. Endüstriyel ölçekte ısıl iĢlem süreci ve Thermowood ticari ismi, Finlandiya 

endüstrisinin Finlandiya araĢtırma merkezi (VTT) ile yaptığı ortak çalıĢmalar sayesinde ortaya 

çıkmıĢtır (Yıldız, 2002).  
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Thermowood; ahĢabın yüksek derecede ısı (180°C ve 212 °C) ve su buharıyla termal olarak 

modifiye edilmesiyle elde edilen bir üründür. Bu iĢlem; ahĢabın cins, kalınlık ve baĢlangıç 

rutubeti gibi bazı değiĢkenler dikkate alınarak 48-96 süre ile uygulanmaktadır. ĠĢlem üç safhadan 

oluĢmaktadır. Bunlar; kurutma (Isı ve buhar kullanılarak fırın sıcaklığı hızlı bir Ģekilde 100 °C'ye 

çıkarılır. Sonra, kurutma iĢlemi için ısı 130 °C'ye yükseltilir ve ahĢaptaki nem içeriği yaklaĢık 

0‘a düĢer), thermowood (fırın içerisindeki sıcaklık 185 °C ve 215 °C arasında arttırılır. 

Hedeflenen seviyeye ulaĢıldığında son kullanım uygulamasına bağlı olarak sıcaklık 2-3 saat 

sürekli sabit kalır) ve kondisyonlama (su spreyi ile ahĢabın ısısı 50 °C-60 °C‘ye düĢürülür ve 

ahĢabın nemi % 4-6 ya ulaĢıncaya kadar iĢleme devam edilir) safhalarıdır (URL-1, 2011).  

Doğal ortamda yetiĢen bir malzeme olan ahĢap dıĢ ortamda bulunan birçok faktörden (UV 

ıĢınları, rutubet, yağmur, kar, nem, çiğ, rüzgar, sıcaklık, O2, kirletici gazlar) etkilendiği gibi 

korozyondan da etkilenmektedir. Yapısal amaçlı kullanılan ahĢap malzemenin montajı sırasında 

kullanılan çivi ve vidalarda rutubet nedeniyle korozyon meydana gelmekte bu durum da 

binalarda ciddi yıkımlara neden olabilmektedir (Can, 2011). Geleneksel anlamda korozyon metal 

ve alaĢımlarının çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonları sonucu bozunmalarını 

ifade etmektedir. Ancak yeni bulgular metal olmayan malzemelerin de çevresel koĢullardan 

benzer biçimde etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Korozyon bir yüzey olayıdır. Yani metal ile 

ortamın temas yeri olan ara yüzeyde oluĢur (URL-2, 2011). Korozyon metalik malzemelerin 

uğradığı bir hasar, bir zarardır. Gerek can güvenliği gerekse de ekonomik açıdan her ülkenin 

büyük kayıplara uğramasına neden olur. Örneğin; uçaklarda bazı önemli parçaların korozyon 

nedeni ile kırılması (korozyonlu yorulma, gerilimli korozyon çatlaması gibi nedenlerle ) uçağın 

düĢmesine neden olabilmektedir. Korozyon dünyadaki sınırlı metal kaynaklarının en önemli israf 

nedenidir. Her yıl üretilen metalik malzemelerin yıl sonuna kadar yaklaĢık 1/3‘ ü korozyon 

nedeni ile kullanılmaz hale gelir. Devre dıĢı kalan metalik malzemeler hurda olarak kısmen 

değerlendirilebilirse de 1/3‘ü bir daha geri kazanılamamak üzere kaybedilir. Korozyon ortamı 

kirletir ve ayrıca kirli ortam metal korozyonunu hızlandırır. Metal kaybı yeni metal üretimini 

zaruri kılar ve dolayısı ile üretimleri esnasında atmosferin ve suyun kirliliğine olan katkı artar 

(URL-2,  2011). 

 

Odun doğal olarak korozyona açık bir materyaldir ve maruz kaldığı ortama ya da uygulanan 

modifikasyona göre daha da korozif bir hale gelebilmektedir. Odundaki asidite pH değeri ile 

yakından ilgilidir. Genel bir kural olarak pH değeri 4‘ten az olan odunlar oldukça koroziftirler. 

Ġyi kurutulmuĢ bir odunun rutubeti % 16-18 arasındadır. Eğer odun ıslanırsa her ne kadar iyi 

kurutulmuĢ olursa olsun herhangi bir sıcaklıkta özellikle de yüksek sıcaklıklarda korozyona açık 

hale gelebilmektedir. Korozyonla mücadele açısından yangın geciktiricilerle muamele edilmiĢ 

odunun paslanmaz çelik veya plastik kaplı çelik ile muamelesi tavsiye edilmektedir. Eğer odun 

CCA kimyasalı ile muamele edilmiĢse bağlantı elemanları takılmadan önce en az 1 hafta süreyle 

bekletilmesi istenmektedir (Anonim, 1979). 

 

Odundaki asit miktarının bilinmesi, ağaç malzemenin kullanım yeri için önemlidir. pH‘sı düĢük 

olan malzemede metal korozyonu ortaya çıkabilir. Bu nedenle, metallerle birlikte kullanılacak 

ağaç malzemenin dikkatli seçilmesi gerekir. pH değeri 4.5-6.0 olan malzeme, odunu tahrip eden 

mantarların geliĢmesi için de uygun ortam sağlamaktadır (Erdin ve Bozkurt, 1986). AhĢap 

yapılardaki korozyon riski bulunduğu koĢullara göre Tablo 1‘de özetlenmiĢtir (Anonim 1979). 
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Tablo 1. AhĢap yapılarda korozyon riski 

ġartlar Korozyon Rsiki 

  DüĢük Orta Yüksek 

Depolama Süresi -  1 aydan daha az 

-  1-5 ay                               

-  6 ay ve daha fazla 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Depolama 

koĢulları 

-Ġç ortam sıcaklığı 

- DıĢ ortam sıcaklığı 

- Tropik bölgede iç ortam sıcaklığı 

- Tropik bölgede dıĢ ortam sıcaklığı 

X  

X 

X 

 

 

 

X 

Metal türü 1) Kadmium, karbon çelikler, düĢük 

alaĢım çelikleri, kurĢun ve kurĢun 

alaĢımlar, magnezyum ve alaĢımları 

2) Bakır ve alaĢımları 

3) Alüminyum ve nikel alaĢımları 

4) Östenitik paslanmaz çelik, krom, 

altın, gümüĢ, molibden, kalay 

  

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

Odunun asiditesi - Yüksek veya oldukça yüksek 

- Orta / Hava kurusu 

- Orta / Fırın kurusu 

 

X 

 

 

X 

X 

 

Bu çalıĢmada Türkiye‘de doğal olarak yetiĢen ve orman ürünleri sanayinde yoğun olarak 

kullanılan bazı iğne yapraklı ve yapraklı ağaç odunları, endüstriyel ölçekte ısıl iĢleme tabi 

tutulmuĢ ve iĢlem sonundaki korozif özellikleri pH değeri ile iliĢkilendirilerek belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢmada kullanılan ladin (Picea orientalis), karaçam (Pinus nigra), kayın (Fagus orientalis) ve 

kavak (Populus deltoides) türleri ısıl iĢlemin gerçekleĢtirildiği fabrikadan temin edilmiĢtir. 5 x 10 

x 80 cm (kalınlık x geniĢlik x uzunluk)] boyutlarında ebatlandırılan örnekler Nova Orman 

Ürünleri San. Tic. A.ġ‘nin Gerede de bulunan Thermowood Kereste Üretim Fabrikasında 

Thermowood metoduna göre ısıl iĢleme tabi tutulmuĢlardır. Fırındaki odunun yapısına ve fırın 

sıcaklığına bağlı olarak kabin içerisine otomoasyon sistemi ile koruyucu buhar verilmiĢtir. Isıl 

iĢlem sonrasında büyük boyutlu örneklerden daha küçük boyutlu deney örnekleri elde edilmiĢtir. 

Ağaç malzemelere uygulanan ısıl iĢlem sıcaklık ve süreleri Tablo 2‘de görülmektedir.  

 

    Tablo 2. Isıl iĢlem sıcaklık ve süreleri 

Ağaç Türü Sıcaklık (ºC) Süre (dak.) 

İğne yapraklı (Karaçam, Ladin) 212, 220 90, 120 

Yapraklı (Kayın, Kavak) 180, 190 90, 120 

 

Korozyon deneyi TS 345 standardına göre uygulanmıĢtır (TS 345, 1998). Isıl iĢleme tabi tutulan 

test örnekleri ile ısıl iĢlem uygulanmayan kontrol örnekleri 50 mm x 32 mm x 15 mm (lif 

doğrultusu, geniĢlik, yükseklik) ebatlarında boyutlandırılmıĢtır (ġekil 1). Deney için 7,8 kg/dm
3
 

yoğunluğunda ve 5 x 30 mm boyutlarında vidalar kullanılmıĢtır (ġekil 2). Hava kurusu halde 

bulunan deney örneklerinin 50 mm x 15 mm lik yüzeylerinin ortasından vidaların çakılması için 

4 mm çapında delik açılmıĢtır. Örneklerin deney kabına asılması için ise 50 mm x 32 mm lik 

yüzeyden 5 mm çapında delik açılmıĢtır. Odun örneklerine çakılmadan önce vidalar etanol ile 
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yıkanarak temizlenmiĢtir. Temizlenen vida örnekleri numaralandırılmıĢ ve deney öncesi 

ağırlıkları (Mo) 0,0001 g duyarlılıkta tespit edilmiĢtir. Deney kapları olarak sentetik maddeden 

yapılmıĢ, kapağı sıkıca kapanabilen ve taban alanı 100 mm x 100 mm olan 2.10 litrelik kaplar 

kullanılmıĢtır. Her deney kabına yaklaĢık olarak % 97 değiĢmez nisbi hava rutubetinin 

sağlanması için 200 gr potasyum sülfat çözeltisi konulmuĢtur. Örneklerin kaplara 

yerleĢtirilmesinden önce açıkta kalan vida kısımları asitsiz bir yağ (ayçiçek yağı) ile yağlanarak 

korozyonun sadece helezon kısmında kalması sağlanmıĢtır. Vidalı örnekler sentetik bir iple 

deney kabının ortasından asılmıĢlardır. Her deney kabına 6 adet örnek yerleĢtirilmiĢtir. Deney 

örnekleri yerleĢtirildikten sonra, kabın kapağı kapatılarak 22 ± 2 ºC ‘de 6 hafta bekletilmiĢlerdir 

(Can, 2011). 

 

 

                                            
 
ġekil 1. Korozyon deneyine ait örnek boyutu                                ġekil 2. Vida Ģekli 

 

 

Deney sonrasında örnekler odun örneklerinden yarılarak çıkartılmıĢtır. Çıkartılan vida örnekleri 

sıcak su ve etanol (% 96) ile yıkanarak temizlenmiĢtir. Temizleme sonrasında vidalar tartılarak 

deney sonrası ağırlıkları (Ms) tespit edilmiĢtir. Bu veriler yardımıyla vida örneklerinde meydana 

gelen ağırlık kaybı eĢitlik 1‘de, oluĢan korozyon derinliği ise eĢitlik 2‘de aĢağıda belirtilen 

formüller yardımıyla hesaplanmıĢtır (TS-345, 1998; Jermer ve Anderson, 2005). 

 

 

                                      Mo- Ms 

Metal ağırlık kaybı = ————— (g/m
2
)                                          (1) 

                                     Alan (m
2
)  

 

                                        Ağırlık kaybı (g/m
2
) 

Korozyon derinliği = ———————————— (μm)                                (2) 

                                     Metal yoğunluğu (kg/dm
3
) 

  

 

Odundaki asit miktarının bilinmesi korozyon karakteristiği hakkında önemli bir fikir verdiğinden 

dolayı ilaveten pH ölçümlerine de yer verilmiĢtir. Her bir varyasyona ait hava kurusu haldeki 

odun örneklerinin kimyasal analizlerde kullanılacak yeterli miktarı laboratuar tipi Willey 

değirmeninde öğütülerek 40 mesh (425μ) ve 60 mesh (250μ)‘lik sarsıntılı eleklerde elenmiĢtir. 

40 meshlik elekten geçen, 60 meshlik elek üzerinde kalan kısım alınarak ağzı kapaklı plastik 

ĢiĢelere konulmuĢtur. Her test grubuna ait yaklaĢık 2 gr örnek, içinde 60 ml destile edilmiĢ su 

bulunan plastik ĢiĢelere yerleĢtirilmiĢ ve bir karıĢtırıcı ile 24 saat çalkalanmıĢtır. Bu süre sonunda 

elde edilen çözelti süzgeç kâğıdında süzülerek pH metre ile pH ölçümleri gerçekleĢtirilmiĢtir 

(Dizman, 2005;  Hafızoğlu ve Deniz, 2011). 
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3. Bulgular ve Tartışma 

Isıl iĢleme tabi tutulan örnekler ve bunlara ait kontrol örneklerinde meydana gelen metal ağırlık 

kayıpları (x), standart sapma (s), minimum (min.) ve maksimum (mak) değerler karĢılaĢtırmalı 

olarak Tablo 3‘de verilmektedir.  
     Tablo 3. Metal örneklerde meydana gelen ağırlık kaybı değerleri (gr/m

2
) 

Odun Türü Sıcaklık (ºC) Süre dak. 
TEST KONTROL 

x S Min. Max. x s Min. Max. 

Ladin 

212 
90 133,4 40,0 87,7 162,1 

301,2 37,8 250,2 340,0 
120 151,5 96,1 83,5 219,5 

220 
90 198,0 33,9 158,9 218,6 

120 223,5 97,4 111,3 286,7 

Karaçam 

212 
90 167,8 27,3 148,5 187,1 

256,6 49,6 199,4 288,8 
120 189,2 83,6 130,1 248,3 

220 
90 220,2 30,5 198,6 241,8 

120 333,3 81,8 275,5 391,1 

Kayın 

180 
90 89,3 4,3 86,2 92,3 

235,2 50,2 178,3 273,4 
120 101,0 22,5 85,0 116,9 

190 
90 151,0 4,4 147,9 154,1 

120 173,0 5,2 169,4 176,7 

Kavak 

180 
90 131,7 27,1 101,1 152,7 

190,5 31,8 164,1 230,8 
120 80,40 8,6 70,8 87,7 

190 
90 213,2 43,7 182,3 244,1 

120 310,4 17,9 297,8 323,1 

 

Genel olarak sıcaklık artıĢına paralel olarak metal kaybı artıĢ göstermiĢtir (Tablo 3). En yüksek 

korozyon oranı 220 ºC‘de 120 dakikalık süre ile ısıl iĢlem uygulanan karaçam örneklerinde 

gerçekleĢmiĢtir (333,3 g/m
2
). En az metal kaybı ise 180 ºC‘de 120 dakikalık süre ile ısıl iĢlem 

uygulanan kavak örneklerinde gözlenmiĢtir (80,40 g/m
2
). Bu varyasyon aynı zamanda 180 ºC 

sıcaklıkta artan ısıl iĢlem süresine rağmen metal kaybının azalma eğilimi gösterdiği tek 

varyasyon olmuĢtur. Kontrol örneklerinde oluĢan metal kaybı (g/m
2
) ġekil 3‘de gösterilmektedir. 
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ġekil 3. Kontrol örneklerinde oluĢan metal kaybı (g/m
2
) 

 

ġekil 3‘deki verilere göre, kontrol örnekleri arasında ağaç türü olarak en yüksek metal kaybı 

ladinde (256 g/m
2
), en düĢük kayıp ise kavak türünde (190 g/m

2
) elde edilmiĢtir. Ladin kontrol 

örneklerinde diğer türlere göre yüksek korozyon bulunması, ladin örneklerinin en düĢük pH (5.0) 

derecesine ve korozyon deneyi sonrası en yüksek rutubet oranına sahip olmasına bağlanabilir. 

Deney sonrası ladin kontrol örneklerindeki ortalama rutubet değeri %58 olarak tespit edilmiĢtir.  

Yapılan çalıĢmada en yüksek korozyon değerlerine en yüksek sıcaklık ve süre varyasyonlarında 

rastlanmıĢtır. Isıl iĢlemin korozyon üzerine etkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada ısıl iĢlem sonrası 

korozyon değerlerinde artıĢ gözlenmiĢtir. Söz konusu çalıĢmada kontrol örneklerinde 188 g/m
2
 

metal kaybı olurken, 220 ºC‗de 4 saat süreyle uygulanan ısıl iĢlem sonrası test örneklerinde 456 

g/m
2
 metal kaybı oluĢmuĢtur (Jermer, 2005).  

 

Isıl iĢleme tabi tutulan test örnekleri ile ısıl iĢlem uygulanmayan kontrol örneklerinden elde 

edilen korozyon derinliği değerlerine ait aritmetik ortalama (x), standart sapma (s), minimum 

(min.) ve maksimum (mak) değerler karĢılaĢtırmalı olarak Tablo 4‘de verilmektedir. 

 
     Tablo 4. Metal örneklerde oluĢan korozyon derinliği (μm/6 hafta) 

 

Odun Türü Sıcaklık (ºC) 
Süre 

dak. 

TEST KONTROL 

x s Min. Max. x s Min. Max. 

Ladin 

212 
90 17,1 5,13 11,2 20,8 

38,61 4,85 32,1 43,6 
120 19,2 12,3 10,7 28,1 

220 
90 25,4 4,3 20,4 28,0 

120 28,7 12,5 14,3 38,8 

Karaçam 

212 
90 21,5 3,5 19,0 24,0 

32,9 6,4 25,6 37,0 
120 24,3 10,7 16,7 31,8 

220 
90 28,2 3,92 25,5 31,0 

120 42,7 10,5 35,3 50,1 

Kayın 

 

180 
90 11,4 0,5 11,1 11,8 

30,16 6,44 22,9 35,0 
120 12,9 2,9 10,9 15,0 

190 
90 19,4 0,6 19,0 19,8 

120 22,2 0,7 21,7 22,7 

Kavak 

180 
90 16,9 3,5 13,0 19,6 

24,4 4,07 21,0 29,6 
120 10,3 1,1 9,1 11,2 

190 
90 27,3 5,6 23,4 31,3 

120 39,8 2,3 38,2 41,4 

 

Tablo 4‘e bakıldığında genel olarak sıcaklık artıĢına paralel bir Ģekilde korozyon derinliği artıĢ 

göstermiĢtir. En yüksek korozyon oranı 220 ºC‘de 120 dakikalık süre ile ısıl iĢlem uygulanan 

karaçam örneklerinde gerçekleĢmiĢtir. Korozyon derinliğinin en az olduğu varyasyon ise 180 

ºC‘de 120 dakikalık süre ile ısıl iĢlem uygulanan kavak örneklerinde gözlenmiĢtir. Bu sonuçlar 

aynı zamanda metal kaybı değerleri için de öne çıkan varyasyonları temsil etmektedir.    
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Isıl iĢlemin korozyon üzerine etkisini daha net ortaya koyabilmek amacıyla her dört ağaç türü 

için belirlenen test ve kontrol örneklerine ait pH değerleri Tablo 5‘de gösterilmektedir 

Tablo 5. Ġğne yapraklı ve yapraklı ağaçlara ait pH değerleri 

                                         ĠYA 

Varyasyon Karaçam Ladin 

Kontrol 5,5 5,0 

212 ºC-90 dak. 4,8 4,7 

212 ºC-120 dak. 4,2 5,3 

220 ºC-90 dak. 4,7 4,5 

220 ºC-120 dak. 4,1 4,9 

                                         YA 

Varyasyon Kavak Kayın 

Kontrol 5,2 5,1 

180 ºC-90 dak. 4,3 4,5 

180 ºC-120 dak. 4,3 4,4 

190 ºC-90 dak. 4,8 4,4 

190 ºC-120 dak. 4,5 4,6 

 

Isıl iĢleme maruz bırakılmıĢ her dört ağaç türüne ait örneklerin pH değerlerinde ladin odununun 

212 ºC ‗de 120 dakikalık ısıl iĢlem uygulaması hariç kontrole oranla azalmalar gözlenmiĢ, 

asiditenin artma eğilimine girdiği tespit edilmiĢtir. Bütün türler içerisinde en asidik yapı 212 

°C‘de 120 dakika (pH:4.2) ve 220 °C‘de 120 dakikalık (pH:4.1) ısıl iĢlem varyasyonlarında, 

karaçam odununda gözlenmiĢtir. Kartal (2006); ısıl iĢlem sıcaklık ve süresinin artıĢına paralel 

olarak odun örneklerinin asidik yapılarında artıĢ tespit etmiĢtir. Isıl iĢlem odun ana 

bileĢenlerinden olan hemiselüloz üzerinde önemli yıkımlara neden olmakta ve asetil yan 

zincirlerinden formik asit (HCOOH) ve asetik asidin (CH3COOH) oluĢmasıyla odunun asiditesi 

artıĢ göstermektedir (Korkut ve Kocaefe, 2002).  

Yapılan çalıĢmada ısıl iĢlem sonrası test odunu örneklerinde kontrol örneklerine kıyasla meydana 

gelen korozyon azalma oranları iğne yapraklı ağaçlar için ġekil 4‘de, yapraklı ağaçlar için ise 

ġekil 5‘de gösterilmektedir. 
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  ġekil 4. Ladin ve karaçam odunları test örneklerinde kontrol örneklerine kıyasla meydana gelen korozyon 

azalma oranları (%) 

 
 

ġekil 5. Kayın ve kavak odunları test örneklerinde kontrol örneklerine kıyasla meydana gelen korozyon 

azalma oranları (%) 

 

Ladin odunu örneklerinde en olumlu sonuç 212 ºC‘de 90 dakikalık ısıl iĢlem varyasyonunda 

gözlenmiĢtir (ġekil 4). Söz konusu varyasyonda korozyon miktarı kontrole oranla %55,7 

oranında azalırken, bunu 212 ºC‘de 120 dakikalık ısıl iĢlem uygulaması takip etmiĢtir. Sıcaklık 

ve sürenin maksimum olduğu varyasyonda (220 ºC-120 dak.) ise korozyon azalma oranı %25,8‘e 

gerilemiĢtir. Ladin odunu test örneklerinde kaydedilen düĢük korozyon miktarı; kontrole göre 

çok fazla azalma göstermeyen pH değerlerine ve de deney sonrası belirlenen odun örneklerinin 

rutubet miktarlarına bağlanabilir. Deney sonrası ladin kontrol örneklerindeki ortalama rutubet 

değeri %58 iken, ısıl iĢlem uygulanmıĢ test örneklerinde bu değer %47 seviyelerinde 

bulunmuĢtur. Test örneklerindeki düĢük rutubet değeri korozyon oranının düĢmesine katkı 

sağlamıĢtır. Korozyon oluĢumunda odun içerisinde bulunan ekstraktif maddeler ve odun nem 

içeriği önemli rol oynamaktadır. Eğer odun içerindeki nem oranı %20 ‗den yukarı ise korozyon 

oluĢumu hızlanmaktadır ve rutubet artıĢına paralel olarak korozyon oranı artıĢ göstermektedir 

(Anonim, 1999). Tam bu noktada ısıl iĢlemin en önemli katkılarından biri rutubet alıĢveriĢini 

azaltma potansiyelidir. Isıl iĢlem sonrası hemiselüloz ve selüloza bağlı OH gruplarının 

parçalanması nedeniyle odunun su alma oranı azalmakta ve böylece korozyon oluĢumunu 

hızlandıran nem oranı aĢağıya çekilebilmektedir (Yıldız, 2002).  

ġekil 4‘e göre; karaçam odunu test örneklerinde kontrole oranla en yüksek korozyon azalma 

oranı %34,6 olarak 212 ºC‘de 90 dakikalık ısıl iĢlem uygulamasında elde edilmiĢtir. Bunu 

%26,3‘lük azalma ile 212 ºC‘de 120 dakikalık varyasyon takip etmiĢtir. Ancak ısıl iĢlem sıcaklık 

ve süresinin artıĢıyla birlikte %29,9‘a varan bir korozyon artıĢı tespit edilmiĢtir. Bu artıĢın tespit 

edildiği varyasyon (220°C-120 dak.) aynı zamanda pH miktarının da en düĢük olduğu 

varyasyondur. Bilindiği gibi, ısıl iĢlem süresi ve sıcaklığının artıĢıyla birlikte odunun su alma 

oranı da düĢüĢ göstermektedir. Absorbe edilen su oranının düĢüĢüne paralel olarak da korozyon 

oranı değerlerinin düĢüĢ göstermesi beklenir. Fakat ısıl iĢlem sıcaklığı ve süresinin artıĢı bir 

yandan da odun bileĢenleri üzerinde yıkımlanmalara neden olmakta ve odun asidik bir karakter 

kazanmaktadır. OluĢan asetik asit ve formik asit ise korozyon oluĢumunda önemli rol 

oynamaktadır (Kamdem, 2002; Obataya ve Tomita, 2002; Yıldız, 2002; Jermer ve Anderson, 
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2005; Kartal, 2006; Kartal, 2007; Ghalehno, 2011). Her iki iğne yapraklı ağaç türü kendi 

aralarında mukayese edildiğinde ladin daha olumlu bir performans sergilemiĢtir.  

Yapraklı ağaçların performansına bakıldığında (ġekil 5); kayın odunu için en olumlu sonucun 

sıcaklık ve sürenin en düĢük olduğu (180°C-90 dak.) varyasyondan geldiği anlaĢılmaktadır. Söz 

konusu uygulamada korozyon azalma oranı %62 olarak bulunmuĢtur. Bu oran aynı zamanda her 

dört ağaç türü arasındaki en yüksek korozyon önleme oranıdır. Bu olumlu performansı %57‘lik 

korozyon azalma oranı ile 180 ºC‘de 120 dakikalık ısıl iĢlem uygulaması takip etmiĢtir. Her iki 

varyasyonun pH değeri birbirine yakın çıkmıĢtır (pH: 4.4-4.5). Korozyon miktarını en az azaltan 

varyasyon 190 ºC‘de 120 dakikalık uygulama olmuĢtur (%26,4).  

Kavak odunu örneklerinde ise en olumlu tablo 180 ºC‘de 120 dakika süreyle ısıl iĢlem uygulanan 

varyasyonda ortaya çıkmıĢtır (%57,8). Artan sıcaklık ve süre korozyon derecesini arttırmıĢ, 

bütün ağaç türü ve ısıl iĢlem varyasyonları içerisinde %61,9‘luk bir korozyon artıĢı ile en 

maksimum seviyeye kavak odunu örneklerinde ulaĢılmıĢtır. Sıcaklık ve sürenin en yüksek 

uygulandığı (190 ºC‘de 120 dakika) söz konusu varyasyonda tespit edilen pH derecesi 4,5 olup, 

kontrole oranla artan asitlik derecesi % 13 olarak tespit edilmiĢtir. Yapraklı ağaçlar içersinde 

kayın odununun performansı kavak odununa göre daha olumlu bulunmuĢtur (ġekil 5). Ağaç 

türleri arasında ortaya çıkan bu tip performans farklılıkları türlerin sahip oldukları farklı pH 

derecelerine, sahip oldukları farklı anatomik ve kimyasal yapılara ve de ısıl iĢlem sırasında 

ortaya koydukları farklı reaksiyon mekanizmalarına atfedilebilir.  

 

4. Sonuçlar 

Genel olarak artan sıcaklık ve süreyle birlikte metal kaybı ve korozyon derinliğinde artıĢ 

gözlenmiĢtir. Söz konusu parametrelere ait en yüksek korozyon oranı 220 ºC‘de 120 dakikalık 

süre ile ısıl iĢlem uygulanan karaçam örneklerinde tespit edilirken (333,3 g/m
2
), en az korozyon 

ise 180 ºC‘de 120 dakikalık süre ile ısıl iĢlem uygulanan kavak örneklerinde gözlenmiĢtir (80,40 

g/m
2
). Kontrol örnekleri arasında ağaç türü olarak en yüksek metal kaybı ladinde (256 g/m

2
), en 

az kayıp ise kavak türünde (190 g/m
2
) ortaya çıkmıĢtır. Isıl iĢleme tabi tutulmuĢ ladin ve 

karaçam odunu örneklerinde kontrole oranla genelde (ladin odununda 212 °C‘de - 120 dakikalık 

uygulama hariç) asiditenin artma eğilimine girdiği, benzer Ģekilde kayın ve kavak odununa ait 

örneklerin pH değerlerinde de kontrole oranla azalmaların meydana geldiği kaydedilmiĢtir.  

 

Orman endüstri sektöründe, metaller yüksek dayanımlarından dolayı ahĢap malzeme ile temas 

halinde sıkça kullanılmaktadır.  Ortamda bulunan rutubet ve oksijenden dolayı ağaç malzemeye 

gömülmüĢ olan metallerde korozyon meydana gelmekte ve meydana gelen korozyon ağaç 

malzeme ile bağlantı elemanlarını birbirinden ayırarak kazalara neden olmaktadır. Yapılan 

çalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre artan ısıl iĢlem sıcaklık ve süresi ile birlikte ĠYA ve YA 

türlerinde korozyon değerleri artıĢ göstermiĢtir. Bu nedenle rutubetin yüksek olduğu kullanım 

yerlerinde düĢük sıcaklıklarda ısıl iĢlem uygulanmıĢ örnekler tercih edilmelidir. Korozyon oranı 

ve miktarının yüksek olmadığı ve sürekli bakım ve yenilemenin sağlanabildiği durum ve 

mekanlarda yüzey kaplama materyalleri yararlı olabilir. Ayrıca ortamın agresifliğini sınırlayıcı 

önlemlere de baĢvurulabilir.  
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Özet 

Bu çalıĢmada, ısırgan otları (urtica dioica L.) kimyasal analizlerinde, ana bileĢenleri ve bazı 

çözünürlükleri tespit edilmiĢtir. Örnekler Düzce ilinin Aydınpınar Köyü ve Beçi Yörükler Köyü‘nden temin 

edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarla ısırgan otlarının; holoselüloz, alfa selüloz ve lignin ve yan bileĢenlerden 

kül oranı ve bununla birlikte soğuk su, sıcak su, %1 lik NaOH ve alkol-benzen çözünürlüklerinin % 

oranları belirlenmiĢtir. Yapılan kimyasal analizler sonucunda; holoselüloz, alfa selüloz, lignin, kül, soğuk 

su, sıcak su, %1 lik NaOH ve alkol-benzen çözünürlüklerinin yüzdelik oranları; %66.51, %29.10, 

%13.03, %10.7, %23.87, %22.3, %50.20 ve %9.16 olarak tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar, daha 

önce çalıĢılan tarımsal artık ve yıllık bitkilerin değerleriyle benzer olduğu görülmüĢtür. 

 
Anahtar Kelimeler: Urtica dioica L.,  ısırgan otu,  holoselüloz, selüloz, lignin, kül, 

  

Chemical Analysis of Nettle (Urtica Dioica L.) Stalks 

Abstract 

In this study, some chemical properties and solubilities of nettle (Urtica dioica L) stalks were determined. 

Samples were obtained  from the western Black Sea Region (Düzce  country, Aydınpınar  and 

beçiyörükler villages) of Turkey, Main chemical components of nettle (Urtica dioica L) stalks‘s; 

holocellulose, alpha cellulose, lignin and ash content, ratios (%) were determined, In addition, solubility 

of wood flour in cold water, hot water, 1% NaOH and alcohol-benzene and in percentages were found. 

The results of chemical analysis showed that percentages of holocellulose, alpha cellulose, lignin, ash 

content, solubility of wood flour in cold water, hot water, 1% NaOH and alcohol-benzene were %66.51, 

%29.10, %13.03, %10.7, %23.87, %22.3, %50.20 ve %9.16 respectively. The results obtained previously 

worked in annual plants, agricultural waste, and similar values were found. 

 

Key Words: Urtica dioica L., nettle stalks, holocellulose cellulose, lignin, ash 

 

1.Giriş 

Dünyada ve ülkemizde odun hammaddesi temininde büyük zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. 

Ormanların gittikçe yok olma tehlikesinden dolayı orman ürünleri kullanıcıları ikame 

hammaddelere yönelmektedirler. Bu nedenle, orman ürünleri endüstrisi, yıllık bitki artıkları, her 

türlü lifsel özellik taĢıyan sebze, meyve artıkları ve kabukları, atık kâğıtlar ve tarımsal artıkları 

kullanarak hammadde problemini çözmeye çalıĢmaktadır.       

 

Ülkemizde orman ürünleri endüstrilerinde üretimle ilgili en önemli maliyetlerden birisini 

hammadde oluĢturmaktadır. Lignoselülozik atıkların değerlendirilmesiyle orman ürünleri 

endüstrisinde mevcut hammadde darlığı nispeten ortadan kalkabilecektir. Diğer yandan 

Türkiye‘de kağıt üretimi oldukça geliĢmiĢ, ancak kağıt fabrikalarının çoğu, hammadde olarak 

selüloz hamurunun tamamını, yine levha fabrikalarında kaplama olarak kullanılan kağıtlarda yurt 

mailto:mehmetakgul@duzce.edu.tr
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dıĢından temin etmektedir. Lif üretimi için odun hammaddesi kısıdına karĢı alternatif hammadde 

arayıĢları artan bir Ģekilde devam etmektedir. 

Türkiye dünyanın önde gelen tahıl üreticisi ülkelerden biridir. Yıllık bitkiler özellikle kağıt ve 

levha ürünleri endüstrisinde bir alternatiftir. Türkiye‘nin tahmini yıllık bitki sapı üretimi 

56.240.000 ton olup bunun 36 milyon tonu buğday sapı, 8 milyon tonu arpa sapı, 2.5 milyon ton 

mısır sapı, 3 milyon ton pamuk sapı, 2.5 milyon ton ayçiçeği sapı, 1milyon 300 tonu asma 

budama artığı, 200 bin ton pirinç sapı, 240 bin ton çavdar sapı, 300 bin ton tütün sapı, 2 milyon 

ton kendir-kenevir, 200 bin ton göl kamıĢıdır (Anonim, 2000).  

 

Dünyada bazı yıllık bitkilerin kağıt hamuru üretiminde kullanımları saman %44, bambu %13, 

kamıĢ %14, bagas %18 ve diğerler %11 oranlarındadır (Atchison,1989). Yıllık bitkiler elde 

edildikleri kaynaklara göre 4 ayrı grup altında toplanmaktadır. Bunlar; otsu bitkilerin gövde 

lifleri (ekin sapları, otlar, kamıĢlar, bambu, Ģeker kamıĢı v.b.); kabuk lifleri (keten, hint keneviri, 

kenevir v.b.); yaprak lifleri (sisal keneviri, abaka); tohum kılları (pamuk lintersi) olarak 

sınıflandırılabilir (Kırcı, 2000). 

 

Isırgan otunun eski Yunan medeniyetinde ve Roma‘da lif üretimi amacıyla kullanıldığı 

bilinmektedir. Ayrıca Vikinglerin ısırgan otu kumaĢını yelken bezi yapımında kullandıkları ve 

bu kumaĢın Ģiddetli fırtınalarda dahi yırtılmaya ve darbelere dayanıklı olduğu rivayet 

edilmektedir. Coile (1999)‘a göre pamuk bitkisi lif üretimi için popüler olmadan önce en çok 

kullanılan lif bitkisi ısırgan otudur. Dolayısı ile ısırgan otu bir lif bitkisi olarak binlerce yıllık bir 

kullanıma sahiptir ve lifi beklide tüm bitkisel liflerin en uzunu ve en ipeksisidir. Avrupa‘da çok 

yıllık ısırgan otunun (U. dioica) 19. yüzyıldan ikinci dünya savaĢına kadar yetiĢtiriciliği yapılmıĢ 

ve bir lif bitkisi olarak kullanılmıĢtır (Vogl ve Hartl 2003; Ayan ve ark., 2006) 

Günümüzde Almanya‘da yürütülen çalıĢmalarla ısırgan otu liflerinin tekstil endüstrisinde 

kullanımı yeniden gündeme gelmiĢtir. Çünkü ısırgan otunun lif üretimi için yetiĢtirilmesi ile 

üretici verimsiz marjinal topraklarını kullanarak, üretim yapacak ve böylece yeterince 

değerlendirilemeyen marjinal alanlar tarıma kazandırılması ve ısırgan otu lifinin iĢlenmesi 

aĢamasında çevreye zarar verilmediği için Tekstil Endüstrisine organik olarak üretilmiĢ liflerle 

yeni bir soluk getirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, doğal ürünlere yönelmiĢ olan tüketiciler 

için kaliteli bir alternatif sunulmuĢ olacaktır. Saplarından lif elde edildikten sonra geriye kalan 

kısımları gıda ve hayvan yemi olarak kullanıldığı gibi kozmetik ve ilaç sanayinde de 

değerlendirilebilir (Ayan ve ark., 2006) 

 

Bu arayıĢların en önemli doğal kaynaklarından biri olan ısırgan otu (Urtica spp.) her iki yarım 

kürenin tropik ve subtropik bölgelerinde yetiĢmektedir. Bünyesindeki çok yönlü kimyasal 

zenginliklerden dolayı tüm bitki kısımları geçmiĢten günümüze halk hekimliği, gıda, boya, lif 

sanayi, gübre ve kozmetik amaçlarla kullanılmaktadır (Manganelli ve ark., 2005).  

 

Isırgan otu ülkemizde açık ormanlık alanlarda, nehir ve yol kenarlarında, terk edilmiĢ 

kullanılmayan alanlarda kendiliğinden yetiĢen bir bitkidir (Davis, 1988). Anadolu‘daki yöresel 

adları dızlağan, çızlağan, cızgan, dalagan, cınçar, ağdalak, ısırgı ve ısırgan otudur (Baytop, 

1999). Isırgan otu, içerdiği birçok farmakolojik etkili metabolitin yanı sıra diğer tıbbi bitkiden 

farklı olarak ağırlığının % 17‘sini oluĢturan yüksek kalitede gerilmeye dayanıklı zarif, hafif, 

uzun ve dirençli liflere sahiptir. Bu özellikleri ile ısırgan otu hem bir tıbbi bitki hem de bir lif 

bitkisi olarak değerlendirilmesi noktasında büyük bir potansiyele sahiptir. Isırgan otugiller 

familyasındaki bitkilerin büyük bir kısmı çok yıllık olup, diğerleri ise tek yıllık geliĢim 
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göstermektedir. Genelde otsu habitusa sahip olmakla birlikte çalı formunda olanları da mevcuttur 

(Ayan ve ark., 2006) 

 

Yaprak yüzeyinde bulunan yakıcı tüylerinde çeĢitli kimyasal maddeler bulunmaktadır. Isırgan 

otunun bu yakıcı özelliği formik asit, histamin, serotonin ve kolinden kaynaklandığı 

bildirilmektedir. Isırgan otu yaprakları mineraller, klorofil, amino asitler, lesitin, karetenoidler, 

flavonoidler, steroller, taninler ve vitaminlerce zengindir. Bitki kökleri scopoletin, steroller, yağ 

asitleri, polisakkaritler ve izolectin gibi kimyasal maddeler bulundurur (Taylor, 2005). 

Isırgan otunun temel kimyasal içeriğinde; asetofenon, asetilkolin,aglutinin, alkoloidler, 

astragalin, butiric asit, kafeic asit, karbonik asit, klorojenik asit, klorofil, kolin, kumarik asit, 

folasin, formik asit, fridelin, histamin, kaemferoller, koproporipirin, lectinler, lecitin, lignanlar, 

linoleik asit, linolenik ast, neoolilivil, palmitik asit, pantotenik asit, quersetin, quinik asit, 

scopoletin, serotonin, stesteroller, stigmasterol, suksinik asit, terpenler, violaxanthin, ksantofil 

bulunur (Taylor, 2005). 

 

Yıllık bitkilerin orman ürünleri endüstrisinde değerlendirilmesi ile küçük kapasiteli fabrikalar 

düĢük maliyetlerle kurulabilmekte, aynı zamanda üretim tekniği ve ekipmanların kontrolünün 

kolay olması ve düĢük enerji kullanımı gibi avantajlara sahip bulunmaktadır (Atchison,1989). 

Bununla birlikte yıllık bitki saplarının bu sanayide kullanılmasının bazı dezavantajları da 

bulunmaktadır. Bunlar; yıllık bitki saplarının yoğunluklarının düĢük olması ve ayrıca hasat, 

toplama, taĢıma ve depolama problemleridir.  

 

Bu çalıĢma kapsamında ısırgan otu saplarının ana kimyasal bileĢenleri ile çözünürlükleri 

belirlenmiĢtir. Kimyasal bileĢenlerinin tespiti, lif üretiminde kullanılacak hammaddenin 

teknolojik yönünün belirlenmesinde, kimya sektöründe değerlendirilebilmesi açısından önemli 

bir göstergedir.  

 

2.Materyal ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Bu çalıĢmada araĢtırma materyali olarak ısırgan otları (urtica dioica L.) seçilmiĢtir. Hammadde 

temini Düzce ilinin Aydınpınar Köyü ve Beçi Yörükler Köyü‘nden temin edilerek Orman Endüstri 

Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Laboratuarlarına getirilmiĢtir.  

 

2.2.Yöntem 

Lif üretiminde kullanılacak hammaddenin kimyasal yapısının bilinmesi elde edilecek kağıt 

hamurunun miktarını ve özelliklerini belirlemede önemli bir yer tutar. Selüloz oranının düĢük 

veya yüksek olması verim üzerine, lignin oranının düĢük veya yüksek olması piĢirme 

koĢullarının belirlenmesinde bir göstergedir. Diğer taraftan hemiselülozların oranı ve çeĢidi 

liflerin sağlamlığını ve dövülme niteliklerini çeĢitli yönlerden etkiler (Eroğlu, 1980).  

Bu amaç doğrultusunda ısırgan otu sapları içerisinde bulunan yabancı ot ve yaprakları elle 

temizlendikten sonra saplar kesici bir aletle 6-8 cm uzunluğunda parçalara ayrılmıĢtır. Hava 

kurusu hale getirilen örneklerin kimyasal analizlerde kullanılacak yeterli miktarı TAPPI T 

257om–85 standart yöntemine göre laboratuar tipi Willey değirmeninde öğütülerek 60 mesh ve 

100 mesh sarsıntılı eleklerde elenmiĢtir. Elek üzerinde kalan kısım alınarak ağzı kapaklı cam 

kavanozlara konulmuĢ ve kimyasal analizlerde kullanılmak üzere hazırlanmıĢtır. Hazırlanan 
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örneklerin rutubet miktarları TAPPI T 246om–88 standardına uygun olarak 103±2
0
C‘de 

kurutularak belirlenmiĢtir (Anonim, 1992). 

 

Rutubeti belirlenmiĢ örnekler aĢağıdaki kimyasal analizlere tabi tutulmuĢtur:  

 Holoselüloz oranı: Wise'nin klorit metodu (Wise, 1962). 

 Lignin oranı: TAPPI  T 222 om-88 (Anonim, 1992). 

 Alfa selüloz oranı: TAPPI  T 203 os-71 (Anonim, 1992). 

 Kül oranı: TAPPI  T 211 om-85 (Anonim, 1992). 

 Alkol benzende çözünürlük oranı : TAPPI T 207 om-88 (Anonim, 1992). 

 Soğuk ve sıcak suda çözünürlük oranı: TAPPI T 207 om-88 (Anonim, 1992). 

 % 1‘lik NaOH'de çözünürlük oranı: TAPPI T 207 om-88 (Anonim, 1992). 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Bu çalıĢmada ısırgan otu (Urtica dioica L.) saplarının kimyasal bileĢimi incelenmiĢtir. Yapılan 

laboratuar çalıĢmaları sonucunda ısırgan otu (Urtica dioica L.) saplarının kimyasal bileĢenleri ve 

bazı çözünürlükleri standart metotlara uygun olarak yapılmıĢ ve Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1. Isırgan otu saplarının kimyasal analizleri ve çözünürlükleri 

BileĢenler Ort. % Std. Sap. Çözünürlükler, % Ort. % Std. Sap. 

Holoselüloz 66.51 0,24 Alkol-benzen 9.16 0,41 

Alfa selüloz 29.10 0,41 %1‘lik NaOH 50.20 0,03 

Lignin 13.03 0,30 Sıcak su  22.3 0,11 

Kül 10.7 0,27 Soğuk su  23.87 0,07 

 

Yıllık bitki ve tarımsal artıkların kimyasal bileĢimleri ile ısırgan otu saplarının kimyasal 

bileĢimlerini gösteren değerler, bir karĢılaĢtırma yapabilmek için Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada ısırgan sapı için belirlenen kimyasal analiz sonuçları Tablo 2‘deki lignoselülozik 

materyallerle karĢılaĢtırıldığında, elde edilen değerlerin literatürde tespit edilen değerlerle uyum 

gösterdiği belirlenmiĢtir. 

Isırgan otu saplarının holoselüloz değeri tütün ve mısır sapları ile oldukça birbirine yakın,                         

kenaf, ay çiçeği, göl kamıĢı, pamuk ve buğday saplarından daha düĢük değerlere sahiptir. Alfa 

selüloz‘un miktarı ise; tütün, buğday, pamuk, göl kamıĢı, ayçiçeği, mısır ve kenaf saplarının 

hepsinin değerinden daha düĢüktür. Isırgan sapının lignin miktarı, kenaftan % 1.47, diğer bitki 

saplarından ise % 2.87-6.99 değerleri arasında daha düĢüktür. 

Yıllık bitkilerde bilindiği gibi kül miktarı önemli miktarlarda bulunmakta, bu miktarın büyük bir 

kısmını silika ve silikatlar oluĢturmakta, ayrıca diğer mineral maddelerde yer almaktadır. Yıllık 

bitkilerin bünyesinde doğal olarak bulunan bu maddeler geri kazanma sistemlerinde ve diğer 

ünitelerde birikerek bakım masraflarını artırmaktadır. Isırgan sapının kül miktarı %10.70 iken 

diğer türlerin miktarları ise %2.40-8.20 arasında değiĢmektedir.  

 Isırgan saplarının %1‘lik NaOH çözünürlük değeri, ayçiçeğinden %20.40, göl kamıĢından % 

21.90, kenaftan %15.30 daha yüksek değere sahiptir. Tütün, buğday, pamuk ve mısır saplarının  
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değerinden ise, sırası ile %7.30, %6.60, %7.30, %5.50 oranlarında daha fazladır.  Alkol-benzen 

çözünürlüğünde ise sadece mısır saplarından küçük diğerlerinden miktar olarak daha büyüktür. 

Sıcak su ve soğuk su çözünürlüklerinde ise, ısırgan sapları diğer bitki saplarının su 

çözünürlüklerinden daha yüksek değerlere sahiptir.  

 

Tablo 2. Bazı Yıllık Bitki ve Tarımsal Artıkların Kimyasal Analizleri 

 

 

4. Sonuçlar 

Yıllık bitkilerin lif üretiminde ve kimya sektöründe değerlendirilmesi ülkemiz orman ürünleri 

endüstrisinde mevcut hammadde darlığını gidermeye katkıda bulunabilir.  

Isırgan otu saplarının kimyasal analizi ve çözünürlük değerleri, diğer yıllık bitkiler ve tarımsal 

artıkların değerleri ile benzer miktarlara sahiptir. Lif üretimi için kimyasal yönden uygun olduğu 

görülmektedir. 

Isırgan otunun saplarından lif elde edildikten sonra geriye kalan kısımlar gıda ve hayvan yemi 

olarak kullanılabilineceği gibi, kozmetik ve ilaç sanayinde de değerlendirilebilir. 

Bilindiği gibi herhangi bir bitki türünün alkol-benzen çözünürlüğü o bitkide bulunan ekstraktif 

madde miktarlarının bir göstergesidir. Isırgan sapları alkol-benzen çözünürlüğü %9.16 

bulunmuĢtur. Bu değerler, diğer bitki saplarının alkol-benzen çözünürlük değerlerinden 

yüksektir. 

  H
o

lo
se

lü
lo

z 

,%
 

S
el

ü
lo

z 
,%

 

α
-s

e
lü

lo
z 

,%
 

L
ig

n
in

 ,
%

 

K
ü

l,
 %

 

A
lk

o
l-

 

B
en

ze
n

,%
  

1
%

’ 
li

k
 

N
a

O
H

 

S
ıc

a
k

 s
u

, 
%

 

S
o

ğ
u

k
 s

u
 ,

%
 

Kaynaklar 

Isırgan sapı 66.51 - 29.10 13.03 10.70 9.16 50.20 22.30 23.87 Tespit 

Tütün sapı 67.60 46.50 37.50 19.50 7.30 6.50 42.90 19.1 15.8 Tank ve ark, 1985 

Buğday sapı 74.60 48.50 41.10 15.90 5.10 5.80 43.60 12.0 7.89 Akgül, 1997 

Pamuk sapı 72.20 - 41.60 19.30 

2.40 

6.10 42.90 17.80 16.70 

Akgül ve ark., 

2009 

Göl kamıĢı 77.9 50.3 47.50 18.70 3.90 4.00 28.30 3.80 3.30 Kırcı,1996 

Ayçiçeği 

sapı 74.9 47.6 37.5 18.2 

8.20 

7.00 29.8 16.5 15.50 Bostancı,1980 

Mısır sapı 67.50 - 44.50 20.2 

8.10 

13.0 44.70 18.10 17.40 

Akgül ve ark., 

2010 

Kenaf sapı 81.20 54.40 37.40 14.50 4.10 5.00 34.90 12.80 11.70 Doğan, 1994 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

467 

 

Isırgan sapları ile ilgili bundan sonra yapılacak çalıĢmalarda üzerinde durulması gereken 

konulardan biri de bu türün sapında bulunan yüksek orandaki ekstraktif maddelerin neler olduğu 

tespit edilmelidir. Böylece, saplardan sadece lif üretiminde değil, bünyesinde bulunan ekstraktif 

maddelerden de yararlanma imkanları da ortaya konulmuĢ olacaktır. 
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Özet 

Ġğneada Longoz Ormanları, habitat çeĢitliliği ve biyolojik çeĢitlilik açısından zengin bir yapıya sahip olan 

ve ülke kuĢağımızın en geniĢ subasar orman ekosistemi, Avrupa‘da ise en büyük alüvyal subasar orman 

olma özelliği taĢımaktadır. Ulusal ölçekte ve Avrupa ölçeğinde korunabilmiĢ en önemli subasar (longoz) 

ormanlarının yer aldığı Ġğneada bölgesi, içerdiği farklı ekosistemleriyle yöredeki birçok hayvan türü için 

kaliteli ve farklı yaĢam alanları oluĢturmaktadır. Alan birçok balık türünün yaĢam alanı olması sebebiyle 

balık üretimi ile av turizmi potansiyeli, sahip olduğu biyolojik çeĢitlilik sayesinde botanik turizmi, kuĢ 

gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı ve su sporları gibi birçok rekreasyonel faaliyetler açısından potansiyeli 

yüksek alanlardan biridir.  

 

Bu çalıĢmada Ġğneada Longoz Ormanları ve çevresinin sahip olduğu rekreasyonel faaliyet alanlarının 

neler olduğu ve bu alanların sürdürülebilir turizm açısından nasıl değerlendirilebileceği üzerinde 

durulmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Ġğneada Longoz Ormanları, Rekreasyonel Faaliyet, Ġğneada, Kırklareli. 

 

Evaluation of İğneada Longoz Forests and Environment by Recreational Activities 

 

Abstract 

 

Ġğneada Longoz Forests, habitat diversity and biodiversity-rich country which has a structure and the 

generation of forest ecosystem is the most extensive floodplains, alluvial floodplains of the largest forest 

in Europe has the distinction of being. Preserved on a national scale and the scale of the most important 

European floodplains (Longoz) forests in the region of the Igneada, the region contains many different 

ecosystems and different habitats for animal species are high quality. Many fish species due to habitat 

area and fish production potential of hunting tourism, botanical tourism thanks to its biological diversity, 

bird watching, nature photography and water sports, such as one of the areas that have high potential for 

many recreational activities. 

 

In this study, recreational activities Ġğneada Longoz Forests and the surrounding areas is what is 

happening with and how these areas can be assessed in terms of sustainable tourism are focused on. 

 

 

Keywords: Ġğneada Longoz Forests, Recreational activity, Ġğneada, Kırklareli. 

 

1. Giriş 

19. yüzyıldan sonra endüstriyel ve teknolojik alandaki geliĢmelerin ortaya çıkarmıĢ olduğu 

plansız ve sağlıksız kentleĢme insanların fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönden pek çok 

mailto:gulay.cakir@kirklareli.edu.tr
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sorunu da beraberinde getirmektedir (Yılmaz, 2006). Günümüzde kentleĢme olgusunun çok hızlı 

bir geliĢme içerisine girmesi, kentsel alanlardaki açık ve yeĢil alanların yerlerini farklı karakterli 

yapılaĢmalara terk etmelerine neden olmuĢtur. Teknolojinin geliĢmesi ile sanayileĢme, 

sanayileĢmenin artması ile iĢ olanakları ve sanayi bölgelerine göçler baĢlamıĢtır. Göçler 

sonucunda büyüyen kentler gün geçtikçe kalabalıklaĢmıĢ ve yaĢanması zor ve yorucu mekânlar 

haline gelmiĢtir (ġimĢek ve Korkut, 2009).  Aynı zamanda 19. yüzyılda meydana gelen 

teknolojik geliĢmeler, makineleĢme ve çalıĢma koĢullarının iyileĢmesi; endüstri öncesi 

dönemlerde dinlenme ve eğlenme için ayrılan boĢ zamanları arttırmıĢtır. BaĢlangıçta savurganlık 

ve tembellik olarak değerlendirilen boĢ zamanlar, zamanla kiĢinin ruhsal, zihinsel ve bedensel 

rahatlamasını sağlayan temel bir gereksinim haline gelmiĢtir. Bunun sonucunda; kiĢinin serbest 

zamanları içerisinde, günlük yasamın sıkıcı, disiplinli ve monoton etkisinden kurtulmak, 

dinlenmek ve hosça vakit geçirmesini sağlamak amacıyla yaptığı çeĢitli faaliyetleri kapsayan 

rekreasyon kavramı ortaya çıkmıĢtır (Çidam, 2007). 

 

Özellikle, kent çevresinde görülen olumsuz sonuçlar, insan-çevre iliĢkisinin sağlıklı biçimde 

yürümesini sağlayacak rekreasyon alanlarına olan gereksinimi arttırmaktadır. Bir yandan 

rekreasyon gereksiniminin artması, diğer bir yandan yoğun yerleĢim alanlarında rekreasyon 

olanaklarının giderek azalmasından dolayı kıyısal alanlara talep giderek artmaktadır (Karahan ve 

Orhan, 2009). Fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini karĢılama çabasında olan insanlar sosyal, 

kültürel, ekonomik ve fizyolojik olanakları ile boĢ zamanlarını değerlendirmek ve yitirdikleri 

enerjilerini yeniden kazanmak amacıyla rekreasyon alanlarına yönelmektedirler. Bu nedenle kent 

insanının bu yöndeki gereksinmelerinin günlük yaĢam çevresi içinde karĢılanması ve bunu 

sağlayacak kentsel rekreasyon alanları büyük önem kazanmaktadır (ġimĢek ve Korkut, 2009). 

 

Rekreasyon, insanın sağlıklı yasamak ve verimli çalıĢmak için bozulan bütünlüğüne dilediği 

aktivitelerle yeniden eriĢmesi olarak tanımlanmaktadır (Kılıçaslan, 2008). Rekreasyon baĢka bir 

tanıma göre ise, kiĢilerin günlük yaĢamlarında zorunlu olarak kullandıkları zamanların dıĢında 

serbest ve boĢ zamanlarında, yıpranan ruh ve vücutlarını eski zindeliğine kavuĢturmak üzere 

kendi isteği ile yaptığı etkinlik ya da etkinliklerdir (Uzun, 2005). Rekreasyona ulaĢmak amacıyla 

gerçekleĢtirilen ya da diğer anlatımla insanları rekreasyona ulaĢtıran etkenlerin tümü 

rekreasyonel aktivite olarak adlandırılmaktadır (Kılıçaslan, 2008). Rekreasyon alanları ise, 

rekreasyonel aktivitelerinin gerçekleĢtirildiği mekanlar olarak tanımlanabilir. Kimi rekreasyon 

alanları bu amaç için planlanıp tasarlanarak hizmet verirken (kent parkları, çocuk oyun alanları, 

vb.) bir kısmı da mevcut nitelikleriyle rekreasyonel aktivitelerin gerçekleĢtirilmesine olanak 

sağlamaktadır (ormanlar, deniz kıyıları, vb.) (Uzun, 2005).  

 

Rekreasyonel etkinlikler çok çeĢitli olguyu kapsamakta ve insanlara göre değiĢiklik 

göstermektedir. Rekreasyonel etkinliklerin bir bölümünü de turizm etkinlikleri oluĢturmaktadır 

(Yılmaz, 2006). 

 

Turizm; insanların kiĢisel tatmin amacıyla, kendi hür iradeleri ve istekleri doğrultusunda, maddi 

çıkar elde etme amacı gözetmeksizin, sürekli olarak oturdukları yerlerden ayrılarak geri dönmek 

koĢuluyla baĢka bir merkeze, belirli bir süre için gitmeleri ve orada kaldıkları sürece 

oluĢturdukları faaliyetlerdir. Bu tanıma dikkat edilirse turizmin, seyahat etme ve konaklama Ģartı 

dıĢındaki diğer tüm Ģartları rekreasyon ile birebir örtüĢmektedir (Demirci Orel ve Yavuz, 2003). 

 

Rekreasyon ve turizm, birbirlerini tamamlayan ve birlikte ele alınması gereken olgulardır. Ancak 

her rekreasyonel etkinlik turizmi oluĢturmamakta ve her turizm rekreasyonel amaçlarla 
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gerçekleĢtirilmemektedir (Özkan, 2001). Turizm ve rekreasyon genel olarak bireyin dinlenmesini 

ve yenilenmesini sağlayarak yaĢam kalitesini arttırmaktadır (Çidam, 2007). Farklı insanlar farklı 

rekreasyon aktivitelerini seçebildikleri gibi, aynı insan yaĢamının farklı dönemlerinde değiĢik 

rekreasyon aktivitelerine yönelebilmektedir (Özkan, 2001). Yapılan araĢtırmalar yaĢ, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, gelir düzeyi, meslek, sağlık durumu, yaĢanılan toplumun sosyo-ekonomik ve 

sosyo-kültürel durumu, yaĢanılan yerin fiziksel niteliği ve zevk-moda gibi faktörlerin 

rekreasyonel aktivite seçimini etkilediğini ortaya koymaktadır (Yılmaz, 2006). 

Rekreasyonel aktiviteler dört temel kategori içerisinde sınıflandırılabilir (Karahan ve Orhan, 

2009). 
Tablo 1: Rekreasyonel Aktivitelerin Sınıflandırılması 

REKREASYONEL AKTİVİTELERİN SINIFLANDIRILMASI 

Fiziksel rekreasyon aktiviteleri Çoğunlukla fiziksel bir güç harcayarak yerine 

getirilen eylemlerdir. 

Sosyal rekreasyon aktiviteleri Sosyal iliĢki ve etkileĢimler sonucunda ortaya çıkan 

eylemlerdir. 

Düşünceye dayalı (mental) rekreasyon 

aktiviteleri 

Kültür, eğitim, yaratıcılık ve estetik ağırlıklı 

rekreasyon eylemleridir. 

Çevreye dayalı rekreasyon aktiviteleri Rekreasyon alanının içerdiği bitki örtüsü, su 

yüzeyleri, çekici manzaralar, yaban hayatı gibi 

unsurlara bağlı olarak yapılan eylemlerdir 

 

Toplumun ve bireylerin doğa ile ruhsal ve bedensel yenilenme amacına yönelik değiĢik türdeki 

iliĢkileri sonucu oluĢan ve günümüzde önemi uluslararası boyutlara ulaĢmıĢ bulunan açıkhava 

rekreasyonu gereksinmelerinin karĢılanmasında doğal kaynakların baĢında ormanlar ve 

bozulmamıĢ doğa parçaları ile doğal niteliğini koruyabilmiĢ alanlar gelmektedir (Demirel, 1999).  

 

Ġğneada Longoz Ormanları ve çevresi bu kapsamda sahip olduğu doğal değerler açısından 

rekreasyonel faaliyetler açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Mevcut potansiyel 

kaynaklar hem yöre halkı hem de özellikle yerli turistler tarafından ilgi görmektedir. 

KentleĢmenin olumsuz etkileri ve yoğun iĢ temposu nedeniyle fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini 

karĢılama çabasında olan kiĢiler, hem boĢ zamanlarını değerlendirmek hem de yitirdikleri 

enerjilerini yeniden kazanmak için Ġğneada Longoz Ormanları ve çevresindeki rekreasyon 

alanlarını tercih etmektedirler.  

 

2. Çalışma Alanı 

Ġğneada, Kırklareli‘ne bağlı Demirköy ilçesi sınırlarında ve güney ve batısında en yüksek yeri 

1035 m. olan Istranca (Yıldız) Dağları eteklerinde bulunmaktadır. Doğusunda Karadeniz, 

kuzeyinde Bulgaristan yer alır (Özyavuz 2008). 
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Harita 1: Ġğneada Haritası 

Ġğneada Longoz Ormanları‘nı kapsayan 3155 ha‘lık alan sahip olduğu doğal kaynak değeri ve 

barındırdığı kültürel yaĢamı korumak, etkin ve fonksiyonel kullanımı sağlamak amacıyla 2007 

tarihinde milli park olarak ilan edilmiĢtir. Ulusal ölçekte ve Avrupa ölçeğinde korunabilmiĢ en 

önemli subasar (longoz) ormanlarının yer aldığı Ġğneada bölgesi içerdiği farklı ekosistemleriyle 

yöredeki birçok hayvan türü için kaliteli ve farklı yaĢam alanları oluĢturmaktadır (Anonim 

2009h). Alanda, habitat çeĢitliliği ve biyolojik çeĢitlilik açısından zengin bir yapıya sahip olan ve 

ülke kuĢağımızın en geniĢ subasar orman ekosistemi, Avrupa‘da ise en büyük alüvyal subasar 

orman olma özelliği taĢıyan Ġğneada Longoz Ormanları yer almaktadır. Ġğneada‘da 3 ayrı 

bölgede Longoz Ormanı bulunmaktadır. Bunlar; Saka Gölü, Erikli Gölü ve Mert Gölü 

Longozu‘dur. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Harita 2: Ġğneada Longoz Ormanı Milli Parkı  
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3. İğneada Longoz Ormanları ve Çevresinde Yapılabilecek Rekreasyonel Faaliyetler 

 

3.1. Günübirlik Doğa Yürüyüşleri (Trekking) 

Bölge, trekking etkinliği açısından yüksek bir potansiyele sahiptir. Alanın sahip olduğu uygun 

iklim koĢulları ve topoğrafyası, zengin flora ve faunası, yöre halkının sosyo-kültürel yapısı da 

trekking parkurlarının geliĢtirilmesi ve kullanımında olumlu katkılar sağlamaktadır. 

Ġl‘in topoğrafyası, yürüyüĢ turizmi açısından uygun koĢullar taĢımaktadır. Ġl‘de yürüyüĢ 

güzergahlarının araĢtırılması, haritalanması gibi çalıĢmaların yapılarak, gelen turistlerin esas ya 

da yan faaliyet olarak yürüyüĢ turlarını benimsemesi sağlanabilir. (Anonim 2009g).  

Ġğneada ve çevresi özellikle Istranca Dağları ile birlikte Trekking için uygun yerlerdir. 

İğneada ve Çevresinde Trekking Yapılabilecek Rotalar 

 Demirköy - Kadın kule – Monopetra – Velika köprüsü Rotası 

12-16 km uzunluğunda zor bir parkurdur. Günübirlik yürüyüĢler için uygun bir rotadır. Kamp 

için uygun bir alan yoktur. Bölgede korunması gereken anıt ağaçlar bulunmaktadır. Monopetra 

zirvesi doğal bir seyir terasıdır. Zirveden Istranca dağlarını ve ormanlarını 360
0
 görmek 

mümkündür. Ayrıca hiçbir yerleĢimin görünmemesi insanı doğanın bir parçası gibi hissetmesini 

sağlamaktadır. Zirveden Karadeniz sahillerini görebilmek mümkündür. Monopetra‘nın etrafında 

akan derelerde güzel Ģelaleler oluĢmuĢtur. Rota yakınında çeĢme bulunmamaktadır. Rota 

üzerinde eski Ģarap yolunun izleri görülmektedir. Rota baĢlangıç noktasında ya da Velika 

köprüsünde sonlandırılabilmektedir. 

  

 Demirköy- Kartal kaya- Güneşli Göller- Monopetra (Tek kaya) Rotası 
Demirköy‘den baĢlayıp Kartalkaya Monopetra Kadın kule de sonlanan günübirlik yürüyüĢ rotası 

oluĢturulabilir. Yaz döneminde orman çok sık ve eğimin fazla olmasından dolayı aĢırı zor bir 

rotadır. Deneyim ve kondisyon gerektirir.  

 

Demirköy GüneĢli göller kolay bir parkurdur ve günübirlik yürüyüĢlerle, kamplar için uygun bir 

rotadır. Rota üzerinde çeĢme ve uygun kamp yeri mevcuttur.  Deneyimli ve küçük gruplarla 

Demirköy‘den baĢlayıp GüneĢli Göller Monopetra da sonlanan zor bir trans kamplı bir rota 

yapılabilir. Bu bölgeye iĢaretleme ve uyarı levhası konulması gerekir.  

 

 İğneada Mert Gölü - Sivriler Kalesi  Rotası 

Günübirlik orta zorlukta bir yürüyüĢ rotasıdır. Ġskele mevkiinde uygun kamp yeri bulunmaktadır. 

Rota üzerinde çeĢme bulunmamaktadır. Derelerden içme suyu temin edilebilir. Sivriler kalesi, 

Mermer Mağarası ve Kız Mağarası rota üzerinde görülmesi gereken yerlerdendir. Ayrıca 

Hamam Gölü ve Saka Gölü de rota üzerinde ziyaret edilebilir. 

 

 Kızılağaç Cehennem Şelaleleri - Çingene kalesi Rotası 

16 km keyifli orta zorlukta günübirlik yürüyüĢ rotasıdır. Kalabalık eğitimli gruplar için uygun bir 

rotadır. ġelaleler ve Çingene kalesi görülmeye değer yerlerdendir. Ayrıca Kızılağaç köyü tarihi 

ve doğal açıdan güzel bir köydür. Köydeki eski evler restore edilip köy düzenlenebilir. 

 

 

 İğneada - Longozlar Yürüyüş Rotası 
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15 km orta derecede bir yürüyüĢ rotasıdır. Rota üzerinde çeĢme ve uygun kamp yeri mevcut 

değildir. Bulanık Dere ile Saka Gölü arasında bir yürüyüĢ parkurudur. Eğimi azdır ve uzun 

yürüyüĢ gerektiren bir rotadır. Longozların en iyi örneğinin görüldüğü bozulmamıĢ bir alandır. 

Orman içinde çok güzel yürüyüĢ patikaları organize edilebilir.  

 

 İğneada – Mert gölü Yürüyüş Rotası 
4-5 km kolay seviyede bir yürüyüĢ rotasıdır. Ġğneada‘ya gelmeden Milli Park tabelasından sağa 

dönülür. Mert gölü tabelasından baĢlayarak Mert Gölü‘nü, gölün içindeki yoldan 6 ufak su geçiĢi 

ile yürümek mümkündür. 3 saat süreli kuĢ gözlemi için de uygun bir parkurdur. (Aslan 2011). 

 

3.2. Doğa Fotoğrafçılığı 

Ġğneada ve çevresi bulundurduğu farklı ekosistem ile Türkiye‘nin önemli doğal alanlarından 

biridir. Bölgeye gelen ornito-fotoğrafçıları 194 farklı kuĢ türünü fotoğraflayabilirler. Ayrıca 

longoz ormanlarında ve göllerindeki biyolojik çeĢitlilik içerisinde 159 tohumcul bitkiyi, 3 eğrelti 

bitkiyi fotoğraflayabilirler (Güler 2007). Öte yandan yaban hayatını fotoğraflamak isteyenler dağ 

keçisi, tavĢan, sincap, kurt, çakal, saz kedisi, yaban kedisi, vaĢak, kızıl geyik, isteyenler geyik, 

karaca, yaban domuzu, kurt, tilki, çakal, yaban kedisi, sansar, orman faresi, porsuk, yarasa ve su 

samuru gibi memelileri, iki yaĢamlı hayvanlardan pürtüklü semender ve gece kurbağasını, 

sürüngenlerden ise oluklu kertenkele, yeĢilkertenkele ve ince kertenkeleyi bölgede görebilirler 

(Anonim 2009d). Bölge sahip olduğu tüm bu özelliklerinden dolayı ―Doğa Fotoğrafçılığı‖ ile 

uğraĢanlar için önemli bir fotoğraflama alanıdır ve bu nedenle bölgede zaman zaman fotoğraf 

toplulukları tarafından fotoğraf yarıĢmaları düzenlenmektedir.  

 

3.3. Kamping 

Ġğneada'da kamp için ayrılmıĢ, alt yapı imkanlarıyla ziyaretçilere kolaylıklar sunan iki bölge 

tahsis edilmiĢtir. Bunlardan birisi Mert Gölü kıyısında bulunan bir meĢe koruluğu içerisinde, 

diğeri ise Ġğneada'nın liman yolu çıkıĢında yer alan Erikli Gölü kıyısındadır. Ġzin alınmak 

kaydıyla Ġl Özel Ġdare Tesisleri'nin bulunduğu alanda kimi zaman kamp yapılmasına izin 

verilmektedir.  

 

Bölgenin zengin bir orman varlığına sahip oluĢu sebebiyle tahsis edilmemiĢ alanlar dıĢında kamp 

kurulması belediye ve jandarma tarafından denetlenmektedir ve cezai iĢleme tabidir (Anonim 

2010t). 

 

3.4. Piknik 

Kırklareli‘nin ormanlarında halkın gittikçe artan açık hava dinlenme ve eğlenme talebini 

cevaplayabilen alanlar düzenlenmiĢtir.  Demirköy‘de Mert Gölü orman içi dinlenme mekanı bu 

amaçla değerlendirilmektedir (BaĢgelen 2006). 

 

3.4.1. Mert Gölü Mesire Yeri : 

1990 yılında Orman Ġçi Dinlenme Yeri olarak Tefrik ve Tescil edilmiĢ olan saha 10.0 Ha. Olup 

A tipindedir (Çadırlı Kamp Alanı). Demirköy Ġlçesi, Ġğneada Beldesinde bulunan Mert Gölü 

Mesire yeri orman açısından oldukça zengindir. YeĢilin ve mavinin bir arada tüm güzelliklerini 

sunduğu eĢsiz göl manzarası ve doğal yapısı ile gürültülü Ģehir yaĢamından uzaklaĢmak 

isteyenlerin ruhunu dinlendirebileceği bir yerdir. Piknik, çadır ve kamp alanları mevcuttur. 

Piknik masası, WC ve içme suyu bulunmaktadır. 
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3.4.2. Velika Deresi: Demirköy yakınlarında, Karaman Bayırı'na 4 km. mesafededir. Dere boyu 

ve orman içi mesire yeri olup, masa, bank, WC, içme suyu gibi tesisler bulunmaktadır. Derede 

bol alabalık bulunmaktadır (Anonim 2009g) 

  

3.5. Sportif Olta Balıkçılığı 

Ġğneada'nın lagün, göl ve dere gibi farklı sulak alanlarında bilinen 30 balık türü yaĢamaktadır. Bu 

balık türlerinden 8'i Bern SözleĢmesinde "korunması gereken tür" ilan edilmiĢtir.  

 

Tablo 2: Bern SözleĢmesi‘nde ―Korunması Gereken Tür‖ Ġlan Edilen Balık Türleri 

“Korunması Gereken Tür” İlan Edilen Balık Türleri 

Deniz Ġğnesi Acı Balık 

Dere Hamsisi Noktalı Ġnci Balığı 

Tatlısu Kaya Balığı TaĢ Yiyen Balık 

Kurt Balığı Kababurun Balığı 

 

Balık çeĢitliliğinin en fazla olduğu Mert, Erikli ve Saka lagün gölleri, üreme, beslenme ve 

korunma amacıyla denizden tatlı suya veya tatlı sudan denize göç eden kefal (Mugil cephalus) ve 

gümüĢ balığı (Atherina boyeri) gibi balık türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bir tatlı su gölü 

olan Hamam Gölü‘nde kerevit, alanı besleyen derelerin Istranca Dağları'ndan çıkan 

kaynaklarında ise kırmızı benekli alabalık (Salmo trutta) yaĢamaktadır (Anonim 2011f). Ġğneada 

sulak alanı sürdürülebilir turizm kapsamında üreme zamanları dıĢında, korunması gereken balık 

türleri de korunarak, doğal yapıyı ve dengeyi bozmamak üzere önemli bir sportif olta balıkçılığı 

potansiyeline sahiptir. 

 

Bölgede bulunan göller araĢtırma alanını balık türleri açısından zengin bir hale getirmektedir. 

Özellikle deniz ile bağlantısı olan Mert, Erikli ve Saka Gölleri‘nden yılın belirli zamanlarında 

denizle bağlantı meydana gelir. Üreme, korunma ve beslenme amacıyla denizden tatlı suya veya 

tatlı sudan denize göç eden balık türleri açısından bu lagün gölleri çok önemlidir (Özyavuz 

2008). 

 

3.6. İzleyici Aktiviteleri 

 

3.6.1. Kuş Gözlemleme 

Avrupa-Afrika göç yolu üzerinde kuĢlar için bir dinlenme noktası olan Ġğneada‘nın sahip olduğu 

ekosistem çeĢitliliği (orman, subasar orman, sulak alan, kumul ekosistemi) kuĢ türü zenginliğini 

arttırmıĢtır. Alan geçiĢ yapan kuĢ türleri tarafından ekolojik koridor olarak kullanılmakta ve 57 

tür su kuĢu ve 15 yırtıcı kuĢ türü tarafından beslenme, barınma ve üreme alanı olarak tercih 

edilmektedir (Anonim 2009h). Türkiye kuĢ varlığını oluĢturan 454 kuĢ türünden yarıya yakını 

(194 tür) yıl içerisinde Ġğneada‘da görülebilmektedir. Alan çok sayıda su kuĢu ve yırtıcı kuĢun, 

özellikle de leyleklerin (ak ve kara leylek) sonbahar göçünde geçiĢ yoludur. Bazı su kuĢları 

(balıkçıllar, kazlar, ördekler, su tavukları, yağmurcunlar vb.) ve yırtıcılar (kartallar, Ģahinler, 

doğanlar, deliceler vb.) ise alanda üremektedir (Anonim 2009d). 

 

3.6.2. Kelebek Gözlemleme 

Arazi çalıĢmaları ve literatür kayıtlarına göre Yıldız Dağları‘ndaki kelebek tür sayısı 117‘dir 

Bunlardan 34 tür Geometridae, 23 tür Lycaenidae, 17 tür Satyridae, 43 tür ise diğer 11 familyaya 

aittir. (Anonim 2009a). 
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Tablo 3: Yıldız Dağları‘nda Görülen Kelebek Türleri‘nden Örnekler 

Kelebek Türleri’nden Örnekler 

Kırlangıç Kuyruk Zümrüt Büyük Sevbeni Küçük Esmer Boncuk 

Erik Kuyruk Büyük Ġnci Benekli Ġparhan Büyük Mor Bakır Kelebeği 

Büyük Beyaz Melek Cengaver Yırtık Pırtık Benekli Bakır Kelebeği 

Küçük Beyaz Melek Bahadır Çayır Esmeri Orman Zıpzıpı 

Sarı Azamet Cadı Küçük Zıpzıp Perisi Sarı Antenli Zıpzıp 

Diken Kelebeği Ġparhan Kutsal Mavi  

Kaynak: Anonim (2009a). Yıldız Dağları‘nın Kelebekleri Posteri. Yıldız Dağları Biyosfer 

Projesi. http://yildizdaglari.cevreorman.gov.tr/medialibrary/2010/07/kelebek posteri baski.pdf. 

 

3.6.3. Bitki İnceleme  

Longoz Bitkileri 

KıĢ ve ilkbahar aylarında tamamen sularla kaplı olan, yaz ve sonbahar aylarında ise suyu çekilen 

bu ormanlar, oldukça boylu (8-15 metre) karıĢık orman ağaçlarından oluĢan bir floristik 

kompozisyona sahiptir. Bu karıĢık ormanları; diĢbudak, kayın, saplı meĢe, sapsız meĢe, ova 

akçaağacı, çınar yapraklı akçaağaç, üvez, ıhlamur, kızılağaç, mürver, kızılcık, karaağaç ve 

gürgen gibi ağaçlar oluĢturur (Anonim 2009e). 

 

 

Soğanlı Bitkiler 

Alanda çok sayıda bulunan soğanlı bitkiler, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki farklı 

mevsimde çiçek açarlar. Bu bitkiler arasında alanda en çok rastlanan; siklemen ve iki yapraklı 

ada soğanıdır. Mavi bataklık süseni ve kardelen daha çok orman içi açıklıklarda bulunurken, 

orkide türleri ve ters lale ise orman altında sıkça görülür. (Anonim 2009e). 

 

Kumul Bitkileri 

Bugüne kadar yapılan araĢtırmalarda Ġğneada kumullarında 46 bitki türü tespit edilmiĢtir. Bu 

bitkilerden Karadeniz Salkımı, Peygamber Çiçeği ve Crepis Macropus Avrupa‘da yalnızca 

Trakya‘nın Karadeniz sahillerinde görülen endemik bitkilerdir. Alanda yayılıĢ gösteren Kum 

Ġncisi, Peygamber Çiçeği, Akyumak ve Kum Zambağı ise Bern SözleĢmesi ile koruma altına 

alınan nadir bitkilerdir.  

 

Kıyı kumullarının gerisinde, kıyı kumulu-bataklık geçiĢ zonunda ise Alıç, Adi Kızılcık, Dağ 

Karaağacı, Akçakesme, Saplı MeĢe, Karaçlı, KuĢkonmaz gibi bitkiler yayılıĢ gösterir ve 

denizden karaya doğru esen rüzgarların kumu içeri taĢımasına izin vermeyen bir yükselti 

oluĢtururlar (Anonim 2009e). 

 

3.7. Ata Binme 

Ġğneada Longoz Ormanları ata binme aktivitesi açısından uygun potansiyele sahiptir. Bölgenin 

tek dört yıldızlı oteli tarafından müĢterilerine bu aktivite sunulmaktadır. Ancak buna rağmen bu 

potansiyel etkin olarak kullanılmamakta, bu sebeple de bu alanda ata binme etkinliğine yönelik 

çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. 

 

3.8. Bisiklete Binme 

Ġğneada Longoz Ormanları bisiklete binme aktivitesi açısından uygun potansiyele sahiptir. 

Ancak bu alanda bu etkinliğe yönelik gerekli düzenlemeler bulunmamaktadır.  

 

4. Sonuçlar 

http://yildizdaglari.cevreorman.gov.tr/medialibrary/2010/07/kelebek%20posteri%20baski.pdf
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Ġğneada ve çevresi bir bölümü Bulgaristan‘a kadar uzanan Istranca Dağlarında yer alan, habitat 

ve biyolojik çeĢitlilik açısından zengin bir yapıya sahiptir. Türkiye‘nin en geniĢ subasar orman 

ekosistemi, Avrupa‘da ise en büyük alüvyal subasar orman olma özelliğini taĢıyan Ġğneada 

Longoz Ormanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Ġstanbul gibi büyük bir metropole, 

Tekirdağ‘a, Kırklareli ve Edirne‘ye olan yakın mesafesiyle baĢta yaz ayları olmak üzere, 

ilkbahar ve sonbaharda sıkça ziyaret edilmektedir. 

 

Ġğneada ve çevresi Trakya‘da sanayinin yoğun olarak görüldüğü Çerkezköy, Çorlu, Lüleburgaz 

hattında insanların fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini karĢılayabilecek, onların boĢ zamanlarını 

değerlendirmelerini sağlayabilecek ve iĢ hayatında yitirdikleri enerjilerini yeniden kazanmalarına 

olanak sağlayan rekreasyon alanlara sahiptir. Bu açıdan bakıldığında Ġğneada ve çevresi önemli 

bir rekreasyon merkezi olabilir. Bunun için öncelikli olarak bölgede rekreasyon faaliyetlerinin 

çeĢitlendirilmesi ve geliĢtirilmesi gerekir.  

 

Bölgedeki rekreasyon faaliyetleri için doğal kaynaklar kullanılırken sürdürülebilir turizm 

kavramı temel alınmalıdır. Doğal kaynakların gelecek kuĢaklara aktarılabilmesi ve devamlılığın 

sağlanabilmesi için bu bir ön koĢuldur. 
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Özet 

Günümüzde küresel bir felaket olarak değerlendirilen iklim değiĢikliğinin önlenmesinin yine küresel 

çapta gerçekleĢtirilecek eylemlerle mümkün olabileceği görüĢü, iklim değiĢikliği ile mücadelede 

uluslararası ölçekte çalıĢmalar ve iĢbirliği yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıĢtır. Bu kapsamda, ülkelere 

özelliklerine bağlı olarak değiĢik yükümlülükler getiren BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve 

SözleĢmesi ve Kyoto Protokolü gibi uluslararası sözleĢmeler imzalanmıĢ ve bu sözleĢmelerle iklim 

değiĢikliği ile mücadelede kullanılmak üzere, maliyet etkin bir yöntem olarak küresel bir karbon piyasası 

ortaya çıkmıĢtır.  Esneklik mekanizmaları gibi zorunlu araçlar ve gönüllülük esasına dayanan gönüllü 

karbon piyasası sayesinde ülkeler ve firmalar sera gazı azaltımına yönelik projeler geliĢtirebilmekte ve bu 

projeler neticesinde elde ettikleri sera gazı azaltım sertifikalarını karbon piyasalarında satabilmektedirler. 

Bu çalıĢmada, dünyadaki karbon piyasa türlerinin mevcut durumu incelenmiĢ, Türkiye‘nin, iklim 

değiĢikliği rejimi kapsamında sahip olduğu ayrıcalıklı konumu nedeniyle halen belirsizliğini koruyan 

karbon piyasalarından yararlanabilme imkânları üzerinde değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ġklim değiĢikliği, zorunlu karbon piyasaları, gönüllü karbon piyasaları, BirleĢmiĢ 

Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi, Kyoto Protokolü, esneklik 

mekanizmaları 

Abstract 

Nowadays, it is considered that climate change, as being a global disaster can be avoided by global action 

and to combat climate change, international studies and cooperation is needed. In this context, 

international agreements, bringing different obligations to countries based on their properties, such as 

United Nations Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol have been signed. With 

these agreements as a cost-effective method, a global carbon market has emerged to combat climate 

change. By compliance markets such as flexible mechanisms and by voluntary carbon markets, countries 

and firms can develop projects aiming to reduce greenhouse gas emissions and can sell these abatement 

certificates in carbon markets. In this study, current situation of carbon market types in the world has been 

analyzed and utilization potential of Turkey, as having a unique position in climate change regime, from 

carbon markets has been assessed.  

Keywords: Climate change, regulatory carbon markets, voluntary carbon markets, United Nations 

Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, flexible mechanisms 

 

 

1.Giriş 

Dünyadaki hızlı nüfus artıĢı, özellikle 1850‘li yıllardan itibaren yaĢanan sanayileĢme ve 

ĢehirleĢme sonucu doğal kaynaklara olan talepte hızlı bir artıĢ meydana gelmiĢtir. Artan talebin 
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karĢılanması sırasında doğal kaynakların tahrip edilmesi, kirlilik, iklim değiĢikliği, çölleĢme ve 

biyolojik çeĢitliliğin azalması gibi pek çok sorun ortaya çıkmıĢtır. Bu sorunlardan biri olan iklim 

değiĢikliği, insanoğlunun son yüzyılda karĢı karĢıya kaldığı en önemli problemlerin baĢında 

gelmektedir. BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS)‘nde iklim 

değiĢikliği, ―karĢılaĢtırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değiĢikliklerine ek 

olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileĢimini bozan insan faaliyetleri 

sonucunda iklimde oluĢan bir değiĢikliktir‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır (UN, 1992). 

 

Ġnsan faaliyetleri sonucunda iklimdeki değiĢimlerin en önemli sebebi ise, fosil yakıtların yanması 

sonucu açığa çıkan CO₂ baĢta olmak üzere; metan, nitröz oksit, hidroflurokarbon gibi sera 

gazları ile yanlıĢ arazi kullanım politikaları sonucu yer kürenin karbon tutma kapasitesinin 

azalmasıdır (Arı, 2010). Ayrıca, ormanların tahribi ve çarpık sanayileĢme gibi insan faaliyetleri 

neticesinde, sera gazları atmosferde birikerek atmosferin kimyasal özelliklerini etkilemekte, uzun 

vadede ise sera etkisi yüzünden küresel ölçekte iklim değiĢikliğine sebep olmaktadır (ÇOB, 

2008). Ġklim değiĢikliği sonucunda; hidrolojik döngünün değiĢmesi, kara ve deniz buzullarının 

erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması, deniz seviyesinin yükselmesi, iklim 

kuĢaklarının yer değiĢtirmesi ve yüksek sıcaklıklara bağlı salgın hastalıkların ve zararlı canlıların 

artması gibi dünya ölçeğinde sosyo-ekonomik yapıları, ekolojik sistemleri ve insan yaĢamını 

doğrudan etkileyecek önemli değiĢikliklerin oluĢacağı beklenmektedir (ÇOB, 2005). 

 

Ġklim değiĢikliğine bağlı olarak gözlenen ve beklenen muhtemel değiĢiklikler, günümüzde iklim 

değiĢikliğinin küresel bir felaket olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Tüm dünyayı 

ilgilendiren bu sorunun önlenmesi ancak küresel çapta gerçekleĢtirilecek eylemler ve iĢbirliği ile 

mümkündür. Ġklim değiĢikliği ile mücadelede uluslararası ilk adım, 1979 yılında Dünya 

Meteoroloji TeĢkilatı öncülüğünde gerçekleĢtirilen ―1. Dünya Ġklim Konferansı‖ ile atılmıĢ ve 

özellikle 1990‘lı yıllardan itibaren dünya genelinde iklim değiĢikliği ile mücadelenin giderek 

önem kazanması neticesinde, ülkelere özelliklerine bağlı olarak değiĢik yükümlülükler getiren 

BMĠDÇS 1992‘de gerçekleĢtirilen Rio Zirvesi‘nde imzaya açılmıĢtır.  

 

21 Mart 1994‘te yürürlüğe giren BMĠDÇS,  atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi 

üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmayı amaçlamaktadır 

(URL,1). EĢitlik, ortak fakat farklılaĢmıĢ sorumluluklar, geliĢme yolundaki ülkelerin 

gereksinimlerinin ve özel koĢullarının tam olarak tanınması ve geliĢmekte olan ülkelerin 

sürdürülebilir kalkınmalarının ve ekonomik büyümelerinin desteklenmesi gibi ilkeleri 

benimseyen BMĠDÇS,  ülkeleri sahip olacakları yükümlülüklere göre üç gruba (Ek-1 ülkeleri, 

Ek-1 DıĢı Ülkeler ve Ek-2 Ülkeleri) ayırmıĢtır (Çizelge 1).  

 

Her ne kadar sayısal emisyon (salınım) sınırlandırmaları ile ilgili zorunlu hedefler içermese de, 

Ek-1 ülkeleri, sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak, sera gazı yutaklarını korumak ve ilgili 

verileri raporlamakla yükümlü kılınmıĢtır (URL, 1). Ek-1‘de OECD üyesi ülkeler, AB ve piyasa 

ekonomisine geçiĢ sürecinde olan ülkeler yer almaktadır. Ek-2 ülkeleri ise OECD üyesi ülkeler 

ve AB‘den oluĢmaktadır. Bu ülkeler, çevreye uyumlu teknolojilerin geliĢmekte olan ülkelere 

aktarılması ve finanse edilmesinden sorumlu kılınmıĢlardır. Ek-1 dıĢı ülkeler ise, sera gazı 

azaltımı ya da yutakların korunması gibi alanlarda yükümlülüğü bulunmayan ülkelerden 

oluĢmaktadır. 
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Çizelge 1. BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi Ek-1 ve Ek- 2 ülkeleri 

 

                           EK-1 Ülkeleri   Ek-2 Ülkeleri 

Almanya Hırvatistan Macaristan  Almanya Ġsviçre 

ABD Hollanda Monako  ABD Ġtalya 

AB Ġrlanda Norveç  AB Ġzlanda 

Avustralya Ġspanya Polonya  Avustralya Japonya 

Avusturya Ġsveç Portekiz  Avusturya Lüksemburg 

Belçika Ġsviçre Romanya  Belçika Kanada 

Beyaz Rusya Ġtalya Rusya  Ġngiltere Norveç 

Bulgaristan Ġzlanda Slovakya  Danimarka Portekiz 

Ġngiltere Japonya Slovenya  Finlandiya Yeni Zelanda 

Çek Cumhuriyeti Letonya Türkiye  Fransa Yunanistan 

Danimarka LihtenĢtayn Ukrayna  Hollanda  

Estonya Litvanya Yeni Zelanda  Ġrlanda  

Finlandiya Lüksemburg Yunanistan  Ġspanya  

Fransa Kanada   Ġsveç  

 

BMĠDÇS‘nin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik zamana bağlı sayısal hedef 

belirleyememesi ve ülkelerin emisyon azaltım taahhütleri konusunda gerekli zemini 

oluĢturamaması, iklim değiĢikliği ile mücadelede sera gazı emisyonlarının azaltılmasında ilave 

hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu göstermiĢtir (Arı, 2010). 1997‘de Japonya‘da 

gerçekleĢtirilen ‗3. Taraflar Konferansı‘nda imzaya açılan Kyoto Protokolü, somut azaltım 

hedefleri koyarak, sanayileĢmiĢ ülkelerin (Ek-1‘de yer alan ülkeler) sera gazı emisyonlarını 

2008-2012 döneminde 1990 yılına göre en az %5 oranında azaltmalarını amaçlamaktadır (Resmi 

Gazete, 2009; URL, 2) . Bu hedef, BMĠDÇS bağlamında, iklim değiĢikliğini önlemeye yönelik 

uluslararası alanda atılan ilk önemli adım olarak görülmektedir.  

 

Kyoto Protokolü, sayısallaĢtırılmıĢ sera gazı azaltım hedefleri ortaya koymanın yanı sıra, sera 

gazı azaltımına yönelik taraflara esneklik sağlayan mekanizmaları devreye sokmuĢtur. Kyoto 

Protokolü esneklik mekanizmaları olarak adlandırılan bu mekanizmalarda amaç, iklim 

değiĢikliği ile mücadelede maliyet etkin bir yöntem ile ülkelerin sera gazı azaltım hedeflerine 

ulaĢmalarını sağlamaktır. Protokolde tanımlanan Temiz Kalkınma Mekanizması (TKM), Ortak 

Yürütme (OY) ve Emisyon Ticareti (ET) ile sözleĢmeye taraf olan ülkeler, kendi aralarında ya da 

kendi ülkelerinin dıĢında sera gazı emisyonları azaltmaya yönelik proje yatırımları ile sera gazı 

azaltım hedeflerine ulaĢabilmekte, elde ettikleri karbon kredilerini (karbon sertifikalarını) 

piyasada satabilmektedir. 

 

Kyoto Protokolü ile düzenlenen esneklik mekanizmaları gibi zorunlu araçların yanı sıra ülkeler 

ve firmalar gönüllülük esasına dayanan Gönüllü Karbon Piyasası sayesinde de sera gazı 

azaltımına yönelik olarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, katı atık yönetimi, 

ormanlaĢtırma ve ağaçlandırma gibi çeĢitli konularda projeler ve yatırımlar gerçekleĢtirmeye 

baĢlamıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada, dünya genelinde iklim değiĢikliği ile mücadelede bir araç olarak kullanılan ve 

ticari hacmi gün geçtikçe artan karbon piyasalarının mevcut durumu ve piyasa türleri incelenmiĢ 
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ve Türkiye‘nin iklim değiĢikliği rejimi kapsamında sahip olduğu ayrıcalıklı konumu nedeniyle 

halen belirsizliğini koruyan karbon piyasalarından yararlanabilme imkânları üzerinde 

değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 

1.Karbon Piyasaları 

Son yıllarda sera gazı emisyonlarındaki artıĢ ile mücadelede, teknolojik ve mühendislik 

çalıĢmalara dayalı yaklaĢımlardan daha çok iktisadi yaklaĢımlar ön plana çıkmıĢtır. Bunun en 

önemli nedeni; yeni ve temiz teknolojilerin geliĢtirilmesinin önündeki pazar engelleri ve Ar-Ge 

ihtiyacıdır (Yamanoğlu, 2006). Özellikle sera gazı emisyonunda önemli iĢleve sahip olan 

geliĢmiĢ ülkeler, sahip oldukları finansal ve teknolojik üstünlükleri sayesinde iklim değiĢikliği 

ile mücadelede daha avantajlı konumda iken; geliĢmekte olan ülkelerde ise bu mücadele yüksek 

maliyetler nedeniyle daha zor olmaktadır.  

 

Ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerine bağlı olarak ortaya çıkan bu farkı azaltmak ve küresel çapta bir 

iklim değiĢikliği mücadelesi gösterebilmek için ticareti yapılabilir permiler (izinler) ve karbon 

vergileri gibi piyasa tabanlı iktisadi araçlar kullanılmaktadır. Ticareti yapılabilir permiler 

kapsamında Kyoto Protokolü ile ortaya konmuĢ esneklik mekanizmaları ve gönüllü karbon 

piyasaları gibi emisyon azaltım kredileri oluĢturmaya dayalı uygulamalar yer almaktadır (The 

Royal Society, 2002). Bu uygulamalar neticesinde karbon finansmanı söz konusu olmaktadır. 

Sera gazı azaltımı karĢılığında elde edilen karbon kredilerinin diğer bir ifade ile permilerin alınıp 

satıldığı piyasalar da karbon piyasası olarak adlandırılmaktadır. Kyoto Protokolü‘nün 2005 

yılında yürürlüğe girmesi ve 2008-2012 taahhüt dönemi için emisyon azaltım hedefleri 

belirlemesi ile karbon piyasaları ciddi oranda büyümüĢtür. Karbon piyasalarını Kyoto 

Protokolü‘ne dayanarak ortaya çıkan zorunlu esneklik mekanizmaları (Temiz Kalkınma 

Mekanizması, Ortak Yürütme ve Emisyon Ticareti) (Çizelge 2) ile gönüllü karbon piyasası 

olarak gruplandırmak mümkündür.  

 
Çizelge 2. Esneklik Mekanizmalarının KarĢılaĢtırılması 

Esneklik Mekanizması Proje/Piyasa 

temelli  

Yatırımcı (Alıcı) 

Ülke 

Ev sahibi 

(Satıcı) Ülke 

Emisyon 

Birimi 

Temiz Kalkınma 

Mekanizması 

Proje Temelli 

  

Ek-B ülkeleri Ek-1 dıĢı ülkeler CER 

Ortak Yürütme Proje Temelli Ek-B ülkeleri             Ek-B ülkeleri ERU 

Emisyon Ticareti Piyasa Temelli Ek-B ülkeleri             Ek-B ülkeleri AAU 

 

1.1. Karbon Piyasası Türleri 

 

1.1.1. Temiz Kalkınma Mekanizması 

 

Kyoto Protokolü‘nün 12. Maddesi ile düzenlenen TKM‘nin amacı, Ek-1‘de yer almayan 

Taraflara, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleĢtirmek ve SözleĢme‘nin nihai amacına katkıda 

bulunmak üzere destek sağlamak ve Ek-1‘de yer alan Tarafların 3. Madde‘deki sayısallaĢtırılmıĢ 

salım sınırlandırma ve azaltım taahhütlerini yerine getirmelerine yardım etmektir. Bu projeler 

sayesinde Ek-1 ülkeleri projeyi finanse etmekte ve yapmıĢ oldukları bu yatırımlar karĢılığında 

elde ettikleri azaltılmıĢ emisyonları kendi envanterine kayıt etmektedirler.  
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Aynı zamanda geliĢmekte olan ülkeler de bu projeler sayesinde sürdürülebilir kalkınma yolunda 

ilerlemekte ve finansman ve teknolojik açıdan geliĢmiĢ ülkelerden yararlanmaktadır. Ek-1 

ülkeleri ise her bir ton CO₂‘ye eĢdeğer sera gazı azaltımı için SertifikalandırılmıĢ Emisyon 

Azaltım Kredisi ( CER-Certified Emission Reduction) elde ederler. Kazanılan CER miktarı 

kadar, Ek-1 ülkeleri ilâve emisyon salma hakkına sahip olurlar ve bu kredileri emisyon 

hedeflerini tutturmakta kullanırlar.   

TKM‘de projelerinin yarısından fazlasını, enerji ile ilgili projeler teĢkil etmektedir. Katı atık 

bertarafı ve kaçak gazlarla ilgili projeler ġekil 1‘de görüldüğü gibi diğer gözde proje alanlarıdır 

(UNFCCC, 2010). 

 

ġekil 1. Temiz Kalkınma Mekanizması Proje Alanları  

1.1.2. Ortak Yürütme 

OY, Kyoto Protokolü‘nün 6. Maddesinde tanımlanmıĢtır. Maddeye göre:  Ek-I‘deki herhangi bir 

Taraf, 3. Madde‘deki taahhütlerini yerine getirmek amacıyla, ekonominin herhangi bir 

sektöründe, insan faaliyetlerinin neden olduğu sera gazlarının kaynaklardan salımlarının 

azaltımını ya da insan kökenli yutaklarca uzaklaĢtırılmasının arttırılmasını amaçlayan 

projelerden elde edilen salım azaltım birimlerini diğer herhangi bir Taraf‘a, aktarabilir veya 

edinebilir. 

 

Maddede belirtildiği üzere, Ek-B ülkelerinden biri diğer Ek-B ülkesinde emisyon azaltımına 

yönelik proje geliĢtirebilir ve projeye ev sahipliği yapan ülke Emisyon Azaltım Birimi (ERU-

Emission Reduction Units) kazanır ve elde ettiği bu kredileri diğer Ek-B ülkesine satabilir. 

Transfer edilen emisyon azaltım miktarı kadar ev sahibi ülkenin toplam emisyon salma hakkı 

azalırken, kredileri satın alan yatırımcı Ek-B ülkesinin toplam emisyon salma hakkı artmıĢ olur 

(Karakaya, 2008). 

 

OY projeleri portföy dağılımı, ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. % 27‘lik pay ile kömür madenciliğinden 

metan giderimi (KMM), % 23 ile enerji verimliliği ve % 16 ile azot giderimi projeleri OY 

mekanizmasında en çok tercih edilen konular olmaktadır. 
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ġekil 2. Ortak Yürütme Proje Portfoyü ( The World Bank, 2008) 

 

1.1.3. Emisyon Ticareti 

ET‘yi diğer mekanizmalardan farklı kılan özellik, diğer mekanizmalar proje temelli olarak 

gerçekleĢirken; ET ise, piyasa temelli olarak gerçekleĢtirilmektedir. Kyoto Protokolü‘nün 17. 

maddesinde Emisyon Ticareti Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: Ek-B‘de yer alan Taraflar, 3. 

Madde‘deki taahhütlerini yerine getirmek amacıyla salım ticaretine katılabilirler. Böyle bir 

ticaret, maddedeki sayısallaĢtırılmıĢ salım sınırlandırma ve azaltım taahhütlerini karĢılamak 

amacına yönelik ülke içi eylemleri tamamlayıcı olacaktır. 
 

Protokole taraf ülkeler tarafından gerçekleĢtirilen emisyon ticaret sistemi, emisyon azaltım 

yükümlülüğüne göre daha fazla azaltım sağlayan taraf ülkeye ilave azaltımlarını baĢka ülkeye 

satma hakkını sağlar (ÇOB, 2011). Dünya genelinde Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi 

(EU-ETS), Japonya Emisyon Ticaret Sistemi, Norveç Emisyon Ticaret Sistemi gibi bölgesel ya 

da ülke düzeyinde birçok emisyon ticaret sistemi mevcuttur ve ülkeler aralarında kabul ettikleri 

kurallar dahilinde aralarında sera gazı azaltım kredilerini alıp satmaktadırlar. EU-ETS dünyadaki 

en geliĢmiĢ ve en büyük ticari hacme sahip emisyon ticaret sistemidir.  
 
1.1.4. Gönüllü Karbon Piyasası 

Gönüllü karbon piyasası (gönüllü emisyon ticareti), bireylerin, iĢletmelerin, etkinliklerin, kurum 

ve kuruluĢların, firmaların ve kar amacı gütmeyen kuruluĢların sera gazı emisyonlarını gönüllü 

olarak azaltımını kolaylaĢtırmak amacıyla oluĢturulan bir pazardır (Öztürk, 2009). Her ne kadar 

iĢleyiĢ süreci zorunlu piyasalardaki gibi olsa da, gönüllü karbon piyasasını esneklik 

mekanizmalarından ayıran temel fark, bu piyasalarda emisyon azaltımlarının ülkelerin ulusal ya 

da uluslararası yükümlülüklerine bağlı olarak değil, gönüllülük esasına göre 

gerçekleĢtirmeleridir. Gönüllü karbon azaltım projelerinden elde edilen Onaylı Salım Azaltımları 

(VER-Verified Emission Reductions) genellikle sosyal sorumluluk çerçevesinde iklim 

değiĢikliğine duyarlı firmalarca talep edilmekte ve bu talep yükseliĢ göstermektedir. 

 

Gönüllü sistemler arasında üst sınır ticaret esasına dayalı ġikago Ġklim Borsası‘nın yanı sıra 

tezgahüstü (OTC) gönüllü karbon piyasaları da mevcuttur (ÇOB, 2011). 2009 yılında tezgahüstü 

gönüllü karbon piyasalarındaki projelerin %41‘i metan, %24‘ü ormancılık ve %17‘si de 

yenilenebilir enerji ile ilgili projelerdir (Ecosystem Marketplace, 2010). 

 

1.2. Karbon Piyasalarında Mali Durum  
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Zorunlu karbon piyasalarında piyasa türüne göre mali durum, Çizelge 3‘te gösterilmiĢtir. Çizelge 

3‘ten görüldüğü üzere, özellikle 2005 yılından itibaren Kyoto Protokolü‘nün yürürlüğe 

girmesiyle karbon piyasası dünya genelinde çok hızlı bir artıĢ göstermiĢtir. Sadece 2008 yılı sonu 

ve 2009 yılında etkili olan finansal krize bağlı olarak, karbon piyasasında da 2010 yılında bir 

azalıĢ söz konusu olmuĢtur. Buna rağmen dünya genelinde 2010 yılında yaklaĢık 142 milyar 

$‘lık bir pazar söz konusudur. Karbon piyasasında en etkin ve en çok ticari hacme sahip 

mekanizma, EU-ETS‘dir.  

 
Çizelge 3. Zorunlu Karbon Piyasası GeliĢimi, 2005-2010 ( The World Bank, 2011) 

Karbon Piyasası Gelişimi (milyar $), 2005-2010 

 EU-ETS Diğer 

Tahsisler 

Birincil TKM İkincil TKM Diğer Varlıklar Toplam 

2005 7,9 0,1 2,6 0,2 0,3 11,0 

2006 24,4 0,3 5,8 0,4 0,3 31,2 

2007 49,1 0,3 7,4 5,5 0,8 63,0 

2008 100,5 1,0 6,5 26,3 0,8 135,1 

2009 118,5 4,3 2,7 17,5 0,7 143,7 

2010 119,8 1,1 1,5 18,3 1,2 141,9 

 

Gönüllü karbon piyasalarındaki durum da Çizelge 4‘te gösterilmiĢtir. GKP‘de iĢlem hacmi 

zorunlu piyasalara göre çok düĢük seviyelerde gerçekleĢmesine rağmen, zorunlu piyasalarda yer 

almayan ve karbon azaltımında bulunmak isteyen ülkeler ve firmalar için iyi bir seçenek 

olmaktadır.  

 
Çizelge 4. Gönüllü Karbon Piyasası GeliĢimi ( The World Bank, 2011) 

Gönüllü Karbon Piyasası Gelişimi (milyon $) 

 Şikago İklim Borsası Gönüllü Tezgahüstü Piyasa 

2007 72,4  262,9  

2008 306,7  396,7  

2009 49,8  357,8  

2010 0,2  393,5  

 

2009 yılında bir önceki yıla göre küresel karbon piyasalarında iĢlem hacminde %80 artıĢ 

olmasına rağmen, ekonomik krizden kaynaklanan birim fiyat düĢüĢlerine paralel olarak mali 

değerde sadece % 6‘lık bir büyüme yaĢanmıĢtır (Çizelge 5). GeçmiĢ yıllardaki veriler de 

incelendiğinde, karbon piyasasının istikrarlı Ģekilde büyüdüğü görülmektedir. 2009 yılında EU 

ETS‘de birim fiyat 18,72 $ olurken, gönüllü piyasalarda bu rakam sadece 6,4 $ olmaktadır.  

 

Çizelge 5. Küresel Karbon Piyasaları ĠĢlem Hacimleri ve Değerleri (EcoSystem MarketPlace, 2010) 

Piyasalar  Hacim (MtCO₂e)*   Değer (milyon $) 

 2008 2009 2008 2009 

Gönüllü OTC 57 51 420 326 

CCX 69 41 307 50 

Diğer Borsalar 0,2 2 2 12 

Gönüllü Piyasalar Toplamı 127 94 728 387 

EU ETS 3093 6326 100526 118474 
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Birincil TKM 404 2111 6511 2678 

Ġkincil TKM 1072 1055 26277 17543 

Ortak Yürütme 25 26 367 354 

Kyoto (AAU) 23 155 276 2003 

New South Wales 31 34 183 117 

RGGI 62 813 241 2667 

Albert SGER 3 5 34 61 

Düzenlenen Piyasalar Toplamı 4713 8625 134415 143897 

Toplam Küresel Piyasalar 4840 8719 135143 144284 

*Milyon ton CO₂ eĢdeğeri 

 

2. Türkiye’de Karbon Piyasaları 

Dünyada iklim değiĢikliği ile mücadele amacıyla ortaya konan emisyon ya da karbon ticareti ve 

mekanizmalarının belirlendiği ve ülkelere özelliklerine bağlı olarak değiĢik yükümlülükler 

getiren uluslararası sözleĢmelerde Türkiye‘nin mevcut durumu farklılık arz etmektedir. Türkiye 

iklim değiĢikliği rejimi kapsamında diğer ülkelerden farklı bir konuma sahiptir ve bu nedenle 

karbon piyasasına eriĢim için bir strateji oluĢturmaya çalıĢırken zorlu bir süreçle karĢı karĢıyadır 

(Khan, 2010). 

 

Türkiye OECD üyesi olduğundan, 1992‘de BMĠDÇS‘nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almıĢtır. 

Fakat Türkiye sanayileĢme sürecini tamamlamamıĢ olduğundan, Ek-2 ülkelerinin getirdiği 

finansal yükümlülükleri üstlenmek istememiĢ ve gerçekleĢtirilen müzakerelerde EK-2 listesinden 

çıkarılmayı talep etmiĢtir. Talebi 2001 yılında kabul edildikten sonra, 2004 yılında BMĠDÇS‘ne 

ve 2009 yılında Kyoto Protokolü‘ne taraf olmuĢtur. Ancak, Kyoto Protokolü imzaya açıldığında 

Türkiye sözleĢmeye taraf olmadığı için ilk taahhüt dönemi olan 2008-2012 dönemi için herhangi 

bir sayısal sera gazı azaltım yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

 

Bir Ek-1 ülkesi olmasına rağmen Kyoto Protokolü Ek-B‘de yer almayan Türkiye‘nin herhangi 

bir emisyon tavanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye mevcut durumda, Kyoto Protokolü 

esneklik mekanizmalarından yararlanamamakta ve ilgili piyasalarda yer alamamaktadır. Bunun 

yanı sıra, Ek-1 dıĢı ülkelerden olmadığı için de Temiz Kalkınma Mekanizması‘nda Ek-B 

ülkelerinden herhangi bir finansal destek alamamaktadır. 

 

Türkiye mevcut durumda sadece gönüllü karbon piyasasında aktif olarak yer almaktadır. 

Türkiye‘de gönüllü karbon piyasasına kayıtlı bulunan ve yıllık yaklaĢık 8 MtCO₂e karbon 

azaltma kapasiteli 109 proje bulunmaktadır. Türkiye‘de piyasanın tahmini hacmi, 83 milyon 

$‘dır (ÇOB, 2011). Ülkemizde gerçekleĢtirilen projelerin çoğunluğu yenilenebilir enerji 

(hidroelektrik, rüzgar vb.) alanındadır. Ayrıca jeotermal, atıktan enerji üretimi ve biyokütle 

enerjisi projeleri de mevcuttur (ġekil 3). 
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ġekil 3. Türkiye‘de Gönüllü Karbon Piyasası Proje Türleri ve Sayıları (ÇOB, 2011) 

 

Türkiye gönüllü karbon piyasalarında, dünya genelinde önemli bir iĢleve sahiptir ve bu 

piyasadaki projelerin birim fiyatları incelendiğinde, 2008-2010 döneminde Türkiye‘deki 

projelerin birim fiyatının istikrarlı biçimde arttığı ve dünya ortalamasının üzerinde gerçekleĢtiği 

görülmektedir. (ġekil 4). Bunda en önemli nedenlerden biri de, Türkiye‘nin zorunlu karbon 

piyasalarında yer alamamasına rağmen, firmaların karbon azaltım etkinliklerinde istekli olmaları 

ve 2012 sonrası sürece hazırlık yapma eğilimleridir. 

 

 

ġekil 4. GKP‘de Ortalama Birim Fiyatlar ($/TCO₂) (EcoSystem MarketPlace, 2010, EcoSystem 

MarketPlace, 2011) 

 

3.Sonuç ve Öneriler 

Ġklim değiĢikliği gün geçtikçe etkisini artırmakta ve artık küresel düzeyde bir sorun olarak tüm 

ülkeleri etkilemektedir ve çözümü ancak uluslararası alanda atılacak adımlarla mümkündür. Bu 

amaçla, BMĠDÇS,  Kyoto Protokolü ve takip eden süreçlerle dünya genelinde iklim değiĢikliği 

ile mücadelede alternatif yollar belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Bu amaçla sera gazı emisyonlarını 

azaltmaya yönelik karbon piyasaları oluĢturulmuĢtur. 

 

Türkiye de içinde bulunduğu iklim kuĢağı nedeniyle iklim değiĢikliğinden en fazla etkilenecek 

ülkelerden biridir. SanayileĢme sürecini tam olarak tamamlamamıĢ ve geliĢmekte olan bir ülke 

olan Türkiye‘nin 2012‘ye kadar herhangi bir emisyon azaltım taahhüdü bulunmamakta ve 
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Türkiye‘nin 2012 sonrası karbon piyasasında yaĢayacağı süreç de belirsizliğini korumaktadır. 

2012 sonrası süreçte Türkiye alternatif senaryolara sahip olacak ve geliĢtireceği stratejiye bağlı 

olarak emisyon azaltımlarını maliyet etkin yöntemlerle gerçekleĢtirebilecek ve karbon 

piyasalarında yer alarak emisyon ticaretinden daha fazla yararlanabilecektir. Bu amaçla; 

 Öncelikle 2012 sonrası süreç için alınacak konum ülkenin mevcut durumunu ve 

menfaatlerini gözetecek biçimde olmalıdır. 

 Kyoto Protokolü‘nün devam etmesi halinde, protokol kapsamındaki esneklik 

mekanizmalarından yararlanabilmek için, olası senaryolar değerlendirilmeli ve projelerde 

yatırımcı ülke yerine ev sahibi ülke olacak Ģekilde müzakere süreci yönetilmelidir. Bu 

kapsamda, TKM‘deki projelerde ev sahibi ülke olma yolunda adımlar atılmalıdır. 

 Zorunlu karbon piyasalarında ve özellikle EU-ETS‘de yer alabilmemize yönelik gerekli 

hukuksal ve kurumsal altyapı eksiklikleri giderilmelidir. Gönüllü karbon piyasalarında aktif 

rol alarak elde edilen tecrübe, zorunlu piyasalara geçiĢte gerekli kurumsal ve yasal 

düzenlemeler için avantaj olarak kullanılabilmelidir. Ġlgili terimlerde birliğin sağlaması, 

projelerin kabulü, izlenmesi ve onaylanması için gerekli kurumların oluĢturulması, 

mevzuatta eksik olan düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

 Gönüllü piyasalarda elde edilen VER‘lerin mevcut piyasada birim fiyatlarının düĢük olması 

nedeniyle, TKM‘de iĢlem gören CER‘lerin yerine kullanımı yönünde çalıĢılmalıdır. 

 Kyoto Protokolü‘nün 2012 sonrası süreçte devam etmemesi durumunda ise, ikili 

anlaĢmalarda ya da EU-ETS gibi bölgesel emisyon ticaretinde yer alarak düĢük karbon 

ekonomisine geçiĢ sürecine devam edilmelidir. Bu sayede uluslararası alanda rekabet 

gücümüzün artmasına da katkı sağlanacaktır. 

 Hem gönüllü piyasalarda hem de zorunlu piyasalarda daha etkin rol almak için gerekli 

kurumsal altyapı eksiklikleri giderilmelidir.  Bu bağlamda, emisyon azaltımı sağlayan 

projeleri onaylamak ve takip etmek için karbon yönetim birimleri kurulmalıdır.  

 Karbon piyasalarındaki yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ormanlaĢtırma ve yeniden 

ormanlaĢtırma gibi projelerin ülkemizde yaygınlaĢtırması, böylece doğal kaynakların 

sürdürülebilir Ģekilde kullanımına ve iklim değiĢikliği ile mücadeleye katkı sağlanmalıdır.  
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Özet 

SanayileĢmiĢ bölgelerde çevresel olarak suların kirliliği yüzyılımızın önemli bir sorunudur. Bu sorunun 

çözülmesi amacıyla belediyeler ve suyu yoğun bir Ģekilde kullanan endüstriyel tesisler suyu arıtma 

tesislerinde arıttıktan sonra Ģebeke sistemine sunmaktadırlar. Bu iĢlem esnasında arıtma çamuru ortaya 

çıkmaktadır. Bu çamur geri yıkama suyu ile alıcı ortama sevk edilerek doğaya bırakılmaktadır. Kâğıt 

fabrikaları da suyu yoğun olarak kullanan endüstrilerin baĢında gelmektedir. ÇalıĢmada kâğıt 

fabrikalarının arıtma suyu çamurunun çimentolu yongalevha üretiminde katkı maddesi olarak kullanım 

olanakları araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla kâğıt fabrikası arıtma suyu çamuru çimentoya oranla %10, %20 ve 

%30 olarak kullanılmıĢtır. Üretilen levhaların fiziksel (yoğunluk, su alma oranı, kalınlık artıĢ miktarı) ve 

mekanik (eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, çekme direnci) özellikleri belirlenmiĢtir. Kâğıt 

fabrikası arıtma suyu çamuru kullanımı; çimentolu yongalevların mekanik özelliklerinde artıĢa neden 

olurken, levhanın fiziksel özellikleri üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmamıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

ıĢığında; kâğıt fabrikası atık çamurunun katkı maddesi olarak çimentolu yongalevha üretiminde 

kullanımının mümkün olduğu söylenebilir.  

 

Anahtar kelimeler:  Çimentolu Yongalevha, Kâğıt Fabrikaları Arıtma Suyu Çamuru, Fiziksel ve 

Mekanik Özellikler 

 

Abstract  

The pollution of water in industrialized regions is a major environmental problem of this century. 

Municipalities and big mills that use water intensively in order to solve this problem connect water to 

water supply main after purifying in the water treatment plants. The paper sludge occurred after this 

process. This sludge with backwash water is left to nature. Paper mills are one of the water-intensive 

industries. In this study, paper mill sludge is investigated to use as an additive in cement bonded 

particleboard. For this purpose, paper mill sludge used in ratios of 10%, 20% and 30% compared to 

cement. Physical (density, water absorption and thickness swelling) and mechanical (modulus of rupture, 

modulus of elasticity and internal bonding) properties of the samples were determined. Use of paper mill 

sludge caused an increase in mechanical properties of cement bonded particleboards, and did not cause a 

negative impact on those of physical properties. In the light of results of this study the paper mill sludge 

can accurately be used to manufacture cement bonded particleboards as an additive. 

 

Keywords:  Cement Bonded Particleboard, Paper Mill Sludge, Physical and Mechanical Properties 
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1. Giriş 

Odun ya da lignoselülozik materyallerin inorganik maddelerle bileĢtirilmesi çok eskilere 

dayanmaktadır. Buğday veya pirinç saplarının çamur ile karıĢtırılarak çamur-tuğla 

kompozitlerinin üretilmesi (kerpiç), çimento bağlayıcılı ahĢap levhaları üretiminin köklerini 

oluĢturmaktadır (Moslemi, 1999; Güntekin, 2009). Çimentolu odun kompozitleri ilk defa 

Heraklith adı altında üretilmiĢlerdir. BaĢlangıçta bu levhalarda ambalaj talaĢı Ģeklinde odunsu 

materyal ve magnezit çimentosu kullanılmıĢtır. Ancak sonraları portland çimentosundan 

yararlanılmıĢtır. Bunlara hafif levhalar (350–500 kg/m
3
) adı verilmiĢ olup, binalarda ses ve ısı 

izolasyonunda kullanılmıĢtır (Kalaycıoğlu, 1996; Aslan, 2007 ). Çimentolu yongalevhalar bir 

mühendislik materyali olarak ilk 1970 yılında ―Duripanel‖ ticari adıyla Ġsviçre’de üretilmiĢtir 

(Van Elten, 2006). Reçine esaslı yongalevhalardan çok daha düĢük miktarda üretilmelerine 

rağmen çok daha fazla avantajlara sahiptir. Bu levhalar, dıĢ hava koĢullarına ya da hızlı 

yaĢlandırmaya karĢı yüksek dayanım ve boyutsal kararlılık göstermektedir. Yangın, mantar ve 

böcek gibi biyolojik faktörlere karĢı yüksek dirence sahiptir.  

 

Çimentolu odun kompozitlerinin üretiminde odunsu materyal olarak odun yünü, yonga ve lif 

Ģeklindeki odunsu maddenin yanı sıra yıllık bitki ve orman ürünleri sanayi atıklarından 

yararlanılabilmektedir. Bağlayıcı madde olarak portland çimentosu kullanılmaktadır. Levha 

üretiminde reaksiyon hızlandırıcı olarak bazı sertleĢtirici katkı maddeleri ve reaksiyon baĢlatıcı 

madde olarak da su kullanılmaktadır. Çimentolu odun kompozitleri; lifsel atıklardaki reçinenin 

alkalinitesi portland çimentosunun yüksek pH’ından kaynaklanan çimentonun sertleĢmesini 

kolaylaĢtırıcı ya da hızlandırıcı yönde önemli bir rol oynaması nedeniyle atık liflerin kullanımı 

için iyi bir değerlendirme alanıdır (McKeever,1995). 

 

Kağıt fabrikası arıtma suyunda oluĢan çamur içerisinde yüksek oranda selüloz lifi ve inorganik 

maddeler bulunur. Rutubeti ise %60-75 arasında değiĢmektedir (Ishimito, 2000; Ahmadi ve Al-

Khaja, 2001). Ġnorganik madde olarak baĢlıca kaolinit ve kalsiyum karbonat ayrıca kağıt 

yapımında kullanılan yüzey aktif ajanları, yazı ve boya baskılarda kullanılan bazı ağır metaller 

az miktarda da olsa bulunabilir (Ishimito, 2000; Ismail ve ark., 2010).  

 

Organik içeriği yüksek olmasından dolayı kağıt hamuru ve kağıt fabrikaları arıtma sularında 

oluĢan atık çamurun değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir (Naik ve ark., 2004). Kâğıt 

fabrikası atık su arıtma çamurlarının çimento üretiminde değerlendirilmesinin incelendiği 

çalıĢmada; özellikle yüksek biyolojik aktivitesi ve içerisindeki atık lif ve kum nedeniyle kâğıt 

üretimde değerlendirilemeyen ikincil atıklardan çimentolu liflevha üretimi incelenmiĢ, yapılan 

denemelerle lifsel atık kullanımının artıĢı ile levha özelliklerinde geliĢmeler olduğu 

belirlenmiĢtir (Fernandez, 2002). BaĢka bir çalıĢmada kağıt fabrikası arıtma suyu çamurunun 

yakılması sonucu elde edilen külün portlant çimentosuyla %10 oranında katılmasıyla oluĢan 

malzemenin mekanik özelliklerinin arttığı rapor edilmiĢtir (Fava ve ark., 2011).  

 

Bu çalıĢmada kağıt fabrikası arıtma sularında oluĢan lif oranı yüksek çamurların çimentoya 

oranla kullanımlarının çimentolu yongalevhaların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkileri 

araĢtırılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Çimentolu yonga levhalarının üretiminde ağaç malzeme olarak KTÜ kampüsündeki bakım 

kesimlerinden elde edilen melez kavak (Populus x euroamericana cv.) odunlarından Orman 

Fakültesi, Yongalevha Pilot Tesisinde üretilen yongalar kullanılmıĢtır. Bağlayıcı olarak AĢkale 

Trabzon Tesisleri’nde üretilen TS 19 da belirtilen PC 42,5 tipi portland çimentosu kullanılmıĢtır. 

Atık çamur olarak Hayat Kâğıt A.ġ. Çorum tesisinde oluklu mukavva üretimi sonucu oluĢan 
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çamur kullanılmıĢtır. Ayrıca levha üretiminde çimentonun bağlanmasını hızlandırmak için 

%10’luk alüminyum sülfat (Al2(SO4)3) çözeltisi,  bağlanmayı ve levhaların mukavemetinin 

yükselmesini sağlamak amacıyla sıvı halde sodyum silikat (NaSiO2) ve karıĢım rutubetini 

dengelemek için çimentoya oranla 1:1.64 oranında su kullanılmıĢtır. Levha üretimi için odun, 

çimento, su ve katkı maddeleri katılmasıyla oluĢan karıĢıma ait oranlar Tablo 1’de verilmiĢtir. 

Levhaların yoğunlukları 1.2 g/cm
3
 olarak planlanmıĢtır. 

 
Tablo 1. Çimentolu yongalevha üretimi kullanılan hammadde ve oranları 

 
Hammadde tipi Kullanım Oranı 

Odun:Çimento Oranı 1:2.75 

Su/Çimento oranı 1:1.64 

Al2(SO4)3(katı halde) (%çimentoya oranla) 1.5 

NaSiO2 (% çimentoya oranla) 3.5 

  

Deneme levhalarının üretilmesi: Her tabaka için gerekli olan yonga miktarı belirlendikten sonra 

%12 rutubetteki kavak yongaları toplam su miktarının yarısıyla ıslatılmıĢ ardından çimento 

ilavesi yapılmıĢtır. Bu amaçla yongaların üzerine çimento ve %65 rutubette açık havada 

bekletilen çamur çimentoya belirli oranlarda eklenmiĢtir. Çimentonun hidratasyon reaksiyonunu 

hızlandırmak amacıyla karıĢıma ilk olarak su camı ilave edilmiĢtir. Homojen olarak 

karıĢtırıldıktan sonra amonyum sülfat püskürtülmüĢtür. KarıĢım 40x40x1.8 boyutlarında bir kalıp 

içerisine serilmiĢtir. Taslak 18-20 kp/cm
2
 spesifik basınçta ve 60 °C sıcaklıkta preslenmiĢtir. 

Levhalar bu sıcaklıkta 8 saat bekletilmiĢtir. Ardından sıcaklık etkisi kaldırılıp 24 saat boyuca 

mevcut pres basıncı altında bekletilmiĢtir.  

 

Deneme levhaları, presleme sonrası çimento sertleĢme reaksiyonu nedeniyle hava kurusu 

ortamda 2 hafta bekletilmiĢtir. Ardından 20±2°C sıcaklık ve %65 bağılneme sahip klima 

odasında yaklaĢık 10 gün bekletilerek klimatize edilmiĢtir. Klimatize edilen levhalar fiziksel ve 

mekanik testler için ilgili TS EN standartlarına göre kesilmiĢtir. Üretilen levhaların fiziksel 

özellikleri (yoğunluk, su alma miktarı, kalınlık artımı) ve mekanik özellikleri (eğilme direnci, 

eğilmede elastikiyet modülü, yüzeye dik çekme direnci) belirlenmiĢtir. Üretimi gerçekleĢtirilen 

levha grupları Tablo 2’de tanımlanmıĢtır. 

 
Tablo 2. Deneme levha tipleri 

 
Levha tipi *Atık Çamuru Kullanım Oranı (%) *Çimento kullanım oranı (%) 

Kontrol 0 100 

A1 10 90 

A2 20 80 

A3 30 70 
*Atık çamur çimentoya oranla kullanılmıĢtır. Kavak yongaları tüm levha tipleri için ana karıĢımda sabit tutulmuĢtur. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1 Fiziksel Özellikler 

 

3.1.1 Yoğunluk 

Kağıt fabrikalarının atık sularında oluĢan çamurların çimentolu yongalevhalarda kullanımının 

yoğunluk üzerine etkisi ġekil 1’de görülmektedir. Levaların yoğunluk değerleri 1.47-1.39 g/cm
3
 

arasında elde edilmiĢtir. Tüm levha gruplarının yoğunluk değerleri arasında genel bir homojenlik 

olduğu gözlenmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 1. Çimentolu yongalevhalarda çamur kullanım oranının yoğunluk üzerine etkisi 

 

Ismail ve ark. (2010) tarafından yapılan çalıĢmada kağıt fabrikası atık çamuru ve palmiye yağı 

kabuk ve zulufları yandıktan sonra elde edilen külleri kullanılarak üretilen çimentolu levhaların 

yoğunlukları çamur miktarı arttıkça az da olsa azalma gözlenmiĢtir. Bu çalıĢmada çimento 

oranının azalmasına paralel olarak yığın yoğunluğunun azalmasından kaynaklandığı 

belirtilmiĢtir. 

 

3.1.2 Su Alma Oranı 

Kağıt fabrikalarının atık sularında oluĢan çamurların çimentolu yongalevhalarda kullanımının 2 

ve 24 saatlik su alma oranı üzerine etkisi ġekil 2’de görülmektedir. Suda bekletme süresi arttıkça 

su alma oranlarında artıĢ gözlenmiĢtir. 

 

 
ġekil 2. Çimentolu yongalevhalarda çamur kullanım oranının su alma oranı üzerine etkisi 
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2 saat sonrasında elde edilen su alma oranları değerleri levha tipleri arasında değiĢiklik 

olmamasına rağmen 24 saat sonrasında atık çamur miktarı arttıkça su alma oranlarında küçük de 

olsa artıĢ gözlenmiĢtir. Atık çamur miktarı içerisinde yoğun olarak selüloz bulunmaktadır. 

Selülozda yapısındaki hidroksil gruplarından dolayı su alma oranını arttırmaktadır (Ozdemir, 

2002). 

 

3.1.3 Kalınlık Artış Oranı 

Kağıt fabrikalarının atık sularında oluĢan çamurların çimentolu yongalevhalarda kullanımının 2 

ve 24 saatlik kalınlık artıĢ oranı üzerine etkisi ġekil 3’de görülmektedir. Suda bekletme süresi 

arttıkça su alma oranlarında artıĢ gözlenmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 3. Çimentolu yongalevhalarda çamur kullanım oranının kalınlık artıĢ oranı üzerine etkisi 

 

Atık çamur miktarı oranı arttıkça levhaların kalınlık artıĢ oranında az olsa artıĢ gözlenmiĢtir. 

Çimento oranının azalmasıyla selüloz içerikli lifsi materyal oranı arttığından kalınlık artıĢ 

oranlarında bir artıĢ olduğu düĢünülebilir.  

 

 

3.2 Mekanik Özellikler 
 

3.2.1 Eğilme Direnci 

Kâğıt fabrikalarının arıtma suyunda oluĢan çamurların çimentolu yongalevhalarda kullanımının 

eğilme direnci üzerine etkisi ġekil 4’de görülmektedir.  

 

 
 

ġekil 4. Çimentolu yongalevhalarda çamur kullanım oranının eğilme direnci üzerine etkisi 
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Eğilme direnci değerleri atık çamur miktarı arttıkça artmıĢtır. Bu da atık içerisinde bulunan lifsi 

materyalin çimento ve kavak yongaları ile daha homojen bir dağılım göstermesinden 

kaynaklandığı düĢünülebilir. Atık çamurda bulunan lifsi materyal yoğun olarak selüloz 

içermektedir ve kâğıt üretimi sırasında birçok ön iĢleme maruz kalmıĢtır. Literatürde ön iĢleme 

tabi tutulduktan sonra kullanılan lignoselülozik materyallerin çimento ile daha iyi bir bağlanma 

gerçekleĢtirdiği ve eğilme direnç özelliklerinde bir iyileĢme olduğu belirtilmektedir (Paribotro, 

2000; Sample, ve Evans, 2000). Levhaların eğilme direnç değerleri TS EN 634-2’de belirtilen 

standart değerlerden üstte sonuçlar vermiĢtir. 

 

3.2.2 Eğilmede Elastikiyet Modülü 

Kağıt fabrikalarının arıtma suyunda oluĢan çamurların çimentolu yongalevhalarda kullanımının 

eğilmede elastikiyet modülü üzerine etkisi ġekil 5’de görülmektedir. 

 

 
 

ġekil 5. Çimentolu yongalevhalarda çamur kullanım oranının eğilmede elastikiyet modülü 

üzerine etkisi 

Eğilmede elastikiyet modülü değerleri atık çamur miktarı arttıkça artmıĢtır. Bunun atık çamur 

içerisindeki selülozca zengin lifsi materyalin artıĢına paralel olarak çimento oranının 

azalmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Lifsi materyallerin elastikiyet modülleri 

çimentoya göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Elde edilen sonuçlar TS EN 634-2 

standardında belirtilen değerlerin oldukça üstündedir. Kağıt fabrikası atık çamurunun 

değerlendirilmesi üzerine yapılan bir çalıĢmada, atık çamurun çimentoya oranla %30 oranında 

kullanılarak üretilen çimentolu yongalevhalarda da elde edilen yoğunluk değeri 10.000’ in 

üzerinde olduğu belirlenirken standartların oldukça yüksek sonuçlar vermiĢtir (Goroyias ve ark., 

2004).  

 

3.2.3 Çekme Direnci 

Kağıt fabrikalarının arıtma suyunda oluĢan çamurların çimentolu yongalevhalarda kullanımının 

çekme direnci üzerine etkisi ġekil 6’de görülmektedir. 
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ġekil 4. Çimentolu yongalevhalarda çamur kullanım oranının kalınlık artıĢ oranı üzerine etkisi 

 

Atık çamur kullanımı levhaların çekme direnci üzerinde ciddi bir etki yaratmamıĢtır. Levha 

tipleri arasında istatistikî açıdan da anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Ġnorganik bağlayıcı olan 

çimento oranı azalmasına rağmen çekme direnci değerlerinde ciddi bir düĢüĢ gözlenmemiĢtir. 

Yapılan bazı çalıĢmalarda da kâğıt fabrikası çamurları ya da kuru atıkların portlant çimentosu 

üretiminde kullanılabileceği belirtilmiĢtir (Dunster, 2007). Elde edilen sonuçlar TS EN 634-2 

standardında belirtilen değerlerin oldukça üstündedir.  

 

Çimentolu yongalevhaların mekanik özellikleri üzerine atık çamur kullanımın etkileri ayrıca 

istatistikî olarak basit varyans analizi ile değerlendirilmiĢ sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Çamur kullanımının çimentolu yongalevhalar üzerindeki etkilerine ait basit varyans 

analiz sonuçları 

 
Mekanik 

Özellikler 

Varyans 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Ortalaması 

F-

Hesap 

Önem 

Düzeyi 

Eğilme 

Direnci 

Gruplar içi 53.58 3 17.86 11.87 0.000 

Gruplar arası 42.12 28 1.50   

Toplam 95.70 31    

Eğilmede 

Elastikiyet 

Modülü 

Gruplar içi 174537913.42 3 58179304.47 40.04 0.000 

Gruplar arası 40686649.32 28 1453094.62   

Toplam 215224562.73 31    

Çekme 

Direnci 

Gruplar içi 0.01 3 0.00 2.04 Önemli 

Değil 

Gruplar arası 0.04 28 0.00   

Toplam 0.05 31    

 

Basit varyans analizi sonuçlarına göre atık çamur kullanımı eğilme direnci ve eğilmede 

elastikiyet modülü üzerindeki etkileri %0.1 hata payı ile anlamlı, çekme direnci üzerinde ise %5 

hata payı ile önemli bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiĢtir. 

 

4. Sonuçlar 

Kağıt fabrikalarında kullanılan atık suların arıtılması önemli bir çevre sorunudur. Ġçerisinde 

bulundurdukları lifsi materyalin yanı sıra üretim yöntemine bağlı olarak çeĢitli kimyasallar ve 

ağır metalleri de bulundurmaktadırlar. Bu anlamda arıtma sonucu oluĢan lifsi materyalce zengin 

çamurun değerlendirilmesi çevre problemlerinin çözümünde önemli bir paya sahip olacaktır. Bu 

çalıĢma, çimentolu yongalevha üretiminde portland çimento kullanımını azaltarak hem maliyet 
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açısından aynı zamanda da asbest oranını düĢürerek daha çevreci bir malzeme elde etme amacı 

ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar ıĢığında çimentolu yongalevhaların fiziksel ve 

mekanik özellikleri standart değerlerin üstünde olduğu, atık çamur kullanımının levha özellikleri 

üzerinde önemli bir azalmaya neden olmadığı aksine mekanik özelliklerde bir iyileĢmeye neden 

olduğu söylenebilir. Ġleriki çalıĢmalarda daha yüksek oranlarda atık çamur kullanımı ile farklı 

odun/çimento oranlarında üretimler gerçekleĢtirilerek kalite özellikleri belirlenebilir. 
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Özet 

Bu çalıĢmada, KahramanmaraĢ bölgesinde yetiĢtirilen Pavlonya (Paulownia elongata) odununun bazı 

fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenerek, odununun daha iyi tanınması ve diğer bölgelerde yetiĢenlerle 

bu özelliklerinin karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaç için KahramanmaraĢ yöresinden temin edilen 

Pavlonya odununda, fiziksel özeliklerden; hava kurusu yoğunluk, tam kuru yoğunluk, hacim ağırlık 

değeri, daralma ve geniĢleme miktarları, mekanik özelliklerden ise; statik eğilme direnci ve elastikiyet 

modülü, liflere paralel basınç direnci, liflere paralel ve dik çekme direnci, dinamik eğilme direnci, statik 

sertlik değeri ve makaslama direnci testleri yapılmıĢtır.  

 

Anahtar kelimeler: Pavlonya, fiziksel özellikler, mekanik özellikler, teknolojik özellikler 

 

Abstract 

In this study, better recognition of paulownia (Paulownia elongata) that are grown in KahramanmaraĢ 

region is aimed by determining some of their physical  and mechanical properties. Also these wood 

properties were compared with paulownia species grown in different region in world. Within this study, 

physical properties (air dry density, oven dry density, basic density, shrinkage and swelling) and 

mechanical properties (static bending strength, modulus of elasticity for bending strength, compression 

strength parallel to the grain, tensile strength parallel to grain, tensile strength perpendicular to grain, 

shear strength, impact strength and static hardness) were determined.  

 

Keywords: Paulownia, physical properties, mechanical properties, technological properties 

 

1. Giriş 

Dünya nüfusunun sürekli artıĢı, bilinçsiz, düzensiz ve aĢırı kesimler orman ürünleri üretimi ile 

tüketimi arasındaki açığın her yıl biraz daha artmasına neden olmaktadır (Constantino and Haley, 

1988; Zobel, 1984; Zhang ve ark, 1997; As, 1992). Kalite ve kantite bakımından yetersiz olan 

ormanlarımızda ki bu açığın kapatılması amacıyla ağaçlandırma çalıĢmalarına özel bir önem 

verilmekte ise de üretim açığının karĢılanması Ģu durumda oldukça güç olarak görülmektedir 

(As, 1992; Ay, 1994; Bowyer ve ark, 2005; Zobel 1984). Üretim ve tüketim miktarları arasındaki 

açığın kapatılmasına iliĢkin uygulanan çözümler odun talebini azaltıcı tedbirlerin alınması, odun 

arzının ithalat yoluyla karĢılanması ve odun arzının üretim yoluyla arttırılmasıdır. Elde olunan 

çözümler arasında en optimum olan hiç Ģüphesiz bu açığın üretim yoluyla karĢılanmasıdır. 

Bunun içinde kısa sürede verim miktarı yüksek ve özel sektör ormancılığına konu olabilecek 

hızlı geliĢen türlerde yapılacak endüstriyel ağaçlandırmalar hızla geliĢmiĢtir. Plantasyon 

ormancılığının çevresel olarak en büyük faydası ekonomik olarak değerli ağaç türlerinin hızlı 

büyüyen türler ile ikame edilebilme olanağıdır. Bu sayede ormanlar üzerindeki baskı azaltılmıĢ, 

aynı zamanda sosyal bir sorumluluk bilinci de yerine getirilmiĢ olmaktadır. Dünyada plantasyon 

ormancılığı kapsamında yetiĢtirilen hızlı geliĢen türler (söğüt, kavak, pavlonya, okaliptüs vs.) 

orman ürünleri endüstrisi (yonga levha, lif levha, kâğıt ve karton üretimi vs.) için alternatif birer 

hammadde kaynağı olmuĢlardır (As, 1992; Ay, 1994; Anonim, 2001). 

mailto:atutus@ksu.edu.tr
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Türkiye’de, yerli ve yabancı orijinli hızlı geliĢen çeĢitli ağaç türleri ile endüstriyel plantasyonlar 

kurulması mümkündür. Halkımız tarafından yaygın olarak tesis edilen kavak ve okaliptüs 

ağaçlandırmaları, endüstriyel plantasyonlar için baĢarılı bir örnek oluĢturmaktadır (Birler, 2006). 

Bu çalıĢma kapsamında araĢtırılacak olan Pavlonya (Paulownia elongata) özel ormancılık 

kapsamında plantasyonu yapılan hızlı geliĢen bir ağaç türüdür. Pavlonya odununun hızlı geliĢen 

bir tür olması ve aynı yoğunluktaki benzer ağaç türleriyle karĢılaĢtırıldığında daha yüksek direnç 

özellikleri sağlaması dolayısıyla üzerinde dikkatle durulması gereken bir ağaç türüdür. Tüm 

dünyanın aksine pavlonya odununun plantasyonu Türkiye’de yeterince gerçekleĢtirilememiĢtir. 

Türkiye’de pavlonya türleri park ve bahçelerde eskiden beri yetiĢtirilmekle birlikte, odun üretimi 

amacıyla plantasyon tesisi veya bu amaçla araĢtırmalara konu olması on yılı geçmemektedir 

(Anonim, 1998; Acar, 1999; Boydak, 1999; YavuzĢefik ve ark., 2001; Ayan ve ark., 2002; 

Sağlam, 2003).  

Bu çalıĢmada, Türkiye’de değiĢik bölgelerde suni olarak yetiĢtirilen egzotik bir tür olarak 

Pavlonya odununun temel bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve diğer 

bölgelerde yetiĢenlerle bu özelliklerin karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır 

 

2. Materyal ve Metod 

2.1. Materyal 

Denemelerde kullanılacak Pavlonya ağaçları KahramanmaraĢ yöresinden TS 4176 (1984)’teki 

esaslara uygun olarak seçilmiĢtir. Deneme alanı ve deneme ağaçlarına ait bazı bilgiler Tablo 1’de 

verilmiĢtir. 
 

Tablo 1. Deneme alanı ve ağaçlarının bazı özellikleri. 

Deneme alanı 

Yükselti (m) 568 

Eğim (%) 5 

Bağıl nem (%) 70 

Yıllık yağıĢ miktarı (mm) 709 

En düĢük ve en yüksek sıcaklık (
o
C) -7.6; 45.2 

Yıllık ortalama sıcaklık (
o
C) 33.7 

Deneme ağaçları 

Ortalama yaĢ (yıl) 11 

Ortalama uzunluk (m) 12 

Ortalama çap (cm) 30 

 

Deneme ağaçlarının seçimi sırasında, ağaçlarda büyüme kusurları bakımından ekstrem özellikler 

bulunmamasına dikkat edilmiĢtir. Fazla dallı ve budaklı, anormal tepe çatılı, çürük veya böcek 

zararına uğramıĢ fertler ile anormal geliĢme göstermiĢ ağaçların alınmamasına özen 

gösterilmiĢtir. Bu yapıya uygun olan toplam 4 adet ağaç deneme ağacı olarak seçilmiĢtir. Her 

deneme ağacından 0.30 m’den baĢlayarak her 2 m’de bir olmak üzere 30 cm boyunda tekerlek 

Ģeklinde gövde kısımları ve her ağacın 2–4 m arasından 1 m’lik gövde kısımları çıkarılarak her 

parça enine kesiti alınıĢ sırasına göre numaralanmıĢtır. 30 cm’lik gövde kısımları yoğunluk ve 

hacim-yoğunluk deneyleri için kullanılmıĢtır. ġekil 1’de K.MaraĢ bölgesinden alınan ağaçlar ve 

deneme alanı görülmektedir. 
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ġekil 1: (a) K.MaraĢ yöresinden alınan ağaçlar (b) Pavlonya deneme alanı 

 
Ağaçlardan alınan 2 m’lik gövde kısımları, fiziksel ve mekanik özelliklerin belirlenmesi için 

kullanılmıĢ, bu kısımlardan liflere paralel basınç, liflere paralel çekme, liflere dik çekme, statik 

eğilme direnci, elastikiyet modülü, dinamik eğilme direnci, liflere paralel makaslama direnci, 

Janka sertlik ve çalıĢma deney örnekleri hazırlanmıĢtır. Elde edilen bütün örnekler %65±5 bağıl 

nem ve 20±2°C sıcaklıkta bekletilerek hava kurusu hale getirilmiĢtir 

 
3.2. Metot 

Bu çalıĢmada, KahramanmaraĢ yöresi pavlonya odununun fiziksel özelliklerinden hava kurusu 

yoğunluk, tam kuru yoğunluk, hacim ağırlık değeri, hacmen daralma ve geniĢleme denemeleri, 

mekanik özelliklerden ise eğilme direnci, liflere paralel basınç direnci, liflere paralel çekme 

direnci, liflere dik çekme direnci, liflere paralel makaslama direnci, dinamik eğilme direnci ve 

Janka sertlik denemeleri TS standartlarına (Tablo 2) uygun olarak yapılmıĢtır. 

 

Tablo 2: Denemelerde kullanılan ilgili TS standartları 

Fiziksel Özellikler İlgili Türk Standartları 

Hava Kurusu Yoğunluk (g/cm
3
) TS 2472  (1976) 

Tam Kuru Yoğunluk (g/cm
3
) TS 2472  (1976) 

Hacim- Ağırlık Değeri (g/cm
3
) TS 2472 (1976) 

Daralma ve GeniĢleme (%) TS 4083 – 4084 – 4085 – 4086 (1983) 

Mekanik Özellikler   
Eğilme Direnci (N/mm

2
) TS 2474 (1976) 

Eğilmede Elastikiyet Modülü (N/mm
2
) TS 2478 (1976) 

Liflere Paralel Çekme Direnci (N/mm
2
)  TS 2475 (1976) 

Liflere Dik Çekme Direnci (N/mm
2
) TS 2476 (1976) 

Liflere Paralel Basınç Direnci (N/mm
2
) TS 2595 (1977) 

Liflere Paralel Makaslama Direnci (N/mm
2
) TS 3459 (1980) 

Dinamik Eğilme Direnci (kgm/cm
2
) TS 2477 (1976) 

Janka Sertlik  TS 2479 (1976) 
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3. Bulgular ve Tartışma 

Hava kurusu yoğunluk, tam kuru yoğunluk ve hacim ağırlık değeri, daralma ve geniĢleme 

değerleri için Tablo 2’de, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, liflere paralel çekme 

direnci, liflere dik çekme direnci, liflere paralel basınç direnci, liflere paralel makaslama direnci, 

dinamik eğilme direnci ve janka sertlik değerleri için Tablo 3’te verilmiĢtir. 

 

KahramanmaraĢ yöresi pavlonya odunu ile diğer yörelere ait pavlonya odunlarının fiziksel ve 

mekanik özelliklerinin karĢılaĢtırılması  Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiĢtir. 
 

Tablo 2: Pavlonya odununun bazı fiziksel özellikleri 

Fiziksel Özellikler  N 1. ağaç 2. ağaç 3. ağaç 4.ağaç x 

Hava Kurusu 

Yoğunluk (g/cm3) 

x 
 

30 

0.275 0.285 0.281 0.280 
 

0.280 
s 0.028 0.028 0.024 0.023 

v 10.2 9.9 8.6 8.3 

Tam Kuru Yoğunluk 

(g/cm3) 

x 
 

30 

0.254 0.261 0.258 0.257 
 

0.257 
s 0.024 0.026 0.022 0.021 

v 9.7 10.0 8.7 8.2 

Hacim- Ağırlık 

Değeri (g/cm3) 

x 
 

30 

0.235 0.244 0.242 0.241 
 

0.240 
s 0.024 0.025 0.021 0.021 

v 10.0 10.2 8.6 8.5 

Daralma (r) 

(%) 

x 
 

30 

2.3 2.0 1.8 2.0 
 

2.02 
s 0.6 0.3 0.4 0.4 

v 24.7 12.9 19.5 22.1 

Daralma (t) 

(%) 

x 
 

30 

5.3 5.0 4.9 4.8 
 

5.0 
s 0.8 0.6 0.8 0.7 

v 15.7 11.9 16.9 14.8 

Hacmen Daralma (%) 

x 

30 

7.6 7.0 6.7 6.8  

7.02 

 

s 0.9 0.7 1.1 0.9 

v 12.2 10.3 16.7 13.2 

GeniĢleme (r) 

(%) 

x 
 

30 

2.2 1.9 1.7 2.0 
 

1.95 
s 0.59 0.25 0.35 0.43 

v 26.0 13.08 19.87 21.57 

GeniĢleme (t) 

(%) 

x 
 

30 

5.49 5.18 5.00 4.94 
 

5.15 
s 0.82 0.56 0.84 0.69 

v 14.9 10.76 16.8 14.01 

Hacmen GeniĢleme 

(%) 

x 
 

30 

7.76 7.10 6.77 6.95 
 

7.14 
s 0.90 0.69 1.10 0.86 
v 11.6 9.76 16.3 12.4 
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Tablo 3: Pavlonya odununun bazı mekanik özellikleri 

Mekanik özellikler 
İstatistik 
Değerler 

 

Statik Eğilme Direnci (N/mm
2
) 

x 38.05 

s 4.75 

v 12.47 

n 30 

Eğilmede Elastikiyet Modülü (N/mm
2
) 

x 329.49 

s 35,80 

v 10,65 

n 30 

Liflere Paralel Çekme Direnci (N/mm
2
) 

x 38,88 

s 8,52 

v 21,9 

n 30 

Liflere Dik Çekme Direnci (N/mm
2
) 

x 1,449 

s 0,33 

v 23,25 

n 30 

Liflere Paralel Basınç Direnci (N/mm
2
) 

x 23,87 

s 3,458 

v 14,48 

n 30 

Liflere Paralel Makaslama Direnci (N/mm
2
) 

x 4,51 

s 0,54 

v 12,0 

n 30 

Dinamik Eğilme Direnci (kgm/cm
2
) 

x 0,21 

s 0,34 

v 16,23 

n 30 

Janka Sertlik (Enine) (N/mm
2
) 

x 19,81 

s 2,806 

v 14,16 

n 30 

Janka Sertlik (Radyal) (N/mm
2
) 

x 10,48 

s 1,84 

v 17,55 

n 30 

Janka Sertlik (Teğet) (N/mm
2
) 

x 10,81 

s 2,078 

v 19,22 

n 30 
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Tablo 4: Pavlonya odunu fiziksel özelliklerinin literatürdeki diğer türler ile karĢılaĢtırılması 

Tür 
D12  

(g/cm
3

) 

Do 

(g/cm
3

) 

(%) (%) 
Kaynaklar 

r t v r t v 

P. elongata 0.280 0.257 2.02 5.0 7.02 1.95 5.15 7.10 Bu çalıĢma 

P. elongata (Mersin) 0.266 0.226 3.81 5.45 9,26 4.36 6.28 10.6 Kaymakcı, 2010 

P. elongata (Ġzmir) 0.281 0.236 3.24 4.84 8,08 4.15 5.52 9.37 Kaymakcı, 2010 

P. elongata (Sakarya) 0.271 0.233 3.08 5.09 8,17 3.73 5.73 9.46 Kaymakcı, 2010 

P. catalpihofa 0.290 0.233 - - - - - - Anonim, 1984 

P. elongata 0.264 0.209 - - - - - - Anonim, 1984 

P. fortunei 0.309 0.258 - - - - -  Anonim, 1984 

P. tomentosa 0.315 0.236 - - - - -  Anonim, 1984 

P. elongata 0.362 0.298 - - - 2.42 5.62 8.50 Kaygın ve ark, 2009 

P. tomentosa 0.312 0.294 2.77 5.01 7.78 2.48 5.92 8.40 
Akyıldız ve Kol, 

2010 

P. elongata  - - 1.99 4.89 6.88 - - - Bao ve ark, 2001 

P. elongata  - - 1.89 4.21 6.10 - - - Bao ve ark, 2001 

Dallı servi 0.615 0.542 3.9 6.1 10.73 4.21 6.98 12.14 BektaĢ ve ark, 2010 

Ak söğüt 0.511 0.480 2.35 8.67 11.74 2.49 9.66 12.76 BektaĢ ve ark, 2009 

 

Tablo 4 incelendiğinde, KahramanmaraĢ yöresinde yetiĢen pavlonya odununun hava kurusu 

yoğunluk, tam kuru yoğunluk ve hacim-ağrılık değerlerinin Kaymakcı (2010)’da araĢtırılan 

Mersin ve Sakarya yöresine ait değerlerden daha yüksek olduğu, Ġzmir yöresine ait değerlerle ise 

paralellikler gösterdiği belirlenmiĢtir. Ancak Kaygın ve ark. (2009) tarafından yapılan çalıĢma 

neticesinde elde edilen sonuçlardan daha düĢüktür. Türkiye’de çeĢitli bölgelerden elde edilen 

pavlonya odununa ait bu değerlerin farklı olmasının sebebinin ağacın yaĢı, yoğunluğu ve yetiĢme 

ortamı farklılığından ileri geldiği düĢünülmektedir. Literatürde yer alan pavlonya odunlarına ait 

yaĢlar incelendiğinde Kaymakcı (2010)  tarafından çalıĢılan pavlonya odunlarından Mersin 

yöresinden elde edilen odunların yaĢ ortalamasının 3, Ġzmir yöresinden elde edilen pavlonya 

odunlarının yaĢ ortalamasının 11 ve Sakarya yöresinden elde edilen pavlonya odunların yaĢ 

ortalamasının 7 olduğu belirlenmiĢtir. Ancak Kaygın ve ark (2009) tarafından yapılan çalıĢmada 

kullanılan pavlonya odununun yaĢına ait bir bilgi bulunamamıĢtır. Denemelerde kullanılan 

KahramanmaraĢ yöresine ait pavlonya odunlarının ortalama yaĢı 11’dir (Tablo 1). Lee (1982), 

Ağacın yaĢı, tür ile birlikte odunun fiziksel özelliklerine önemli derecede etki eden bir faktör 

olduğu belirlenmiĢtir. Bütün sonuçlar ağacın türü, ağacın yaĢı ve hatta test materyalinin ağaçtan 

alındığı bölümün dahi oduna fiziksel özelliklere etki ettiğini belirtmiĢtir.  

Benzer Ģekilde BektaĢ ve ark. (2008) oluĢan farklılığı Ģu Ģekilde açıklamaktadırlar; aynı türler 

arasında yapılan araĢtırmalarda farklı sonuçlara ulaĢılması muhtemeldir. Bu durum, ağaçların 

büyüme safhalarında farklı faktörlerin etkisi altında kalarak, farklı odun özellikleri göstermesi ve 

odun yapısındaki farklılıkları oluĢturan ağaç yaĢı, morfolojik ve anatomik yapı, genetik karakter 

ve yetiĢme ortamı (çevre) Ģartları, örneklerin ağaçtan alındığı yer gibi çok sayıda etkenin tesir 

etmesi ile açıklanabilir. Türkiye’de yetiĢen pavlonya odunlarının daralma- geniĢleme 

değerlerinin birbiri içerisinde paralellikler gösterdiği söylenebilir. Ancak farklı tür pavlonya 

odunları ve farklı odun türleri ile karĢılaĢtırılmasında çok farklı sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Bu farklılığı Berkel (1970) ―Bilinmektedir ki ağaç türlerinin anatomik yapısındaki, hacim birimi 

içerisindeki hücre çeperi odun maddesi ve nihayet özgül ağırlıktaki farklılıklar çeĢitli ağaç 

odunlarında çalıĢma yüzdelerinin farklı bulunmasına sebep olmaktadır‖ Ģeklinde açıklamaktadır. 
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Tablo 5: Pavlonya odunu mekanik özelliklerinin literatürdeki diğer türler ile karĢılaĢtırılması 

Tür D12 
B//

a
 

 
E

b
 

 M//
c
 Ç//

d
 

 
Ç/

e
 

 
Şok 

Sertlik 
Kaynak 

r t l 

P. elongata 0.280 23,8 38.0 4,51 38.88 14.49 0.21 104 108 198 Bu çalıĢma 

P. elongata (Mersin) 0.266 35.5 35.7 3.6 40.6 15.21 0,23 134 158 204 
Kaymakcı, 

2010 

P. elongata (Ġzmir) 0.281 36.7 35.7 3.9 35.5 13.74 0,25 165 180 264 
Kaymakcı, 

2010 

P. elongata 

(Sakarya) 
0.271 34.2 23.9 3.8 33.8 15.04 0,23 117 139 204 

Kaymakcı, 

2010 

P. catalpihofa 0.290 19.6 32.9 4.1 52.1 - - 87 94 151 Anonim, 1984 

P. elongata 0.264 15.9 28.9 4.4 39.4 - - 84 86 125 Anonim, 1984 

P. farbesii 0.269 16.0 36.3 4.2 51.8 - - 114 121 171 Anonim, 1984 

P. fortunei 0.309 18.8 40.5 5.6 56.3 - - 124 124 215 Anonim, 1984 

P. tomentosa 0.315 22.3 40.6 5.1 60.5 - - 117 135 183 Anonim, 1984 

 

 

Tablo 5 incelendiğinde KahramanmaraĢ yöresine ait pavlonya odunlarının mekanik özelliklerine 

iliĢkin değerlerinin Türkiye’nin farklı yörelerinde yetiĢmiĢ olan pavlonya odunlarıyla bezerlikler 

taĢıdığı tespit edilmiĢtir. Yapılan bir çalıĢmada (Anonim, 1984)  çeĢitli pavlonya türlerinin 

mekanik özelliklerine iliĢkin yapılan çalıĢmada farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Pavlonya odunları arasındaki bu farklılığın temelinde yoğunluk, yaĢ ve yetiĢme ortamı Ģartlarının 

etkili olduğu düĢünülmektedir. BektaĢ ve ark. (2002) yaptıkları çalıĢmada odununun mekanik 

özelliklerin farklılaĢmasına, yetiĢme ortamı ve ekolojik faktörlerin, özellikle bakı, yükselti, 

toprak özellikleri ve iklim farklılığının etkili olduğunu belirtmektedirler. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu araĢtırma ile KahramanmaraĢ bölgesinde yetiĢtirilen pavlonya odununun temel bazı fiziksel 

ve mekanik özellikleri belirlenmiĢ ve diğer bölgelerde yetiĢenlerle bu özellikler 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢma sonucunda, KahramanmaraĢ'ta yetiĢtirilen pavlonya 

odununun Türkiye'nin diğer bölgelerinde yetiĢen türlerle odun özellikleri bakımından 

benzerlikler taĢıdığı belirlenmiĢtir.  Elde edilen bulgular ve literatürde verilen bilgilerden 

faydalanılarak, KahramanmaraĢ'ta yetiĢtirilen pavlonya odunun yüksek mekanik direncin 

aranmadığı iç çatı sistemlerinde, ambalaj, mobilya, levha endüstrisinde ve kâğıt hamuru 

üretiminde kullanılabileceği söylenebilir. Sonuç olarak, KahramanmaraĢ’ta yetiĢen pavlonya 

odunun daha önce belirlenen ve burada ortaya konan özelliklerinden da faydalanılarak, özellikle 

kompozit malzeme endüstrisinde kullanılması üzerine yeni çalıĢmaların yapılması önerilebilir. 

Bundan sonra yapılacak çalıĢmaların, bu türün, özelliklerinin daha detaylı olarak bilinmesine, 

odunun kullanıcılar tarafından daha iyi tanınmasına ve gelecekte yeni kullanım alanlarında 

değerlendirilmesine katkı yapacağı söylenebilir. 
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Özet 
AraĢtırma alanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde yer almakta olup, KahramanmaraĢ’ a 12 km 

uzaklıkta, Ahırdağı yöresinin önemli bir bölümü otlatma amaçlı kullanılan Keklik Deresi yağıĢ 

havzasından oluĢmaktadır. AraĢtırma alanının vejetasyonu yapısı aĢırı, düzensiz ve erken otlatmalar ile 

birlikte orman alanlarında yapılan tahribatlar sonucunda tamamen bozulmuĢtur. Bu bozulma nedeniyle 

alanda yer alan klimaksı temsil eden türler yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya kalmıĢlardır. AraĢtırma 

alanı arazi sınıflandırması esaslarına göre VI ver VII. Sınıf arazi niteliğinde olup, her tür erozyon sınıfının 

aktif Ģekilde görüldüğü bir alandır. Erozyonla taĢınan topraklar özellikle alt havzaların dere Ģebekelerinde 

önemli ölçüde sedimentin taĢınmasına neden olmaktadır. Bu durum KahramanmaraĢ il merkezinde yer 

alan alt yapıyı tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Havzada erozyon kontrol çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmiĢ olup, çalıĢmanın baĢarı düzeyini azaltan olumsuz iklimsel özellikler, yüksek eğim ve 

toprak özellikleri nedeniyle baĢarısız olan sahalarda çalıĢmalar devam etmektedir. Bu çalıĢmada, Ahır 

Dağında yer alan havzaları temsilen Keklik Deresi yağıĢ havzasında erozyon tedbirleri uygulanan ve 

uygulanmayan alanların toprak kayıpları üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara 

bağlı olarak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü tedbirlerinin eksik yönlerinin giderilmesi amacıyla önemli 

verilere ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, aynı havzada WEPP (Water Erosion Prediction Project) yöntemi kullanılarak 

yapılan bir araĢtırmadan elde edilen verilerin Silt Fence kullanılarak elde edilen verilerle karĢılaĢtırılması 

yapılarak, WEPP modelinin seçilen araĢtırma alanı havzası ve benzer özelliklerdeki diğer havzalara 

uygulanmasında bilimsel açıdan yeterlilik düzeyi de test edilmiĢtir.  

 
Anahtar Kelime: Erozyon, Silt Fence,  Keklik Deresi, WEPP, Toprak Koruma 

  

1. Giriş 

Türkiye’de doğal kaynakların bilinçsiz Ģekilde kullanımı sonucunda erozyon ve çölleĢme 

olayları giderek etkisini arttırarak, beraberinde pek çok problemle birlikte verimsizlik ve 

sedimentasyon gibi temel sorunları karĢımıza çıkarmaktadır. Oysa ülkenin geleceği doğal 

kaynakların düzenli ve verimli kullanılması ile doğrudan iliĢkilidir. Bu nedenle erozyon, sel, 

taĢkın ve sedimantasyon gibi olayların önlenmesi için tahrip olmuĢ kaynakların yeniden ıslahı 

gerekmektedir.  

 

KahramanmaraĢ ilinin kuzeyinde yer alan Keklik deresi yağıĢ havzası Türkiye’nin en fazla 

erozyona uğrayan havzalarından biri olup, bu bakımından örnek teĢkil edebilecek bir havzadır. 

AraĢtırma alanı olarak seçilen bu havzanın jeolojik yapısı toprak özellikleri, topoğrafik yapısı 

toprak erozyonu oluĢumu bakımından olumsuz özellikleri sahiptir. Havzada orman arazilerini 

çok eski tarihlerde yok edilmiĢ olması, mera arazilerinin kapasitesinin üzerinde, zamansız ve 

yoğun Ģekilde otlatılması erozyonun etkisini önemli ölçüde arttırmıĢtır. Havzada 1970’li yılların 

baĢlangıcından itibaren yeĢil kuĢak ağaçlandırma projesi kapsamında çeĢitli erozyon kontrol 

tedbirlerini de içeren çalıĢmalar yapılmıĢ ve bu çalıĢmalar halen devam ettirilmektedir. Alanın 

toprak yapısı, eğim durumu ve iklim özellikleri ağaçlandırma ve erozyon kontrol tedbirlerinin 

kısmen baĢarılı olmasına neden olmuĢtur. Genel olarak VI. ve VII. sınıf arazilerden oluĢan 

araĢtırma alanında bugüne kadar yapılan çalıĢmaların ortaya koyduğu sonuçları değerlendirmek 

ve ilave olarak yapılması gerekenlerin belirlemek gerekmektedir. Bunun için araĢtırma alanından 
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yıllık meydana gelen toprak kaybının belirlenmesi erozyon sorununun çözümünde en önemli 

katkıyı sağlayacaktır.  

 

Ormancılık yönünden geliĢmiĢ olan Kanada ve ABD gibi ülkeler ormancılık çalıĢmalarında 

GIS’i (Geographicg Ġnformation System) yaygın olarak kullanmasına rağmen ülkemizde havza 

amenajmanı çalıĢmalarında yeterince yararlanılmamıĢtır. Hâlbuki GIS ülkemiz gibi doğal 

kaynakları aĢırı ölçüde tahrip edilmiĢ, verimlilikleri azalmıĢ ve süreklilikleri tehlikeye girmiĢ 

ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı havza amenajmanı çalıĢmalarında GĠS 

teknolojisinin ve WEPP (Water Erosion Production Project) bilgisayar teknolojisinin hızlı bir 

Ģekilde entegreli olarak kullanılması gerekmektedir. Bu Ģekilde Havza Amenajmanı çalıĢmaları 

daha etkin hale gelecek ve yapılacak olan model çalıĢmaları kolaylıkla yürütülebilecektir 

(Yüksel, 2001).  

 

Bugüne kadar dünyada ve Türkiye’de bazı yöntemler kullanmak suretiyle erozyonun tahmini 

değerleri hesap edilmiĢtir. Yapılan bu araĢtırmada ise WEPP (Water Erosion Prediction Project) 

yöntemiyle tahmini toprak kaybı belirlenmiĢtir. Ayrıca, Silt Fence kullanılmak suretiyle gerçek 

erozyon miktarları araĢtırılmıĢ ve gerçek değerlerle tahmini değerler arasındaki iliĢki 

sorgulanmıĢtır.   

  

2. Araştırma Alanının Genel Tanıtımı 

 

2. 1. Coğrafik Konum ve Topoğrafik Durum 

AraĢtırma alanını oluĢturan keklik deresi yağıĢ havzası Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde 

yer almakta olup, KahramanmaraĢ iline 12 km uzaklıktadır. Havza coğrafik konum bakımından 

36°52'30''- 37°37'30''  kuzey enlemleri ile 37°46'00''- 37°47'30'' doğu boylamları arasında yer 

almaktadır (ġekil 1). Havzanın toplam alanı yaklaĢık olarak 8060 dekardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
ġekil 1. AraĢtırma alanının konumu ve topoğrafik yapısı 

 

Alanın iklim özelliklerinin değerlendirilmesinde MD. Kantarcı tarafından önerilen Erinç formülü 

kullanılarak kuraklık indisleri hesaplanmıĢ ve bu indislere karĢılık gelen Erinç tarafından 

önerilen tabloya göre iklim tipi belirlenmiĢtir. Kantarcı tarafından yeniden düzenlenen Erinç 

formülüne göre araĢtırma alanının Kuraklık Ġndis Değeri 12.26 olup,  Kurak Ġklim tipine sahiptir. 

Akdeniz Bölgesi’nin iklim analizi sonucu elde edilen kuraklık indisi değerleri 12,1-18,4 arasında 

değiĢmektedir (Usta A. ve ark. 2009). 

Ölçek:1/750.000 

11/750.000 
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2.2. Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri 

AraĢtırma alanı jeolojik yapı bakımından mesozoik'de oluĢmuĢ, esas itibariyle üst kretase yaĢlı 

koçali karmaĢığı (ultrabazik kayaçlar, kireçtaĢları ve radyolaritlerle ardalanan silisli Ģeyllerden 

oluĢur ve düzensiz bir içyapı gösterir) ve kastel formasyonundan ve Senezoik (tersiyer zaman) de 

oluĢmuĢ, esas itibariyle orta eosen ve üst miyosen yaĢlı hoya formasyonu ve kuzgun 

formasyonundan oluĢmuĢtur. (MTA, 2000).  Havzada Mezozoik ve tersiyer dönemlere ait kayaç 

birimleri ile kuvarterner yaĢlı yeni alüvyonlar, yamaç molozları, heyelan malzemesi ve taraçalar 

yer alır.  AraĢtırma alanında Kahverengi Orman Toprakları, Kırmızı Kahverengi Akdeniz 

Toprakları gibi büyük toprak gruplarına ait topraklar bulunmaktadır. 

 

2.3. Bitki Örtüsü 

AraĢtırma alanı Türkiye'nin 3 büyük flora bölgesinden biri olan Euro-Siberian (Avrupa-Sibirya) 

flora alanının Mediterranean kesiminde yer almaktadır (AnĢin, 1983). AraĢtırma alanı ve 

çevresinde odunsu, otsu ve çalı formunda bitki örtüsü mevcuttur. Özellikle aĢırı tahribatlar 

sonucu yörenin asıl vejetasyonunu oluĢturan Kızılçam ormanları yerini adeta çalı formuna 

bırakmıĢ durumda olup hakim bir meĢcere yoktur. AraĢtırma alanı ve yakın çevresinde yer alan 

bazı bitkiler; Pinus brutia  Ten., Vicia hybrida L., Vicia narbonensis L. var. narbonensis, 

Quercus brantii Lindl, Linum. Mucronatum Bertol. ssp. mucronatum, Juniperus communis L., 

Linum nodiflorum L., Symphytum brachycalyx  Boiss., Orobanche lheldreichii (Reuter ) G.Beck, 

Asyneuma rigidum (Willd.) Grossh. ssp. rigidum, Acantholimon acerosum var. brachystachyum 

Boiss., Cerastium dichotomum L. ssp. dichotomum, Fumaria asepala Boiss., Sedum hispanicum 

L. var. semiglabrum Fröd., Ceratocephala falcata (L.) Pers., Sedum rubens L., Crateagus 

szovitsii Pojark., Aethionema iberideum Boiss., Asperula orientalis Boiss. & Hohen, Peltaria 

angustifolia DC., Thlaspi cataonicum Reut., Sherardia arvensis L., Cephalaria procera Fisch. & 

Lall., Osyris alba L., Verbascum ballsianum Murb., Andrachne telephioides L., Hypericum 

Iydium Boiss., Hyoscyamus niger L., Andrachne macroclada Boiss., Veronica oriantalis Mill. 

ssp. orientalis, Geranium tuberosum L. ssp. Tuberosum, Bupleurum gerardii All. 

 

2.4. Araziden Faydalanma Geleneği  
AraĢtırma alanı mera arazisi niteliğinde olup otlatma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Mevcut 

meralar üzerinde yıllardır süregelen, kapasitesinin üzerinde, otlatma mevsimine dikkat 

edilmeden yapılan kontrolsüz otlatmalar alanda otsu bitki örtüsünün önemli ölçüde tahrip 

olmasına ve klimaks bitki örtüsünün yok olmasına neden olmuĢtur. Yörenin ekolojik 

özelliklerinin son derece değiĢken olması alan üzerinde pek çok endemik bitki türünün 

geliĢmesini sağlamıĢtır. Bu türler gerek ilaç sanayinde gerekse gıda alanında sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ancak türler üzerinde yapılan otlatma baskısının yanında, bu endemik türlerin 

çeĢitli kısımlarının (kök, yumru, tohum, yaprak, vs.) toplatılması türlerin zaman içerisinde 

botanik kompozisyon içerisindeki oranlarının azalmasına ve bazı türlerin yok olmasına yol 

açmıĢtır. AraĢtırma alanının bulunduğu havzada hiçbir toprak ve su koruma önlemi alınmadan 

meracılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak alan üzerinde aktif Ģekilde devam 

eden yüzey erozyonu görülmektedir. AraĢtırmaya konu olan Keklik Deresi yağıĢ havzasının 

zaman zaman oluĢturduğu sedimentin ana kaynağı bu alanlardan meydana gelen toprak 

kayıplarıdır(ġekil 2). AraĢtırma alanı VII (es) ve VIII. sınıf arazi niteliği taĢımaktadır(Topraksu, 

1981). 
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ġekil 2. Havzanın Yamaçlarından TaĢınan Sedimentin Vadi Ġçerisindeki Durumu 

 

3. Materyal ve Metod  

 

3.1. Arazi Yöntemleri 

 

Geotekstil (Silt Fence)  

Geotekstillerin (Silt fence) parsel denemeleri yolu ile toprak kaybının belirlenmesinde kullanılan 

kolay oluĢturulabilen ve maliyeti düĢük olan bir yöntemdir. Yamaç arazilerde oldukça doğru 

sonuçlar verdiği bilinen bir yöntemdir. Geotekstiller (silt fence) kıĢ aylarında kar örtüsüne 

dayanacak düzeyde % 3’ten % 70’e kadar olan eğimlerde kurulabilmektedirler. Bu araĢtırmada 

parsellerin kurulduğu eğimler sabit olup, % 40-60 arası eğimli alanlara yerleĢtirilmiĢlerdir. Bu 

eğim aralığının sabit olarak alınmasının nedeni havzanın ortalama eğiminin % 45.7 olmasıdır. 

Carpenter 1999 yılında yaptığı çalıĢmalarda geotekstillerin (silt fencenin) alanda uygulanması 

için 21 000 2ft  (1950 2m ) yi aĢmaması gerekli olduğunu önermiĢtir. Bu çalıĢmada 

geotekstillerin toplama alanı 1500 m
2
 (10 m x 15 m) olarak alınmıĢtır. Geotekstilin hendeği 0.15-

0.25 m derinliğinde açılmıĢtır(ġekil 3 (a) ve (b)). 

 

   
 

ġekil 3 (a)Geotekstillerin kurulumu                             (b)Geotekstil içine biriken sedimentin toplanması 
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3.2.  WEPP Modeli (Water Erosion Prediction Project) 

WEPP (Water Erosion Prediction Project) erozyon modeli sürekli bir bilgisayar simülasyon 

programı olup yamaçlardan yüzeysel akıĢla birlikte meydana gelen toprak kayıpları ve sediment 

birikimini derelerden meydana gelen toprak kayıpları ve sediment taĢınımını tahmin etmeye 

yarayan bir programdır. Bu erozyon bileĢenlerine ek olarak  aynı zamanda iklim verilerini 

infiltrasyon durumunu günlük su bitki-toprak ve su arasındaki dengeyi bitkilerin geliĢimini ve 

ölü örtü durumunu ve sulama iĢlemlerinin de içermektedir. WEPP modeli bir yağıĢ havzasından 

veya bir yamaç araziden meydana gelen toprak kayıplarının nerelerde, ne zaman meydana 

geldiğini, depolanacağını ortaya koyar ve böylece uygulama açısından nerelerde hangi toprak 

koruma önlemlerin alınmasında ve en uygun yöntemlerin seçilmesinde etkili olmaktadır.   

WEPP erozyon modeli GIS ile entegre edilerek GeoWEPP ortaya konulmuĢ ve uygulayıcılar 

arasında da yaygın bir Ģekilde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. GeoWEPP (geo-spatial erosion 

prediction model), CBS özelliklerini kullanarak arazideki sayısal veri kaynaklarını ve çıktıları 

WEPP v2006.5 gibi son versiyon WEPP erozyon modelinde entegre etmektedir (Yuksel, 2007; 

Wu ve ark. 2000). 

 

GeoWEPP, WEPP erozyon modelinin bazı dezavantajlarını gidermektedir. ġöyle ki; WEPP 

erozyon modelinde genellikle Windows ortamında çalıĢma olduğundan küçük bir havza veya 

yamaç üzerinde meydana gelen toprak kayıpları ve sediment verimi ortaya konulmaktadır, 

GeoWEPP de ise büyük bir yağıĢ havzasının DEM (Sayısal Arazi modeli), Bitki Örtüsü Dosyası 

(landcov) ve Toprak Dosyaları (soilsmap) GIS ortamında oluĢturulduğundan her bir hücredeki 

toprak kayıpları ve sediment verimi gibi özellikler ortaya konulmakta ve bunlardan bir grafik 

harita olarak da çıktı alınmaktadır.  

 

WEPP modeli çalıĢtırılarak bilgisayar ekranında hidrolojik veriler, toprak kayıpları, bitki 

amenajman durumu görülebilir. WEPP modelinde mouse kullanılarak her bir profil boyunca 

toprak yapısı, eğim durumu, amenajman durumu ve kaybolan toprak durumu görülebilmektedir.   

Ortalama kaybolan toprak miktarına göre slope (eğim) profilindeki renk de hafif kırmızıdan 

koyu kırmızıya kadar değiĢmektedir. Böylece ekrandan eğiminin dik olduğu durumlarda 

maksimum toprak kayıplarının meydana geldiğini de görmek mümkündür. Aynı zamanda, 

ortalama yıllık yağıĢ, yüzeysel akıĢ, toprak kayıpları ve sediment verimini text olarak bir tablo 

üzerinde görmek de mümkündür.  

 

4. Bulgular ve Tartışma 

 

4.1. Havzanın Fizyografik Özellikleri 

Dere akımlarını etkileyen fizyografik etmenler; arazi kullanma Ģekli, toprak tipi, yağıĢ 

havzasının büyüklüğü ve Ģekli, ortalama yüksekliği, ortalama eğimi, genel bakısı ve drenaj 

durumu gibi faktörlerden oluĢmaktadır. AraĢtırma alanının fizyografik faktörleri ile ilgili 

bulgular aĢağıda sırasıyla açıklanmıĢtır. 

 

 Arazi Kullanma Şekli ve Havzanın Alanı 

Keklik Deresi çalıĢma alanının tamamı otsu vejetasyonla kaplı mera olarak kullanılan arazilerden 

oluĢmaktadır. Alan orman amenajman planında OT (Orman Toprağı)  niteliğinde 

gözükmektedir. Bu nedenle ağaçlandırılması öngörülen arazilerdendir. Alanın tamamı yoğun 

otlatma baskısı nedeniyle vejetasyon bakımından tahrip olmuĢtur. Bu tahrip neticesinde yoğun 

Ģekilde yüzey erozyonu görülmektedir. Havza içerisindeki Keklik Deresi yüksek tekerrürlü 

yağıĢlarda K.maraĢ Ģehri için sorun oluĢturabilecek kapasitede sediment taĢımaktadır. YağıĢ 
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havzalarında dere akımlarının, erozyon ve sellerin kontrol edilmesini sağlamak için havzadaki 

arazi kullanım Ģekillerinin doğru olarak belirlenmesi ve arazi kabiliyet sınıflarına göre araziden 

yararlanılması gerekmektedir. Keklik Deresi yağıĢ havzasının alanı CBS ortamında 

belirlenmiĢtir (ġekil 4). Havzayı sınırlayan su ayrım çizgisinden geçen hat harita üzerinde 

çizilerek havzanın sınırları belirlenmiĢtir.  Havza alanı toplam 806 ha olarak hesaplanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

ġekil 4. Keklik Deresi çalıĢma alanının sayısal arazi modeli 

 

Form Faktörü  
Keklik Deresi yağıĢ havzası çalıĢma alanı için için form katsayısı; F = 1350 / 6212 = 0,22 olarak 

belirlenmiĢtir. Havzanın form katsayısı 1’den küçük bulunmuĢtur. Bu nedenle meydana gelen 

yağıĢların havzanın tamamını kapsama olasılığı düĢüktür. Bu sonuçları yorumlamak gerekirse, 

örneğin; küçük form faktörüne sahip havzalarda Ģiddetli bir yağıĢın havzadaki uzun ekseninin 

(L) tümünü kapsaması ihtimali, yüz ölçümü aynı, fakat büyük form faktörüne sahip olan havzaya 

nazaran daha azdır. Havzanın her ne kadar form katsayısı 0.22 olarak bulunmuĢ ve bu değer sel 

potansiyeli bakımından havza değerlendirmelerinde düĢük olsa bile, havzanın diğer fizyoğrafik 

özellikleri (eğim, bitki örtüsü, vs.) nedeniyle alanın riskli sayılabilecek potansiyele sahip olduğu 

değerlendirilmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, Ģiddetli yağıĢlarda derenin önemli ölçüde 

rusubat taĢıması ve bu rusubatın yerleĢim alanlarında etkili olması, zaman zaman oluĢan sel 

olaylarının can ve mal kaybına neden olmasıdır. 

 

Dairesellik Oranı 
Arastırma alanının Dairesellik Oranı; Rc= 80/226 = 0,51 olarak belirlenmiĢtir. Jeolojik yapı 

bakımından homojenlik gösteren küçük havzalarda bu oran, 0.6-0.7 arasında değiĢmekte ve 

havza Ģekilleri arasında büyük bir benzerlik görülmektedir. Buna karĢılık, nispeten heterojen bir 

jeolojik yapıya sahip havzalarda bu oran uzunlama bir havza Ģeklini temsil ederek 0.4-0.5 

arasında değiĢebilmektedir. Havzanın dairesellik oranı 0,51 olarak belirlenmiĢtir. Bu oran 

havzanın çok dar bir vadi yapısına sahip olduğunu ve eğiminin çok yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

 

Uzunlaşma oranı 
UzunlaĢma Oranı = 6,05/14 = 0,43 olarak hesaplanmıĢtır. UzunlaĢma oranının yüksek 

sayılabilecek bir değeri ortaya koyması, havzanın dar ve yüksek eğimi ile birlikte 

değerlendirildiğinde, uzun mesafeden ancak kısa zaman içersinde yağıĢ sularının toplanmasına 

ve pik akımların oluĢmasına katkıda bulunmaktadır.  
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Drenaj yoğunluğu 

Havzanın drenajını sağlayan derelerin sıraları ve durumu aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. Bu 

Ģekilden anlaĢıldığı gibi havzada 3 dere sınıfı bulunmaktadır(ġekil 5). Dere sayısı ise 32 adettir. 

Dere sayısı belirlenirken hem devamlı hem de periyodik dereler dikkate alınmıĢtır. AraĢtırma 

alanının drenaj yoğunluğu değeri; Dy = 17.34 /8.06 = 2,15 olarak hesap edilmiĢtir. Drenaj 

yoğunluğu havzadaki birim alana isabet eden ortalama dere uzunluğunu ifade etmektedir. Genel 

olarak küçük drenaj yoğunluğu değerleri reliyefin alçak olduğu ve arazinin sık bir vejetasyonla 

kaplı bulunduğu havzalarda ve alt toprağın çok dayanıklı veya geçirgen olduğu bölgelerde 

görülmektedir. Buna karĢılık büyük drenaj yoğunluğu değerleri ise daha ziyade dağlık ve 

vejetasyonun seyrek olduğu ve alt toprağın da dayanıksız veya geçirgenliğinin az olduğu 

yerlerde söz konusudur. Havzanın drenaj yoğunluğu 2,15 ve dere sıklığı değeri 3,97 olarak 

belirlenmiĢtir. Bu değerler havzada oluĢabilecek suların boĢaltılma kapasitesinin yeterli 

olduğunu göstermektedir. Ancak drenaj yoğunluğu sel ve taĢkınlar bakımından tek baĢına 

değerlendirilebilecek bir özellik değildir. Zira, havzadaki mevcut dere Ģebekesinin taban eğimi 

oldukça yüksektir. Bu nedenle suların toplanma zamanı ve havzayı terk etme zamanı çok kısadır. 

Aynı zamanda havza içerisindeki ana dere dar bir vadi içerisinde yer aldığından oluĢan sular 

geniĢliğine dereden taĢarak değil, yükselerek pik akımlara dönüĢmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 5. AraĢtırma Alanı Dere Sınıfları Haritası               ġekil 6. AraĢtırma alanı Eğim sınıfları haritası 

 

Havzanın Ortalama Eğimi 

Havzanın ortalama eğimi S= 45,7 olarak belirlenmiĢtir. AraĢtırma alanını eğim sınıfları ve bu 

sınıflara karĢılık gelen alanlar aĢağıda verilmiĢtir(Tablo 1). Havzadan tahmini kaybolan toprak 

miktarı ve sediment verimi eğimin fazla olduğu yerlerde meydana gelmektedir. AraĢtırma 

alanının eğim haritasına göre yapılan değerlendirmede, havzanın yaklaĢık olarak % 84,4’ünün 

dik, çok dik ve sarp eğime sahip olduğu belirlenmiĢtir(ġekil 6). Havzanın bu kadar eğimli 

olması, erozyon problemini ve sedimantasyon problemini de artırmaktadır. Ayrıca havzadaki 

yoğun ve yanlıĢ arazi kullanımından dolayı, bitki örtüsü son derece tahrip olmuĢ ve bununla 

birlikte topraklar erozyona karĢı son derece hassas hale gelmiĢtir. 
                                 Tablo 1.  AraĢtırma Alanı Eğim Durumu ve Alan Dağılımı 

Eğim Sınıfları Alan (ha ) Oran (%) 

Düz  (% 0-2) 5.13 0.6 

Hafif  (% 2-6 ) 23.13 2.9 

Orta (% 6-12) 97.74 12.1 

Dik  (% 12-20) 214.29 26.6 

Çok Dik (% 20-30) 327.87 40.7 

Sarp (% > 30) 138.06 17.1 

Toplam 806  ha 
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Havzanın Ortalama Yüksekliği 

Havzanın ortalama yüksekliği 1550 m olarak belirlenmiĢtir. Bu değer Türkiye’nin ortalama 

yüksekliğinden (1132 m) daha fazladır (ġekil 7). Havza bu niteliği ile dağlık ve engebeli arazi 

yapısına sahiptir. Yükseltinin fazla olması alanın yarı kurak özellikler taĢımasına rağmen, 

özellikle yağıĢlı dönemlerde havza içerisine daha fazla yağıĢın düĢmesine neden olmaktadır. 

Özellikle kıĢ aylarında önemli ölçüde kar birikimi görülmektedir. Ġlkbahar baĢlangıcında karların 

erimesiyle birlikte, Ģiddetli yağıĢların görülmesi bu zaman içerisinde sel oluĢma potansiyelini 

artırmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 7. AraĢtırma Alanı Yükseklik Sınıfları                  ġekil 8, AraĢtırma Alanı Bakı Grubu Haritası   

Haritası 

 

Havzanın Bakısı  

AraĢtırma alanı topraklarının genel olarak Güney ve Kuzey bakılı olduğu yukarıdaki haritadan 

görülmektedir(ġekil 8). Ancak alanın genel bakısı Güney bakıdır ve güney bakılı alanların iklim 

ve bitki örtüsü bakımından tipik özelliklerini göstermektedir.  

 

4.2. Keklik Deresi Yağış Havzası Toprak Kayıpları ve Sediment Verimi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 9. WEPP erozyon tahmin modeline göre kumtaĢı anakayasından kaybolan toprak miktarının genel 

görünümü (1 nolu profil ). 
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AraĢtırma alanından tahmini kaybolan toprak ve sediment miktarının belirlenmesinde her bir 

profil için ayrı ayrı değerlendirme yapılmıĢtır. WEPP erozyon tahmin modeline göre yıllık yağıĢ 

miktarı 976,50 mm. hesaplandı. Buna bağlı olarak KumtaĢı anakayasından alınan 1 nolu toprak 

örneğine bakarsak ortalama yıllık yüzeysel akıĢ 82,19 mm.’dir (ġekil 9). 1 nolu profilden 

ortalama  toprak kaybı 0,008 kg/m²’dir. Deneme profilinden yıllık hektarda 0.076 (t/ha.) 

sediment verimi ortaya çıkmıĢtır. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 10. WEPP modelle 1 nolu profilden  elde edilen veriler  

 

Tablo 2. Keklik Deresi havzası WEPP sonuçlarına göre toprak kaybı ve sediment durumu 

  92   17 storms produced   976.50 mm. of rainfall on an AVERAGE ANNUAL basis 

  

 92   17 events produced    90.95 mm. of runoff 

       passing through the watershed outlet on an AVERAGE ANNUAL basis 

  

  

    Average Annual Delivery From Channel Outlet: 

    ------- ------ -------- ---- ------- ------ 

  

   Total contributing area to outlet                             =       780.83 ha 

   Avg. Ann. Precipitation volume in contributing area =   7624810.   m^3/yr 

   Avg. Ann. irrigation volume in contributing area    =         0.   m^3/yr 

   Avg. Ann. water discharge from outlet                    =    710201.   m^3/yr 

   Avg. Ann. sediment discharge from outlet              =     34533.5  tonnes/yr 

   Avg. Ann. Sed. delivery per unit area of watershed  =        44.2  T/ha/yr 

   Sediment Delivery Ratio for Watershed               =         0.591 

 

GeoWEPP programında veriler oluĢturulduktan sonra çıktı olarak havzanın yüzeysel akıĢı, 

drenaj alanı, sediment ve kaybolan toprak miktarı, her bir kanaldan ayrı ayrı meydana gelen 

kayıplar,  sediment birikimi, depolanması gibi değerler alınmıĢtır. Keklik Deresi çalıĢma 

alanında meydana gelen toprak kaybı, sediment verimi ve su verimi için veriler sunulmuĢtur. 
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AraĢtırma alanından meydana gelen toprak kaybı, sediment verimi ve verileri  sunulmuĢtur 

(Tablo 2). Yıllık 976.50 mm yağıĢın 90.95 mm yüzeysel akıĢa geçmekte ve bununla birlikte 

havzadan meydana gelen yıllık sediment verimi 34533.5 ton/yıl, birim alandan meydana gelen 

sediment verimi ise 44 ton/ha/yıl olarak ortaya çıkmaktadır.  Havzanın alanı 780,83 ha olup 

havza içerisinde yıllık alanda biriken su miktarı 7624810 m
3
/yıl, havza çıkıĢından boĢalan su 

miktarı yıllık 710201 m
3
/yıl olarak hesaplanmıĢtır.  

 

AraĢtırma alanında Geotekstil kullanılarak oluĢturulan 15 adet parselden elde edilen verilere 

göre; 1. Parselden 18.6 kg, 2. Parselden 8.9 kg, 3. Parselden 11.6 kg, 4. Parselden 16.0 kg, 5. 

Parselden 7.4 kg, 6. Parselden 2.7 kg, 7. Parselden 6.1 kg, 8. parselden 2.2 kg, 9. Parselden 3.4 

kg, 10. Parselden 43.7 kg, 11. Parselden 29.8 kg, 12. Parselden 14.3 kg, 13. Parselden 438.3 kg 

ve 15. Parselden 10.1 kg toprak taĢındığı tespit edilmiĢtir. AraĢtırma parsellerinden elde edilen 

veriler tüm alana oranlandığında yıllık 58.6 ton/ha/yıl toprağın taĢındığı belirlenmiĢtir. Bu değer 

WEPP ile elde edilen tahmini toprak kaybı ile kıyaslandığında değerler arasında çok büyük 

farklılığın olmadığı, aradaki nisbi farkın havza içerisinde depolanan ve dereye sediment olarak 

ulaĢmayan kısmından kaynaklandığı söylenebilir. Alanda yer alan parsellerden 13. Parselde 

belirlenen toprak kaybının diğer parsellere oranla çok yüksek çıkmasının nedeni, oluĢturulan bu 

parselin oyuntu mecrası üzerinde kurulmuĢ olmasıdır.  

 

5. Sonuçlar  

K.MaraĢ Keklik Deresi yağıĢ havzasında yapılan bu araĢtırmada bazı fiziksel, kimyasal, ve 

hidrolojik toprak özelliklerinin farklı yükselti, anakaya ve bakı gruplarına göre değiĢimi 

incelenmiĢ olup, ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlardan temin edilen haritalar, topoğrafik, toprak, 

jeoloji, orman amenajmanı ve uydu görüntüleri CBS ortamında değerlendirilerek WEPP modeli 

için gerekli olan sayısal veriler (―iklim dosyası (climate file)‖, ―Toprak dosyası (soil file)‖ ve 

―Amenajman Dosyası (Management file)‖ üretilmiĢ programa veri olarak girilmiĢtir. WEPP 

modeli havzada meydana gelen toprak kayıplarının nerelerde, ne zaman meydana geleceğini ve 

depolanacağını ortaya koyar. Havzaya uygun toprak koruma önlemleri ve en uygun yöntemin 

seçilmesinde bu yöntem etkili olmaktadır.  

Bu çalıĢmada, KahramanmaraĢ Keklik Deresi yağıĢ havzasında WEPP modeli uygulanması ile 

tahmini toprak kayıpları ve sedimentin belirlenmesi hedeflenmiĢ olup varılan sonuçlar aĢağıda 

özetlenmiĢtir. 

1. AraĢtırma alanı topraklarının genellikle kumtaĢı, kireçtaĢı anakayası üzerinde yer aldığı ve bu 

anakayalardan oluĢan toprakların kumlu balçık, kil, kumlu killi balçık ve balçık tekstüründe 

olduğu belirlenmiĢtir. 

2. Erozyon eğilim indeksi olarak dispersiyon oranının sınır değer olan 15’ten büyük olarak 

bulunması Keklik Deresi çalıĢma alanı topraklarının genel olarak erozyona duyarlı olduğunu 

göstermiĢtir. 

3. GeoWEPP programı uygulanmak suretiyle havzanın tamamından meydana gelen sediment 

verimleri ortaya konulmuĢtur. Havzadan tahmini kaybolan toprak miktarı ve sediment verimi 

eğimin fazla olduğu yerlerde meydana gelmiĢtir. Buna göre, araĢtırma alanında oluĢan toprak 

kaybı miktarı toprak yüzeyinin açık olması ve eğimin (% 45.7) yüksek olması sebebiyle 44.00 

ton/ha/yıl olarak ortaya konulmuĢtur.  

4. AraĢtırma alanından tahmini kaybolan toprak ve sediment miktarının belirlenmesinde; 

programın net veriler verebileceği ve alan olarak havza alanına yakın bir nokta seçilmiĢ ve burda 

GeoWEPP programı uygulanmak suretiyle havzada meydana gelen sediment verimi ortaya 

konulmuĢtur. Buna göre, araĢtırma alanında toplam sediment verimi 34533.5 ton/yıl olarak 

belirlenmiĢ ve bu değer havza alanına bölündüğünde ortalama olarak kaybolan toprak kaybı 44 

ton/ha/yıl  olarak ortaya konulmuĢtur. 
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5. AraĢtırma parsellerinden Geotekstil kullanılarak elde edilen veriler tüm alana oranlandığında 

yıllık 58.6 ton/ha/yıl toprağın taĢındığı belirlenmiĢtir. 

6. Bu çalıĢma, Türkiye’de mera alanlarında WEPP yöntemi uygulanmasının ilk örneklerinden 

biri olmuĢtur ve böylece mera alanlarından kaybolan tahmini toprakların belirlenmesinde ilk 

çalıĢmalardan birini oluĢturmuĢtur. 

 

6. Öneriler 

Belirlenen sonuçlara göre Keklik Deresi yağıĢ havzası mera alanında meydana gelen erozyonun 

önlenmesi için aĢağıda açıklanan önlemlerin alınması gerekmektedir.  

 Yapılan araĢtırma sonucu Keklik Deresi yağıĢ havzası mera alanındaki topraklar erozyona 

duyarlı bulunduğundan; toprakların mutlaka korunması için gerekli önlemlerin alınması, 

ekonomik ve toprağı koruyucu türlerle bitki-toprak-su arasındaki dengenin kurulması öncelikli 

olmalıdır. 

 Mera alanlarında son derece zayıf bir bitki örtüsü hakim olduğundan bu alanların tekrar 

rehabilitasyonu yapılmalıdır. Bu nedenle mera amenajmanı esasları dikkate alınarak mera 

alanlarında otlatmanın yeniden düzenlenmesi, otlatma sistemlerinin uygulanması gibi 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

 Mera alanının 3-4 yılda bir dinlenmesi ve yeterli bir geliĢme göstermesi sağlanmalıdır. 

DönüĢümlü otlatmanın uygulanması meradaki erozyon tahribatının önlenmesi bakımından 

yararlı olacaktır. 

 Mera alanında otlatma erken baĢlatılmakta ve kıĢ baĢlarına kadar sürmektedir. Meralardaki 

bitkiler yeterince besin depo etmeden, çoğalabilme gücüne ulaĢmadan hayvanlara yedirilmemeli 

ayrıca erken otlatma; yaĢ toprağın ezilip sıkıĢmasına ve gözenekli yapısını yitirmesine neden 

olduğundan, toprağın su ve beslenme gücünü azaltıp, toprağın aĢınmasını kolaylaĢtırdığı için 

yapılmamalıdır.  

 Havza içerisinde ―yeĢil kuĢak ağaçlandırması‖ kapsamında erozyon kontrolü ve 

ağaçlandırma çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Alanın bitiĢik konumundaki Akdere yağıĢ havzasında da 

bu çalıĢmalar yaklaĢık 25 yıldır devam etmektedir. Bu zaman içerisinde erozyon ve 

sedimentasyona yönelik yapılan çalıĢmaların kısmen baĢarılı olduğu görülmektedir. Tam baĢarı 

sağlanamamasının nedeni havzanın oldukça dik topoğrafik bir yapıya sahip olmasının yanında 

yörenin kurak ve yarı kurak iklim özellikleri taĢımasıdır. Özellikle eğimin çok yüksek olduğu 

alanlarda insan gücü ile dahi teraslar açmak ve ağaçlandırma yapmak oldukça güçtür. Bu 

nedenle Akdere yağıĢ havzası ile aynı iklim ve fizyoğrafik özelliklere sahip Keklik Dere yağıĢ 

havzasında yapılacak çalıĢmaların tam baĢarı sağlaması yukarıdaki nedenlerden dolayı çok 

mümkün gözükmemektedir. Havza içerisindeki yamaçlardan sürekli olarak yamaç molozu ve 

toprak taĢınması söz konusudur. Bu materyali yerinde tutabilmek için yapılabilecek örneğin 

örme çitler için yapraklı ağaç türlerinden oluĢan yapı malzemesi temini mümkün değildir. Tüm 

bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda özellikle vadinin iç kesimlerinde ve dere 

kenarlarında ekolojik özelliklere uygun yapraklı türlerin (Ceviz, badem, akasya, vb.) 

ağaçlandırılmalarda kullanılması baĢarıyı arttırabilir. Ancak alanın geri kalan kısmı için yörenin 

klimaksını oluĢturan otsu bitki türleri ile stabilizasyonun sağlanması düĢünülebilir. Bunun 

yanında mutlak suretle ağaçlandırılması düĢünülen bu alanlarda mera amenajmanı ilkelerine 

uygun ıslah yöntemlerinin aktif bir Ģekilde uygulanması sorunun çözümünde büyük ölçüde katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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Özet 

UlaĢımın ilk aĢamasını kent içi ulaĢım oluĢturmaktadır. Kent içi yollar ise, refüjler ve yaya yolları ile kent 

insanına hizmet verecek Ģekilde en yakın ve yaygın olarak yararlanılan açık-yeĢil alanlardır. Bu nedenle, 

kent içi yollar, refüjler ve yaya yollarında yapılan bitkilendirme çalıĢmaları etkili ve iĢlevsel bir özellik 

taĢımaktadır. Karayollarında yapılan bitkilendirme çalıĢmalarının baĢında orta refüjler gelmektedir. Orta 

refüjlerde yapılan bitkilendirme çalıĢmalarının özellikle sürücünün karĢı trafiğin far ıĢıklarından 

korunmasında, Ģokların azaltılmasında ve aracın yavaĢlamasında önemli iĢlevleri vardır.  

 

Bu nedenle orta refüjlerde kullanılacak bitki türlerinde bazı kriterlerin bulunması gerekmektedir. Seçilen 

bitki türleri, yerden itibaren dallanma ve yoğun bir yeĢil doku oluĢturmalıdır. Ayrıca çabuk kırılmayan ve 

fazla esnek olmayan gövde oluĢturabilmelidir. Aynı zamanda hareket halindeki motorlu araçların yarattığı 

devamlı rüzgar, toz ve eksoz gazlarından etkilenmemeli, ekstrem ortam koĢullarına dayanıklı olmalıdır. 

 

Orta refüj bitkilendirmesinin irdelendiği bu araĢtırmada Isparta Ġli Eğirdir Ġlçesi çalıĢma alanı olarak ele 

alınmıĢtır. Eğirdir Ġlçesi, Güneybatı Anadolu’da Göller Bölgesi yöresinde 1414 km²’lik alan üzerinde, 

Türkiye’nin 4. büyük gölü olan Eğirdir Gölü’nün doğudan batıya uzanan kıyılarında kurulmuĢtur. 

ÇalıĢma kapsamında, Eğirdir Ġlçesi’ndeki araĢtırma alanı boyunca devam eden orta refüjlerde ortaya 

çıkan yaklaĢık 22.000 m
2
’lik yeĢil alan, gerek tesis tekniği gerekse tür seçimi yönünden ele alınarak 

mevcut durum saptanmıĢ, elde edilen bilgiler ıĢığında değerlendirmeler yapılmıĢ ve konu ile ilgili öneriler 

getirilmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler:  Eğirdir, Karayolu, Orta Refüj, Bitkilendirme 

 

Abstract  

The first phase of the transportation is urban transportation practices. Inner-city roads, medians and 

pedestrian paths have served the city residents with the most recent and widely utilized as an open-green 

areas. The medium at the highway medians are usually planting with various species. Therefore, medians 

and pedestrian paths of urban roads  are an effective and operational features in terms of  planting. 

However,  the central refuge should have important functions such as; protected the traffic lights, 

reducing shocks and  the drive against vehicle lights.   

 

For that  reason, species used in central refuge plantation must have some criterias. The selected species 

should branching from the ground and create an intense green tissue. In addition, more these species 

should be flexible, fast grown and not broken easily.  At the same time the species should be resistant to  

moving traffic  winds, dust and exhaust gases as well asshould be resistant to  extreme environmental 

conditions. 

 

Central refuge planting examined in this study were choosen as Eğirdir where is a district of Isparta. 

Eğirdir district, have located lake district region of southwestern Anatolia, and 1414-square-km area 

above. The Eğirdir lake is fourth largest lake in Turkey. The central refuge working area of district of 

Eğirdir have approximately 22,000 m² of green space. The current situation was detected and the 

plantation practices as well as speciy selection have been discussed. Some assessments and 

recommendations were made. 

 

Keywords: Eğirdir, Highway, Central Refuge, Planting   
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1. Giriş 

ġehirleĢmenin hızlı bir Ģekilde devam etmesi sonucunda, Ģehirlerdeki toplumsal, kültürel ve 

ekonomik dengesizlikler Ģehirsel görünümlerin giderek doğadan uzaklaĢmasına, çeĢitli çevre 

sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. ġehirler içindeki ağaçlandırılmıĢ yollar ve 

meydanlar, diğer yeĢil alanlarla birlikte Ģehirlerin açık yeĢil alanlarından sayılmaktadır. ġehir 

planları incelendiğinde, yollar ve meydanlar için belirlenen alan ihtiyaçlarının Ģehirlerin diğer 

yeĢil alanlarından daha fazla olduğu görülmektedir. Hatta bazı Ģehirlerde ağaçlandırılmıĢ birkaç 

yol ve meydan kamunun sahip olduğu simgesel yeĢil alanlar olarak kalmıĢtır (Yılmaz ve Aksoy, 

2009). 

 

Ġnsan-çevre-yol iliĢkisi, karayollarını yaĢamın zorunlu somut öğesi haline getirmektedir. Ancak, 

özellikle turizm aktivitelerinin görüldüğü kentlerin mevcut yol ağı güzergâhlarının, doğal 

kaynakların korunması ve görsel peyzaj özellikleri yönünden doğru bir Ģekilde planlanmadıkları 

görülmektedir (Tunay ve ark., 2008). Karayollarının çevreye olan etkileri irdelendiğinde, doğal 

kaynakların sınırlı oluĢu ve bununla birlikte yenilenemeyen kaynak kayıplarının yarattığı çevre 

sorunları öne çıkmaktadır. Bu nedenle karayolu çalıĢmalarında planlama aĢamasından itibaren 

doğal kaynak yönetiminin, çevreye duyarlı planlama çerçevesinde değerlendirilmesi zorunludur 

(Akdoğan, 1967). 
 

UlaĢım türleri ve nitelikleri ile kentlerin biçimleri arasında yakın iliĢki bulunmaktadır. UlaĢımın 

ilk aĢamasını, kent içi ulaĢım oluĢturmaktadır (Güner, 2003). Kent içi yollar ise, refüjler ve yaya 

yolları ile kent insanına hizmet verecek Ģekilde en yakın ve yaygın olarak yararlanılan açık-yeĢil 

alanlardır. Bu nedenle, kent içi yollar, refüjler ve yaya yollarında yapılan bitkilendirme 

çalıĢmaları etkili ve iĢlevsel bir özellik taĢımaktadır.  

 

Orta refüj bitkilendirmelerinin, far ıĢıklarını perdelemenin yanı sıra kontrolden çıkmıĢ araçların 

hızını düĢürme ve durdurma açısından da yararları bulunmaktadır. Bu tür kazalar, herhangi bir 

orta engelin (barikat veya bitkisel doku) bulunmadığı yollarda ölümle sonuçlanabilmektedir. Ġyi 

bir orta refüj bitkilendirmesinin, Ģokları azaltma, aracı yavaĢlatma, yolun kapanmasını önleme 

gibi etkileri vardır. Yolun iki yanındaki bitkilendirmelerin, kazaları hafifletmek, yoldan çıkan 

araçların yayalara ve binalara çarpmasını önlemek açısından yararları bulunmaktadır (Koç ve 

ġahin, 1999).  

 

Kazı-dolgu Ģevleri, açılan geniĢ çukurlar, güzergah amacıyla yok edilen bitki örtüsü ve fauna, 

karayollarının doğa üzerinde yarattığı çevre sorunlarıdır. Karayollarının yapımı sonucunda 

bozulan doğal yapının çevresel denge gözetilerek görsel bütünlük içinde eritilebilmesi, zorunlu 

bir yaklaĢımdır. Özellikle kaymaları engellemek için yapılan istinat duvarlarının yanı sıra, göçme 

ve erozyonu engellemek amacıyla kökleri derine inen bitkilerin kullanılması gerekmektedir 

(Tanrıverdi, 1975; Tunay ve ark., 2008).   

 

Çift Ģeritli karayolları ile otoyollarda yer alan refüjler, bitkilendirmede özel değerlendirme ve 

uygulamalara tabi tutulan bölümlerdir. Bu tür refüjlerin bitkilendirilmesinde ağaç yerine ağaççık 

ve çalı formundaki türlerin dikilmesi daha uygundur (Dirik, 2005). 

 

Refüjlerde yüzey tesviyesi yapıldıktan sonra bitkilendirme yapılmalıdır. Oto korkuluk kullanılan 

refüjlerde yapılacak bitkilendirmelerde, bitkilerle bariyer arasında bırakılacak mesafe bitkilerin 

olgunlaĢtıklarındaki büyüklüklerine göre tespit edilmelidir. Refüj düzenlemesi otoyolun teknik 

gereksinimlerine ayak uydurabilecek Ģekilde; bitkilendirme ise drenaj kanallarına ve drenaj 

bacalarına ulaĢımı engellemeyecek Ģekilde yapılmalıdır. Ayrıca aydınlatma, haberleĢme gibi orta 

refüjden geçen kablo kanalları da bitkilendirmede dikkate alınmalıdır (Aashto, 2007). 
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Karayollarında, kaldırım kenarına mesafenin asgari 1-1.5 m, binalara mesafenin ise 2.5 m olması 

gerekmektedir. GeniĢliği 4 m’den az olan orta refüjlere ağaç dikilmemesi, çalı türleri ile 

bitkilendirilmesi, geniĢliği 2 m’nin altında olan orta refüjlere ise çalı grubunun dahi dikilmemesi 

gerekmektedir. Çünkü kullanılan bitkiler, egzoz gazlarından ve tozdan olumsuz 

etkilenmektedirler (Yılmaz ve Aksoy, 2009) 

 

Far ıĢıklarından ve ıĢık yansımalarından korunmak için, refüjlerde kullanılacak bitki 

materyalinin %90-95’i çalılardan oluĢmalıdır. Yol düz bir alandan geçiyorsa 2.5 m, çanak veya 

vadi içi çukurundan geçiyorsa daha yüksek bir orta refüj ağaçlaması yapılmalıdır. Ġyi bir koruma, 

farklı yaĢ ve büyüme gücünde bitkilerle dipten baĢlayarak oluĢturulacak sık bir yeĢil doku ile 

sağlanır (Koç ve ġahin 1999). 

 

Orta refüjlerde kullanılacak bitki türlerinde bazı kriterlerin bulunması gerekmektedir. Bitkiler 

özellikle, yerden itibaren dallanma ve yoğun bir yeĢil doku oluĢturmalı, çabuk kırılmayan ve 

fazla esnek olmayan gövde oluĢturabilmelidir. Aynı zamanda fazla boylanmamalı (2.5-3.0 m 

uygun), çabuk ve kolay üretilmeli ve yaĢlandıkça özelliğini değiĢtirmemelidir. Bunların yanı sıra 

hareket halindeki motorlu araçların yarattığı devamlı rüzgar, toz ve egzoz gazlarından 

etkilenmemeli, ekstrem ortam koĢullarına dayanıklı olmalı, kıĢ aylarında da etkisini 

sürdürebilmelidir (Akdoğan, 1967; Küçük, 2010). 

 

Karayolları ve otoyolları Ģev stabilizasyonu çalıĢmalarında ve orta refüj bitkilendirilmelerinde 

kullanılabilecek bitki türleri Acer divergens Pax var. divergens, Berberis vulgaris L., Cotinus 

coggyria Scop., Ephedra major Host., Ficus carica L. subsp Carica, Hippophea rhamnoides L., 

Juniperus comminus L. , Ostrya carpinifolia Scop., Paliurus spina-christii Miller, Ranunculus 

grandiflorus L., Rosa canina L., Salix triandra L. subsp Bornmulleria L, Tamarix symrnensis 

Bunge olarak belirlenmiĢtir. Tanrıverdi (1987) tarafından yapılan çalıĢmada, orta refüjlerde 

kullanılacak bitkilerle ilgili olarak; karĢıdan gelen araçların far ıĢıklarını engelleyecek Ģekilde 

yerden itibaren dallanan, darbeye, toza ve kirliğe dayanıklı bitkilerin kullanılması gerektiği 

vurgulanmıĢtır (Yılmaz ve Yılmaz, 2009). 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Araştırma Alanının Tanıtılması  

Orta refüj bitkilendirmesinin irdelendiği bu araĢtırmada Isparta Ġli Eğirdir Ġlçesi çalıĢma alanı 

olarak ele alınmıĢtır. Eğirdir Ġlçesi Güneybatı Anadolu’da Göller Bölgesi yöresinde 1414 km²’lik 

alan üzerinde, Türkiye’nin 4. büyük gölü olan Eğirdir Gölü’nün doğudan batıya uzanan 

kıyılarında kurulmuĢtur. ÇalıĢma kapsamında, Eğirdir ilçe merkezi ve Eğirdir kent içi 

yollarındaki yaklaĢık 22.000 m²’lik refüj alanındaki bitkisel materyaller irdelenmiĢ olup 

refüjlerdeki bitkilerin envanteri yapılmıĢtır (ġekil 1) (http://www.egirdir.gov.tr). 

 

2.2. Yöntem 

ÇalıĢma alanı ile ilgili olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen yol güzergahını 

gösteren 1/25.000 ölçekli haritalardan, konu ile ilgili olarak yapılmıĢ çalıĢmalardan ve çalıĢma 

alanı boyunca yapılan inceleme, gözlem ve çekilen fotoğraflardan yararlanılmıĢtır.   

 

AraĢtırmada seçilen alanla ilgili bilgi ve veriler Eğirdir Belediyesi’nden temin edilmiĢtir. 

AraĢtırma alanında gözlemler yapılarak mevcut durum belirlenmeye çalıĢılmıĢ, elde edilen 

bilgiler ıĢığında değerlendirmeler yapılmıĢtır.  
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ġekil 1.  AraĢtırma Alanı 

3.  Bulgular ve Tartışma       
AraĢtırma alanı boyunca devam eden orta refüjlerde ortaya çıkan yaklaĢık 22.000 m²’lik yeĢil 

alan boyunca 20 farklı türde olmak üzere çeĢitli ağaç, çalı ve yer örtücüler kullanılmıĢtır.  

 
Tablo 1. Orta Refüjlerde Yer alan Bitkiler  

 
Familya Adı Latince Adı Türkçe Adı 

Solanaceae Petunia x hybrida Petunya 

Asteraceae Tagetes erecta L. Kadife çiçeği 

Verbenaceae Verbena hybrida L. Mine çiçeği 

Sanayi 

Eğirdir ilçesi karayolu  

(çalışma alanı) 

Prof. Dr. Orhan Aslanoğlu caddesi 

Yenimahalle 
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Caryophyllaceae Dianthus chinensis L. Çin karanfili 

Plumbaginaceae Limonium sinuatum (L.) Miller Sahil karanfili 

Asteraceae Gazania rigens (L.) Gaertn Gazanya 

Iridaceae Gladiolus grandiflorus L. Glayöl 

Cannaceae Canna indica L. Kana 

Lobeliaceae Lobelia erinus L. Lobelya 

Anacardiaceae Cotinus coggygria Duman ağacı 

Aceraceae Acer negundo L. DiĢbudak yapraklı akçaağaç 

Cupressaceae Juniperus sabina L. Sabin ardıcı 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Siyah mürver 

Rosaceae Rosa spp. Gül 

Berberidaceae Berberis thunbergii var. atropurpurea Kırmızı yapraklı kadın tuzluğu 

Cupressaceae Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.  Yalancı servi 

Oleaceae Ligustrum vulgare L. “Aure variegata”  Sarı alacalı kurtbağrı 

Buxaceae Buxus sempervirens L. ġimĢir 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis L. Biberiye 

Rosaceae Chaenomeles japonica Lindl. Japon ayvası 

 

 

Eğirdir ilçe merkezindeki orta refüjlerin tamamı incelendiğinde, orta refüj geniĢliklerinin sabit 

olmadığı görülmektedir. Ağaçların ileride alacağı boy ve çapları da dikkate alınmıĢ olması ve 

orta refüj geniĢliklerinin de fazla olmaması nedeniyle ağaçlara ve boylu çalılara fazla yer 

verilmemesi doğru bir uygulama olarak tespit edilmiĢtir. Dikilen ağaçlar da yola çok yakın 

dikilmedikleri ve özellikle alttan dallanan türlere fazla yer verilmediği için araç trafiği açısında 

her hangi bir tehlike arz etmemektedir. Orta refüje dikilen bitkiler ileriki yaĢam evrelerinde geniĢ 

tepe taçı oluĢturmadıkları için, yanlıĢ bir tür seçimin olduğu söylenemez. Ayrıca orta refüjlerde 

çeĢitli nedenlerle kesilmiĢ ağaca da rastlanmamıĢtır.  

 

Eğirdir Ġlçe’sinin Ģehirlerarası yol güzergâhı üzerinde bulunması, yoğun olarak kullanılmasına 

neden olmaktadır. Refüj geniĢliğinin çok dar olması nedeniyle bazı kesimlerde bitkilendirme ya 

hiç yapılmamıĢ ya da yetersiz yapılmıĢ durumdadır. Bu durum, yolu kullanan araç sürücülerinin 

far ıĢıklarından etkilenmesine neden olmaktadır.      

 

Orta refüjlerde geniĢlikler çok değiĢkendir. Bunun yanı sıra kavĢaklardaki göbek büyüklükleri de 

birbirinden farklıdır.   

 

Orta refüjlerdeki bitkiler çok kenarlara dikilmedikleri için özellikle araç çarpmasından 

kaynaklanan kabuk soyulmaları, kırılma, yeterince geliĢememe vb. zararlanmalar 

görülmemektedir.    

 

Alanda az da olsa yer verilen ağaçlar çok kenarda olmadıkları için kök serbestliklerinde de her 

hangi bir yetersizlik söz konusu değildir.  

 

Alanda etkin olarak kullanılan bitkiler, yer örtücüler ve mevsimlik çiçeklerdir. Bunların dağılımı 

da birbirine yakın düzeydedir. Özellikle kullanılan bitkisel materyalde otsu bitkilerin oranı 

%50’den yüksektir.  
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ġekil 2. AraĢtırma Alanı Orta Refüjlerinden Örnekler 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Eğirdir ilçe merkezindeki yer alan karayolu orta refüj alanlarının bazılarında yapılan 

bitkilendirme çalıĢmaları yeterli düzeyde olup, monoton bir görüntü oluĢmasını engellemektedir. 

Yapılan çalıĢmalar, refüjdeki mevcut bitkilerle uyum sağlayacak Ģekilde tasarım ilkelerine uygun 

olacak Ģekildedir. Ancak çalıĢma alanında bitkilendirme çalıĢması yapılmamıĢ olan orta refüj 

alanları da mevcuttur. Oysa, far ıĢıklarından ve ıĢık yansımalarından korunmak için özellikle 

yolun kavisli bölümlerinde, orta refüjler yol güzergâhı boyunca alttan sık dallanma gösteren 

bitkilerle bitkilendirilmelidir.   

 

Özellikle Eğirdir’in Konya Bucağı ile Eğirdir Mezarlığı arasındaki orta refüjün büyük bir 

bölümü bitkilendirilmemiĢtir. Ayrıca refüj içerisinde bitkiler için yeterli toprak da 

bulunmamaktadır. Bu alanlarda bitkilendirme yapılamadan önce alanın uygun toprak ile 

doldurulması ve karayolu tasarım ilkelerine uygun olacak Ģekilde bitkilendirme yapılması 

gerekmektedir.   

 

Akpınar Köyü, Prostanna Antik ġehri’ne ayrılan kavĢaktaki bitkilendirmeler ve bu kavĢaktaki 

kot yüksek olduğundan dönüĢlerde ters yönden gelen araçların fark edilmesi güç olmaktadır. Bu 

nedenle söz konusu alanda özellikle kot farkı ortadan kaldırılmalı ve bitkilendirmeye daha ileri 

noktalardan baĢlanmalıdır.  
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Eğirdir Sağlık Ocağı’ndan itibaren ilçe merkezine kadar olan bölümde ise yerleĢim yerlerini ana 

yoldan ayıran yol güzergahı boyunca yer yer bitkilendirmeler olsa da genelde yetersizdir. Bu 

bölümde gürültü ve görüntü kirliliğini azaltacak bitkilendirmeler yapılmalıdır.  
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Özet 

Ormanlar bölgesel ve küresel karbon döngüsünü etkileyerek küresel iklim değiĢikliğinde önemli rol 

oynamaktadır. Fotosentez ve solunum ile doğrudan atmosferdeki karbon miktarını değiĢtirmekte ve 

orman vejetasyonu ve orman toprağında büyük miktarda karbon depolamaktadırlar. 

Ormanlar içinde karbonun depolandığı havuzlar, toprak altı ve üstü biyokütle, ölü-odun, ölü-örtü ve 

toprak organik karbonu olarak gösterilmektedir.  

 

Biyokütle ile ilgili çalıĢmalar, çalıĢma kolaylığı açısından toprak üstü ile sınırlı tutulmakla birlikte toprak 

üstü biyokütle bileĢenlerinden ölü odun, ölü ağaç ve ölü örtü gibi bileĢenler dahi dikkate alınmamaktadır. 

Toprakaltı biyokütle ve köklerde depolanan karbon çalıĢma zorluğu bakımından sıkça ihmal edilmektedir. 

Oysa toprak üstünde bitkiler sadece ıĢık için rekabet ederken, toprak altında su ve birçok bitki besin 

elementi için rekabet etmektedirler. 

 

Küresel ısınmaya karĢı alınacak önlemlerin belirlenmesinde ormanların biyokütle üretim kapasitelerinin 

ve dolayısı ile karbon depolama kapasitelerinin hesaplanmasının nedenli önemli olduğu görülmektedir. 

 

Bu çalıĢmada sarıçam ormanlarının toprakaltı ve topraküstü biyokütle miktarı ve  dolayısıyla karbon 

depolama kapasitesi belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler; orman, biyokütle, karbon depolama. 

1.Giriş 

Ġnsanoğlu doğayla tanıĢtığı ilk günden itibaren kendisine sunulan hizmetlerden ve doğal 

kaynaklardan baĢlangıçta bilinçsiz bir Ģekilde faydalanırken, daha sonraları çeĢitlenerek artan 

istek ve hizmetlerini belirli bir plan halinde düzenleyerek faydalanmıĢtır. Ancak, sanayileĢme, 

çarpık kentleĢme, yanlıĢ arazi kullanımı ve insan nüfusunun hızla artmasıyla ortaya çıkan doğa 

tahribatı ve çevresel problemler insan yaĢamını çıkmaza sürüklemiĢ ve hayati bir sorun  haline 

getirmiĢtir. 60'lı yıllara kadar ormanların sadece odun üretimi üzerinde durulmuĢ, ancak 

yaĢanılan bu olumsuzluklar ile ormanların daha birçok hizmet sunduğu anlaĢılmıĢtır. Ormanlar, 

odun üretimi, toprak koruma, su üretimi, yaban hayatı, rekreasyon, biyolojik çeĢitlilik, klimatik 

ve toplum sağlığı gibi birçok hizmeti bünyesinde bulundurmaktadır. Son zamanlarda küresel 

ısınma olgusuyla birlikte meydana çıkan ormanların karbon depolama kapasitesi de bu hizmetler 

içinde önemli bir yere sahiptir. Küresel ısınmanın sebebi olarak endüstrileĢme ve arazi kullanım 

değiĢiklikleri sonucu atmosfere salınan CO2 miktarının artması gösterilmektedir, çünkü sanayi 

devrimiyle birlikte endüstride, taĢıtlarda ve ısınmada enerji kaynağı olarak fosil yakıtların 

kullanılması, insanların tarım ve ĢehirleĢme için yeni yerleĢim yerleri açması ve yakacak odun 

kullanımıyla ormanları tahrip etmesi sonucu atmosferdeki  sera gazlarının ve özellikle de CO2'in 

miktarı artmıĢtır. Sera gazı olarak bilinen bu gazların baĢlıcaları;  karbondioksit,  metan,  azot 

oksitler,  ozon,  kloroflorokarbon ve su buharıdır. CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların 

miktarındaki artıĢ, atmosferin ısısının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınma 

olarak ifade edilir. Küresel ısınma, insanlar tarafından üretim veya tüketim esnasında atmosfere 

salınan karbondioksit ile metan gibi zararlı gazların yeryüzü ısısını artırması olarak 

açıklanmaktadır. 
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Global iklim değiĢiminin nedenleri üzerine yapılan araĢtırmalar, bu konuda iki önemli faktörün 

etkili olabileceğini ortaya koymuĢtur. Bunlar; dünya yörüngesinde gözlenen küçük ölçekli 

sapmalar ile, geçmiĢten günümüze süregelen doğa tahribatı ve aĢırı kaynak tüketimi sonucu 

atmosfer yapısında gözlenen kompozisyon değiĢimidir. Küresel ısınma üzerinde CO2 nin etkisi 

%55-80 olarak tahmin edilmektedir . Bu yalın gerçek nedeniyledir ki; atmosfer içindeki CO2 

miktarını azaltmak için iki grup önleme baĢvurulmaktadır. Birinci grup önlemler; kimi yasal 

düzenlemelerle sera gazlarını arttıran faaliyetlere sınır getirmek suretiyle atmosfere bırakılan 

CO2 miktarını düĢürmektir (Asan, ). Sera gazlarının miktarının artmasında  insan etkisinin 

olduğu 1994 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı 

(UNEP) ve Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC) tarafından da kabul görerek ―Ġklim 

DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi‖, ―Kyoto Protokolü‖ ve ―MarakeĢ Kararları'nda sonuca 

bağlanmıĢtır.  Bu sözleĢmeye imza koyan ülkeler, ormanlarındaki karbon bilançosuna bakarak, 

ülkelerinin sera etkisi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini değerlendirmektedirler. 

Türkiye, Mayıs 2004 tarihinde 189. ülke olarak bu sözleĢmeye imza koymuĢtur. Türkiyenin; bu 

uluslararası antlaĢmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, öncelikle 

ormanlarındaki biyokütle miktarının değiĢimini ve bu kütle içerisindeki karbon miktarını, sonra 

da buna eĢdeğer CO2 miktarını belirlemesi gerekmektedir (Özçelik, 2005) Ġkinci grup önlemler 

ise, mevcut orman kaynaklarını korumak ve ağaçlandırmak suretiyle yeni ormanlar kurarak CO2 

tüketimini hızlandırmaktır. (Asan, 1995) Ancak orman alanlarının geniĢletilmesi her zaman 

mümkün olmamakla birlikte, artan nüfustan kaynaklanan sosyal baskı sonucu dünyanın bir çok 

yerinde orman alanlarında azalma gözlenmektedir. Bu sebeple yeni ormanlar kurmak uzun ve 

zahmetli olacağı için var olanı korumak ve iyileĢtirmek çözüm olarak görülmektedir. 

 

Dünyadaki en önemli karbon birikim alanları, atmosfer, karasal ekosistemler ve okyanuslardır. 

Ġnsanlar karbon depoları içerisinden karasal ekosistemlere yapmıĢ oldukları müdahaleler ile 

küresel ısınmanın yavaĢlatılmasında veya hızlanmasında etkin rol oynamaktadırlar. 

 

Karasal ekosistemler, canlılara sundukları yaĢam ortamının genel konumuna, topoğrafyasına, 

toprak ve iklim gibi temel özelliklerine ve içlerinde barındırdıkları habitatların sistemin bütünü 

içindeki yerlerine, sayılarına ve oluĢturdukları kompozisyon farklılıklarına bağlı olarak değiĢik 

Ģekillerde ortaya çıkmaktadır. ilk bakıĢta çok karıĢık ve karmaĢık gözüken karasal ekosistemleri, 

içlerinde yaĢayan canlılardan baskın olanların özelliklerine ve insan ile olan karĢılıklı iliĢkilerine 

bağlı olarak; orman, mera, tarım, sulak alan, kent alanı, diğer alanlar  olmak üzere altı gruba 

ayırmak mümkündür (Asan, 1995).  

 

Havadaki CO2’nin organik madde haline dönüĢmesi, bitkilerin yaprak miktarına bağlıdır. 

Karasal ekosistemler içerisinde ormanlar, diğer bitki topluluklarına göre en fazla yaprak 

miktarına sahip olduklarından meralara ve tarımsal bitki topluluklarına oranla daha fazla CO2 

tüketmektedir dolayısıyla küresel ısınmanın yavaĢlatılmasında ormanlar ön plana çıkmaktadır. 

Karbon, ağaçların; gövdeleri, dalları yaprakları ve köklerinden oluĢan canlı biyokütle ile ölü 

örtü, toprak organik maddesi ve diğer maddelerden oluĢan cansız biyokütlenin yanısıra orman 

ürünlerinde depolanmaktadır (Zengin, 2007). Ormanlar birim alanda bağladıkları karbonun 

fazlalığı  ve bağladıkları bu karbonu uzun yıllar bünyelerinde tutabilme özelliklerinden dolayı 

küresel ısınmanın önlenebilmesinde önemli potansiyele sahiptir. Tropik ormanlar yeryüzündeki 

en büyük karbon depolarıdır. Toplam karbon birikiminin %80 i tropik ormanlarda, %17 si ılıman 

zon ve %3 ü de boreal ormanlarda (orta ve yüksek enlem kuĢağı ormanları) depolanmaktadır 

(Brown, 1997). 

 

Orman ekosistemlerinin küresel ısınma üzerindeki etkileri, karbon birikimi araĢtırmaları ile 

ortaya konmaktadır. Ormanların karbon stokları ile karbon depolama kapasitelerinin 
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belirlenmesinde biyokütle çalıĢmaları temel verileri oluĢturmaktadır. Biyokütlenin toprak altı ve 

toprak üstü olmak üzere iki önemli bileĢeni vardır. Toprak üstü ve toprak altı biyokütle tarım, 

orman ve çayır ekosistemlerinden faydalanmanın planlanmasında göz önünde bulundurulması 

gereken önemli değiĢkenlerdir. Toprak üstü biyokütle  meĢçere yaĢı ve sıklığı, yağıĢ, sıcaklık, 

enlem derecesi, fizyografik etmenler (yükselti, eğim, bakı, arazi yapısı) ve toprak gibi 

etmenlerden etkilenirken, toprak altı biyokütle ise bitki türü (yapraklı-ibreli, çalı, çayır vb.), bitki 

yaĢı, toprak nemi, topraktaki bitki besin elementleri ve toprak tekstürü gibi etmenlerden 

etkilenmektedir (Cairns ve Ark., 1997). 

 

Yapılan çalıĢma ile öncelikle orman ekosistemi içerisinde karbonun depolandığı ekosistem 

bileĢenlerinin biyokütleleri bulunmuĢ daha sonra bu biyokütle içindeki karbon miktarı 

saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal 

Ekosistem içerisinde depolanan karbon miktarı, orman ekosistemini oluĢturan meĢcereler, 

meĢcereler içerisinde bulunan ağaçlar, ölü-diri örtü, ölü odun ve kök gibi çeĢitli bileĢenlerin 

ölçümünden elde edilen değerlerden faydalanılarak saptanır.  

 

2.1. Ağacın Depoladığı Karbonun Belirlenmesine İlişkin Yapılan İşlemler 

Toprak üstünde karbonun depolandığı en önemli havuz ağaçtır. Ağaçta depolanan karbon 

miktarının belirlenmesi için; ilgilenilen türün yayılıĢ gösterdiği alanlarda her yaĢ sınıfında ve 

aynı yaĢ sınıfında da her yetiĢme ortamı verim gücünden örnek alanlar alınır. Her örnek alandan 

alanı temsil eden örnek ağaçlar seçilir. Seçilen ağaçların farklı çap ve boy basamağında, canlı, 

sağlıklı, tepesi sağlam, tek gövdeli olmasına özen gösterilir. Seçilen ağaçlar 0.3 m yükseklikten 

kesilerek seksiyonlara ayrılır ve her metrede çaplar ölçülür. Karbon analizlerinde kullanılmak 

üzere gövdenin ortasına rastlayan yerden gövde kesiti alınarak tartılır. Ağaç üzerindeki tüm 

dalların çapları, boyları ölçülür ve ağacı temsil eden bir dal örnek dal olarak alınarak gövdeden 

ayrılır, üzerindeki tüm yapraklar toplanarak ayrı ayrı tartılır. 

 

2.2. Ölü-Diri Örtü ile Ölü Odunun Depoladığı Karbonun Belirlenmesine İlişkin Yapılan 

İşlemler   

Örnek alanlar içerisinde ağaçların yanısıra farklı otsu ve odunsu türlerde bulunmaktadır. Bu otsu 

ve odunsu türlerin depoladığı karbonun belirlenmesi için;  her örnek alanda yeri rastgele 

yöntemle belirlenen noktalarda 1-2 adet 1x1 m boyutlarında örnekleme quadratları oluĢturulur. 

Alana giren diri örtünün örnek alan içindeki örtme dereceleri belirlenir ve alan içinde bulunan 

diri örtüler toprak yüzeyinden kesilerek toplanır ve tartılır.  

Toprak yüzeyinde biriken ölü örtü miktarlarının belirlenmesi için yeri rastgele yöntemle 

belirlenen 4 noktada 25 x 25 cm boyutlarındaki örnekleme alanlarında ölü örtü organik maddesi 

mineral toprağa kadar toplanır. Ayrıca örnek alanlardaki ölü odun ve gövdelerden de örnekler 

alınarak tartılır. 

 

2.3. Toprak Altında Depolanan Karbonun Belirlenmesine İlişkin  Yapılan İşlemler 

Toprak altı karbon depolama miktarının belirlenmesi için; kök örneklemesi yapılır. Kökler kılcal 

(0–2 mm), ince (2–5 mm) ve kaba kök (5–10 mm) olarak sınıflandırılır. Ġnce köklerin 

belirlenebilmesi için kesilen ağaçlardan uzakta doğallığı bozulmamıĢ yeri rastgele yöntemle 

belirlenen 4 noktada 6.4 cm çapında ve 30 cm boyunda çelik boru kullanılarak örnekler alınır. 

Kaba kök örneklemesi için; kök örneği alınacak ağaç belirlenerek etrafında 60x180 cm ebatında 

kök çukurları açılır. Kök çukurunun bir köĢesinin ağaca yakın olmasına özen gösterilir ve kök 

çukurunun köĢeleri belirlenip üzerindeki ölü örtü kazma ile uzaklaĢtırılır. Belirlenen sınırların 

dıĢına taĢmamaya dikkat edilerek toprak çukuru açılmaya baĢlanır. Kazı derinliği 5 mm 
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çapındaki köklerin ulaĢtığı derinliğe kadardır. Bu kalınlıktaki kökler genel olarak 90 cm’ den 

sonra görülmemektedir.  

 

2.4. Laboratuarda Yapılan İşlemler 

Arazi çalıĢmaları sırasında alınan örnekler gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması için 

laboratuara taĢınır. Laboratuara getirilen gövde ve dal odunu örneklerinin yaĢ haldeki 

hacimlendirilmeleri yapılır. Örnek ağaçlarda yapılan seksiyon ölçümleri yardımıyla, her örnek 

ağacın toplam gövde hacmi bulunur. Daha sonra gövde, dal, kabuk ve ibre örnekleri kuru 

ağırlıklarının belirlenebilmesi için, kurutma fırınında 105±3 
o
C’de değiĢmez ağırlığa gelmesi için 

gövde ve dal örnekleri 72 saat süre ile, ibre örnekleri ise 24 saat süre ile bekletilerek kurutulur ve 

örneklere ait kuru ağırlık değerleri tartılarak kaydedilir. Fırın kurusu haline gelen gövde 

kesitlerinin önce kabuklu ağırlığı ölçülür ve hacimlendirilmesi yapılır, daha sonra kabuk 

soyularak tekrar hacimlendirilir ve kabuk kuru ağırlığı ölçülür. Ölü-diri örtü ve diri odun 

örnekleri de fırın kurusu hale getirilerek ağırlıkları ölçülür. 

Çelik silindirler kullanılarak alınan kök örnekleri 24 saat suda bekletildikten sonra yıkanarak 

topraklarından ve ölü örtüden arındırılır, yıkanan kökler kılcal (0–2 mm), ince (2–5 mm) ve kaba 

kök (5–10 mm) diye üç sınıfa ayrılarak, kurutma fırınında 70 
o
C’ de 24 saat süreyle kurutulur. 

 

Gerekli ölçümler tamamlandıktan sonra gövde, dal, kabuk, sürgün, diri- ölü örtü, ölü odun ve 

kök örnekleri parçalanıp öğütülerek toz haline getirilir. Öğütme iĢleminin tamamlanmasının 

ardından ekosistem biyokütlesini oluĢturan ağaç, diri- ölü örtü, ölü odun ve kök  bileĢenlerinde 

bulunan karbon miktarlarının belirlenmesi iĢlemine geçilir. Bunun için birçok firma tarafından 

üretilen temeli elementel analize dayanan çeĢitli cihazlardan yaralanılır. 

 

3. Yöntem 

Ormanların küresel ısınma üzerindeki etkileri, ormanlardaki karbon birikimi araĢtırmaları ile 

ortaya konmaktadır. Orman ekosistemlerinde yer alan bir ağacın karbon birikimini belirlemek 

için, öncelikle o ağacın biyokütlesinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, çalıĢmada 

öncelikle ekosistem içindeki ağaç, diri-ölü örtü, ölü odun ve kök  bileĢenlerinin biyokütlesi daha 

sonra bu biyokütle içindeki karbon miktarı belirlenir. 

 

YaĢ ağırlık mevsimden mevsime ve ağaç türüne göre değiĢtiği için kuru ağırlık tercih 

edilmektedir. Tüm örnek ağaçların ayrı ayrı ölçümleri yapılarak bulunan yaĢ ağırlıkları her bir 

ağacın her bir bileĢeninin fırın kurusu ağırlığı olarakta belirlenmelidir.  

 

Ekosistem tarafından depolanan karbon miktarı matematiksel yöntemler yardımıyla belirlenir. 

BileĢenler tarafından tutulan karbonun sadece çap yada çap ve boy gibi parametreler ile olan 

iliĢkisinin Ģekli belirlenir ve modeller geliĢtirilir. Karbon depolama denklemlerinin 

geliĢtirilmesinde Regresyon Analizi yöntemi kullanılır. Bu yöntemin amacı, örnek ağaçlarda 

yapılan ölçümlere göre tüm ağaç ve ağaç bileĢenleri ile ölü-diri örtü ve ölü odun ve toprak 

tutulan karbonu göğüs çapı ve boy gibi kolay ölçülebilen parametreler ile tahmin etmektir. 

Ağacın gövde, dal, ibre ve kabuğundan oluĢan, tek ağacın karbon depolama miktarının  

hesaplanmasında bağımsız değiĢken olarak sadece çap kullanılır. Ağaç boyunun modele dahil 

edilmesi modelin baĢarısını arttırmakla birlikte, ölçümü çok zaman almakta ve çoğu kez 

güvenilirlik düzeyi düĢük ölçümler yapılmaktadır (Nogueira vd., 2008). Kullanılabilir ve 

baĢarısının yüksek olmasından dolayı sadece çapı bağımsız değiĢken olarak kullanan diğer bir 

ifade ile tek giriĢli karbon depolama denklemleri geliĢtirilir. 

 

Ağaç bileĢenlerine ait karbon depolama denklemlerinin oluĢturulmasında ― AĢamalı Regresyon 

Analizi‖ Yönteminden yararlanılır. Hesaplanan tek ağacın depoladığı karbon miktarı, ağaçların 
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göğüs çapı (d1.3) ile göğüs çapından çeĢitli değiĢkenler ( ,2d  ,nd  ,2dn  ,4dn  ,/1 d  
2/1 d , …) 

türetilerek analize sokulur. Yapılan AĢamalı Regresyon Analizi sonucunda bağımlı değiĢkenlerle 

(gövde, dal, kabuk, ibrede depolanan karbon miktarı) en anlamlı bağımsız değiĢkenler 

saptanarak her bir biyokütle bileĢeni ve toplam ağaç biyokütlesi için karbon depolama 

denklemleri geliĢtirilir. 

 

Ölü-diri örtü ve ölü odun karbon miktarının belirlenmesi için, öncelikle örneklerin kuru 

ağırlıkları ait oldukları ölü ya da diri örtü ve ölü odunun hacmi ile iliĢkiye getirilerek her öğenin 

biyokütlesi bulunur, öğenin örneklendiği alan ile de iliĢkiye getirilerek hektardaki ölü ve diri örtü 

ile ölü odun biyokütlesi bulunur. Karbon analizlerinin yapıldığı cihazda sonuçlar ağırlık (mg) ve 

yüzde (%) Ģeklinde elde edildiğinden öğelerin fırın kurusu ağırlıkları içerdikleri karbon 

yüzdeleriyle iliĢkiye getirilerek depoladıkları karbon miktarı bulunur. Kalın, ince ve kılcal kök 

kütlesinin depoladığı karbon miktarının belirlenmesi için kurutularak öğütülen kök örneklerinde 

karbon analizi yapılır ve kök kütlesinin karĢılık geldiği karbon miktarı belirlenir. 

 

4. Bulgular 

Ekosistem bileĢenlerinin içindeki karbonun belirlenmesi için öncelikle biyokütlenin belirlenmesi 

gerekmektedir. Ancak daha sonra yapılacak olan çalıĢmalarda ağaç bileĢenlerindeki karbonun 

belirlemek için biyokütlenin belirlenmesi gerekmeyecektir. Çünkü geliĢtirilen modeller ile  

yalnız göğüs çapının yada göğüs çapı ve boyunun fonksiyonu olarak karbon miktarı tahmin 

edilebilecektir. 

Tek giriĢli gövde biyokütle tablolarının oluĢturulması için Regresyon Analizi yardımıyla tek 

ağaç bileĢenlerinin kuru ağırlıkları ile göğüs çapı (d1.3) ve göğüs çapından türetilmiĢ çeĢitli 

bağımsız değiĢkenler ( ,2d ,nd ,2dn ..) iliĢkiye getirilir ve yeni denklemler oluĢturulur. Her bir 

biyokütle bileĢeni için farklı değiĢkenler anlamlı olmaktadır. Ġlgili çalıĢmaya ait geliĢtirilen 

modeller Tablo 1'de verilmiĢtir. 

 

  Tablo 1. Tek ağaç bileĢenlerine ait biyokütle ve karbon depolama modelleri 

Biyokütle Bileşeni Biyokütle Modelleri Karbon Modelleri 

Gövde Odunu 
2

3,123,110 dbdbby   
1

0

bdby   

Dal odunu 3.110 dnbnbny    3,110 dbby   

İbre 3.110 dnbnbny    2

3,123,110 dbdbby   

Kabuk 3.110 ndbnbny    2

3,123,110 dbdbby   

 

Tüm biyokütle ve karbon miktarları göğüs çapı ile doğru orantılı olarak değiĢmekte, diğer bir 

ifade ile göğüs çapı arttıkça tek ağacın tüm biyokütle ve karbon miktarları artmaktadır.  

GeliĢtirilen karbon depolama modelleri kullanılarak örnek ağaçların alındığı en düĢük çap 

değerinden en yüksek çap değerine kadar olan çaplarda, tek ağaca iliĢkin toplam biyokütle 

içerisindeki karbon miktarları hesaplanır. 
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5. Tartışma ve Sonuçlar 

Tek giriĢli biyokütle ve karbon depolama tablolarının oluĢturulması için Regresyon Analizi 

yardımıyla tek ağaç bileĢenlerine ait veriler göğüs çapı (d1.3) ve göğüs çapından türetilmiĢ çeĢitli 

bağımsız değiĢkenler ( ,2d ,nd ,2dn ..) ile iliĢkiye getirilmiĢ ve yeni denklemler 

oluĢturulmuĢtur. 

 

ÇeĢitli bağımsız değiĢkenler kullanılarak elde edilen tek giriĢli biyokütle denklemlerinin her biri 

denklemlerden bağımsız bir veri grubu ile (kontrol verileri) denetlenmiĢ ve 0.05 önem düzeyi ile 

seçilen tüm biyokütle denklemlerinin örnek ağaçların seçildiği bölge için uygun olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. 

 

Karbon depolama kapasitesinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalar farklı türler için birçok 

araĢtırıcı tarafından da yapılmıĢ ve çeĢitli modeller geliĢtirilmiĢtir.  

 

Tablo 2. Yaygın türler için geliĢtirilmiĢ karbon depolama modelleri 

Ağaç Türü Modeller 

Pinus sylvestris 3,110 dbby   

Picea orientalis 
1

0

bdby   

Pinus pinaster 
2

3,123,110 dhbdbby   

Populus ssp.   21

0

bdby   

Ulmus ssp.   21

0

bdby   

Picea ssp.   21

0

bdby   

Chinese pine   21

0

bdby 
 

China fir 
1

0

bdby   

 

Mund (2002), tarafından Norveç Ladinin de yapılan çalıĢmada, Norveç Ladininin ilk yaĢlarda 

hızlı bir biyokütle ve karbon depoladığı belirlenmiĢtir. Depolanan toplam karbonun %27'si 

yapraklarda ve gövdenin üst kısımlarındadır. Kabuk kuru ağırlığının karbon içeriğinin %47-56 

arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Peichl (2006), tarafından yapılan bir çalıĢmada 15, 30 ve 65 

yaĢlarındaki Pinus strobus meĢcerelerin toplam gövde kütlesinin %43, 65, 85 inin karbon olduğu 

ve köklerde depolanan karbon miktarının ileri yaĢlarda daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Toprak 

altı biyokütlenin toprak üstü biyokütleye oranı eĢit yaĢlı meĢcereler için 0.24 olarak 

belirlenmiĢtir. Yen ve Huang (2006), tarafından yapılan çalıĢmada, Tayvan da yayılıĢ gösteren 

China fir türünün yaprağında, dalında ve gövdesinde depolanan karbonun %50.95–52.79, 

%48.78–51.17 ve %48.07–49.64 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir.  

Ġbreli ağaç türlerinde tek ağaç bileĢenleri içerisinde en yüksek oranda ibrede ve daha sonrasında 

sırasıyla dal, kabuk, ve en az miktarda da gövdede karbonun depolandığı belirlenmiĢtir (Tablo 

3).  
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Tablo 3. ÇeĢitli çalıĢmalara ait karbon yüzde değerleri 

Ağaç Türü Araştırıcı 
Gövde 

(%) 

Dal 

(%) 

İbre

(%) 

Kabuk 

(%) 

Pinus sylvestris Yavuz ve diğ. (2010) 47.0 49.0 51.0 46.0 

Picea orientalis Mısır ve diğ. (2010) 34.3 37.5 46.8 44.3 

Pinus sylvestris Tolunay (2009) 51,2 54.7 53.2 53.5 

Pine Laiho ve Laine (1997) 51.8 53.1 53.8 53.2 

Birch Laiho ve Laine (1997) 49.7 52.3 52.1 55.7 

Spruce Laiho ve Laine (1997) 50.9 52.6 54.0 51.8 

Pinus pinaster - 49.0 50.0 50.0 50.0 

Pinus strobus - 46.9 50.9 50.9 48.9 

Pinus strobus Peichl (2006) 47.0 49.0 51.0 46.0 

 

Ağaç bileĢenlerindeki (dal, sürgün ve ibre) karbon miktarı tepe üzerinde örneklemenin yapıldığı 

yere göre değiĢmektedir.  

Ağaç biyokütlesi içerisinde en büyük bölümü gövde odunu oluĢturmaktadır. Bu nedenle, ağaçta 

depolanan toplam karbon miktarının da en büyük kısmı gövde odununda yer almaktadır. Sarıçam 

türünün ülke genelindeki büyümesini ve karbon depolamasını araĢtıran Yavuz ve diğ., (2010) ile 

Bolu’daki genç meĢcerelerinin karbon depolamasını çalıĢan Tolunay (2009) tarafından yapılan 

çalıĢmalarda oranları sırasıyla, sarıçam türü için bu değer  % 62. 2 ve %70.2 olarak elde 

edilmiĢtir. Finlandiya’da Pinus sylvestris ağaç türünde yapılan diğer bir çalıĢmada ise gövde 

odununda depolanan karbon miktarının toplam toprak üstü karbon miktarının % 45.4 – % 73.1’i 

arasında olduğu belirlenmiĢtir (Laiho and Laine., 1997).  

Türkiye karmaĢık iklim yapısı içinde, özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak, görülebilecek bir 

iklim değiĢikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Doğal olarak üç tarafından 

denizlerle çevrili olması, arızalı bir topografyaya sahip olması ve orografik özellikleri nedeniyle, 

Türkiyenin farklı bölgeleri, iklim değiĢikliğinden farklı biçimde ve değiĢik boyutlarda 

etkilenecektir (Öztürk, 2002). Bu nedenlerle ormanlarımızın karbon depolama kapasitelerinin 

belirlenmesi, zaman içinde karbon depolama kapasitesindeki değiĢimlerinin nasıl olduğu, 

planlama ünitelerine göre karbon depolama kapasitesinin nasıl değiĢtiği, yapılan müdahalelerin 

karbon depolama kapasitesini nasıl etkilediğini en hızlı ve pratik Ģekilde belirlemek büyük önem 

taĢımaktadır. 
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Özet 

Son zamanlarda, iklim değiĢikliği, tropikal ormanların yok olması, biyolojik çeĢitliliğin azalması ve 

çölleĢme, bilim adamları ve politikacıların üzerinde önemle durduğu küresel sorunların baĢında 

gelmektedir. Bunlardan iklim değiĢikliği veya küresel ısınma küresel sıcaklık ortalamasının artması 

olarak tanımlanmaktadır. Küresel iklim değiĢikliğinin sebepleri incelendiğinde, sera gazlarının etkisinin 

öncelikli olduğu görülmektedir. Sera gazlarından biri olan ve atmosferin bileĢiminde de yer alan 

karbondioksitin atmosferdeki miktarının değiĢik nedenlerle artması sera etkisi oluĢturmaktadır. Dünya 

üzerinde okyanuslar ve ormanlar karbondioksitin en büyük iki yutağı olarak gösterilmektedir. Ormanların 

fotosentez ile yüksek miktarda karbon depolamaları nedeniyle, bölgesel ve küresel karbon döngüsünde 

önemli bir rol oynamaktadırlar. Yeryüzünde tüm bitkiler tarafından tutulan karbonun % 75’i ormanların 

yeĢil bünyesinde depolanmaktadır. Ormanlık alanların geniĢletilmesiyle atmosferdeki karbondioksit 

miktarını azaltmak küresel ısınmanın engellenmesi için en büyük tedbir olarak öne sürülmektedir.  

 

Küresel ısınmada en büyük paya sahip olan gaz karbondioksit olduğundan, bilimsel çalıĢmalar da daha 

çok bu gazın indirgenmesine ve bağlanmasına odaklanmaktadır. 

 

Karbon depolama kapasitesin belirlenmesinde iki yöntem kullanılmaktadır. Doğrudan yöntem, zaman 

alıcı, zahmetli ve oldukça pahalıdır. Dolaylı yöntemlerden biri olan uydu görüntülerinin sınıflandırılması 

ile karbon depolama miktarının belirlenmesi, doğrudan yöntemlere göre çok daha basit, oldukça pratik, 

coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilmesi daha kolay ve daha az maliyetlidir.  

 

Bu çalıĢmada; Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Merkez Orman ĠĢletme ġefliğinin karbon 

depolama kapasitesinin, uzaktan algılama yöntemlerinden biri olan uydu görüntülerinin kontrollü 

sınıflandırılması yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıĢtır.  

  

ErdasImagine9.1 programı kullanılarak Landsat ETM+ uydu görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma 

iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Genel sınıflandırma doğruluğu % 82.5, Kappa Ġstatistiği değeri ise 0.7417 

olarak bulunmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Karbon depolama, uzaktan algılama, kontrollü sınıflandırma, coğrafi bilgi sistemleri 

 

DETERMINING THE CARBON STORAGE CAPACITY WITH LANDSAT 

ETM+ SATELLITE IMAGE 

 
Abstract 

Nowadays, climate change, tropical deforestation, loss of biodiversity and desertification are the 

main global problems that; scientists and politicians focused on. Climate change or global 

warming are defined as the increment of the global mean of temperature. While the reasons of 

global climate changing were investigated, it was found that the effects of greenhouses gas come 

to the forest. One of the greenhouses gas and atmosphere gas CO2 causes the greenhouse effect; 

by increasing from different reasons. The ocean sand forests are the biggest storage of carbon in 

the earth. Forests take an important role in the regional carbon cycle by stocking high amounts of 
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CO2with the photosynthesis. In the planet, 75% of carbon stocked by plants in the forest. For 

stopping global warming the best solution is increasing the forest lands. 

Because of CO2 is the most important factor on global warming in the scientifically studies 

reduction of CO2 is focused. 

 

For determining the carbon storage capacity, two methods are used. Direct method takes time, 

tiring and very expensive. One of the indirect methods, determining the carbon storage capacity 

with classification the satellite image is more simple, practical, cheaper and more easy combine 

with GIS. 

 

In the study, it was aimed to determine carbon storage capacity of Artvin Regional Directorate of 

Forestry, Artvin Central Forest Management Chief dom with supervised classification the 

satellite image.  

 

Erdas Imagine 9.1 was used to supervise classification on Landsat ETM+ satellite images. 

Overall classification accuracy value was found 82.5% and Kappa Statistic value was found 

0.7417. 

 

Keywords:Carbonstorage, remotesensing, supervisedclassification, GIS 

 

1. Giriş 

Hızlı nüfus artıĢı ile birlikte hızlı endüstriyel kalkınma ve doğal kaynakların sınırsız kullanımı, 

dünyanın önemli ekolojik süreçlerinde köklü değiĢikliklere neden olmuĢtur.(Backéus, Wikström, 

&Lämås, 2005). Bu köklü değiĢikliklerin baĢında ise küresel iklim değiĢikliği kavramı 

gelmektedir. Ġklim olaylarının ortalamasından sapmalar Ģeklinde karĢımıza çıkan iklim 

değiĢikliği kavramı 1988 yılının sonunda düzenlenen Hükümetler Arası Ġklim DeğiĢikliği Paneli 

(IPCC) ile ilk defa politik (Paterson ve Grubb, 1992: 293–294) ve ekonomik bir sorun olarak 

karĢımıza çıkmıĢtır. Ġklim değiĢikliği kavramı son yirmi yıllık periyotta literatürde farklı 

Ģekillerde tanımlanmıĢtır.  BirleĢmiĢ Milletler (BM) Ġklim DeğiĢikliği Kongresi çerçevesinde, bir 

zaman periyodun da gözlemlenen doğal iklim değiĢikliklerinin yanında doğrudan ya da dolaylı 

olarak insan faaliyetleri sonucunda küresel atmosferin bileĢiminin bozulmasına bağlı olarak 

ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanmaya baĢlanmıĢtır (IPCC, 2007b: 30–31). 

Küresel iklim değiĢikliğinin sebepleri irdelendiğinde ise en önemli etken olarak ―Sera Etkisi‖ 

karĢımıza çıkmaktadır. Kömür, doğalgaz ve fuel gibi fosil yakıtlar, yüksek basınç altında 

oluĢmuĢ ve karbondioksit içeriği bakımından çok zengin organik maddelerdir. Bu yakıtların 

kullanımı sonucunda açığa çıkan CO2 gazı, atmosfere karıĢır. Normalde karbon döngüsünün bir 

parçası olan bu olay, fosil yakıtların kullanımının artması ile atmosferdeki CO2 miktarının 

normalden yüksek seviyelere çıkmasına neden olur. Havanın baĢlıca iki bileĢeni olan oksijen ve 

azot gazları, güneĢin gözle görülebilen dalga boylu ıĢınlarını yansıtır ve morötesi ıĢımaların bir 

kısmını da absorblar (soğurur). Dünya yüzeyine ulaĢabilen güneĢ ıĢınları, yeryüzü tarafından 

soğurularak ısıya dönüĢtürülür. Bu ısı, yeryüzündeki atomların titreĢimine ve kızılötesi ıĢıma 

yapmalarına neden olur. Bu kızılötesi ıĢımalar, oksijen veya azot gazı tarafından soğurulmaz. 

Ancak havada bulunan CO2 ve CFC (kloroflorokarbon) gazları, kızılötesi ıĢımaların bir kısmını 

soğurarak, atmosferden dıĢarı çıkmalarını engeller. Bu soğurma olayı, atmosferin ısınmasına yol 

açar. Bunun sonucunda dünya, güneĢin altına park edilmiĢ bir arabanın içi gibi ısınır. ĠĢte bu 

etkiye, "sera etkisi" adı verilir. Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığını değiĢtireceği 

için, uzun vadede iklimlerde değiĢiklikler, buzulların erimesi, mevsimlerin kayması ve tarım 

alanlarının verimsizleĢmesi gibi çok ciddi sorunlara neden olabilir (URL-1). 

http://www.kuresel-isinma.com/
http://www.oseoweb.com/
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Orman ekosisteminin karbon depolama kapasitesi konusunun araĢtırıcıların ve politikacıların 

özel ilgisini çekmesinin sebebi; küresel ölçekte ormanların, karasal bitkilerdeki karbonun %80-

%90’ını, topraktaki karbonun %30- 40’ını içermesidir (Harvey, 2000; Landsberg&Gower, 1997). 

Ormanlık arazilerin (örneğin plantasyon ormanları oluĢturularak) artırılması C depolanmasını 

arttırmak , atmosferdeki karbon dioksit (CO2) konsantrasyonları azaltmak için etkili bir önlem 

olarak önerilmekte ve dolayısıyla küresel ısınmanın önlenmesine katkıda bulunmaktadır (Kurz et 

al., 1996; Cairns et al., 1997). 

Orman ekosistemlerinin topraküstü biyokütle ve C depolama için en büyük potansiyeli, 

genellikle ağaç biyokütle bileĢenleridir (kök, dallar ve yapraklar). Topraküstü ve toprak altı 

biyokütleye, ölü ve dikili kuru ağaçlar da önemli derecede katkı sağlamaktadırlar. (e.g. 

WhittakerandWoodwell, 1968; LongandTurner, 1975). 

Bu çalıĢmada; Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Merkez Orman ĠĢletme ġefliğinin karbon 

depolama kapasitesinin, uzaktan algılama yöntemlerinden biri olan uydu görüntülerinin kontrollü 

sınıflandırması yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

2. Çalışma Alanı 

ÇalıĢma alanı Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Merkez 

Orman ĠĢletme ġefliği sınırları içerisinde yer almaktadır. ÇalıĢma alanının yüksekliği 750 m. ile 

2047 m. arasında değiĢmekle beraber ortalama yükseklik 1430 m. dir. ÇalıĢma alanının eğimi ise 

% 32 ile % 90 arasında değiĢmektedir. Ortalama eğim % 65’dir. Ortalama yıllık sıcaklık 6.6
o
C; 

ortalama yıllık yağıĢ miktarı ise 1157 mm’dir (Erinç 1984; Anonim 2001). ÇalıĢma alanında 

genellikle Doğu Ladini (Piceaorientalis) ve Doğu Kayını (Fagusorientalis) karıĢık 

meĢcereleribulunmakla beraber saf Ladin ve saf Kayın MeĢceleride bulunmaktadır. Ayrıca Fıstık 

Çamı (Pinuspinea), Kızılağaç (Alnusglutinosa), Gürgen (Carpinusorientalis), Kayacık 

(Ostryacarpinifolia ), MeĢe (Quercus sp. ) gibi türlerde alan içerisinde yer almaktadır. 

 

3. Materyal 

Bu çalıĢmada, orman amenajman planı meĢcere haritaları, topografik haritalar, geometrik ve 

radyometrik düzeltmeleri yapılmıĢ Landsat ETM+ uydusunun 2000 yılı Haziran ayına ait uydu 

görüntüsü materyal olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca biyokütle miktarının ve buna bağlı olarak 

biyokütlenin içerdiği karbon miktarının belirlenebilmesi için özel orman amenajmanı heyeti 

tarafından 300 x 300m. aralık mesafe ile sistematik olarak alınan184 Adet deneme alanı 

kullanılmıĢtır. Bu noktalar aynı zamanda kontrollü sınıflandırmanın aĢamalarından olan eğitim 

alanlarının alınmasında da kullanılmıĢtır. 

 

4. Yöntem 

ÇalıĢma alanından sistematik olarak 300x300m.aralık mesafe ile alınan 184 Adet deneme 

alanında, ağaçların türleri belirlenmiĢ, çapları ölçülmüĢtür. Elde edilen bu verilerle, öncelikle 

biyokütle miktarının belirlenmesi amacıyla deneme alanı hacimleri hesaplanmıĢtır. Deneme alanı 

hacimleri hesaplanırken ibreli ve yapraklı ağaç hacimleri ayrı ayrı değerlendirilmiĢtir.  

 

 Deneme alanlarının karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesinde ise Asan (2002)tarafından 

belirlenen katsayılar kullanılmıĢtır. Deneme alanlarında yapılan ölçümlerle elde edilen hacim 

miktarları, Türkiye ormanlarında her ağaç türü grubu için özel hesaplanmıĢ katsayılar ile 

çarpılarak, deneme alanlarının karbon depolama kapasiteleri belirlenmiĢtir. 
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Topraküstü Biyokütle Miktarı (yapraklı)(TABK)= Dikili Gövde Hacmi x 0,640 x1,25 

Topraküstü Biyokütle Miktarı (ibreli)(TABK)= Dikili Gövde Hacmi x 0,473 x1,20 

Toprak Altı Biyokütle Miktarı (yapraklı) (TÜBK)= Topraküstü Biyokütle Miktarı x 0,15 

Toprak Altı Biyokütle Miktarı (ibreli) (TÜBK)= Topraküstü Biyokütle Miktarı x 0,20 

Topraküstü ölü ve diri örtüye ait biyokütle miktarı= (TÜBKtoplam+TABKtoplam)x0,40 

Topraküstü ve Toprakaltındaki Genel Biyokütle Miktarı (TGBK)=TÜBK+TABK+TÜÖDBK 

Toplam Biyokütle Ġçindeki Karbon Miktarı = TGBK x 0,45 

Orman toprağındaki karbon Miktarı= (TGBK x 0,45) x 0,58 

ÇalıĢma alanı toplam karbon miktarı ise toplam biyokütle içindeki karbon miktarı ve orman 

toprağındaki karbon miktarı toplanarak hesaplanmıĢtır. 

Deneme alanlarının karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesi ile bu değerler kendi 

aralarında 4 sınıfa ayrılmıĢtır. 1. Karbon sınıfı 0-150ton/ha , 2. Karbon sınıfı 150-300 ton/ha, 

3.Karbon sınıfı >300ton/ha, 4. Karbon sınıfı ise bozuk ve açıklık alanlar olarak 

ayrılmıĢtır.OluĢturulan bu sınıflara düĢen deneme alanları eğitim alanları olarakta kullanılarak 

geometrik ve radyometrik düzeltmesi yapılmıĢ 2000 yılı Haziran ayına ait Landsat ETM+  uydu 

görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma iĢlemi ERDAS IMAGINE 9.1 programı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

5. Sonuç ve Öneriler 

ÇalıĢma alanı sınırları içinde meĢcere tiplerinin karbon sınıfları belirledikten sonra uydu 

görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma iĢlemi En Yüksek Olasılık Algoritması kullanılarak 

yapılmıĢtır. Sınıflandırma sonucunda kontrol amaçlı yapılan Genel Sınıflandırma Doğruluk 

Oranı Tablo 1’ de verilmiĢtir. 

 
Tablo 1. ÇalıĢma  Alanına ĠliĢkin Sınıflandırma Performansı, Hata Matrisi 

Sınıflar 1.Karbon 

Sınıfı 

2.Karbon 

Sınıfı 

3.Karbon 

Sınıfı 

4.Karbon 

Sınıfı 
Toplam 

Sınıfların 

Yüzde 

Olarak 

Doğruluk 

Oranı % 

1.Karbon 

Sınıfı 

31 7 2 0 40 77.50 

2.Karbon 

Sınıfı 

1 33 5 1 40 82.50 

3.Karbon 

Sınıfı 

0 12 25 3 40 62.50 

4.Karbon 

Sınıfı(Bozuk 

ve Açıklık 

Alanlar 

0 0 0 40 40 100.00 

 

Yapılan sınıflandırmanın genel doğruluk oranı 82,50% olarak bulunmuĢtur.  
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Kontrol amaçlı yapılan diğer bir doğruluk oranı ise Kappa istatistiği doğruluk oranıdır ve 

sonuçları Tablo 2’ de verilmiĢtir. 

Tablo 2. Kappa istatistiği doğruluk oranı 

Sınıflar Kappa İstatistiği Değeri 

1.Karbon Sınıfı 0.7188 

2.Karbon Sınıfı 0.7407 

3.Karbon Sınıfı 0.5313 

4.Karbon Sınıfı (Bozuk 

ve Açıklık Alanlar) 

1.0000 

 

Yapılan sınıflandırmanın Kappa istatistiği doğruluk oranı 0.7417 bulunmuĢtur.  

 

En Yüksek Olasılık Yöntemi ile sınıflandırma sonucunda Landsat uydu görüntüsü ve amenajman 

planı için 1., 2., 3. ve 4. karbon sınıflarının alanları Tablo 3’de verilmiĢtir. 

Tablo 3. Karbon sınıflarının uydu görüntüsü ve amenajman planına göre alanları 

 Alan (ha) 

Sınıflar Landsat ETM + Amenajman Planı 

1.Karbon Sınıfı 1559.26 1842.93 

2.Karbon Sınıfı 1351.06 1347.79 

3.Karbon Sınıfı 449.39 622.51 

4.Karbon Sınıfı ( Bozuk ve 

Açıklık Alanlar) 

1864.98 1411.46 

 

ÇalıĢma alanı için kontrollü sınıflandırma yapılan Landsat ETM +  uydu görüntüsüne göre 

oluĢturulan karbon sınıfları haritası ġekil 1’ de verilmiĢtir. 
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ġekil 1. ÇalıĢma alanı karbon haritası 

Bu çalıĢma,  çalıĢma alanın karbon depolama kapasitesinin hızlı, kolay ve en az maliyetle 

belirlenmesi amacıyla daha önceden alınan deneme alanlarının kullanımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bu amaç doğrultusunda, arazi çalıĢmaları sonucu elde edilen verilerle karbon depolama 

kapasiteleri hesaplanan verimli ormanların gruplar halinde Landsat ETM + uydu görüntüsü 

üzerinde karbon depolama kapasitelerine göre sınıflandırılmıĢtır. Landsat ETM + uydu 

görüntüsü üzerinde karbon depolama kapasitelerine göre yapılan sınıflandırmada En Yüksek 

Olasılık yöntemi kullanılmıĢtır. Yöntem uygulandıktan sonra yersel haritalarla doğruluk kontrolü 

yapılmıĢtır. Kontroller sonucu elde edilen bulgular, yapılan çalıĢmanın performansının çok iyi 

olduğunu göstermektedir.  

Yapılan çalıĢmada 2006 yılında yapılmıĢ orman amenajman planı ve 2000 yılına ait uydu 

görüntüsü kullanılmıĢtır. Bu yıl farkının performansı nasıl etkilediğini görebilmek için benzer 

çalıĢmaların yakın tarihli verilerle yapılması büyük önem taĢımaktadır. 

Ayrıca, orman meĢcere haritalarında 0.5 ha.’dan küçük alanların farklı meĢcere tipleri ile 

belirtilmemesi , sınıflandırmanın meĢcere haritaları ile kontrolü sırasında yanılmanın nasıl 

değiĢeceği ve buna bağlı olarak doğruluk oranının nasıl değiĢeceğinin tespiti de çalıĢılması 

gereken önemli bir konudur. 

Bunlarla birlikte, bu çalıĢmanın farklı çözünürlükteki uydu görüntüleri ve farklı bitki indeksleri 

kullanılarak denenmesi gerekmektedir. 
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Özet 

Bu çalıĢmada sarıçam odunu değiĢik oranlarda karbon lifi ve cam lifi ile güçlendirme iĢlemi yapıldıktan 

sonra PVA, üre formaldehit ve epoksi ve yapıĢtırıcı kullanılarak  iki farklı malzeme olan karbon ve cam 

yünü kullanılmak suretiyle elde edilen 2 ve 3 katmanlı olarak hazırlanan lamine edilmiĢ sarıçam (Pinus 

sylvestris L.) odununun bazı teknolojik özellikleri incelenmiĢtir.  Hazırlanan deney örneklerinin eğilme 

direnci, eğilmede elastikiyet modülü, dinamik eğilme (Ģok) direnci üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Karbon 

lifi ile güçlendirilmiĢ ve muamele edilmiĢ lamine ahĢap malzemenin direnç özelliklerinin daha yüksek 

olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sarıçam, cam yünü, karbon lifi, epoksi, PVA, Eğilme direnci. 

Abstract 

In this study, using carbon fiber and glass fiber reinforcement yellow pine wood laminated. PVA, urea 

formaldehyde and epoxy adhesive were used. Carbon and glass fiber were used for laminated yellow pine 

(Pinus sylvestris L .) wood and 2 and 3 layers was prepared later it was examined some of the 

technological properties. Bending strength,  modulus of elasticity and dynamic bending (shock) strength 

were tested and investigated. It was determined treated with carbon-fiber reinforced for laminated wood, 

some mechanical properties higher than other.  

 

Key words: Pinus sylvestris L ., fiberglass, carbon fiber, epoxy, PVA, bending strength. 

1.Giriş 

Lamine ahĢap malzeme TS EN 386 (1999)’da odun lamellerinin özellikle liflerin paralel olarak 

yapıĢtırılması ile elde edilen yapı elemanı olarak tanımlanmaktadır. Laminasyonda daha büyük 

boyutlu ahĢap elemanlar kullanıldığında bunlar glulam olarak adlandırılır. Glulam, masif 

kerestelerin büyük boyut oluĢturmak için uç uca yan yana ve üst üste eklenmesiyle üretilen bir 

yapı elemanıdır. Kavisli elemanlarda 2.54 cm kalınlıkta keresteler kullanılırken az kavisli yada 

düz elemanlar için 5 cm kalınlıkta keresteler kullanılmaktadır. Bu tip yapı elemanlarının lif 

yönüne paralel düzenlenmesi zorunludur (Guller, 2001).  

 

Masif ağaç malzeme büyük boyutlu ve kavisli elemanlarda tek parça olarak kullanılması gerek 

ekonomik ve gerekse teknolojik açıdan elveriĢli değildir. Büyük boyutlu taĢıyıcı yapı 

elemanlarının ahĢap malzeme tek parça olarak kullanımı sınırlıdır. Bunun nedeni, ağaç 

malzemede bulunan budak, çatlak, lif kıvrıklığı gibi kusurların tamamen giderilmesi mümkün 

değildir. Bu yüzden yapı malzemesinde direnç özellikleri olumsun yönde etkiler. Bu sakıncaların 

giderilmesi için laminasyon tekniği kullanılmaktadır (Keskin ve ark. 2003). Laminasyon tekniği 

ağaç malzemenin bir kısım kusurlarından arındırılarak kullanılmasına imkan sağlamakta ve 

üretilen malzemenin kalite özellikleri masif olarak üretilenden daha iyi olmaktadır. Aynı 

zamanda estetik bir görünüm de elde edilmektedir. (Örs ve Keskin, 2000). 

 

Laminasyon iĢleminde kullanılan odunun anatomik özellikleri yüzey pürüzlülüğü, pres basıncı, 

presleme süresi ve kullanılan tutkalın teknik özellikleri odunun yapıĢma direnci üzerine etkili 

olmaktadır. Farklı ağaç türlerinin aynı anda preslenmesi halinde pres basıncı yumuĢak oduna 

göre belirlenir. Pres basıncı yumuĢak odunlarda 0.6-1 N/mm
2
, sert odunlarda ise 0.2-1.6 N/mm

2
 

arasında olmalıdır (Dilik, 1997). Düzgün yüzeyli parçaların yapıĢtırılmasında yeterli basınç 

mailto:cengizguler@duzce.edu.tr
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uygulandığında tutkalın yüzeyler arasındaki transferi homojen olmakta ve yapıĢma direnci en iyi 

sonucu vermektedir. Kusursuz yüzeylerin birleĢtirilmesinde 0.7 N/mm
2
 basınç uygulandığında 

yapıĢma direnci en yüksek değere ulaĢmaktadır (Franklin Glue Company, 1989). 

2 ve 4 mm kalınlıktaki Doğu kayını kaplama levhalarının ve poliüretan tutkalı ile lamine edilen 

ağaç malzemelerin direnç değerinin, (PVAc) tutkalı ile lamine edilenlerden daha yüksek olduğu 

bildirilmiĢtir (ġenay, 1996). 

Luggin and Bergmeister (1998)’de karbon fiber tabakası ile güçlendirilmiĢ ve ağaç malzemenin 

lifler yönünde yapıĢtırılması ile elde edilmiĢ ve yapıĢtırıcı olarak epoksi tutkalı kullanılmıĢ 

glulamın makaslama direnci özelliklerini incelemiĢlerdir.  

Lamine edilmiĢ ağaç malzeme daha etkin bir kullanım alanı sunar. Fabrikasyon iĢlemleriyle 

bükme ve değiĢik ebat ve boyutlarda üretilme imkanını sağlar. Çelik konstrüksiyon ise % 20 

daha ağırdır, güçlendirilmiĢ beton ise glulam’a göre % 600 daha ağırdır.  MüĢteri isteklerine göre 

dizayn edilebilir, estetik olarak memnuniyet vericidir, kolay bir Ģekilde iĢlenebilir, kimyasallarla 

yangına karĢı dirençli hale getirilebilir, depreme karĢı esnek yapıda olduğu için daha dayanıklı 

bir yapı elde edilebilir.  

Kolay bükülebilen lamine ahĢap malzeme karbon lifle (yüksek dirence sahip suni lif) 

güçlendirilirse büyük oranda eğilme direnci artırılabileceği belirtilmektedir.  Ġki tabakanın 

ayrılması hasarı (delamination) olayı sözkonusu olmayacağı belirtilmektedir (Brunner and 

Schnueriger, 2005). 

6-7 ve 9 tabakadan oluĢmuĢ ve Pinus caribaea var. hondurensis odunu  kullanılmıĢ glulamda 

0.25 ile 0.90 cm kalınlığında güçlendirilmiĢ cam yünü (fiberglas-reinforced) ile üretilmiĢ 

kompozit malzemenin bazı mekanik özellikleri incelenmiĢtir. Sonuçta cam yünü ile 

güçlendirilmiĢ kompozit malzemede eğilme ve esneklik direnci artmıĢtır (Fiorelli and Dias, 

2006) . 

Ağaç malzemenin verimli kullanılabilmesi kusurlarından arındırılması ve eğri formlu imalatlarda 

diyagonallığı nedeniyle direnç özelliklerinin azalmaması için laminasyon tekniği kullanılması 

önerilmektedir. Bu çalıĢmada tabakalar arasında karbon lifi veya cam lifinin belli oranlarda ilave 

edilmesiyle oluĢturulan katman, laminasyonun direnç özelliklerini artırması nedeniyle yapısal 

amaçlı kullanım yerleri için uygun bir kompozit malzeme yapısı oluĢturacağı beklenmektedir.  

Bu amaçla   sarıçam odunu değiĢik oranlarda karbon lifi ve cam lifi ile güçlendirme iĢlemi 

uygulanarak dört farklı tutkal; poliüretan, PVA, üre formaldehit ve epoksi ve iki farklı 

güçlendirici materyal  karbon ve cam kullanılmak suretiyle elde edilen 2 ve 3 katmanlı olarak 

hazırlanan lamine edilmiĢ (glulam) sarıçam (Pinus sylvestris L.) odununun bazı teknolojik 

özellikleri incelenmiĢtir.  Hazırlanan deney örneklerinin eğilme direnci, eğilmede elastikiyet 

modülü, dinamik eğilme (Ģok) direncine etkileri araĢtırılmıĢtır. 

LVL ve glulam geniĢ bir kullanım alanına sahiptir; yapısal amaçlar; Köprü inĢası, hipodrom, 

gemi kısımları, Okul, cami, alıĢveriĢ merkezi gibi yapılar, Spor salonları, kapalı yüzme havuzu, 

kapalı tribün yapıları, Büyük depo ve hangar yapımı, fabrika binaları, Sinema, tiyatro, konser, 

teĢhir ve gösteri salonları, Konut, otel, bahçe mobilyası, pergole yapımı sayılabilir. 

2. Materyal ve Metot 

Düzce yöresinden elde edilen Sarıçamdan 10 mm ve 15 mm kalınlıklarda ve yaklaĢık 40 cm 

uzunluklarda 30 mm geniĢlikteki örneklerden hazırlanmıĢtır. Ağaç malzemenin seçiminde, 

kerestelerinin kusursuz, liflerinin düzgün, budaksız, normal büyüme göstermiĢ, reaksiyon odunu 

bulunmayan, böcek ve mavi renk mantar zararlarına uğramamıĢ olmasına özen gösterilmiĢtir. 2 
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ve 3 katlı olarak üretilen lamine sarıçam malzemede ara katlarda değiĢik oranlarda karbon lifi ve 

cam yünü kullanılarak poliüretan, PVA, üre formaldehit ve epoksi tutkalı ile hidrolik preste 

üretümleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Eğime direncinin tespiti için TS EN 326 standardına göre 15 adet 

deney örneği üzerinden yapılmıĢtır. Deneyler üniversal tes makinesinde gerçekleĢtirilmiĢ olup 

aĢağıdaki formül ile hesaplanmıĢtır. 
 

ED= 3xFxL/2xbxh
2
  (N/mm

2
) 

Burada  

F= Kırılma anındaki max kuvvet (N),  

L= Dayanak noktaları arasındaki açıklık (mm) 

B= örnek geniĢliği (mm) 

H= Örnek kalınlığı (mm) 
 

Liflere ve tutkal hattına paralel makaslama direnci deneyinde ASTM D 3110 (Anonim, 1988) 

standına göre yapılmıĢtır. Deneylerden önce kuvvetin uygulanacağı alanlar boyutları ±0,01 mm 

duyarlıklı kumpasla ölçülmüĢtür. Örneklerin makaslama direnci hesaplanmasında; 

 

MD= F/bxl  (N/mm
2
) 

Burada; 

B = Makaslama yüzeyi geniĢliği (mm) 

F= Kırılma anındaki maksimum kuvvet (N) 

L = Makaslama yüzey uzunluğu (mm) 

 

Tablo 1. Deney öneklerinin dizaynı 

Lamine Malzeme Kalınlık (cm) Tutkal hattı sayısı Tutkal Türü Güçlendirici 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

3 (1+2)  

3 (1+2)  

3 (1+2)  

3 (1.5+1.5) 

3 (1.5+1.5) 

3 (1.5+1.5) 

3 (1+1+1) 

3 (1+1+1) 

3 (1+1+1) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

PVA/UF/EP 

PVA/UF/EP 

PVA/UF/EP 

PVA/UF/EP 

PVA/UF/EP 

PVA/UF/EP 

PVA/UF/EP 

PVA/UF/EP 

PVA/UF/EP 

- 

Cam yünü 

Karbon lifi 

- 

Cam yünü 

Karbon lifi 

- 

Cam yünü 

Karbon lifi 

 

3. Bulgular 

Deney örneklerine ait Eğilme direnci, makaslama direnci ve dinamik Ģok direnci değerleierine ait 

bulgular Tablo 2’de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 2. Karbon lifi ve cam yünü ile güçlendirilmiĢ lamine sarıçamın bazı teknolojik özellikleri 

Lamine Malzeme* Eğilme Direnci 

(N/mm
2
) 

Makaslama 

Direnci 

(N/mm
2
) 

Dinamik Eğilme 

(ġok) Direnci (Kpm) 

1,2 PVA 

1,2 PVA Cam 

1,2 PVA Karbon 

1,5 PVA  

1,5 PVA Cam 

1,5 PVA karbon 

1PVA  

1PVA Cam 

1PVA Karbon 

1,2 UF 

1,2 UF Cam 

1,2 UF Karbon 

1,5 UF  

1,5 UF Cam 

1,5 UF karbon 

1UF  

1UF Cam 

1UF Karbon 

1,2 EP 

1,2 EP Cam 

1,2 EP Karbon 

1,5 EP  

1,5 EP Cam 

1,5 EP karbon 

1EP  

1EP Cam 

1EP Karbon 

44,72 (2,94) 

49,00 (5,21) 

51,47 (5,28) 

51,37 (8,32) 

53,62 (8,15) 

54,20 (7,07) 

52,16 (6,27) 

53,07 (5,10) 

54,40 (5,22) 

58,23 (2,52) 

60,83 (3,57) 

61,45 (4,05) 

56,13 (3,52) 

57,96 (3,41) 

58,46 (2,81) 

61,92 (5,44) 

62,54 (4,41) 

64,69 (7,12) 

56,45 (4,10) 

59,81 (5,11) 

61,41 (2,45) 

53,91 (3,75) 

56,18 (3,65) 

60,16 (5,46) 

57,75 (3,47) 

63,56 (2,65) 

64,08 (3,15) 

2,63 (0,55) 

2,70 (0,72) 

2,84 (0,56) 

2,39 (0,69) 

2,84 (0,77) 

3,13 (0,65) 

2,18 (0,66) 

2,57 (0,45) 

2,61 (0,69) 

2,69 (0,69) 

2,69 (0,67) 

2,71 (0,68) 

3,15 (0,54) 

3,48 (0,96) 

3,74 (0,56) 

2,32 (0,73) 

2,82 (0,83) 

2,98 (0,52) 

2,31 (0,68) 

2,39 (0,60) 

2,84 (0,68) 

2,39 (0,59) 

2,66 (0,83) 

2,79 (0,56) 

2,17 (0,69) 

2,28 (0,48) 

2,52 (0,64) 

0.37 (0,08) 

0.40 (0,05) 

0.53 (0,09) 

0.42 (0,08) 

0.44 (0,06) 

0.46 (0,08) 

0.40 (0,07) 

0.42 (0,06) 

0.51 (0,08) 

0.44 (0,08) 

0.44 (0,09) 

0.52 (0,10) 

0.55 (0,09) 

0.55 (0,08) 

0.58 (0,07) 

0.50 (0,08) 

0.51 (0,09) 

0.53 (0,09) 

0.35 (0,06) 

0.42 (0,08) 

0.44 (0,09) 

0.37 (0,08) 

0.47 (0,10) 

0.45 (0,08) 

0.51 (0,09) 

0.54 (0,07) 

0.56 (0,08) 
* Parantez içerisinde standart hata gösterilmiĢtir. Her bir grup için örnek sayısı 15 tir. 

4. Sonuç  

Sarıçam odunu değiĢik oranlarda karbon lifi ve cam lifi ile güçlendirme iĢlemi yapıldıktan sonra 

bazı mekanik özelliklerine bakılmıĢtır. Burada normal güçlendirici kullanılmadan elde edilmiĢ 

lamine malzemeye göre cam fiber ve karbon fiber güçlendirilmesi sonucu mekanik özelliklerinin 

daha iyi olduğu görülmüĢtür.    PVA tutkalı ile yapıĢtırılmıĢ olanlarda cam yününde % 8, Karbon 

lifi kullanıldığında % 9 eğilme direnci artmıĢtır.  Üre formaldehit tutkalı kullanıldığında cam 

yününde % 6 karbon lifinde ise % 7 oranında artıĢ olmuĢtur. Epoksi reçinesi kullanılmıĢ lamine 

sarıçam malzemede ise ÜF’dekine benzer sonuçlar elde edilmiĢtir. Diğer yandan Eğilme direnci 

makaslama direnci ve ġok direnci değerlerinde en iyi sonuc karbon lifi kullanıldığında elde 

edilmiĢtir.  Karbon lifi polar bir yapıya sahip olduğından yapıĢtırıcı maddeyle daha iyi resonans 

sağladığı ifade edilebilir.  Bu nedenle tutkal hattında lifsel yapıda çeĢitli güçlendiricilerin 

kullanılabileceği mümkün olup çeĢitli kullanım yerleri için tercih edilebilir. 
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Katı Atık Depo Alanları Çevresel Zararlarının Önlenmesine Yönelik Yasal Mevzuat 

ve Ağaçlandırma Politikaları 
 

Ufuk COġGUN
1
 

 

1
Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Orman Halk ĠliĢkileri ve Sosyal Ormancılık AraĢtırmaları Bölüm 

BaĢmühendisliği-Antalya ufukcosgun@gmail.com 

 
Abstract 

The authority and responsibility regarding solid waste landfill, recovery, transport and disposal without 

giving harmful effect on environment and human health is the duty of municipalities in accodance with 

the item 14 and 15 of law no:5393 and metropolitan municipalities in accordance with the item 7 of Law 

no:5216. Also, the following provision takes place in the item 11 of Law no:2872 on Environment. ―It is 

essential to recover the waste and collect the recoverable waste at its source separately as the production 

and the hazards of the waste materials are reduced or prevented. The principles pertaining to the 

preparation of waste management plans shall be arranged by the by-law that will be issued by the 

Ministry‖. Succesively, By-Law on General Principle of Waste Management, to identify the principles of 

waste management from the source to disposal without giving harmful effect to the environment and 

human health, has been entered into force. Accordingly, it is stated in the item 8 of the By-Law that 

preperation of national waste management plan/plans and have the plans prepared are the responsibility 

and authority of MoEF.  

 

In this study, the process of construction of waste landfill sites is evaluated. It is discussed at Antalya case 

that the selection of sites and the negative effects on environment that needs to be emphasised and 

whether those effects could be overcome or not, when the implementation starts. As majority of waste 

storage sites are inside forests, it leads the major negative effects on the nature. The assessment 

methodologies of the leftovers come out of the process of solid waste are discussed in the study. Within 

this context, the necessity of establishing a vegetative buffer zone around the storage sites arises. 

However, any approach regarding the issue is not seen in concerning legislation.  

 

The waste and leftovers penetrating to the nature from the landfill site cause adverse effects on 

environment with several dimentions. These adverse effects are primarily oriented to wildlife. Then, air 

pollution and negative impacts on potable and utility water due to penetration to the ground water emerge 

in the settlements next to landfill sites. Penetrating waste or leftovers from landfill sites give harmful 

effect to the soil, hence to forest ecosystem in which landfill sites take place. The cases of Several 

selected landfill sites from Antalya province are discussed from the point of possible negative impacts.  

 

Rehabilitation works known as ―Remediation‖ are carried out in landfill sites. It is possible to implement 

economically sound applications  around the landfill sites to remove the adverse effects. Approaches 

described as ―Fitoremediation‖ are the applications of Remediation Works. The processes of 

decomposition of solid waste and making less harmful to the environment require high cost. Whereas, the 

negative impacts and the cost can be minimized throug fitoremediation works. Even covering the 

surrounding of landfill sites with the windbreak consisting of planted trees within 5-10 rows against the 

prevailing wind will prevent offensive odor for  settlements  within the approximity of landfill sites.  

This study aims to set discussion on concerning legislative process in order to include concerning 

arragements and indicate that environmental adverse effects can be overcome by implementing 

fitoremediation works. 

 

Keywords: fitoremedisyon, effects of solid waste landfill on forests, 
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Özet 

Ülkemizde katı atıkların toplanması, taĢınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz 

etki yapmadan nihai bertarafına iliĢkin yükümlülük, yetki ve sorumluluklar 5393 sayılı Belediye 

Yasasının 14. ve 15. maddeleri ile Belediyelere ve 5216 sayılı BüyükĢehir yasasının 7. Maddesi ile 

BüyükĢehir Belediyelerine verilmiĢtir. 2872 sayılı Çevre Yasası’nın 11. maddesinde ―Atıkların üretiminin 

ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların 

kaynağında ayrı toplanması esastır. Atık Yönetim Planlarının hazırlanmasına iliĢkin esaslar, Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.‖ hükmü yer almaktadır. Atıkların oluĢumundan bertarafına kadar 

çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik esasların belirlenmesi 

amacıyla ―Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik‖ yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmeliğin 8. 

maddesi gereğince Bakanlık, ulusal atık planı/planlarını hazırlamak/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir. 

 

ÇalıĢmada, atık depo alanlarının seçimi, uygulamanın baĢlatılmasıyla birlikte üzerinde durulması gereken 

çevreye zararları konularının nasıl aĢıldığı ve/veya aĢılamadığı Antalya ili örneğinde tartıĢılmaktadır. 

Özellikle katı atık depo alanlarının büyük bir çoğunluğunun orman alanları içerisinde olması doğal yapı 

üzerinde önemli negatif etkiler doğurmaktadır. ÇalıĢmada, katı atıklara yönelik yapılan iĢlemler sonrası 

ortaya çıkan yeni atık ve/veya artıkların çevreye verdiği etkilerinden korunma biçimleri tartıĢılmaktadır. 

Bu anlamda depo alanları etrafında ciddi bir bitkisel bariyer/zon uygulanması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Ancak ilgili yasal mevzuatta bu yönde bir yaklaĢım görülememektedir. Depo alanlarından doğaya sızan 

atık ve/veya artıkların, bulunduğu çevreye değiĢik boyutlarda olumsuz etkileri öncelikle yaban hayatına 

yöneliktir. Daha sonra, yakın yerleĢim alanlarında hava kirliliği, yer altı sularına sızma nedeniyle içme ve 

kullanma su kaynaklarına yönelik olumsuz etkiler ortaya çıkabilmektedir. Depo alanlarındaki atıklardan 

sızan atık ve/veya artıklar toprağa dolayısıyla depo alanının yer aldığı orman ekosistemine çok ciddi 

zararlar verebilmektedir.  

Çevre ve Orman Bakanlığının yasal süreçlerinde atık depo alanlarının çevrelerinde alınması gereken 

önlemlere yönelik yaklaĢımların eksik bulunduğu görülmektedir. Bu alanlarda hava, su ve toprağa 

yönelik olası negatif etkilerin önlenmesi konusunda politikaların yetersiz olduğu ve/veya uygulamaya 

yeterince geçirilemediği görülmektedir. Depo alanlarının etrafında yaĢanan ve olumsuz etkileri bertaraf 

edebilecek daha ekonomik uygulamaların gerçekleĢtirilmesi mümkündür. Remedisyon olarak tanımlanan 

iyileĢtirme çalıĢmaları depo alanlarında gerçekleĢtirilmektedir. Fitoremedisyon olarak tanımlanan 

yaklaĢımlardan bu yönde yararlanabilmek olanaklı bulunmaktadır. Katı atıkların ayrıĢtırılması, çevreye 

daha az zararlı hale getirilmesi süreçleri yüksek maliyetler doğurmaktadır. Oysa Fitoremedisyon 

çalıĢmaları ile bu etkiler minimize edilebilmektedir. Sadece depo alanlarının etrafının hâkim rüzgâra dik 

yönde 5-10 sıra rüzgâr perdesi niteliğindeki ağaçlarla ağaçlandırılması bile yakın yerleĢim alanlarının 

kötü kokulardan korunmasını sağlayabilecektir. Bu çalıĢmanın amacı, atık alanları etrafında 

uygulanabilecek değiĢik fitoremedisyon yöntemleriyle çevresel olumsuzların ekonomik bir Ģekilde 

aĢılabileceğini göstererek; ilgili yasal süreçte bu yönde düzenlemelerin yer almasını sağlayacak tartıĢmayı 

baĢlatmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: katı atık depo alanı, çevresel etkiler, fitoremedisyon, ağaçlandırma politikaları 
 

1. Giriş 

Çevrenin sağlıklı bir Ģekilde tutulması ve kullanılması aynasal ve yasal görevlerdendir. Çevre ile 

ilgili önemli sorun kaynaklarından birisini de atıklar oluĢturmaktadır. Atıkların toplanması, 

taĢınması ve depolanması iĢ ve iĢlemleri ise yasalarla belediyelerin görevleri arasındadır. Kamu 

görevi olan bu sürecin sonunda atık depo alanları olarak da çoğunlukla orman alanları 

kullanılmaktadır. Yasal süreçler irdelendiğinde atıkların toplanması, depolanması, taĢınması ve 

bertaraf edilmesi ile ilgili detaylı yasa ve yönergeler olduğu görülmektedir. Orman alanlarının bu 

amaçlar için kullanımı ise 6831 sayılı yasanın 17. maddesi ile düzenlenmektedir. tüm yasal 

süreçler irdelendiğinde atık alan ortamlarının çevreye olumsuz etkilerine yönelik 

sınırlandırmaların bulunmadığı görülmektedir. Bu alanların sınırlarından hemen sonra doğal 

alanlar gelmektedir. Arada bir tampon bölge uygulaması görülmemektedir. Oysa oluĢabilecek 

zararların etkilerinin azaltılabilmesi için bu alanların etrafının belirli büyüklükte bir zon ile 

çevrelenmesi gerekmektedir. Bu zon içerisinde de fitoremedisyon teknoloji ter almak zorundadır. 
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2. Materyal ve Method 

ÇalıĢmada materyal olarak atıklarla ilgili yasalar, yönetmelikler, tamimler ile genelgeler 

kullanılmıĢtır. Ulusal ve uluslar arası Remidasyon ve fitoremidasyon konularında yapılan 

çalıĢmalar Antalya ilinde üç farklı nitelikte örnek katı atık alanı incelemeleri de diğer 

materyalleri oluĢturmaktadır. Ġncelenen örnek katı atık alanları merkezde; Antalya ili Katı Atık 

Düzenli Depolama Alanı, kentin doğusundaki Manavgat ilçesi MATAP (Manavgat Çevre 

Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve ĠĢletme Birliği) Koruma Katı Atık AyrıĢtırma ve Düzenli 

Depolama Tesisi (MATAP Solid Waste Processing Facility and Landfill) ile batısındaki 

Kumluca Ġlçesi Düzenli Depolama Tesisi, Sera Atığı Depolama Alanıdır. ÇalıĢmada kaynak 

taraması, konu uzmanları ile yüz yüze görüĢme ve örnek alanlarda yerinde inceleme ve gözlem 

yöntemleri kullanılmıĢtır. 

 

3. Katı Atık Yönetim Mevzuatı 

Ülkemizde ormanlara yönelik ve çevresel her türlü etkinlikler yakın bir zamana kadar Çevre ve 

Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmekte, denetlenmekte ve geliĢtirilmekteydi. Yeni 

örgütlenme yapısıyla konu, iki bakanlık kapsamında yürütülmektedir. Ancak, atık alanlar ve bu 

alanlara yönelik düzenlemelere iliĢkin yasal mevzuatta bir değiĢiklik olmamıĢtır. Yasal mevzuat 

geçerliliğini sürdürmektedir. Katı atıklar ve bu amaçlarla orman alanlarının kullanımına yönelik 

yasal süreç irdelendiğinde;  

 Katı atık sistemi, (Anonim 1, 2011) 

 Katı atık mevzuatı, (Anonim 1, 2011) 

 Çevre ve Orman Bakanlığı kuruluş amacı ile görevleri, , (Anonim 2, 2011) 

 Katı atık depolama ve bertaraf alanı olarak orman alanlarının kullanılmasına izin veren 6831 

sayılı yasanın 17. Maddesine yönelik yaklaşımlar, , (Anonim 3, 2011) 

 Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği , (Anonim 4, 2011) 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

3.1. Katı Atık Yönetimi Sistemi 

Katı atık yönetim sisteminde aĢağıda belirtilen atık türlerinin hali hazırda nasıl toplandığı 

taĢındığı ve bertaraf edildiği hakkında özet bilgi verilmeli; aktarma istasyonları, düzenli 

depolama, kompost, mekanik-biyolojik ayrıĢtırma, düzensiz depolama sahaları, tıbbi atık 

yönetimi ve ilgili tesisleri, katı atıktan maddesel geri kazanım tesisleri, hafriyat ve inĢaat yıkıntı 

artıkları değerlendirme ve bertaraf sahaları vb. hakkında detaylı bilgi verilmesi gereklidir. 

 Ambalaj Atıklarının Toplama ve Geri Kazanımı ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Atık Pillerin ve Akümülatörlerin Pil Toplama ve Geri Kazanımı ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Evlerden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Tıbbi Atık Toplama ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Park-Bahçe Atıklarının Toplanması ve Geri Kazanımı ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Organik Atıkların Toplanması ve Geri Kazanımı ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Geri Kazanımı ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Hafriyat ve İnşaat Atıkları Toplanması ve Geri Kazanım ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 
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 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması ve Geri Kazanımı ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Atık Yağların Toplanması ve Geri Kazanımı ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Geri Kazanımı ve Bertarafı, , (Anonim 1, 2011) 

 PCB ve PCT'li Atıkların Toplanması ve Bertarafı , (Anonim 1, 2011) 

 

3.2. Katı Atık Yönetim Mevzuatı 

Endüstriden çıkan katı atıklar dıĢında, konut ve iĢyerlerinden oluĢan katı atıklar ile sağlık 

merkezlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların toplama, taĢıma ve bertaraf edilmesi ĠĢlemleri 

Belediyelerin görevidir. BüyükĢehir Belediyeleri olan illerde atıkların toplanması, geçici 

depolanması ve bertaraf tesislerine taĢınması iĢlemleri Ġlçe Belediyelerinin görevleri arasındadır. 

Düzenli depolama sahalarının inĢası, iĢletilmesi ve ayrıca yakma, gazlaĢtırma, kompost, mekanik 

biyolojik ayrıĢtırma gibi diğer bertaraf ve geri kazanım tesislerinin inĢası ve iĢletmesi de 

BüyükĢehir Belediyelerinin görevleri arasındadır. Türkiye'de atıkların toplanması taĢınması 

ayrıĢtırılması ve bertarafı aĢağıdaki mevzuata göre yürütülmelidir. 
• 2872 sayılı Çevre Kanunu (Anonim 5, 2011), 

• 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Anonim 5, 2011), 

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (Anonim 5, 2011), 

• 5393 sayılı Belediye Kanunu (Anonim 5, 2011), 

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, (Anonim 5, 2011), 

• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 45, 2011), 

• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 5, 2011), 

• Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• AtıkYağların Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 

• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği (Anonim 4, 2011), 
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• Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Anonim 4, 2011), 

• AtıkYönetimi Genel Esaslarına İlişkin (Anonim 4, 2011), 

• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (Anonim 4, 2011), 

 

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda (Anonim 5, 

2011) amaçlar; ― Bu Kanunun amacı, çevrenin korunması ve iyileĢtirilmesi, kırsal ve kentsel 

alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli Ģekilde kullanılması ve korunması, 

ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliĢtirilmesi ve her 

türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması, geliĢtirilmesi ve orman alanlarının 

geniĢletilmesi….‖ Ģeklinde belirtilmektedir. Aynı yasanın ikinci maddesi Çevre ve Orman 

Bakanlığının görevlerini vermektedir. Ikinci maddenin; a, b, c, d, e, f, g, j, k, m, Ģ alt maddeleri 

çevresel nitelikli, atıkları ve orman alanlarının korunması konularını içermektedir. Bu maddeler 

atıklar, çevresel kaygılar ve ormanların korunması bakımından birbirlerini tamamlamaktadır. 

Görüldüğü gibi Çevre ve Orman Bakanlığının kuruluĢ amacı ve görevleri çok geniĢ bir alanı 

kapsamaktadır.  

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2010/9 nolu Genelgesinin 

(Anonim 6, 2011) “Entegre Atık Yönetim Planı‖ na yönelik olduğu görülmektedir. Bu 

genelgede; Ülkemizde katı atıkların toplanması, taĢınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan 

sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına iliĢkin yükümlülük, yetki ve sorumluluklar 

5393 sayılı yasa ile Belediyelere ve 5216 sayılı yasa ile BüyükĢehir Belediyelerine verilmiĢtir. 

Bu nedenle, katı atıkların toplanması, taĢınması ve geri kazanılması genellikle kamu adına 

yürütülmektedir. 

 

Atık yönetim sistemi, atık yönetim mevzuatı, atık alanlarına yönelik kullanım izinleri, atıkların 

toplanması, taĢınması, depolanması ve bertarafı aĢamalarında çevrenin ve orman alanlarının 

korunmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde kamu tarafından kullanılan katı atık depolama ve 

bertaraf tesislerinin %90 oranında orman alanlarında yer almakta olduğu görülmektedir. 6831 

sayılı orman yasasının 17. maddesi gereği gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde katı atıklar 

için kamu yararı adına orman alanlarının ücretsiz olarak kullanımına izin verilmektedir. 

 

Katı atıklar için kullanılan tüm orman alanlarında atık alanları ile orman alanları arasına çekilen 

dikenli tel çit uygulaması dıĢında bir tampon zon oluĢturulmadığı da görülmektedir. Böyle bir 

zon uygulamasına atık alanındaki yaban hayatının, havanın, suyun ve toprağın olumsuz 

etkilenmemesi için mutlak gereklilik bulunmaktadır. 

 

4. Fitoremedisyon 

Toprak ve su kirliliği ülkemizde ve dünyada yaygın olan problemlerdendir. Toprak ve su 

kirliliğinin giderilmesi için pek çok yöntem mevcuttur. Ancak, bu yöntemler ileri teknoloji, 

yüksek maliyet, çok zaman ve çaba gerektirmektedir. Bu yönde, istenen çevre teknolojisinin 

geliĢtirilmesi için yeni yaklaĢımlardan birisi fitoremidasyondur. Fitoremidasyon, yeĢil bitkiler 

kullanılarak kirleticilerin çevreden uzaklaĢtırılması veya daha az zararlı hale getirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır bu teknoloji bitkilerin ağır metalleri biriktirme kabiliyetlerini veya onları daha 

güvenli bileĢiklere dönüĢtürülmesini esas almaktadır (Memon, et.,el, 2001). 

 

Fitoremidasyon, metallerin, hidrokarbonların, pestisitlerin ve klorlu solventlerin degretasyonu 

(ayrıĢtırma), asimilasyonu (özümseme), metabolize olması (değiĢim), veya detoksifikasyonu 

(arındırma) için bitkilerin kullanıldığı yeni bir teknoloji olarak adlandırılmaktadır (Susarla 
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et.al.,2002). Fitoremidasyon, kirlenmiĢ toprakların ve sedimentlerin in-situ (yerinde) iyileĢtirme 

çalıĢmaları için vejetasyon kullanılması olarak da tanımlanmaktadır (Schnoor et.al., 1995).  

Pulford and Watson, 2002 çalıĢmalarında; ağır metallerle kirlenmiĢ alanların fitoremidasyonu 

için potansiyel ağaç kullanımı konuları ile ağaçların metallere karĢı olan toleransı, kirlenmiĢ 

alanlarda yetiĢtirilen ağaçlar tarafından metallerin alımı, ağaç içerisinde metallerin bölümlere 

ayrılması, kullanılan ağaçların fitoremidasyonu konularını irdelemiĢlerdir. ÇalıĢmada; 

Fitoremidasyonun 6 alt bölümü tanımlanmaktadır (Pulford et. al., 2002). 
1-Fitoekstraksiyon; ağır metaller ve organik bileşikler gibi kirletici maddelerin çevreden 

uzaklaştırılması için bitkinin hasat edilebilen kısımlarında bu kirletici maddeleri biriktiren 

akümülatör özellikteki bitkilerin kullanılmasıdır. 

2-Fitodegredasyon; organik kirleticilerin ayrıştırılması için bazı mikroorganizma ve bitkilerin 

kullanılmasıdır. 

3-Fitostabilizasyon; kirleticilerin başka bir ortama taşınması, erozyonun önlenmesi ve kirlenmiş 

toprakların mekanik olarak stabilize edilmesi için kirleticileri tolere eden bitkilerin kullanılmasını 

içeren işlemlerdir. 

4-Fitovolatilizasyon; uçucu nitelikteki kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması için bitkilerin 

kullanılmasıdır. 

5-Fitoimmobilizasyon; bitkilerin kök bölgesindeki ilgili kimyasal proseslerle çözünmüş 

kirleticilerin taşınması, dolaşımı ve uzaklaştırılması için uygulanan bir işlemdir. 

6-Fitofiltraston; yoğun olarak ağır metal içeren kirleticileri kapsayan sucul atık ortamlardan ve 

sudan ağır metallerin absorbe ve adsorbe edilmesi için bitki köklerinin kullanılmasıdır.  

Doğal temizleme ve iyileĢtirme teknolojilerinde amaç bir baĢka ortamı kirletecek ikincil atık ve 

kirleticiler oluĢturmadan etkili olmaktadır (UN, 2000, and Ghosh et.al., 2005). Doğal bir 

teknoloji olan fitoremidasyon bu noktada önem taĢımaktadır.  

Fitoremidasyon teknolojisi bir çok üstünlükleri de sunmaktadır.  

 Hem suda hem de topraktaki ağır metallerin giderilmesinde kullanılabilmektedir.  

 Düşük maliyetlidir. 

 Metallerce zengin bitki atıklarının geri dönüşümüne izin verebilmektedir. 

 Topraktaki ağır metallerin yanı sıra petrol atıkları ve radionüklitler gibi toksik maddelerin 

ekstraktesi sağlanabilmektedir. 

 Çevreye verilen rahatsızlığı asgari düzeyde tutabilmektedir. 

 Kirlilik giderilirken ikincil atıkların oluşmaması veya bertarafı sağlanabilmektedir. 

 Bitkilerin ağır metal biriktirme ve/veya onları daha az zararlı veya daha güvenli dönüştürme 

kabiliyetlerini sunmalarını sağlamaktadır. 

 Uygulama düşük teknoloji ve temel ormancılık ve ziraat teknikleri gerektirmektedir. 

 Toprağın temizlenmesi yanı sıra toprağı, fiziksel, kimyasal, ve biyolojik özelliklerinin 

iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

 Teknolojinin uygulanmasında halkın katılımı sağlanmakta ve halk tarafından yüksek oranda 

kabul görmektedir. 

 

Fitoremidasyonla ilgili çalıĢmalar Türkiye’de yeni olmasına karĢın, Amerika ve bazı Avrupa 

ülkelerinde bir süredir devam etmektedir. Amerika’da 1982’den beri fitoremidasyon teknolojisi 

ticari hale dönüĢtürülmüĢtür (Pulford et. al., 2002). Avrupa Birliği ülkelerinde endüstriyel 

alanların remidasyonu (iyileĢtirilmesi) için 2005-2013 döneminde ―yasal fonlar‖ kapsamında 

2,250 milyar euro’luk bütçe ayrıldığı görülmektedir (EEA, 2007).  

 

5. Bulgu ve Tartışma 

Katı atkılarla ilgili yasal süreçlerin incelenmesi sonucunda; katı atıkların toplanması, taĢınması 

ve depolanmasıyla bertarafına yönelik olarak oldukça geniĢ bir yasa, yönetmelik ve genelge 

olduğu görülmektedir. Ülkemizde yasal statü gereği atıklarla ilgili iĢ ve iĢlemler (toplanması, 
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depolanması ve bertarafı) belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır. Bu durumuyla da 

genellikle atıklarla ilgili iĢ ve iĢlemler kamu sektörünce yürütülmektedir. Atık depolama alanları 

ise yine yasal süreçler sonucunda belirlenmektedir. Genellikle kamu sektörü tarafından 

gerçekleĢtirilen atık iĢ ve iĢlemleri yine bir kamu alanı olan orman alanlarına konuĢlanmaktadır. 

Kamu sektörü tarafından ve kamu alanlarında yer alan atık alanlarının projelendirilmeleri ve 

projelerin uygulanmaları aĢamalarına yönelik yasal süreç yürütülmektedir. Buna karĢın, orman 

alanları üzerinde yer alan atık alanları ile orman alanları arasında yer alması gereken bir zon 

uygulaması bulunmamaktadır. Yasal süreçlerde bu yönde bir yaklaĢım bulunmamaktadır. Böyle 

bir zon uygulamamasının olmaması orman alanları üzerinde yer alan atık alanlarının, 

a- atık alanın yer aldığı bölgenin yaban hayatına, 

b- atık alanın yer aldığı bölgenin havası, suyu ve toprağına  

olumsuz etkilerde bulunmasına neden olmaktadır.  

Toprakların ağır metallerle kirlenmesinin önlenmesi amacıyla günümüzde birçok kontrol 

yaklaĢımı kullanılmaktadır. Bu yaklaĢımlardan en yaygın olarak kullanılanları 

 Kirleticiye müdahalede bulunmayarak, kirlenmiş alanın kullanımını yasaklamak, 

 Kirleticiyi bölge içerisinde immobilize etmek ve bölgeyi kontrol altına almak, 

 Kirlenmiş toprağı nihai bertaraf sahasına taşıyarak depolamak, 

 Toprağı yerinde(in-situ) veya bölge dışında(ex-situ) arıtmak  

Ģeklindedir. KirlenmiĢ toprakların arıtımı amacıyla kullanılan ve fiziksel, kimyasal, termal ve 

biyolojik prosesleri içeren birçok metot bulunmaktadır. Bu metotlar; 

 İzolasyon ve immobilizasyon teknolojileri, 

 Mekanik ayırma teknolojileri, 

 Pirometalurjik teknolojiler, 

 Elektrokinetik teknolojiler, 

 Biyokimyasal teknolojiler, 

 Toprağı su / sıvı ile yerinde(in-situ) temizleme teknolojileri, 

 Toprak yıkama (kimyasal sızma) teknolojileri ile, 

 Fitoremediasyon teknolojileri, 

olarak sıralanabilmektedir (Vanlı ve Yazgan, 2011). Bitkiler tarafından topraklardan alınma 

potansiyeline sahip kirleticiler, metaller (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn), 

metalloidler ( As,Se), radionükleidler (90Sr, 137Cs, 239Pu, 238U, 234U), ametaller (B) ve diğer 

organik bileĢikler ( TPH, PAHs,Pestisitler, PCBs) olmak üzere birçok maddeyi kapsamaktadır. 

Ancak bitkilerce bir kirleticinin topraktan alınabilmesi için, öncelikle toprak Ģartlarının bitkinin 

isteklerine uygun olması gerekmektedir. Toprak pH’sı bu konuda en önemli parametrelerden biri 

olarak öne çıkmaktadır. Diğer taraftan topraktan ağır metal alma performansı yüksek olan 

bitkilerin, genel olarak özel coğrafik alanlarda yetiĢtikleri ve buna bağlı olarak özel geliĢme 

Ģartları gerektirdikleri belirlenmiĢtir. Ancak çok yaygın alanlarda geliĢebilen ve fitoremediasyon 

amacıyla baĢarılı bir Ģekilde kullanılan bitkilere de rastlanılmaktadır (Introduction to 

Phytoremediation, 2000). 

 

Antalya ili genel olarak kireç taĢı ana kayanın hakim olduğu kalkerli, karstik bir yapıya sahiptir. 

Kalkerli, karstik yapı ise sünger gibi bir içerikte olduğu için son derece geçirimli bir tabakadır. 

Her türlü sızıntılar alt tabakalara, yer altı sularına ulaĢabilme olanağına sahiptir. Aynı zamanda 

Antalya’nın yağıĢ rejimi çok dikkat çekicidir. Ġklim rejiminde ani, kısa süreli ve yağıĢ miktarı 

yüksek yağıĢlar yer almaktadır. Bu nedenle de sık sık taĢkınlar görülmektedir. Bu iki unsurun 

orman üzerinde kurulmuĢ olan atık alanlarına etkileri ise gerçekten çok olumsuz geliĢmeler 

doğurabilmektedir. 
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Ormanlar üzerine kurulmuĢ olan atık alanları (ġekil:1, 2, 3) öncelikle bölgedeki yaban hayatını 

olumsuz etkilemektedir. Atıklardan yararlanma üzere bölgeye gelen kuĢ türleri yörenin doğal kuĢ 

türlerinin buralardan uzaklaĢmasına neden olmaktadır. Bölgede öncelikle kuĢ habitatı olumsuz 

etkilenmektedir. Hızlı ve yoğun yağıĢlar nedeniyle oluĢan taĢkınlar atık alanlarında biriken 

malzemenin hızla bölgeye yayılmasına neden olmaktadır. Böylece atık alanı çevresindeki toprak 

ve su kaynakları kirlenmelerle karĢı karĢıya kalmaktadır. Genellikle yerleĢim alanlarından çok 

uzakta yer almayan atık alanlarındaki çökelmelerden kaynaklanan kokular rüzgâr yoluyla 

yerleĢim alanlarındaki insanları da olumsuz etkilemektedir. Hâkim rüzgâr yönüne ve hızına göre 

atık alanının yaklaĢık olarak 15 km çapındaki bir alan hava kirliği nedeniyle etkilenebilmektedir. 

 

Orman alanı üzerinde yer alan atık alanlarının bu olumsuz etkilerinin minimize edilebilmesi için 

mutlaka etrafında bir tampon alan uygulamasının yer alması gerekmektedir. Bu zon içerisinde de 

remediasyon tekniğinin yer alması gerekmektedir (ġekil: 1, 2, 3). Fitoremidasyon yoluyla 

oluĢturulabilecek zon uygulaması atık alan etrafında yaklaĢık 100 m’lik bir alan içerisinde 

gerçekleĢtirilmelidir. OluĢturulacak 100 m geniĢliğindeki tampon zon öncelikle yaban hayatının 

olumsuz etkilenmesini azaltama amacına yönelik olmalıdır. Fitoremediasyon teknolojisi ile 

yaĢama geçirilecek zon uygulaması ani, hızla gerçekleĢen aĢırı yağıĢlarla ortaya çıkabilecek 

taĢkınlarla atık sızıntılarının toprağa ve suya geçmelerini azaltarak ciddi bir filtrasyon görevi 

yaparak toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini önlemeye de hizmet ekmek zorundadır. Atık 

alanları etrafında hâkim rüzgâr yönüne dik olacak Ģekilde gerçekleĢtirilecek rüzgar perdesi 

uygulamaları ise yerleĢim alanlarının hava kirliğinden etkilenmesini azaltmayı hedef almalıdır. 

 
ġekil 1: MATAP Koruma Katı Atık AyrıĢtırma ve Düzenli Depolama Tesisi 
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ġekil 2: Antalya ili Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 

 

 

 
ġekil 3: Kumluca Ġlçesi Düzenli Depolama Tesisi, Sera Atığı Depolama Alanı 
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ġekil 4: Atık Alan Orman Arasındaki Tampon Zon Uygulaması 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Ülkemizde atık toplama, depolama ve bertaraf iĢ ve iĢlemleri yasa gereği kamu sektörünce 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu iĢlemler için ağırlıklı olarak kamu alanı konumundaki orman alanları 

kullanılmaktadır. Atıkların, toplanması, depolanması ve bertaraf iĢlerine yönelik yasal mevzuatta 

önemli bir eksiklik olarak; atık alanları ile orman alanları arasında bir tampon bölgenin 

bulundurulmamasıdır. Özellikle Antalya gibi karstik ve geçirgen bir ana kaya türüne sahip, yağıĢ 

rejimi bakımından ani, kısa süreli ve yoğun yağıĢlar atık alanlarındaki bulunan malzemenin 

toprağa ve su kaynaklarına karıĢmasına neden olabilmektedir.  

 

Orman alanları üzerinde yer alan atık alanları ile orman alanları arasında oluĢturulacak tampon 

bölgede uygulanacak fitoremidasyon çalıĢmaları bu alanlarda yaĢanacak yaban hayatı, toprak ve 

su kaynakları ile hava kirliliğini azaltacaktır. Fitoremidasyon uygulamasına yönelik olarak 

kullanılabilecek türler açısından da ülkemiz son derece zengin bir bitki tür çeĢitliliğine sahiptir.  

 

Atık alanlar etrafında oluĢturulacak tampon bölgelerde uygulanacak zon çalıĢmaları mutlaka 

yasal statüye kavuĢturulmalıdır. Bu alanlarda fitoremidasyon uygulamalarında kullanılacak 

ülkemize özgü türlerin tespitine yönelik araĢtırma çalıĢmalarına hızla baĢlanması gerekmektedir. 

Uygulanacak tampon zon alanları 100m’den daha düĢük miktarda olmamalıdır. Bu alanların ilk 

20 m’si çayır ve mera bitkileri ile bitkilendirilmeli, bunu çalı tipleri, kısa boylu ağaç ve 

ağaççıklar oluĢturmalıdır. Özellikle rüzgâr perdesi uygulaması maçlı alan olarak son 25 m’lik 

alan sık bir dikim aralığı ile servi türü ile ağaçlandırılmalıdır. 
 

Kaynaklar 
Anonim 1, 2011, Belediyeler Ġçin Entegre Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzu 

http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa.aspx?sflang=tr , 09.09.2011. 

Anonim 2, Çevre ve Orman Bakanlığı KuruluĢ Amacı Ġle Görevleri, http://www.cevreorman.gov.tr, 09.09.2011. 

Anonim 3, Orman Kanunu, http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 09.09.2011. 

Anonim 4, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, 

http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa/yonetmelikler.aspx?sflang=tr, 09.09.2011. 

Anonim 5, 2872 Sayılı Çevre Yasası; http://www2.cevreorman.gov.tr/yasa/kanun.asp, 09.09.2011. 

Anonim 6, Çevre ve Orman Bakanlığı Genelge No. 2010/9, 

http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa/genelgeler.aspx?sflang=tr, 09.09.2011. 

Memon, A.R., Aktoprakgil, D., Özdemir, A., Vertii, A., 2001, Heavy Metal Accumulation and Detoxification 

Mechanisms in Plants. Research Article. 25:111-121. Tübitak,Gebze. 

http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa.aspx?sflang=tr
http://www.cevreorman.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa/yonetmelikler.aspx?sflang=tr
http://www2.cevreorman.gov.tr/yasa/kanun.asp
http://www.cygm.gov.tr/CYGM/AnaSayfa/genelgeler.aspx?sflang=tr


    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

554 

 

Susarla, S., Mediana, V., F., McCutcheon, S., C., 2002, Phytoremediation: An Ecological Solution to Organic 

Chemical Contamination. Ecological Engineering, 18:647-658. 

Schnoor, J., L., Ligt, L., A., McCutcheon, S., C., Wolfe, N., L. and Carreira L., H., 1995, Phytoremediation of 

Organic and Nitrient contaminants. Environmantal Science and Technoloji, vol. 29, no. 7, pp. 318-323. 

Pulford, I., D., Watson, C., 2002, Phytoremediation of Heavy Maetal-Contaminated Land by Trees aReview. 

Environmantal International, 1032; 12. 

United Nations, 2000, Compendium of Soil Clean–Up Technologies and Soil Remediation Companies. Second 

Edition. New York, Genava and Trieste. 

Ghosh, M., and Singh, S., P., A 2005, Reviewon Phytoremediation of Heavy Metals and Utilization  of Its by 

Products, Applied Ecology and Environment Research 3 (1): 1-18. 

Environmental Protection Agency (EEA), 2007, www.eea.europa.eu.2007. 

Vanlı, Ö., Yazgan, M.,2011 , http://www.tarimsal.com/ 

Introduction to Phytoremediation, 2000. EPA/600/R-99/107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eea.europa.eu/


    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

555 

 

Kent Orman Kavramı ve Planlama Örnekleri 
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Özet 

Son yüzyıldaki hızlı kentleĢme büyük kentlerin kurulmasına neden olurken, kent içi ve çevresindeki yeĢil 

alanlarında azalmasına neden olmuĢtur. Arazi kullanımındaki bu değiĢimin doğal bir sonucu olarak büyük 

kentlerde yaĢayan toplumların yeĢil alanlardan beklediği fayda ve fonksiyonlar çeĢitlenmiĢ ve oldukça 

önem kazanmıĢtır. Ormancılığın yeni bir dalı olan kent ormancılığı, toplumun kent ormanlarından 

beklediği tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacı ile özellikle son 50 yılda ortaya çıkmıĢ ve giderek 

yaygınlaĢmıĢtır. Bu çalıĢmada geliĢmiĢ ülkelerdeki kent orman kavramı incelenmiĢ ve ülkemiz açısından 

kavramın nasıl anlaĢılması gerektiği ortaya konmuĢtur. Ayrıca, Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, 

Orman Amenajmanı Anabilim Dalı tarafından kent ormanlarının planlanmasına yönelik olarak, Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesine ait 13 adet kent ormanında gerçekleĢtirilen Amenajman-Silvikültür plan 

örnekleri tanıtılmıĢtır. ÇalıĢma, ülkemizin diğer kentlerindeki kent ormanları içinde uygulanabilecek 

niteliktedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Orman Amenajmanı, Fonksiyonlar, Kent Ormanı, Ġstanbul 

 

The Concept Of Urban Forest And Planning Examples 

 

Abstract 

In the last century, rapid urbanization has caused to decrease of green areas in urban and peri-urban while 

it causes to the establishment of large cities. As a following consequence of this change that in land use, 

benefits and functions to expected from the green areas of communities living in large cities have became 

considerable importance. Urban forestry is a new branch of forestry that occurred and become widespread 

especially in the last 50 years in order to meet all these requirement to expect from the urban forests of 

community. Concept of urban forest in developed countries were examined and indicated how should be 

understood at this concept in terms of our country. Besides, the examples of planning of urban forests in 

Ġstanbul city were shown in the text. The management and silvicultural plans of 13 urban forests of 

Ġstanbul city that belongs to Ġstanbul Metropolitan Municipality were planned by Department of Forest 

Management and Planning, Faculty of Forestry, University of Ġstanbul. This study can be applied to urban 

forests in other cities of our country. 

 

Key Words: Forest Management, Functions, Urban Forest, Ġstanbul 

 

1. Giriş 

Son yüzyılda, tüm dünya da kırsal dan kente göçler hızlı bir Ģekilde artmıĢtır. 1972 yılında 

kentlerde oturan nüfus toplam dünya nüfusunun yaklaĢık üçte birini oluĢtururken, 2007 yılında 

% 50 olmuĢ, 2050 yılı beklentileri ise % 65 dir (Dirik ve Ata, 2004). Kırsaldan kente doğru olan 

bu göçlerin oluĢturduğu yaĢam ortamları birçok çevre sorununa neden olurken insanların kent içi 

ve civarındaki yeĢil alanlardan beklentisi artmıĢ ve çeĢitlenmiĢtir. Bu artıĢların sonucu olarak 

toplumun yeĢil alanlardan beklentileri yeni ormancılık konsept ve terimlerin ortaya çıkmasına 

neden olmuĢtur (Raundrup et.al., 2005). BaĢlangıçta odun üretimi fonksiyonu gören ormanlar, 

zamanla toplumda ormanların sunduğu fayda ve fonksiyonlara duyulan ihtiyaçların çeĢitlenmesi 

ile değiĢmiĢ ve geliĢmiĢtir. Bu değiĢimler daha çok ormanların sosyal yönü ile ilgi çekmiĢ hatta 

bazı bölgelerde klasik ormancılığın (odun üretimi vb. ) önüne geçmiĢtir. Bu değiĢimler birçok 

yeni ormancılık tiplerinin doğmasına neden olmuĢtur. Bunlar, Klasik yada geleneksel ormancılık 

(Orman ĠĢletmeciliği), Sosyal ormancılık ve Kent ormancılığı'dır (Asan, 1999). 
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1.1 Kent Ormancılığının Ortaya Çıkışı 

Toplumdaki demografik değiĢimler yeni kentler kurulmasına neden olurken mevcut kentlerinde 

mega kentlere dönüĢmesine neden olmuĢtur. Kent alanlarının büyümesi etrafındaki ve kent 

içinde kalan ormanlar üzerinde birçok açıdan (ekonomik, sosyal, ekolojik ve politika) etkileri 

ormanların daha çok "kentleĢmesine" neden olmuĢtur (Raundrup et.al., 2005). Kent yeĢil 

alanlarının tasarlanıp geliĢtirilmesinde Avrupa'nın birçok ülkesinin uzun bir deneyimi var 

olmakla beraber (Konijnendijk, 1999 ; Konijnendijk, 2003) tüm bu geliĢmeler kent içi ve 

civarında ormanların yönetimi konusunu popüler hale getirmektedir. Parklar ve diğer yeĢil 

alanları geleneksel olarak ilgili uzmanlık alanları (peyzaj mimarları ve bitki yetiĢtiricileri) ile 

tasarlanıp yönetilmektedir. Kentlerdeki ihtiyaç sonucunda konu ile ilgili uzmanlıklarda 

geliĢmeler olmuĢtur. Kent yeĢil alanları ile ilgili peyzaj mimarları, ormancılar, fidan yetiĢtiriciler, 

bitki üreticileri ve diğer uzmanlık alanları kendi amaçları ve ilgi alanları doğrultusunda 

çalıĢmaktadır. Son yıllarda kent alanlarının yeĢil yapısına olan ilginin artması bu yapı için 

çalıĢan birçok uzmanlık alanının geliĢmesine neden olmuĢ, bu yeni durum ise yeni konsept ve 

terimlerin doğmasına sağlamıĢtır (Randrup et.al., 2005). Toronto üniversitesinde yerel 

yönetimlerin ağaçlandırma baĢarı ve baĢarısızlıkları üzerine yapılan bir çalıĢmada ilk olarak kent 

ormancılığı kavramının kullanıldığı anlaĢılmaktadır (Konijnendijk, 2003). Amerikan ormancıları 

gibi lobi faaliyetlerinde bulunan ilgi gruplarının çalıĢmaları ile bu yeni açılımlara yaklaĢımda 

politik destek sağlandı. Hem politik yönde hem de araĢtırmacılar için kent ormancılığına büyük 

kapsamlı maddi destekler sağlandı (Konijnendijk, 2003). Bu geliĢim üniversite, federal ve eyalet 

araĢtırma organizasyonlarında gerçekleĢtirilen akademik çalıĢmalar ile olmuĢtur. Kent 

ormancılığında halen yüksek eğitim, çoğunluğu ormancılık fakülteleri ve bölümlerinde bulunan 

30 program ile yürütülmektedir (Konijnendijk, 2003). Amerika da bu geliĢimin benzerleri 

Kanada, Avrupa ve Avustralya’da da görmek mümkündür. Birçok ülkenin kent ve Ģehirlerinde 

kentsel çevrenin( gürültü hava kirliliği, sıcaklık, hava akımları vb.) karmaĢık ve sıkıcı 

görüntüsünü değiĢtirmek amacıyla ağaçların nasıl kullanılması gerektiği konusunda kent 

ormancılığı çözüm aramaktadır (Carter, 1995). Amerika’da Kent Ormancılığı anlayıĢına karĢı 

baĢlarda olan direnç ile Avrupa’da da karĢılaĢılmıĢtır. Bu direniĢler 1990 ların baĢlarına kadar 

sürmüĢtür. Daha sonra, Avrupa Kent Ormancılığı AraĢtırma Topluluğu, kent ormancılığının 

politika, program ve yüksek eğitim gibi konularıyla ilgilenmiĢtir (Konijnendijk, 2003). Kent 

YeĢil Alanlarının iĢlevlerine yönelik taleplerin büyümesi ve yeĢil alanlar üzerindeki baskının 

artması, 1970 ler ve 1980 ler de kent ekolojisi ve kent yeĢil yapısının planlanması gibi daha 

birçok stratejik ve bütünleĢmiĢ yaklaĢımlara yönelik bir ilgiye yol açmıĢtır. Hükümet ilgisi 

1980’lerin sonlarında halkın kamu ve orman alanlarına olan ilgisi ile geliĢmiĢtir. Orman ile ağaç 

dikimi ve yönetim planları birçok kentte çevresel, sosyal ekonomik geliĢimin bir aracı olarak 

kullanılmıĢtır (Akgün ve Akesen, 2004). Bu tarihsel süreçte , baĢlangıçta kent ormancılığı 

çoğunlukla peyzaj geliĢimi ve refah amacı açısından ele alınmakta iken, günümüzde artan bir 

Ģekilde hava ve ses kirliliği ile mikroklima değiĢimlerinin kontrolü gibi yeni çevresel etkilerle 

daha öncelikle ilgilenir olmuĢtur (Carter, 1995).  

 

2. Kent Orman Kavramı ve Tanımları 

Kavramın tanımlanması her ülkenin ormancılık geleneği ve ülkenin orman varlığı ile etkilenmiĢ 

birçok benzer tanımlamalar olmakla beraber farklılıklar da oldukça fazladır. Bu konuda en 

yaygın ve kabul görmüĢ tanım Miller’ın (1997) yapmıĢ olduğu tanımdır. Miller kent 

ormancılığını tanımlamıĢtır. Miller bu olguyu ―Kent ormancılığı; topluma estetik, ekonomik, 

psikolojik ve sosyolojik faydalar sağlayan, kent toplum ekosistemleri içinde veya çevresindeki 

orman kaynakları ve ağaçların, yönetimi teknolojisi, bilimi ve sanatıdır‖ Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

 

Dünya’daki Kent Orman/Ormancılığı tanımları (Konijnendijk, 2003); 
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Finlandiya: Kent ormanları; kent alanı içinde veya çevresinde yer alan, temel amacı ve 

fonksiyonu rekreasyon olan orman alanlarıdır. Tanımı orman tanımına benzemekle beraber 

yukarıdaki özelliğiyle ayrılmaktadır. Ana olarak doğal orman vejetasyonunu içermektedir. Bu 

nedenle, örneğin; insan eli ile yapılan çimenlikler ile birlikte parkları içine almamaktadır. 

Almanya: Kent ormanı ve kent ormancılığını kapsayan uygun bir terim bulunmamaktadır. 

Orman elemanı yerine geçen ―Stadwald‖ terimi olarak kullanılan bir geleneğe sahiptir. Kent 

ormanı genellikle insan eli ile yapılan  yada terk edilmiĢ alanların kent popülasyonunun 

rekreasyon ihtiyacı için tasarlanan ve yönetilen yerlerdir. 

Yunanistan: Kent ormanları kentsel yeĢil mekanları ve içeriklerini gösterir; 

 ġehir ve kasaba sokakları boyunca bulunan ağaçları 

 ġehrin sınırları ile birlikte parklar ve bahçeler 

 ġehir ve kasaba içi ve etrafındaki ormanlar 

İzlanda: Kent ormanları; odun ihtiyacı, doğal güzellik, peyzaj, hayvan barınağı, rekreasyon gibi 

topluma pozitif değerler sağlayan kent alanları yasal sınırları içinde yer alan ağaç mescereleri ve 

plantasyon sahalarıdır. 

İrlanda: Bir kent alanının içindeki ve etrafındaki ormanlık alan ve ağaçların tümüdür. Kuzey 

Amerika tanımına benzeyen entansif bir tanım yapılmıĢtır. 

Litvanya: Kent ormanları; kentlerdeki cadde ağaçlandırmalarını ve diğer yeĢil alanları kapsar. 

Odaklanma belediyelerde yüksektir. 

Slovenya: Kent ormanları; vatandaĢlar için çevresel ve sosyal fonksiyonlara sahip olan  park ve 

ağaçlık alanların kaynağı olarak tanımlanmıĢtır. Kent alanı belediye alanı ile bağlantılıdır. Kent 

orman sahipleri prensip olarak belediyelerdir. 

İngiltere: Kent ormanları; kent içi doğal alanlar, ağaçlıklar, , yol kenarı ağaçlandırmalar, kamu 

parkları ve bahçeler olarak tanımlanmıĢtır. 

İzlanda: Kent ormanları; odun ihtiyacı, doğal güzellik, peyzaj, hayvan barınağı, rekreasyon gibi 

topluma pozitif değerler sağlayan kent alanları yasal sınırları içinde yer alan ağaç mesçereleri ve 

plantasyon sahalarıdır. 

İrlanda: Bir kent alanının içindeki ve etrafındaki ormanlık alan ve ağaçların tümüdür.  

İtalya: Kent orman ve ağaçları kavramı; ―kent yeĢilliği‖ kavramıyla açıklanır ve kentlerdeki açık 

alanların bitkilerle tasarlanmasıdır. Kent orman terimi hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. 

Hollanda: Kent ormanı; ifadesi yerine ―kentsel yeĢil‖ ifadesi kullanılır. Kent içi yeĢil alanlardır. 

―Stadbos‖ kent ağaçlık alanları anlamına gelir. Park, kamu bahçeleri ve sokak ağaçlarını 

kapsamaktadır.  

Çin: Kent ormanları; yol kenarı ağaçlandırmaları, park bahçe ve meyve ağaçları ve kent içi yeĢil 

alanları kapsamaktadır. 

ABD: Kent ormanları;Toplumun yaĢam kalitesinin zenginleĢmesinde yarar sağlayan vejetasyon 

ve yeĢil alanlar bütünüdür.  

Asya- Pasifik kent ormancılığını inceleyen bir yazar ―kent ormanı‖ ifadesi yerine ―kent yeĢilliği‖ 

ifadesinin kullanılması daha uygun bulduğunu belirtmiĢtir. Yazar kent yeĢilliği ifadesinin 

kapsamlı olarak kent vejetasyonu yönetimi tanımını ve ormancılığı kapsadığını belirtmiĢtir (asia-

pasifik). 

Asya- Pasifik ülkelerinde kent ormanı tanımları genel olarak Ģu Ģekillerde ifade edilmiĢtir, bir 

tanıma göre, kent ormanları; kentselleĢmeden etkilenerek büyüyen geleneksel kırsal orman 

bölgeleri içerisinde kalan ormanlık alanlardır. Kent ormanlarına dair diğer bir yaklaĢım kent 

ormanlarını; kent içi ve çevresinde fonksiyonel, uyumlu ağaçlar tasarlayarak orman parçaları 

üzerinde yapılar oluĢturmaktadır. 

 

Ülkemizde de resmi olarak bu tür ormanların tanımı yapılmıĢtır:  

Kent ormanı: Geleneksel piknik anlayıĢının dıĢında, daha çok ormanların sağlık, spor, estetik, 

kültürel ve benzeri gibi sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak, aynı zamanda teknik 
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ormancılık faaliyetleri ile yöredeki flora ve faunanın da tanıtılması amacıyla metropoller, iller ve 

büyük ilçeler gibi yerleĢim yerleri bitiĢiğinde veya civarında düzenlenen alanları ifade eder 

(Mesire Yerleri Yönetmeliği, 2006). Tanımlar incelendiğinde kent ormanlarından beklenen öne 

çıkan amaç ve fonksiyonların; Rekreasyon ihtiyacının karĢılanması, çevresel ve sosyal 

fonksiyonlar sağlaması ile toplum yaĢam kalitesinin artırmak olduğu görülmektedir. Tanımlar 

incelendiğinde kent içi ve civarındaki ormanlık alanların çoğunlukla kabul görülürken sokak 

ağaçları vb. küçük grup ağaçların kent ormanı kabulü konusunda farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Farklılığın temelinde ise ülkelerin kent kavramı, kent orman kaynakları ve 

konumları konusundaki farklı algılardır. Bu kısımda bu 3 temel konu incelenmiĢtir.  

 

2.1 Kent Kavramı 

Farklı ülkelerdeki kent tanımları incelendiğinde; Ülke nüfusu ve sınırlarının bu kavramın 

ülkeden ülkeye değiĢtiğini göstermektedir (Cost Action E12, 1999). Örneğin; 

Kanada; Kent alanlarının minimum 1000 kiĢinin yaĢadığı ve km
2
  de 400 kiĢinin bulunduğu 

yerler olarak tanımlanmıĢtır. 

Ġzlanda; 200 den fazla kiĢinin yaĢadığı yerler kent sayılmaktadır.  

Avusturya; 

 GeliĢmiĢ alanların dominant olması 

 Yüksek popülasyon yoğunluğu(km
2  

de sürekli ikamet halinde olan 300 birey olmalı)  

 Alan(toplam alanın 40 % oranında yaĢanılabilir yerler olmalı, bu oranlar dağları ve 

ormanları içermez) 

 Birincil  sektörde çalıĢanların oranı 5 % i geçmeyecek 

 Ġkincil sektörde çalıĢanların oranı 40 % tan fazla olmalı 

 

Kavram ülkemiz için ele alındığında ise ilgili yazarların (Çetiner, 1972 ; Kahraman 1998 ) kent 

tanımlarının hepsinin ortak noktasını içeren tanım Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımdır; 

Kent; belediye sınırları içinde kalan imarlı alanlarda nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya 

yönetimle ilgili iĢlerle uğraĢtığı, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleĢim alanı, kenttir 

(www.tdk.gov.tr). 4646 SK’na göre; Belediye veya BüyükĢehir belediye sınırları içerisinde kalan 

imarlı alanlar bütünü, 442 SK’na göre de nüfusu 20.000’den büyük yerlere Ģehir denileceği 

belirtilmiĢtir. Bu tanım ve kanun maddelerinde anlaĢılacağı üzere ülkemizde kent ormanı olarak 

kabul edilebilecek  yerleĢim merkezlerinin belediyeye sahip olması ve nüfusunun 20.000 ve üstü 

olması gerekmektedir. 

 

2.2 Kent Orman Kaynakları  

Kent orman tanımları incelendiğinde ülkelerdeki kent ormanı olarak kabul gören alanların ve 

bunları bağlı odunsu vejetasyonun kabul açısından farklı algılandığı ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin; Kent ormancılığının ilk ortaya çıktığı ülke olan Amerika'da tek ağaçlar bile kent ormanı 

olarak kabul görürken bazı Avrupa ülkelerinde sadece ağaçlık alanlar ve ormanlar kent ormanı 

olarak kabul edilmektedir (Tablo 1). Tek ağaçları destekleyenlerin çoğunluğu, estetik ve 

rekreasyonel açıdan bunların çok önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Genelde bu düĢünceyi 

savunan ülkelerin az miktarda ormanı olan ve geleneksel ormancılığı diğerleri gibi çok eskiye 

dayanmayan ülkeler olduğu belirlenmiĢtir. Bazı ülkelerdeki uzmanlar ise sadece ağaçlık alan ve 

orman ekosistemlerini kent ormanı olarak kabul etmiĢtir. Savunucuları, öncelikli olarak ormanın 

değerini biyolojik çeĢitlilik ve rekreasyona dayalı özelliklerinin gösterdiğini düĢünmektedirler.  

 

Kent ormanı konusunda ki en belirgin tanımlamayı Macaristan yapmıĢtır(Cost Action E12, 

1999). 

 

 

http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
http://www.tdk.gov.tr/
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Macaristan; 

 Kent alanı tamamen içinde veya bir kısmının içinde yer aldığı 1500 m
2
 üstündeki 

ormanlık alanlar  

 Doğal orman mimarisi(yapısı) ve otsu, çalılık ve ağaç  tabakalarından oluĢan 

kompozisyona sahip olmalı 

 Odun üretimi için kullanılamazlar, park ormanları olarak anılırlar 

 Bu alanlar, büyük ölçekli ağaç dikimleri ile gerçekleĢtirilmiĢ geleneksel olarak  kapsamlı 

ormancılık metotlarının kullanıldığı yerler olarak tanımlamıĢtır.  

 

Ülkemizde ise alanla ilgili kesin bir tanım olmamakla beraber orman dıĢı alanlarda 3 ha üstü 

ağaçlık alanlar için her türlü kesim, bakım vb.. iĢlemler için amenajman planlarının gerekliliği 

ormancılık mevzuatı ile ortaya konmuĢtur. Bu mevzuat ile kent orman alanı belirleme konusunda 

kesin bir netlik vermemekle beraber uluslar arası kabuller ile olan önemli farkta açıkça ortadadır. 

Bu nedenle alan büyüklüğü ile bir saptama yapmak oldukça güçtür. Tüm kanun hükümleri, 

geleneksel ormancılık anlayıĢı ve bazı fonksiyonların gerçekleĢebilme özellikleri göz önünde 

bulundurularak ülkemiz için bir saptama yapmak gerekirse;  

 Kent ormanın sağladığı fonksiyonlarının kayda değer derecede sağlanabilmesi için 

ağaçların belli bir alanda dominant olmasının gerekmesi 

 Geleneksel ormancılık anlayıĢı ve ülkenin orman varlığı; 

 Tek ağaçların kent ormanı olarak kabulüne uygun değildir. 

Kent orman kaynağı; 

 Doğal yolla gelmiĢ yada dikimle var olan, yuvarlak odun ve yan ürünler üretim 

fonksiyonun birincil amaç olmadığı, ağaçların belirli bir alanda dominant olduğu (en az 

10 % kapalılık ve 5 metre boylanabilen ağaçların oluĢturduğu) parklar, ağaçlık 

alanlar(koru vb.) ve ormanlardır. 
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2.3 Kent Orman Konumu 

Kent ormanı olarak kabul edilecek alanların Ģehrin neresinde bulunduğunda kent ormanı olarak 

kabul edileceği konusunda da farklı kabuller vardır (Cost Action E12, 1999). Bazı ülkelerde 

sadece kent içi ve bir kısmı kentte olan alanlar kabul görürken birçok ülkede kent dıĢında olan 

fakat kentle karĢılıklı etkileĢim halinde olan alanlarda kent ormanı olarak kabul edilmiĢtir. 

Örneğin; 

Yunanistan; 

Kent çevresindeki orman alanlarının, kent ormanı olabilmesi için gerekli Ģartlar; 

 5000 – 10000 kiĢinin yaĢadığı yerlerden 5 km uzaklıkta 

 10000 – 50000 kiĢinin yaĢadığı yerlerde 10 km 

 50000 kiĢinin üstü 15 km uzaklıktaki ormanlar 

Hollanda; 

 Karar verme süreçlerine etkisi varsa kent ormanı olarak kabul etmektedir. Kent 

ihtiyaçlarını domine ediyorsa 100 km ötedeki de kent ormanı olarak kabul edilmektedir 

(su kaynağını koruyan yer bile kent ormanı sayılmaktadır). 

Avusturya; Hollanda ile benzerdir. 

Kanada ; 

 Kent alanlarına bağlı rejyonlar ve açıkça onların etkisinde kalmıĢ yerler olarak 

açıklanmaktadır.  

 

Uluslar arası kabuller göz önünde bulundurularak ülkemiz için ;  

 ġehirlerin çevresinde karar  verme mekanizmalarını etkileyen ormanlık alanlar ; 

Örneğin; 

 Rekreasyon alanları, Su üretiminde ve korunmasında, Ģehir ikliminin düzenlenmesinde 

vb. konularda Ģehir yaĢamında etkili olan yerler kent ormanı olarak kabul edilmelidir.  

 

3. Kent Orman Envanteri ve Planlanması (İstanbul Kent Koruları Örneği) 

Kent ormanları, hem kendisinden beklenen fayda ve fonksiyonlar hem de yapısal farklılıkları 

nedeniyle geleneksel ormancılık anlayıĢından farklı bir planlama ve envanter gerektirmektedir. 

Bu bölümde ülkemizde kent orman planlamasında ilk uygulama örneklerine sahip olan Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesine ait kent korularının, envanter ve planlamasına yönelik çalıĢmaların bir 

özeti sunulmuĢtur.  

 

3.1 Aktüel Durumun Saptanması Amacıyla Kent Korularında Yapılan Ölçme ve Tespitler 

Kent ormanlarının yapısal farklılığı (alan olarak çok küçük olmaları) nedeniyle meĢcere yerine 

tek ağaç, öbek, küme, grup ve meĢcere ünitelerine ayrılmıĢtır (Tablo 2).  

 Tablo 2: Ünite Adları ve Alansal Büyüklükleri 

 

 

 

 

 

Bu nedenle bu yapıya uygun terminoloji geliĢtirilmiĢtir. Bunlar; 

 MeĢcere Tipleri Taslak Haritası yerine Envanter Üniteleri Haritası  

 KesinleĢmiĢ MeĢcere haritası yerine Konumsal Bitki Haritası  

 Orman Fonksiyonları yerine Konumsal Fonksiyon olarak belirlenmiĢtir. 

 

Ünite Adı Alansal Büyüklüğü(m²) Simgesi 

Tek ağaç   20 – 150 a1, a2, .......an 

Öbek 50 - 300 ö1, ö2, ......ön 

Küme 301 – 1000 k1, k2, ......kn 

Grup 1001 – 10 000 g1, g2, ......gn 

Meşcere 10 0001 + m1, m2, ....mn 
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Plan ünitesi korularda envanter objesi olarak ayrılan alt ünitelerde bu amaçla yapılan 

iĢlemler;  

1-Bitki türü ve karıĢım oranlarının saptanmasına yönelik olanlar 

2-Dendrolojik ölçüm ve sayımlar 

3-Sağlık durumu ve tehdit faktörlerine yönelik gözlem ve incelemeler 

4-Arazi ve toprak özelliklerine iliĢkin gözlem ve incelemeler 

5-Silvikültürel gereksinimlere yönelik gözlem ve kararlar 

 

Envanter ünitelerinin alan dıĢında kalan diğer sayısal parametreleri: toplam birey sayısı, karıĢım 

oranı, ortalama göğüs çapı, ortalama boyu, toplam hacim ve artımıdır. Envanter ünitelerine ait bu 

dendrolojik parametreler her üniteyi arazide bularak içine girmek ve gerekli ölçme, gözlem, 

sayım ve incelemeleri yaparak ilgili ünite için hazırlanan envanter karnelerine yazılmak suretiyle 

belirlenmiĢtir. Tek Ağaç, Öbek, Küme, Grup ve MeĢcerelerden  oluĢan, değiĢik büyüklükteki 

envanter ünitelerine ait dendrometrik parametrelerin belirlenmesinde, aĢağıda açıklanan farklı 

yöntemler kullanılmıĢtır.  

 

3.1.1 Farklı Envanter Üniteleri İçin Yapılan Ölçümler; 

 

Bölme içindeki göğüs çapı 70 cm den büyük bütün ağaçlar TEK AĞAÇ olarak ölçülmüĢtür.  

Bununla birlikte, bu çapa ulaĢmadığı halde relikt, endemik ve nadir egzotik tür olanlar da TEK 

AĞAÇ olarak değerlendirilmiĢtir. 

1. Tek ağaçlar için yapılan ölçümler;  

 Ölçmeye konu olan her ağaçın Türkçe ve Latince isimleri, Göğüs çapı, tepe çapı – 4 yönde 

ölçülen yarıçaplar toplamının yarısı ve tahmini yaĢı, Görsel etki  ve Habitusu, Sağlık durumu 

ve tehdit faktörleri, (böcek ve mantar arazları ile hava kirliliği sonucu ortaya çıkan zarar 

semptomları), Ölçme, gözlem ve sağlık durumu dikkate alınarak ilgili ağaca uygulanacak 

budama, rehabilitasyon, tamamen kesme ve yenileme gibi teknik iĢlemler. 

1. Çalı ve ağaççıklardan oluşan Öbek ve Kümeler  

2. Ağaçlardan oluşan Kümeler için yapılan ölçümler; 

 Ağaççık ve çalıların sayısı belirlenir, KarıĢım oranları belirlenir, Çap için; Alanda Ġnce(2 

adet), orta(4 adet) ve kalın çap(2 adet) sınıfları oluĢturuldu ve 8 ağacın çapı ölçülmüĢtür, Boy 

ile ilgili ölçümler sadece orta çap sınıfındaki ağaçlardan yapılmıĢtır, Alanda sadece çalılar 

varsa toplam sayısı belirlenir ve ortalama çap belirlenir  

1. Ağaççık ve çalılardan oluşan grup ve meşcereler  

2. Ağaçlardan oluşan gruplar için yapılan ölçümler 
Dört uydu noktalı küme örneklemesi yapılmıĢtır 

 Her 4 noktada; merkeze en yakın 6 ağacın çapı ölçülür, En uzaktaki ağacın(6. ağaç) 

merkeze olan uzaklığı ölçülür, Boy için; Orta sınıfa ait çaplardan 2 adet ağacın boyu ölçülür, 

KarıĢık meĢcere ve gruplarda, her tür için bir adet boy ölçülür  

1.    Meşcerelerde yapılan ölçümler 

Sistematik Örnekleme Metodu uygulanmıĢtır; 

 Örnek alan büyüklüğü ortalama çap ve kapalılık oranına göre belirlenmiĢtir  (200 m
2
, 300 

m
2
, 400 m

2
, 600 m

2 
), Örnek alanlarda 8 cm ve üstü ağaçlar ölçülmüĢtür, Boy için 3-4 ağacın 

boyu ölçülmüĢtür, Ayrıca tek sıra Ģeklinde dikilen ağaçlarda, ağaç sayısına bağlı olarak 3-5 ağaç 

atlanarak çap ve boy ölçülmüĢtür. 
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3.2 Çalışma Alanı 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, yönetim ve kontrolü kendi sorumluluğunda bulunan 13 koru 

(Kent Ormanı) için birer Amenajman – Silvikültür Planı 2001 yılında Ġ.Ü.Orman Fakültesi ile bir 

protokol akdetmiĢtir. 

 
  Şekil 1: Amenajman-Silvikültür Planı Yapılan Kent Koruları 

 

Anadolu Yakası’nda Beykoz, Çubuklu-Hıdiv, FethipaĢa, Büyükçamlıca, Küçükçamlıca, Harem 

Validebağ ve Osmangazi koruları; Avrupa Yakası’nda Florya, Gülhane, Yıldız, Emirgan, 

Hacıosman ve KocataĢ koruları için düzenlenen planlar, bu protokol uyarınca Orman 

Amenajmanı ve Silvikültür anabilim dallarındaki akademisyenler tarafından gerçekleĢtirilmiĢ ve 

planlama sırasında Peyzaj Mimarlığı Bölümü akademisyenlerinden de katkı ve görüĢ alınarak, 

planların bu açıdan değerlendirilmiĢtir 

 

3.3. Kent Korularında Envanter Çalışmaları 

 

Bitkisel Konum Haritasının Düzenlenmesi 

Plan ünitesinin bitkisel konum haritasını düzenlemek amacıyla  1/5000 ölçekli ve eĢ yükselti 

eğrili orto-foto haritalar ve 1997 yılında çekilmiĢ 1/4500 ölçekli hava fotoğrafları ile, 1/1000 

ölçekli kadastro paftalarından yararlanılmıĢtır. Bu amaçla: 

1-Bu iĢ için önce eĢyükselti eğrili haritalar yardımı ile plan ünitesinin sayısal arazi modeli 

oluĢturulmuĢ, daha sonra da bu model üzerine kadastral sınırlar ve yollar transfer edilmiĢtir.  

2-Ġkinci aĢamada ise bölmelerin oluĢturulmasına geçilmiĢtir. Açıklanan biçimde elde edilen altlık 

harita üzerinde yapay ( yollar ve patikalar) ve doğal (dere ve sırtlar) hatlardan yararlanılarak 

ortalama büyüklüğü 3–5 ha arasında değiĢen bölmeler sınırlandırılmıĢtır. OluĢturulan bölmelere 

kuzeybatı köĢeden baĢlayıp doğuya ve güneye doğru ilerlemek suretiyle birbirini izleyen 

(müteselsil) numaralar verilmiĢtir (ġekil 2).  

3-Bölmelerin oluĢturulması tamamlandıktan sonra her bir bölme içindeki açık ve ağaçlık 

alanların sınıflandırılmasına geçilmiĢtir. Bu amaçla sayısal arazi modeli üzerine oturtulmuĢ 

1/4500 ölçekli hava fotoğrafları bilgisayar ortamında üç boyutlu hale getirilerek açık ve ağaçla 

örtülü alanlar çeĢitli kriterlere göre sınıflandırılmıĢtır. Açık alanlar; bina, havuz, gölet, çim, çiçek 

tarhı vb. gibi özellikleri itibariyle gruplandırılmıĢtır. Ağaç, ağaççık ve çalılar ile örtülü alanlar 

ise; tür, karıĢım biçimi, ortalama göğüs çapı, ortalama boyu, ağaç sayısı ve alansal büyüklük 

dikkate alınarak homojen katmanlara ayrılmıĢtır. Katmanların alansal büyüklükleri, hava 

fotoğrafları üzerinde tepe izdüĢüm alanlar toplamı halinde belirlenmiĢtir (ġekil 3). 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

563 

 

4-Her bölme içindeki ağaçlık alanlarda dendrolojik farklılıklar ve alansal büyüklükler itibariyle 

beĢ farklı katman (alt ünite) oluĢturulmuĢtur.  

 

 
Şekil 2: Plan Ünitelerinde Bölmelerin OluĢturulması ve Numaralanması (Hacıosman Korusu Örneği) 

Şekil 3: Plan Ünitelerinde Bölmeciklerin OluĢturulması ve imgelenmesi (Hacıosman Korusu Örneği) 

 

3.4 Kent Korularından Beklenen Fayda ve Fonksiyonlar 

 

Ġstanbul koruları, kendi varlıkları ile bir taraftan doğal peyzajın oluĢumunu gerçekleĢtirirken, bir 

taraftan da bulunduğu yerdeki çevreyi çeĢitli etkilere karĢı korumaktadır. Kent korularının bir 

bütün halinde Ġstanbul halkının yararına sunduğu fonksiyonel değerleri aĢağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür(Anonim, 2002); 

 1-Sırtlarda oluĢturduğu ilginç silüetler ve yamaçlarda sergilediği renkli mozaiklerden  kaynaklanan 

sürekli değiĢim halindeki canlı güzellikleri ile doğal peyzajı oluĢturmak ve onun estetik etkisini 

arttırmak,  

2-Sahip olduğu görkemli tablolar ile, resim, müzik ve edebiyat ile uğraĢan sanatçılara ilham vermek 

ve böylece sanat ve kültürün geliĢip yaygınlaĢmasına vesile olmak, 

3-ÇeĢitli sportif aktivitelere ve rekreatif kullanımlara olanak vermek ve keza kent gürültüsünü 

azaltmak suretiyle, toplumun ruh ve beden sağlığına  katkıda bulunmak,  

4-YerleĢim alanlarını sel ve taĢkınlardan korumak, 

5- Arazi eğiminin dik ve sarp olduğu kesimlerde toprak kaymasına ve erozyona mani olmak, 

6- Bol oksijen üretmek, havada asılı diğer materyali süzerek hava kalitesini yükseltmek, 

7-Atmosfer içindeki CO2 emerek, sera etkisini geciktirmek  

8- Rüzgar hızını kesmek, bağıl hava nemini yükseltmek ve böylece ekstrem sıcaklıkların olumsuz  

etkilerini yumuĢatmak suretiyle, iklim koĢullarını iyileĢtirmek, 

9-Sahip oldukları yüzlerce bitki türü ile toplumda doğa bilinci ve sevgisinin oluĢup geliĢmesine 

vesile olmak, 

10-ÇeĢitli kuĢ türleri baĢta olmak üzere, böcek ve hayvan türlerine yaĢam ortamı (Habitat) 

oluĢturmak,  

11-Ġstanbul yöresinde doğal olarak bulunmayan egzotik ağaç türlerini doğa bilimlerini yönünden  

yapılacak araĢtırmaları için laboratuar iĢlevi görmek, 

12-Ġçlerinde bulunan tarihsel ve kültürel anıtları doğanın yıpratıcı etkilerine karĢı korumak  

13-Doğal afetler sırasında, yöre halkı için toplanma ve barınma mekanı olmak 

 

Ġstanbul korularından beklenen bu fayda ve fonksiyonlar koruların hepsinde ve keza aynı korunun 

her yerinde aynı öneme sahip değildir. Örneğin toprak koruma fonksiyonu Harem Korusunun 

bütününde birincil fonksiyon olmasına karĢın Florya Atatürk Ormanı’nda hiç bir anlam ifade 
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etmemektedir. Keza, estetik açıdan vazgeçilemez silüetler de esas itibariyle Boğaziçi ön görünümde 

yer alan sırt ve tepelerdeki korular ve ana karayollarına görüntü veren korular için söz konusudur.  

 

Yukarıda 13 adet olan kent orman fonksiyonlarını iki grupta ele almak gerekir ki bunlar;  

a. oksijen üretimi, karbondioksit tüketimi ve toz tutma gibi plan ünitelerinin bütününde 

meydana gelen fayda ve fonksiyonlar;  

b.  toprak koruma, su koruma, estetik ve rekreasyon gibi plan ünitelerinin sadece belirli 

bölümlerinde öne çıkan konumsal fonksiyonlardır.  

 

İstanbul Korularının Bir Bütün Halindeki Fonksiyonel Değerleri 

 

Kent korularının her birisinin bir bütün halinde kendi varlığı ile meydana getirdiği bu fayda ve 

fonksiyonların baĢında karbon birikimi yoluyla sera etkisi ve klimatik fonksiyona olan katkısı 

ile, oksijen üretimi ve kirli havayı süzme yoluyla toplum sağlığına yaptığı katkılar gelmektedir. 

Kent içinde ve civarındaki yeĢil alanlar, kentlerin akciğeri olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, 

1600 m
2
 yaprak yüzeyine sahip bir Kayın ağacının ürettiği oksijenin, on kiĢinin yıllık oksijen 

gereksinimini karĢıladığı belirlenmiĢtir. Bu ekosistemler; oksijen üretme, ruh ve beden sağlığını 

olumlu yönde etkileme, kirli havayı süzme ve gürültüyü önleme gibi fonksiyonel değerlerinden 

ötürü toplum sağlığına önemli katkılar yapmaktadır. ABD, Fransa, Çekoslovakya ve Rusya’da 

yapılan bazı araĢtırmalar, bu ekosistemlerin asıl oksijen üretimi ile ön plana çıktığını ortaya 

koymuĢtur (Asan ve ark., 2002). Havayı kirleten maddelerin zehirli gazlar yanında, toz, katran, 

değiĢik metaller, fosfatlar, kireç, silis ve diğer organik madde partiküllerinden oluĢtuğu 

bilinmektedir. Ġstanbul korularının karbon birikimi, karbondioksit tüketimi, oksijen üretimi ve 

toz tutma kapasiteleri, her bir fonksiyonel değer için kendi tekniğine uygun biçimde hesaplanmıĢ 

ve Tablo 3 de topluca gösterilmiĢtir.  
 

Tablo 3 : Koruların Oksijen Üretme, Karbon Depolama ile Toz Tutma kapasiteleri (Asan, 2003) 
Koru Adı Alan 

(Ha) 

Karbon 

Birikimi (Ton) 

Oksijen Üretimi 

(Ton / Yıl) 

Toz Tutma 

(Ton / Yıl) 

Hacıosman 120,0 8306,8 845,8 6034.70 

Emirgan 47,3 7924,3 211,7 1854.20 

Yıldız 35,0 4980,9 113,2 1504.33 

Gülhane 9,7 2738,9 33,4 422.88 

Florya 62,3 3924,1 202,6 2338.49 

Beykoz 27,9 5071,6 80,5 1381.50 

FethipaĢa 16,0 3328,4 80,6 636.79 

Harem 3,2 1101,9 57,6 75.72 

B. Çamlıca 12,4 440,5 23,3 338.99 

K. Çamlıca 24,8 969,8 53,8 1317.08 

Osmangazi 21,0 2749,7 89,6 646.99 

Hidiv 23,0 400,7 67,9 852.00 

KocataĢ 23,6 1675,7 43,8 780,97 

Validebağ 35,4 3257,1 106,0 921,57 

 

Giydirilmiş Sayısal Arazi Modelinin Elde Edilmesi 

Ġstanbul Korularının sayısal arazi modelini elde etmek için 1/5000 ölçekli topografik haritalardan 

yararlanılmıĢtır. Topografik haritalar taranarak bilgisayar ortamına aktarılmıĢ ve UTM koordinat 

sistemine yeniden tanımlanmıĢtır. Topoğrafik haritadaki eĢyükselti eğrileri 5 m.de bir 

sayısallaĢtırılarak yükseklik değerleri girilmiĢtir. Vektör değerlerinden ER Mapper Gridding 

Wizard Modülü kullanılarak, sayısal arazi modeli elde edilmiĢtir (ġekil 4) 
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Şekil 4: Hacıosman Korusu Ġçin GiydirilmiĢ Arazi Modeli (Üstte) ve Sayısal Arazi Modeli (Altta) 

 

3.5 Konumsal Fonksiyonların Belirlenmesi  

Plan ünitesinin sadece belirli alanlarda öne çıkan fonksiyonlar belirlenmiĢtir. Konumsal 

fonksiyon haritalarının düzenlenmesinde iç ayrım düzeni haritaları kullanılmıĢtır. Fonksiyon 

haritaları düzenlenirken önce her bir fonksiyon diğerlerinden bağımsız olarak düĢünülmek 

suretiyle plan ünitesi içinde ilgili fonksiyonun öne çıktığı alanlar harita üzerinde iĢaretlenmiĢtir. 

Daha sonra tüm fonksiyon haritaları çakıĢtırılmak suretiyle de nihai harita elde edilmiĢtir (Asan 

ve ark., 2003)  

 

Toprak Koruma ve Erozyon Kontrolü Fonksiyonu 

Halen yoğun bitki örtüsü ile kaplı oldukları için, koru alanlarında yoğun toprak taĢınması ile 

karĢılaĢılmamaktadır. Bu nedenle, koru alanlarında toprak koruma ve erozyon kontrolü 

fonksiyonu öne çıkan alanların belirlenmesinde görünen fiili erozyon değil, gizli risk taĢıyan 

alanların ayrılmasına çalıĢılmıĢtır. Plan ünitesinde arazi eğiminin % 30 u geçtiği alanlar erozyon 

ve toprak koruma fonksiyonunun ağır bastığı alanlar olarak ele alınmıĢtır (ġekil 5).  
 

Tablo 4 : Erozyon riskinin eğim grubuna ve vejetasyon yoğunluğuna göre değiĢimi 

Eğim 

Grupları 

( %) 

Vejetasyon 

Yoğunluğu 

Risk 

Grupları 

Açıklama 

(erozyon 

derecesi) 

0,00-

30,00 

Yoğun III Yok veya az 

Orta III Yok veya az 

Açık II Orta derece 

31,00-

60,00 

Yoğun III Yok veya az 

Orta II Orta derece 

Açık I ġiddetli 

61,00 

den fazla 

Yoğun II Orta derece 

Orta I ġiddetli 

Açık I ġiddetli 

Şekil 5: FethipaĢa Korusunda Eğim grupları (sarı: < %30, mavi: >%31 ve <%60, kırmızı: >%61 ve üstü) 

 

Su Koruma ve Hidrolojik Fonksiyon 

Plan ünitelerindeki havuz ve göletlerin yer aldığı küçük havzacıklar ile su kaynaklarının 

bulunduğu alanlar su koruma ve hidrolojik fonksiyona ayrılmıĢtır. Böyle alanlar topoğrafik 

harita üzerine çakıĢtırılan bitkisel konum haritası üzerinde mavi renk ile sınırlandırıldıktan sonra 

iç kısımları yine aynı renk ile taranmıĢtır. Bu tesislerin su ekonomilerini düzenleyen havzacıklar 

birer minyatür su havzası gibi düĢünülmüĢtür Ġstanbul korularında hidrolojik fonksiyon görecek 

alanlar Hacıosman, Emirgan, Yıldız, Küçük Çamlıca, Validebağ ve FethipaĢa korularında 

mevcuttur. 
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 Estetik Fonksiyon Gören Alanların Belirlenmesi 

Ġstanbul korularında estetik fonksiyon görecek alanlar dört kategoride ele alınmıĢtır.  

a) Siluet Etkisine Sahip Alanların Belirlenmesi 

Her bir koruda silüet etkisine sahip alanların belirlenmesi için, üzerine konumsal bitki haritası 

giydirilmiĢ 3 boyutlu sayısal arazi modeline bilgisayar ortamında Ġstanbul Boğazının ve ana 

karayollarının değiĢik noktalarından farklı açılarla bakarak, korulardaki hangi tepe ve sırtların 

siluet etkisi bıraktığı belirlenmiĢtir. Daha sonra bu tepe ve sırtlarda 30 m. geniĢliğinde bir Ģerit 

esas alınarak bu Ģerit üzerinde hangi ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu ve bu 

topluluklardaki çap ve boy dağılımlarının hangi aralıkta değiĢtiği belirlenmiĢtir. ġeritler üzerinde 

halen kalın çaplı (30 cm ve daha kalın) ve uzun boylu (12 m ve daha yukarı) ağaç bulunan 

bölümler 1.derece siluet etkisine sahip alanlar, üzerinde genç ağaçlar ya da ağaççık türleri 

bulanan bölümler ise 2. derece siluet etkisine sahip alanlar olarak ayrılmıĢtır.  

b) Mozaik Etkiye Sahip Alanların Belirlenmesi 

Üzerine topografik harita giydirilmiĢ sayısal arazi modeli bilgisayar ortamında incelenerek, önce 

her bir korunun Ġstanbul Boğazından ve ana arterlerden bakıldığında görüĢ alanı içinde kalan ön 

görünümdeki sırt ve yamaçları belirlenmiĢtir. Daha sonra sayısal arazi modeline bu defa bitkisel 

konum haritası transfer edilerek, bir önceki aĢamaya göre öngörünüm alanı içinde kalan alanlar 

üzerindeki ağaç ve ağaççık topluluklarının türü ve karıĢım oranları belirlenmiĢtir. Öngörünüm 

alanlarında hem ağaç türü (yapraklı/ibreli), hem karıĢım biçimi (tek ağaç, küme, grup) ve hem de 

renk tonları itibariyle bitki topluluklarının karıĢık olarak bulunduğu alanlar 1. derece mozaik 

etkiye sahip ; tamamı yapraklı veya ibreli bitki topluluklarından oluĢan alanlar ise 2. derecede 

mozaik etkiye sahip alanlar sınıflandırılmıĢtır.  

c) Estetik Perdeleme Şeritleri 

Ġstanbul korularının bazılarında plan ünitesi sınırlarının hemen bitiĢiğindeki ağaç sıraları ile koru 

içlerinde ana yolların her iki tarafındaki Ģeritlerin bir bölümü estetik perdeleme fonksiyonu için 

uygun görülmüĢtür. Florya, Hacıosman, Validebağ korularında özel önem arz eden bu Ģeritlerin 

konumu, hem bilgisayar ortamında ve hem de arazideki çalıĢmalar sırasında belirlenmiĢtir. 

d)-Panoramik (Manzara Seyir) Noktalarının Belirlenmesi 

Bulunduğu konumda geniĢ bir panoramaya sahip olan ve yol ve patika ile hemen ulaĢılabilecek 

durumda bulunan noktalar dinlenme ve manzara seyretme amacıyla bakacak noktaları olarak 

belirlenmiĢtir. Bu noktaların seçiminde de yukarıda açıklanan prosedür izlenmiĢtir. Plan 

ünitelerinde Ġstanbul Boğazı’na, Marmara Denizi’ne ve kent panoramasına hakim konumda olan 

noktalar seçilerek, bu noktaların hakim oldukları peyzaj hem bilgisayar ortamında ve hem de 

arazideki gerçek yerinde belirlenmiĢtir.  

Sportif Etkinlikler ve Rekreatif Kullanım 

Plan ünitelerinde rekreatif kullanımlar, her plan ünitesinin değiĢik kesimlerine yapılan ziyaretçi 

yoğunluğunu bitkisel tahribat ve toprak sıkıĢması göstergelerine göre belirlemek ve bu 

göstergeler yardımıyla yapılan zonlamalara dayanılmak suretiyle belirlenmiĢtir. YürüyüĢ 

amacıyla plan üniteleri içinde halen mevcut yol ve patikalardan yararlanılmaktadır. Bazı 

ünitelerde bu yol ve patikaların miktarı mevcut talebi fazlası ile karĢıladığı için bu ünitelerde bu 

amaca dönük ayrı bir düzenleme yapılmamıĢtır 

Yabanıl Hayat Fonksiyonu ve Sulak Alanlar 

Yabanıl hayat fonksiyonu, 14 kent ormanı arasında sadece Validebağ Korusu içindeki dere 

vadisinde ayrılmıĢtır. Bu vadi, hem sürekli akan kaynak suları ve halen taĢıdığı ağaç türleri 

(DiĢbudak, Söğüt, Karakavak), hem de yüksek taban suyundan ötürü yakın zamana kadar sucul 

bitki ve hayvan türlerinin hakim olduğu özgün bir sulak alan ekosistemi özelliğine sahip olması 

ve ayrıca, eskiden göç dönemlerinde göçmen kuĢların uğrak alanı olması nedenleri ile yabanıl 

hayat fonksiyonuna ayrılmıĢtır. Fonksiyonel alanın mutlak koruma zonu dere vadisinin her iki 
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tarafında 30 ar, tampon zonu ise bu Ģeritlerin devamında 20 Ģer  (Toplam 50 m) m olarak 

belirlenmiĢtir (ġekil 6 ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 6: Validebağ Korusunda Yabanıl Hayat Fonksiyonu Gören Alanlar 

 

3.6- Fonksiyon Haritalarının Düzenlenmesi ve İşletme Sınıflarının Belirlenmesi  

Kent korularının fonksiyon haritaları, her birisi diğerinden bağımsız olarak elde edilen konumsal 

fonksiyon haritalarını envanter üniteler haritası üzerinde birbiri üzerine bindirmek suretiyle elde 

edilmiĢtir (ġekil 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Validebağ Korusu Fonksiyon Haritası 
 

Plan ünitesinde iĢletme sınıfları fonksiyonel olarak ayrılmıĢtır. Bu amaçla önce düzenleme 

biçimi yukarıda açıklanan fonksiyon haritası esas alınarak, plan ünitesindeki her bölme ve 

bölmeciğin hangi fonksiyon veya fonksiyon gruplarını karĢıladığı saptanmıĢtır. Daha sonra bu 

fonksiyonlardan hangisinin ana amaç, hangisinin yan amaçlar olacağı belirlenmiĢtir. Her 

fonksiyonun kendisinden beklenen amacı en iyi biçimde karĢılayabilmesi için gerekli olan 

optimal kuruluĢu diğerlerinden farklı olduğu için, mevcut aktüel kuruluĢları optimal amaç 

kuruluĢlarına götürmek için uygulanacak silvikültürel iĢlemler de birbirinden farklıdır. 

Fonksiyon haritasında da kolayca görüleceği üzere, plan ünitesi içinde aynı bölme, birden fazla 

fonksiyon görmektedir. ĠĢletme sınıfı ayrılırken her bölme ve bölmeciğin göreceği fonksiyonlar 

içinden hangisinin ana fonksiyon olduğu saptanmıĢ ve aynı ana fonksiyona sahip olan orman 

alanları, bir iĢletme sınıfı olarak ayrılmıĢtır. Plan ünitelerinin karbon bağlama yolu ile gördüğü 

klimatik fonksiyon (Ġklim Koruma :Ġk), oksijen üretim ve toz tutma yolu ile gördüğü toplum 

sağlığı fonksiyonu gibi iĢlevler, plan ünitesi koruların tamamında yerine geldiğinden bu 

amaçlarla ayrı birer iĢletme sınıfı oluĢturulmamıĢtır. Plan ünitesinde hangi bölme ve bölmeciğin 
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hangi amaç kombinasyonlarına göre iĢletileceği, yapılan planlarda oluĢturulan ―Meşçere 

Tanıtımı Gerçekleştirilecek Fonksiyonlar ve Silvikültürel İşlem Tablosu‖ nda gösterilmiĢtir.  

 

4. Sonuç 

Dünyamızdaki teknolojik geliĢmeler toplumların yaĢam alanı ve tarzında giderek hızlanan bir 

Ģekilde etkin olmaktadır. Özellikle son yarım yüzyıldaki geliĢmeler büyük kentlerin oluĢumuna 

neden olmuĢ ve bu durum da arazi kullanımın değiĢimi ile sonuçlanmıĢtır. Yeni yaĢam biçiminin 

toplumdaki psikolojik ve fiziki yansımaları birçok üründe beklentinin değiĢmesi ve 

çeĢitlenmesine neden olmuĢtur. YeĢile olan ihtiyaç büyük kentlerde artmıĢ ve bu artıĢ geleneksel 

anlayıĢın dıĢında farklı fonksiyon ve faydaları ormancılığın asıl konusu haline getirmeye 

baĢlamıĢtır. Kent Ormancılığı, bu çeĢitlenen ve değiĢen yaĢam Ģartlarında ormancılığın önemli 

ve yeni bir dalı olarak son 40 yıldır dünya literatüründe önemli yer kaplamaya baĢlamıĢtır. 

Ülkemizde de özellikle büyük kentlerde bu tür ormanların sağladığı fayda ve fonksiyonlara olan 

ihtiyaçlar artmıĢ ve bazı yeĢil alanların bu Ģekilde yönetilmesi giderek artan bir Ģekilde 

ormancılığımızın konusu olmaya baĢlamıĢtır. Ġlk uygulama örnekleri Ġ.Ü. Orman Fakültesi, 

Orman Amenajmanı Anabilim Dalı tarafından gerçekleĢtirilen Amenajman-Silvikültür Planları 

bu tür yeĢil alanların yönetimi için oldukça önemli ve gerekli planlardır. Benzeri uygulamalar 

diğer büyük kentlerde yaĢayan toplumlar içinde yapılmalı ve geliĢtirilmelidir. Bu sayede geliĢen 

ve değiĢen yaĢam Ģartlarında toplumun psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları da önemli ölçüde 

giderilebilecektir. 
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Özet 

Doğal ve kültürel peyzaj değerlerine sahip alanlar rekreasyonel potansiyele olanak sunmakta, rekreatif 

etkinlikler bu alanların çekiciliklerine ve niteliklerine bağlı olarak değiĢmektedir. Bu bağlamda kullanıcı 

memnuniyeti peyzaj kalitesinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bildiride, Bartın kentinin önemli 

rekreasyonel alanlarından biri olan Balamba Orman Ġçi Dinleme Yeri araĢtırma alanı olarak seçilmiĢ ve 

peyzaj kalitesi açısından irdelenmiĢtir. Alanda anket çalıĢması uygulanarak, Balamba Orman Ġçi Dinleme 

Yeri’ne özgü peyzaj kalitesi ölçütleri belirlenmiĢtir. Sonuçta, kentsel rekreasyon alanlarında peyzaj 

kalitesi ölçütlerinin iyileĢtirilmesine yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, peyzaj kalitesi, Balamba Orman Ġçi Dinleme Yeri, Bartın. 

 

An Examination into Urban Areas of Recreation in Terms of Their Quality of Landscape: Bartın-

Balamba Resting Place in The Forest As An Example 

 
Abstract 

Areas of natural and cultural landscape value offer opportunities for recreational potential. Also, 

recreative activities vary in accordance with the attraction and quality of these areas. In this respect, user 

satisfaction is influential on the determination of landscape quality. In this declaration, Balamba Resting 

Place in the Forest, which is one of the main recreational areas of Bartın, has been chosen as the subject 

of the search and examined in terms of its landscape quality. An survey study has been carried out in the 

area, and measures of landscape quality specific to Balamba Resting Place in the Forest have been 

determined. In conclusion, suggestions for the improvement of measurement for landscape quality in 

urban recreation areas have been offered.   

 

Keywords: Recreation, landscape quality, Balamba forest recreation area, Bartın. 

 

1.Giriş 

Kentsel açık ve yeĢil alanlar çeĢitli rekreasyonel aktivitelere olanak sağlamaktadırlar. Kent 

içerisinde bulundukları konuma veya kentle olan iliĢkisi ve yapısal karakterlerine göre kent 

dokuları arasındaki açık ve yeĢil alanlar, kent dokuları çevresindeki açık ve yeĢil alanlar ile kent 

dıĢı kırsal rekreasyon alanları olarak gruplara ayrılabilirler (Uzun, 1993). 

 

Kent içi ve çevresindeki açık yeĢil alanlar kent halkının özellikle günlük ve haftasonu 

rekreasyonel etkinliklerde bulunmaları için uygun bir mekan oluĢturmanın yanı sıra kente estetik 

görünüm kazandırırlar. (Koç ve ġahin, 1999). Ayrıca kentin ekolojisine olumlu katkılarda 

bulunurlar. Bu alanlar halkın sağlığı ve konforunun geliĢimine sağladıkları önemli katkıları 

sayesinde kent hayatında büyük bir role sahiptirler (Douglas and Ravetz, 2011). Günümüzde 

bazı Avrupa kentleri kent merkezinin kırsal alan ile doğrudan iliĢkisini sağlayan geniĢ yeĢil 

alanlara sahiptirler. Münih’teki Englischer Garten, Berlin’de ki Tiergarten, Viyana’da ki Prater, 

Brüksel’deki Campre Ormanı, Londra’nın Epping Ormanı örnek olarak verilebilir (Gülez, 

1989b).  

 

mailto:canankapuci@yahoo.com
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Açık ve yeĢil alanlar, doğal yaĢamla iliĢkilendirilmesine rağmen, aynı zamanda sosyal ve 

ekonomik değeri olan mekanların da yaratılmasını sağlamaktadır. Çevrelerinde bulunan yerleĢim 

alanlarına belirli hizmet mesafeleri içinde hizmet vermeleri hedeflenmektedir. Hizmet 

mesafeleri, büyüklüklere, donanımlara, konumlara, barındırdıkları fonksiyonlara ve eriĢime göre 

değiĢkenlik göstermektedir (Emür ve Onsekiz, 2007). 

 

Özellikle kent ortamından uzaklaĢmak ve doğayla iç içe olma arzusu gün geçtikçe artan bir 

ihtiyaç haline gelmiĢtir. Bu geliĢmeler paralelinde, Türkiye'de ormanların rekreasyon amaçlı 

yararlanma talebi de her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda ―orman içi dinlenme yerleri’’ 

olarak bilinen orman içi rekreasyon alanlarında ziyaretçi sayılarında özellikle son yıllarda artıĢlar 

görülmektedir (Gülez, 1989a). Türkiye’de yılda 7 milyon kiĢinin bu tür alanları ziyaret ettiğini 

ve yaklaĢık olarak 2 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtmektedir (AteĢoğlu, 2008). Gülez 

(1983)’e göre, Orman içi rekreasyon kavramı, ormanlık sahalarda kullanıcıların çeĢitli doğal 

çevre etkinliklerinde bulunabildiği bir açık hava rekreasyonu sekli olarak tanımlanmaktadır. 

Orman içi rekreasyonda, doğal ya da yapay olarak tesis edilen bir orman ekosistemi içinde insan 

doğa etkileĢimi esas olmaktadır (AteĢoğlu, 2008).  

 

Ülkemizde toplumun dinlenme eğlenme ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için Orman Genel 

Müdürlüğü’nün tasarrufunda ve orman rejimi içerisinde yer alan alanlardan uygun olanlar orman 

içi dinlenme yeri olarak tescil edilerek halkın kullanımına açılmaktadır. Orman içi dinlenme 

yerleri, orman alanlarında kullanım olumsuzluklarını gidermek, toplumun rekreasyon 

hizmetlerine olan taleplerini karĢılamak ve orman-halk iliĢkilerini olumlu yönde geliĢtirmek 

üzere, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesine istinaden devlet ormanı, orman rejimine 

giren yerler ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM)’nün tapulu arazileri üzerinde tescil edilen 

alanlardır. Buradan hareketle orman alanları, insanların eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını 

karĢılama noktasında, en önemli doğal kaynaklardandır (AteĢoğlu, 2008). Bu kaynakların 

ekolojik özelliklerinin sürdürülebilirliği ve kullanıcı isteklerinin karĢılanmasına yönelik 

değerlendirilmesi açısından bu özellikteki alanların peyzaj kalitesi ölçütlerinin belirlenmesi 

önem taĢımaktadır. Bu bağlamdaki kent- doğa iliĢkisinin Türkiye’deki örneklerinden biri olan ve 

Bartın kenti için önemli bir rekreasyonel alan olan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

bünyesinde bulunan Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri bildiride çalıĢma alanı olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri günübirlik rekreasyon etkinlikleri için kullanılmakta olup, B 

tipi Orman Ġçi Dinlenme Yeri’dir. Alanın tescilinin yapıldığı 1989 tarihten itibaren isletmeciliği 

gerçek veya tüzel kiĢiliklerce yapılmıĢtır. Halen bir tüzel kiĢilikçe iĢletmeciliği devam eden 

Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nin kontrol ve denetimi Bartın il Çevre ve Orman Müdürlüğü 

Doğa Koruma ve Milli Parklar ġube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır (AteĢoğlu, 2008). 

 

Bildiride, Balamba Orman Ġçi Dinleme Yeri peyzaj kalitesi açısından irdelenmiĢtir. Alanda anket 

çalıĢması uygulanarak, kentsel rekreasyon alanlarının planlanması ve tasarımına iliĢkin öneriler 

geliĢtirilmiĢtir.  

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1 Materyal 

AraĢtırmanın ana materyalini araĢtırma alanı olarak seçilen Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri 

oluĢturmaktadır. Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri, Bartın Ġli Merkez ilçesinde kent merkezinin 

kuzey doğusunda ve kent merkezine 2,2 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çaydüzü mevkiinde 

Sokakta yer alan çalıĢma alanının yüzölçümü 13,105 hektardır (ġekil 1). Alana ulaĢım Bartın-
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Karabük karayolu güzergâhından sağlanmaktadır. Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri giriĢi 

alanın güney batısında yer almaktadır. Alana ulaĢım yaya olarak, özel araçlarla veya Belediye 

Servisleri ile sağlanmaktadır. Bartın kent merkezine 20 dakika yürüyüĢ mesafesinde yer alan 

çalıĢma alanına giriĢ ücretlidir. Alan, günübirlik rekreasyonel kullanım amacıyla düzenlenmiĢtir. 

 

 

 

                                                                            
 
ġekil1. ÇalıĢma alanı 

 

Alanın tescil edildiği tarihte yapılan geliĢme planına göre 6.15 ha’lık bölümü kullanıma açık 

olup, kalan 6.955 ha’lık bölümü rezerv alan olarak ayrılmıĢtır. Ancak bu ayrımda tel örgü, vb. 

bir ayırıcı unsur kullanılmamıĢtır. 2006 yılı sonunda yapılan I. Revizyon GeliĢme Planı’nda 

taĢıma kapasitesi günlük 250 kiĢi/ha olarak belirlenmiĢtir (AteĢoğlu, 2008). 

 

Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nde 1 adet satıĢ büfesi, 1 adet giriĢ kontrol kulübesi, 1 adet 

düğün salonu-restaurant, 1 adet tenis kortu ve soyunma kabinleri,  2 adet yağmur barınağı, 1 adet 

çocuk oyun alanı, fitness alanı, piknik alanı, paintball alanı, 1 adet amfi tiyatro, 2 adet tuvalet ve 

2’si aktif olmak üzere toplam 3 adet çeĢme, mescit, Ģadırvan ve stabilize zemin üzerine 

oluĢturulmuĢ otopark mevcuttur (ġekil 2). Alan içerisinde yaklaĢık 500m uzunluğunda 

düzenlenmiĢ bisiklet ve yürüyüĢ yolu yer almaktadır. Alanda genellikle yollar bozuk stabilize 

nitelikte olup, rezerv alan içerisindeki kısım ise ham yoldur. Alan içerisinde ayrıca yaklaĢık 

200m² büyüklükte bir fındık bahçesi yer almaktadır. Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri 

genellikle Pinus sp. (çam) ve Fagus sp. (kayın) ormanı niteliği taĢımaktadır. Alanda yer alan 

baĢlıca bitkiler; Fagus orientalis,Carpinus betulus, Pinus pinea, Pinus brutia, Pinus pinaster, 

Cedrus libani, Quercus sp., Rosa canina, Pyracantha coccinea, Rhododendron ponticum, Ruscus 

sp. ve eğreltilerdir.  
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ġekil 2. Bartın-Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ndeki alan kullanımları ve donatı elemanlarından 

görüntüler 

 

2.2 Yöntem 

ÇalıĢmanın yöntemi 3 aĢamadan oluĢmaktadır.  

 

 Envanter çalıĢması ve araĢtırma alanlarının peyzaj kalitesi açısından mevcut durumunun 

değerlendirilmesine yönelik yapılan arazi çalıĢmaları.  

 Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nde 2011 yılı yaz döneminde 75 kiĢiye anket 

çalıĢması uygulanarak, araĢtırma alanının kullanıcı profili ile kullanıcıların alanın peyzaj 

kalitesi açısından talep ve önerileri ortaya koyulmuĢtur.  

 Elde edilen veriler ile yapılan analizler ıĢığında ve Balamba Orman Ġçi Dinleme Yeri’ne 

özgü peyzaj kalitesi ölçütleri belirlenerek değerlendirilmiĢtir. 

 

3. Bulgular  

AraĢtırma alanına iliĢkin saptanan bulgular kapsamında, kullanıcılara uygulanan anket 

çalıĢmasından elde edilen sonuçlar, çalıĢma alanına yönelik peyzaj kalite ölçütleri, 

değerlendirmeleri ve bunların yanı sıra mevcut durum analizleri ortaya koyulmuĢtur. 

 

3.1 Balamba Orman İçi Dinlenme Yeri kullanıcılarına uygulanan anketin değerlendirme 

sonuçları 

Anketin ilk bölümünü ankete katılanların kiĢisel bilgileri oluĢturmaktadır. Bu kapsamda 

bireylerin; cinsiyet, yaĢ, medenî durumu, çocuk sayısı, eğitim durumu, mesleği ve gelir durumu 

sorulmuĢtur. Ankete katılanların; 

 Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında; %57,3’ünün erkek ve %42.7’sının kadın   olduğu 

belirlenmiĢtir. 
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 YaĢ grupları dağılımlarında, %6’sı 15-20 yaĢları, %10,5’i 21-30 yaĢları, %25,3’ü 31-40 

yaĢları, %24’ü 41-50 yaĢları, %13,2’si 51-60 yaĢları arasındadır. %9,2’si ise 60 yaĢ ve üzeri 

olduğu görülmektedir. 

 Medenî durum dağılımlarına bakıldığında; katılımcıların %60’ı evli, %40’ı ise bekardır. 

 Katılımcıların sahip oldukları çocuk sayısına göre dağılımlarına bakıldığında %17,3’ü 

bir, %21,3’ü iki, %12’si üç, %5,4’ü ise üçten fazla çocuğa sahiptir. 

 Eğitim durumları değerlendirildiğinde; katılımcıların %10,6’sı ilkokul, %22,6’sı lise, 

%10,6’sı ortaokul, %22,6’sı yüksekokul/üniversite, %9,3’ü yüksek lisans, %12’si doktora 

mezunudur. 

 Meslek gruplarına göre dağılımlarında; % 21,3’ü öğrenci, %13,3’ü ev hanımı, % 10,6’sı 

serbest meslek, % 28’i memur, % 4’ü çiftçi, % 12’si emekli, % 6,6’sı iĢçi, %5,3’ü iĢsiz olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 Aylık ortalama gelirlerine göre dağılıma bakıldığında; % 2,6’sı 500 TL’den az, %6,6’sı 

500-750 TL arasında, % 13,3’ü 750-1000 TL arasında, % 20’si 1000-1500 TL arasında,  % 40’ı 

1500-2500 TL arasında, %17,3’ünün ise 2500 TL’den fazla gelirinin olduğu saptanmıĢtır. 

 

Anket çalıĢmasının ikinci bölümünde Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ne yönelik sorular yer 

almaktadır. Kullanıcıların alana geliĢ sıklıkları, kimlerle geldikleri, bu alanı tercih nedenleri, 

alanda ne tür aktiviteleri gerçekleĢtirdikleri, alanda karĢılaĢtıkları sorunlar ve eksiklikler ile yer 

almasını istedikleri diğer olanaklara yönelik düĢüncelerini içeren bu bölümde; katılımcıların 

verdiği cevaplara göre yapılan değerlendirme sonuçları aĢağıda maddeler halinde verilmiĢtir: 

 Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ne kullanıcıların %10,6’sı 1-3 defa, %22,6’sı ayda 1-

3 defa, %50,6’sı altı ayda 1-3 defa, %6’sı ise yılda bir sıklıkla geldikleri belirlenmiĢtir. 

 Kullanıcıların %38,6’sı Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nin kentin dinlenme alanı 

ihtiyacını karĢıladığını %61,4’ü ise ihtiyacı karĢılamadığını ifade etmiĢlerdir. 

 Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ne kullanıcıların %40’ı özel araçla, %38,6’sı 

otobüsle, %21,3’ü ise yürüyerek ulaĢmaktadır. 

 Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ni kullanıcıların %2,6’sı yalnız, %38,6’sı eĢi ve 

çocuğuyla, %50,6’sı arkadaĢlarıyla, %2,6’sı anne ve babasıyla, %5,3’ü ise çocuklarıyla ziyaret 

etmektedir. 

 Kullanıcıların %72’si yaĢadıkları yerin Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ne 0-5 km 

uzaklıkta olduğunu ifade ederken %28’i ise 5-10 km uzaklıktaki mesafelerden alana ulaĢtıklarını 

belirtmektedirler. 

 Kullanıcıların %96’sı Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nde sorunlarla karĢılaĢtığını 

belirtirken, %4’ü ise herhangi bir sorunla karĢılaĢmadıklarını ifade etmiĢlerdir. 

 Katılımcıların, Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ni en çok ziyaret ettikleri aylara göre 

dağılımı incelendiğinde; ziyaretlerin en çok Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında olduğu 
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belirlenmiĢtir. Ocak, ġubat, Mart, Ekim, Kasım ve Aralık ayları ise ziyaret için tercih edilmeyen 

aylardır (ġekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3. Katılımcıların, Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ni ziyaret ettikleri aylara göre dağılımı 

 

 Katılımcıların Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ni tercih etme nedenlerinin baĢında ilk 

tercih olarak %62,6 oranıyla kent ortamından uzaklaĢmak, %36 oranıyla sosyalleĢmek ve 

%42,6 oranıyla alanın merkeze yakın oluĢu ikinci tercih önceliğiyle belirtilmiĢtir (ġekil 4). 

 

 

ġekil 4. Katılımcıların Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ni tercih etme nedenlerine göre dağılımları 

 Kullanıcıların alana geldiklerinde gerçekleĢtirdikleri aktivitelerin dağılımına 

bakıldığında; katılımcıların %69,3’ü ilk tercih olarak açık havada yeĢil alanı izleyerek, 

dinlenmek amacıyla çalıĢma alanını ziyaret ederken, %50,6’sı piknik yapmak, %20’si ise tenis 

oynamak amacıyla alanı tercih ettiklerini belirtmiĢlerdir (ġekil 5). 

 

 

 

 

 

 

% Değeri 

Aylar 

% Değeri 

 Tercih kriterleri 

1. Kent ortamından uzaklaĢmak için 

2. SosyalleĢmek 

3. Merkeze yakın, ulaĢımın kolay olması 

4. Spor yapmak 

5. GerçekleĢtirdiğim aktiviteler için uygun 

        ve kaliteli koĢullara sahip olması 

6. Diğer … 

% Değeri 

Aktivite türleri 

1. Açık havada yeĢil alanı izleyerek, dinlenmek 

2. YürüyüĢ veya koĢu yapmak 

3. Bisiklet sürmek 

4. Çocuk parklarına gitmek 

5. Piknik yapmak 

6. Köpeğinizi gezdirmek 

7. Basketbol ve futbol oynamak 

8. Paitball 

9. Tenis oynamak 

10. Doğa gözlemciliği 

11. Diğer… 
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ġekil 5. Kullanıcıların alana geldiklerinde gerçekleĢtirdikleri aktivitelerin dağılımı 

 Katılımcıların Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nde karĢılaĢtığınız sorunlar ve 

eksiklikler ile ilgili düĢüncelerinin dağılımına bakıldığında katılımcıların %69,3’ü alanın 

bakımsız olduğunu ifade ederken, %21,3’ü alanın güvensiz olduğunu, %18,6’sı ise çöp kutusu, 

bank ve aydınlatmaların malzeme tercihlerinde kalite eksikliği olduğunu belirtmiĢlerdir (ġekil 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6. Katılımcıların Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nde 

 karĢılaĢtıkları sorunlar ve eksikliklere göre dağılımları 

 

 Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nde yer almasını istediğiniz olanaklar kapsamında 

katılımcıların %45,3’ü bisiklet yolları, %52’si bakımlı ve temiz yeĢil alanlar, %21,3’ü düzenli 

piknik alanları, %29,3’ü doğa gözlem alanları, %21,3’ü ise yürüyüĢ ve koĢu parkurlarının alanda 

oluĢturulmasını istediklerini belirtmiĢlerdir (ġekil 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7. Katılımcıların Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nde yer almasını istedikleri olanaklara göre 

dağılımları 

 

% Değeri 

 Kriterler 

1. Bakımsız oluĢu 

2. Güvensiz oluĢu 

3. Çevre kirliliği 

4. Fitness alanlarının yetersiz olması 

5. Düzenli kamp alanlarının olmaması 

6. Bitkilerin yetersiz olması 

7. Çocuk oyun alanlarının yetersiz olması  

8. Otopark alanlarının yetersizliği 

9. Çöp kutusu, bank ve aydınlatmaların malzeme 

tercihlerinin kalite eksikliği 

10. Farklı aktivitelere olanak sağlayacak 

kullanımların yetersiz olması 

11. Düzenli piknik alanlarının olmaması 

12. Çöp kutusu, bank, çeĢme, WC vb. yetersiz olması 

13. YürüyüĢ ve koĢu yollarının eksikliği 

14. Spor olanaklarının yetersiz olması 

15. Parktaki hizmetlerin yetersiz olması 

16. Bilgi verici, yönlendirici levhaların 

olmaması/yetersiz olması 

17. Bisiklet yollarının eksikliği 

18. Diğer… 

 Tercih kriterleri 

% Değeri 1. Bisiklet yolları 

2. Düzenli piknik alanları 

3. Bakımlı ve temiz geniĢ yeĢil alanlar 

4. YürüyüĢ ve koĢu parkurları 

5. Otopark alanları 

6. Aydınlatma, bank, çöp kutusu çeĢme, WC 

vb.malzemelerin iyileĢtirilmesi 

7. Aydınlatma, bank, çöp kutusu çeĢme, WC  

vb. donatıların arttırılması 

8. Çocuk bahçesi 

9. Spor alanları 

10. Çay bahçesi, lokanta ve büfelerin  

kalitelendirilerek arttırılması 

11. Doğa gözlem alanları 

12. Diğer… 
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3.2 Balamba Orman İçi Dinlenme Yeri’ne yönelik peyzaj kalite ölçütleri, değerlendirilmesi 

ve mevcut durumun analizi 

Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ne yönelik peyzaj kalitesi ölçütleri ve değerlendirilmesi B 

Tipi orman içi rekreasyon alanlarında bulunabilecek tesisler kapsamında Gülez, (1989a)’dan 

değiĢtirilerek ve geliĢtirilerek uyarlanmıĢtır (Tablo 1). 

 

 

 

 
Tablo 1. Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’ne yönelik peyzaj kalitesi ölçütleri, değerlendirilmesi ve 

mevcut durum analizi 

 

Peyzaj Kalite Ölçütleri 

 

Peyzaj Kalitesi 

Ölçütlerine 

Göre Yapılan 

Değerlendirme 

 

Balamba Orman İçi Dinlenme Yeri Mevcut Durum Analizi 

Donatı elemanları 

(Nitelik ve nicelik açısından) 
√ 

ÇalıĢma alanındaki donatı elemanları sayısı yetersiz olup 

kullanılan malzeme ve özellikleri açısından kalite standartları 

oldukça düĢüktür. 

Sirkülasyon sistemleri 

(Bisiklet yolu, yürüyüĢ yolu, koĢu 

parkurları, dağ bisikleti parkurları 

vb.) 

√ 

ÇalıĢma alanında sadece bozuk stabilize özellikte yürüyüĢ-koĢu 

ve bisiklet parkurları olup bu güzergahlar yeniden 

düzenlenmelidir. Bisiklet ve dağ bisikleti parkurları 

oluĢturulmalıdır. 

 

Alan kullanımı 

(Piknik alanı, spor alanları, serbest 

oyun alanları, otopark, doğa gözlem 

alanları, çocuk oyun alanları, 

manzara izleme noktaları, satıĢ 

ünitesi, kır kahvesi) 

 

 

√√ 

Alanda piknik alanı, tenis alanı, paintball alanı, çocuk oyun alanı, 

satıĢ ünitesi ve düğün salonu, restaurant ile amfi tiyatro alanı yer 

almaktadır. Mevcut alan kullanımları kullanılan malzeme ve sayı 

olarak iyileĢtirilmelidir. Ormanın doğal karakterine uygun olarak 

çalıĢma alanı içerisinde doğa gözlem alanları ve manzara 

noktaları oluĢturulmalıdır. 

 

Bitki varlığı 

(ÇeĢitlilik ve yoğunluk) 

 

 

 

√√√ 

ÇalıĢma alanı zengin bitki örtüsüne sahiptir. Alan önemli orman 

ağaçları ve maki bitkileri örnekleri içermektedir. 

 

Ulaşılabilirlik 

(Yürüme mesafesi ve toplu taĢıma 

araçlarıyla ulaĢım) 

 

 

 

 

√√√ 

ÇalıĢma alanının kent merkezine olan yakınlığı ile ulaĢılabilirliği 

kolay bir noktada yer almaktadır. Alana yürüyerek, toplu taĢıma 

araçları ile veya özel araçla eriĢim kolaydır. 

Doğa koruma ve çevre bilinci 

(Kullanıcı kaynaklı zararlanmalar) 

 

√ 

ÇalıĢma alanında kullanıcı kaynaklı zararlanmalar oldukça 

yüksek seviyededir. Vandalizm çalıĢma alanı için önemli bir 

sorundur. Donatılar ve bitkisel doku üzerinde vandalizm kaynaklı  

zararlanmalar sık ve yoğun yaĢanmaktadır.  

Fonksiyonların yeterliliği 

(Mevcut tesislerin yeterliliği) 

 

√√ 
ÇalıĢma alanı rekreasyonel, ekolojik, ekonomik ve estetik 

fonksiyonlar açısından iyi durumdadır. 

Ekolojik yararları 

(Kent iklimi, flora ve fauna varlığı) 

 

√√√ 

Orman Ġçi Dinlenme Yeri niteliğinde çalıĢma alanı kent iklimine 

olumlu katkılar sağlamaktadır. Barındırdığı flora ve fauna varlığı 

açısından önemli bir yaĢam alanıdır. 

Ekonomik yararları 

(ĠĢletmecilik) 

 

√√ 
ÇalıĢma alanı bünyesinde yapılan iĢletmecilik alana ekonomik 

yararlar sağlamaktadır. 

 

Giriş  kontrol 

 

√√ 
ÇalıĢma alanına giriĢ çıkıĢ kontrollü olarak tek noktadan 

yapılmaktadır. 

Güvenlik 

 
√ 

Demir tellerle sınırlandırılmıĢ alanda kontrollü ve tek giriĢ 

noktası yer almasına rağmen Balamba Orman Ġçi Dinlenme 

Yeri’nde güvenlik önemli sorunlar arasında yer almaktadır. 

√√√  Çok iyi,  √√  Ġyi,  √ Kötü 
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4. Tartışma ve Sonuç 

Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri kullanıcılarına yapılan anket çalıĢması sonuçları ve 

analizlerine göre çalıĢma alanı için kentsel rekreasyon alanlarında peyzaj kalitesi ölçütlerinin 

iyileĢtirilmesine yönelik öneriler geliĢtirilmiĢtir.  

 

Bu kapsamda alandaki mevcut donatıların taĢıma kapasitesi ölçüsünde ihtiyaca yönelik olarak 

sayıları artırılmalı ve malzeme seçimleri renk ve doku olarak yöresel mimari özellikler ile 

doğayla ve birbirleriyle uyumlu ve bakımlı hale getirilmelidir. Alandan ağaç kesilmeden gerekli 

düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmesi, yapıların dıĢ yüzeylerinin kaplanması, çocuk 

oyun alanlarında ağırlıklı malzemenin ahĢap olması, çevre çitleri, kamp üniteleri, piknik 

masaları, tanıtım, iĢaret ve uyarı levhalarının yapımında fırınlanmıĢ emprenyeli ahĢap 

malzemeler tercih edilmelidir. Alanda bilgilendirici ve yönlendirici tabelalara gereken noktalarda 

ve sayıda yer verilmelidir. 

 

Alanda güvenliğe yönelik yeni düzenlemeler yapılmalı ve düzenli kamp alanları 

oluĢturulmalıdır. Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri veya benzer alanların önemi ve özelliğine 

yönelik halka bilgilendirme toplantıları ve seminerler yapılmalıdır. 

 

Alandaki yürüyüĢ, koĢu ve bisiklet parkurları yeniden düzenlenmeli ve aktif sirkülasyon alanları 

oluĢturularak, kent hayatı ve toplum sağlığına katkıları artırılmalıdır. 

 

ÇalıĢma alanındaki kullanımlar ve tasarımlar estetik ve fonksiyonel açılardan tekrar irdelenip 

kalite standartları iyileĢtirilmelidir. Tesisler; hem kendi aralarında hem de bulundukları yöreyle 

norm, form ve malzeme yönünden uyum sağlamalıdır. Projelerde fırınlanmıĢ emprenyeli ahĢap 

ve ahĢap ağırlıklı yapı malzemeleri tercih edilmelidir. DıĢ cephelerde kullanılacak malzeme, 

çevredeki doğal Ģartlara uygun, dayanıklı ve binanın ömrünü arttırıcı malzemelerden 

seçilmelidir. Orman yangınları açısından çatılarda yansıma yapan örtü malzemeleri 

kullanılmamalıdır (DKMPGM 2011). Piknik alanında söz konusu olan mangal kullanımı 

alandaki ekolojik yapının sürekliliğinin sağlanması açısından yasaklanmalıdır.  

 

Flora ve fauna varlığı açısından önemli bir habitat olan Balamba Orman Ġçi Dinlenme Yeri’nde 

doğa gözlem alanları oluĢturularak halkın doğayı algılama ve yaĢama ortamları artırılmalıdır. 

Aynı zamanda bu alanlar çocuklar için çevre ve doğa eğitimleri kapsamında uygulama alanları 

olarak da değerlendirilmelidir. 

 

Orman Ġçi Dinlenme Yerlerindeki iĢletmecilik faaliyetlerinin öncelikli amacı; halkın rekreasyon 

taleplerinin karĢılanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, faaliyetlerin çeĢitlendirilmesi ve 

halkın memnuniyetinin artırılması olmalıdır (DKMPGM 2011). 
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Özet 

Bu çalıĢmada, Kızılcık (Cornus mas L.) odununun bazı fiziksel,  mekanik ve teknolojik özellikleri 

belirlenmiĢtir. Deneylerde kullanılan Kızılcık odun örnekleri Kastamonu ve TaĢköprü Orman ĠĢletme 

Müdürlüklerinden seçilmiĢtir. Fiziksel özelliklerden; rutubet, lif doygunluğu rutubeti, odunun içine 

alabileceği en yüksek su miktarı, hava kurusu özgül ağırlık, tam kuru özgül ağırlık, hacim-yoğunluk 

değeri ile hacmen daralma ve geniĢleme yüzdeleri belirlenmiĢtir. Mekanik özelliklerden; liflere paralel 

basınç direnci, eğilme direnci, elastikiyet modülü, Ģok direnci ile birlikte teknolojik özelliklerden Brinell 

sertlik ve yapıĢma direnci değerleri belirlenmiĢtir. Sonuç olarak, kızılcık odununun fiziksel 

özelliklerinden rutubet miktarı % 13.3, lif doygunluğu rutubeti % 26.2, odunun içine alabileceği en 

yüksek su miktarı % 70,97, hava kurusu özgül ağırlığı 0.947 g/cm
3
, tam kuru özgül ağırlığı 0.904 g/cm

3
, 

hacim-yoğunluk değeri 0.726 g/cm
3
, hacmen daralma % 18.41, hacmen geniĢleme ise % 22.16 olarak 

bulunmuĢtur. Mekanik özelliklerden liflere paralel basınç direnci 579.88 kg/cm
2
, eğilme direnci 978.74 

kg/cm
2
, elastikiyet modülü 59320.13 kg/cm

2
, Ģok direnci 0.769 kgm/cm

2
, teknolojik özelliklerden ise 

Brinell sertlik liflere paralel yönde 11.16 kg/mm
2
, radyal yönde 6.49 kg/mm

2
, teğet yönde 7.64 kg/mm

2
, 

yapıĢma direnci Polivinilasetat (PVAc) tutkalı ile 9.96 N/mm
2
, Desmodur-VTKA (D-VTKA) tutkalı ile 

6.88 N/mm
2
 olarak bulunmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler:  Kızılcık, fiziksel özellik, mekanik özellik, teknolojik özellik 

 
Some Physical, Mechanical and Technological Properties of Cornelian-Cherry (Cornus mas L.) 

Wood 

 

Abstract 

In this study, some physical, mechanical and technological properties of Cornelian-Cherry (Cornus mas 

L.) wood is specified. The samples used in experiments were selected from the Forestry Administration 

Department in Kastamonu and TaĢköprü. Experiments were conducted in the Furniture and Decoration 

laboratories of Kastamonu University Forestry Faculty Forest Industry Engineering and Karabük 

University Technical Education Faculty. Physical properties, moisture, fiber saturation moisture , the 

maximum amount of water in wood, air-dried specific gravity, full dry specific gravity, volume-density 

value and the amount of  volume contraction and expansion was determined. Mechanical properties; 

parallel compression strength to fibers, bending strength, elasticity module, shock resistance and also 

technological properties; Brinell hardness, bonding strength values were determined. As a result, physical 

properties of cornelian cherry wood were found as; moisture content 13.341%, fiber saturation moisture 

content 26.211% and the maximum water content of wood 70.970%, air dried specific gravity 0.947 

g/cm
3
, a full dry specific gravity 0.904 g/cm

3
, the amount of volume density 0.726 g/cm

3
, the value of 

volumetric contraction 18.41%, the amount of volumetric expansion 22.16%. The mechanical properties, 

were found as; parallel compression strength to fibers 579.88 kg/cm
2
, bending strength is 978.737 kg/cm

2
, 

elasticity module 59320.13 kg/cm
2
, shock resistance 0.769 kg/cm

2
. Technological properties were found 

as; Brinell hardness to fibers in parallel direction 11.16 kg/mm
2
, in radial direction 6.49 kg/mm

2
, in the 

tangential direction 7.64 kg/mm
2
 and bonding strength of Polyvinylacetate (PVAc) adhesive is 9.96 

N/mm
2
 and bonding strength of Desmodur-VTKA (D-VTKA) is 6.88 N/mm

2
.  

 

Keywords: Cornelian-Cherry, physical properties, mechanical properties, technological properties 
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1. Giriş 

Teknoloji çağının getirdiği yeniliklere ve çok sayıda yeni malzemenin rekabetine rağmen odun 

ya da ağaç malzeme sahip olduğu önemli özellikleri, güzelliği ve çekiciliği nedeniyle 

günümüzde de hammadde ve malzeme olarak birçok kullanım yerinde önemini korumaktadır. 

Hafifliğine göre direncinin yüksek olması, kolay iĢlenmesi, iyi boya ve cila kabul etmesi, ısıyı 

yalıtması, sesi absorbe etmesi gibi iyi özellikleri yanında, dıĢ görünüĢünün güzelliği ile 

kullanıldığı yerde sıcak ve hoĢ bir hava yaratması onu vazgeçilemez bir malzeme haline 

getirmiĢtir.  

 

Odunun fiziksel özelliklerinin tanınması,  ağaç malzemenin diğer malzemelerle 

karĢılaĢtırılmasını kolaylaĢtırmakta, iĢlenmesi ve kullanım özellikleri hakkında fikirler 

vermektedir (Vurdu, 1985). Örneğin, odunla-su iliĢkisi odunun boyutsal ve hacimsel değiĢimini, 

ağırlığını, suda yüzme kabiliyetini, mantarların çürütücü etkilerine karĢı koyma sınırını; özgül 

ağırlığı ise direnç ve iĢlenme özelliklerini, ısı değerini, kurutulmasını ve bükülmesini 

etkilemektedir. Özgül ağırlık belirli sınırlar içerisinde ağaç malzemenin direnci ve sertliği 

hakkında fikir vermektedir. Odunun ısı ve akustik bakımından olan özellikleri ise yapı 

malzemesi olarak değerini belirlemektedir. Bu nedenle, odunun kullanım yer ve amacına uygun 

olarak değerlendirilebilmesi için fiziksel özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir (Berkel, 1970). 

Mekanik özellikler ise, ağaç malzemenin boyut ve Ģekil değiĢmeleri, gerilme ve kırılmalara yol 

açan mekanik cinsten dıĢ kuvvetlere karĢı koyma durumunu belirtmektedir. Malzemenin dıĢ 

kuvvetlerin etkilerine karĢı koyması, kuvvetin ya da yüklemenin büyüklüğüne, yönüne, çeĢidine 

ve zamanına bağlıdır. Ayrıca, ağaç malzemenin Ģekli de karĢı koyma gücünü etkilemektedir 

(Bozkurt ve Erdin, 1997). 

 

Odun kullanımı dıĢında ormanlardan çok yönlü faydalanma alanları gün geçtikçe artmakta ve 

bunun önemi günümüzde iyice anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır (Vurdu, 1978). Kızılcık (Cornus mas 

L.) ağacı da günümüzde çok yönlü kullanılma imkânı olan bir ağaç türüdür.  

 

Yurdumuzda kızılcıkla ilgili yapılmıĢ çalıĢmalar diğer ağaç türlerindeki kadar fazla olmamıĢ ve 

belli bölgelerde yapılan çalıĢmalarla sınırlı kalmıĢtır (Karadeniz ve ġenyurt, 2006). Türkiye‟de 

doğal olarak yetiĢen Kızılcık ağacından etkin bir Ģekilde yararlanmak için fiziksel, mekanik ve 

teknolojik özelliklerinin iyice bilinmesi gerekmektedir. 

 

Bu çalıĢmanın amacı, Kızılcık (Cornus mas L.) odununun bazı fiziksel, mekanik ve teknolojik 

özelliklerini belirlemektir. Böylece, Kızılcık (Cornus mas L.) odununun daha verimli 

kullanılmasına, kullanım alanlarının çeĢitlenmesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca, bu çalıĢmanın 

sonuçları Kızılcık odunu (Cornus mas L.) üzerine yapılacak diğer çalıĢmalara önemli bir kaynak 

teĢkil edecektir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 
 

2.1. Kızılcık (Cornus mas L.)  

Bu çalıĢmanın materyalini Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Karadere Orman 

ĠĢletme Müdürlüğü, Handüzü Orman ĠĢletme ġefliği Biden yaylası mevkiinin 1100, 1200, 1250 

m rakımlarından ve TaĢköprü Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Kuzaluç Orman ĠĢletme ġefliği 

Yeniköy mevkii 1050, 1100 m rakımlarından belirlenen 6 deneme alanı içerisinde doğal olarak 

yetiĢen Kızılcık (Cornus mas L.) ağaçları oluĢturmaktadır. Deneme ağaçlarının seçiminde 

normal geliĢim gösteren, düzgün gövdeli, yapılacak deneyler için gerekli örneklerin alınabileceği 

ağaçlar dikkate alınmıĢtır. Böylece, deneylerde kullanılmak üzere her bir deneme alanından bir 
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tane olmak üzere toplam 6 adet deneme ağacı belirlenmiĢtir. Deneme alanlarında yeterli sayıda 

ve uygun boyutta Kızılcık ağacı bulunmamasından dolayı deneme alanları arasında farklılığın 

mukayesesi bu çalıĢmada dikkate alınmamıĢtır.  

 

Kızılcığın dünyada yayılma alanı Orta ve Güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya‟yı kapsar. 

Avrupa‟da Kırım ve Ukrayna‟dan Çekoslovakya‟nın güneyi, Belçika ve Fransa‟ya yayılır. 

Asya‟daki yayılma alanı Kafkaslar ve Kuzey, Batı ve Güneybatı Anadolu ve Azerbaycan‟dır 

(Wyman, 1965; Kayacık, 1966). Ülkemizde ise genel olarak yabani formlarda Karadeniz, 

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde sahil ve yüksek kesimlerinde dağlık alanlarda, dere 

yataklarında tek veya gruplar halinde bulunur. Malatya, Bursa, Yalova, Karabük, Ġstanbul 

illerinde sınırlı miktarda aĢılı kızılcık yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Isparta ve EskiĢehir 

dolaylarında Ergen, tüm Karadeniz illerinde Kiren olarak anılır (URL1, 2009). 

 

2.2. Tutkallar ve özellikleri 
Kızılcık odunu yapıĢma direnci deneylerinde; Polivinilasetat (PVAc) tutkalı ile Desmodur-

VTKA (D-VTKA) tutkalı kullanılmıĢtır. Polivinilasetat (PVAc) tutkalı bir polimerizasyon tutkalı 

olup, yapıĢtırma niteliği daha ziyade fizikseldir. Uygulamada beyaz tutkal diye isimlendirilen 

emülsiyon durumundaki polivinilasetat‟ın ana maddesi vinilasetat‟tır.  PVAc tutkalı mobilya 

endüstrisinde montaj tutkalı olarak kullanılmaktadır. Soğuk olarak uygulanabilmesi, kolay 

sürülmesi, çabuk sertleĢmesi, kokusuz ve yanmaz oluĢu ve iĢlenmesi sırasında kesici aletleri 

yıpratmaması gibi avantajlı özellikleri yanında mekanik direnci sınırlı olup uygulandıktan sonra 

sıcaklık arttıkça yumuĢamakta ve 70 °C‟den itibaren bağlantı maddesi görevini gerektiği gibi 

yapamamaktadır (Örs, 1987). Desmodur–VTKA (D-VTKA) tutkalı ise suya ve neme karĢı 

dayanıklı, çözücü içermeyen, tek kompenantlı poliüretan esaslı bir tutkal olup, deniz ve göl 

vasıtalarında, binaların dıĢ cephe, metal ve ahĢap kısımlarının montaj ve onarımlarında tercih 

edilmektedir. Evlerin banyo ve mutfaklarında, buharlı ortamlarda çalıĢılan atölye ve fabrikalarda 

kullanılmaktadır. Yoğunluğu 20 °C‟de 1.1±0.02 g/cm
3
, viskozitesi 25 °C‟ de 14.000±3.000 mPas 

olup, 20 °C sıcaklık ve % 65 bağıl nem ortamında 30 dakikada sertleĢmektedir (Altınok, 1998). 

 

2.3. Yöntem 
Deneylerde kullanılmak üzere belirlenen kızılcık deneme ağaçları kesilerek,  50 cm uzunluktaki 

düzgün gövde kısımları Ģerit atölyesine getirilmiĢtir. Bundan sonra fiziksel,  mekanik ve 

teknolojik özelliklerle ilgili deneylerin yapılması için TS 2470‟e göre kesilerek taslaklar elde 

edilmiĢtir. Daha sonra bu taslaklar test örnekleri kesilinceye kadar oda koĢullarında istiflenerek 

kurutulmaya bırakılmıĢtır. Kurutulan Kızılcık (Cornus mas L.) odununun rutubet miktarı, lif 

doygunluğu noktası rutubeti, odunun alabileceği en yüksek su miktarı, hava kurusu özgül ağırlık, 

tam kuru özgül ağırlık, hücre çeperi maddesi ve hava boĢluğu oranı, hacim yoğunluk değeri ile 

daralma ve geniĢleme yüzdelerinin belirlenebilmesi için taslaklar TS 53, TS 2471, TS 2472, TS 

4083, TS 4084, TS 4085, TS 4086‟da belirtilen ölçü ve esaslara göre kesilmiĢlerdir.  

 

2.3.1. Fiziksel Özellikler 

Rutubet miktarları (r) TS 53 ve TS 2471‟e göre, lif doygunluğu noktası rutubeti     
  

 
 (%) 

eĢitliği ile hesaplanmıĢtır. Burada; βv: Hacmen daralma yüzdesi (%), Y: Hacim yoğunluk değeri 

(g/cm
3
)‟dir. Kızılcık odununun içerisine alabileceği maksimum su miktarı (rmax)                 

     
    

      
       (%) eĢitliği ile hesaplanmıĢtır. Burada; ρç: Hücre çeperi özgül ağırlığı 

(g/cm
3
) olup, Berkel (1970) tarafından yaklaĢık olarak 1.50  g/cm

3
 olarak belirtilmektedir.  

 

Hava kurusu (ρ12) ve tam kuru (ρ0) özgül ağırlık değerleri TS 53, TS 2471, TS 2472‟ye göre 

hesaplanmıĢtır (Örs ve Keskin, 2001). Hacim yoğunluk değeri (Y), özgül ağırlık ölçümlerinin 
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yapıldığı örnekler üzerinden TS 2472‟ye göre hesaplanmıĢtır (Örs ve Keskin, 2001). Odunun 

çalıĢma (daralma-geniĢleme) yüzdelerinin belirlenmesi TS 4083, TS 4084, TS 4085, TS 4086 

standartlarına göre yapılmıĢtır. 

 

Hücre çeperi hacminin (Vç) tespitinde    
  

  
       eĢitliği kullanılmıĢtır (Berkel, 1970). 

Burada; ρ0: Tam kuru özgül ağırlık (g/cm
3
)‟tır. Tam kuru halde ve belirli bir hacimde bulunan 

odun içerisindeki hücre çeperi ve hava boĢluğu hacimlerinin genel hacimdeki oranları toplamı 

(Vç+VH=100) 100‟e eĢittir. Buna göre hava boĢluğu oranı (VH);           eĢitliği ile 

hesaplanmıĢtır. 

 

2.3.2. Mekanik özellikler 
Kızılcık (Cornus mas L.) odununun mekanik özellikleri (liflere paralel basınç direnci (σB//), 

eğilme direnci (σE), elastikiyet modülü (E) ve Ģok direnci (σDE)) TS 2595, TS 2474, TS 2478, TS 

2477‟de belirtilen esaslara göre yapılmıĢtır. Deneyler öncesinde örneklerin iklim odasında 20±2 

°C sıcaklık ve %65±5 bağıl nem Ģartlarında denge rutubetine (%12) gelmeleri sağlanmıĢtır. 

Örnek yoğunlukları deneyden önce, rutubetler ise deneyden sonra belirlenmiĢtir. Rutubetleri 

%12‟den farklı olan örneklerin dirençleri standartlarda belirtilen düzeltme eĢitliklerinden 

yararlanılarak %12 rutubetteki direnç değerlerine çevrilmiĢtir.  

 

Basınç direncine göre odunun statik kalite değeri (Ist)     
    

        
 eĢitliği ile spesifik kalite 

değerleri (Isp) ise     
    

   
     

 eĢitliği ile hesaplanmıĢtır (Berkel, 1963).  

 

Ağaç malzemenin % 12 rutubetteki eğilme direnci ve yoğunluğuna göre eğilmedeki kalite 

faktörü (kE) belirlenmektedir (Örs ve Keskin, 2001). Kızılcık odununun da eğilmeye göre kalitesi  

   
  

         
 eĢitliğine göre hesaplanmıĢtır.  

 

Dinamik kalite değeri çeĢitli ağaç türlerinin Ģok Ģeklindeki etkilere karĢı koyma kabiliyetlerinin 

karĢılaĢtırılması bakımından bir ölçü teĢkil etmektedir (Berkel, 1970). Buna göre Kızılcık odunu 

için dinamik kalite (kD) değeri    
   

   
  eĢitliği ile hesaplanmıĢtır. 

 

2.3.3. Teknolojik özellikler 

Kızılcık (Cornus mas L.) odununun teknolojik özellikleri olarak Brinell sertlik ve yapıĢma 

direnci deneyleri TS 2479 ile TS 5430‟da belirtilen esas ve ölçülere göre yapılmıĢtır. YapıĢma 

direnci değerleri ġekil 1‟de gösterilen örneklerde polivinilasetat (PVAc) ile Desmodur-VTKA 

(D-VTKA) tutkalı kullanılarak Üniversal Test Cihazında 50 mm/dak hızla kuvvet uygulanarak 

belirlenmiĢtir (Anonymous, 1991). 

 
ġekil 1. YapıĢma direnci test örnekleri 
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3. Bulgular 
 

3.1. Fiziksel özellikler 
Fiziksel özelliklerden; rutubet miktarı, lif doygunluğu noktası rutubeti, odunun alabileceği en 

yüksek su miktarı, hava kurusu özgül ağırlık, tam kuru özgül ağırlık, hücre çeperi maddesi ve 

hava boĢluğu oranı, hacim yoğunluk değeri ile daralma ve geniĢleme yüzdeleri belirlenmiĢ olup, 

sonuçlar örnek sayısı (N), aritmetik ortalama (X), minimum değer (Xmin), maksimum değer 

(Xmax), değiĢim geniĢliği (R), standart sapma (S), varyans (S
2
), varyasyon katsayısı (V), güven 

aralığı (G.A) dikkate alınarak Tablo 1‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo 1. Kızılcık odunu fiziksel özelliklerine ait değerler  

S
im

g
e 

r (%) LDN (%) 

Maksimum 

su miktarı 

(%) 

Hava kurusu 

özgül ağırlık 

(g/cm3) 

Tam kuru 

özgül ağırlık 

(g/cm3) 

Hücre çeperi 

maddesi 

oranı (%) 

Hava 

boĢluğu 

oranı (%) 

Hacim-

yoğunluk değeri 

(g/cm3) 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

X 13.341 26.211 70.970 0.947 0.904 60.26 39.74 0.726 

Xmin 13.080 22.468 62.867 0.900 0.858 57.200 34.933 0.694 

Xmax 13.614 30.097 77.425 1.025 0.976 65.066 42.800 0.768 

R 0.534 7.629 14.558 0.125 0.118 7.866 7.867 0.074 

S 0.147 2.278 3.524 0.034 0.036 2.408 2.408 0.0189 

S2 0.0021 5.189 12.418 0.0011 0.0012 5.798 5.798 0.00035 

V 1.101 8.691 4.965 3.590 4.004 3.996 6.059 2.603 

t0,05 0.023 0.360 0.557 0.005 0.005 0.38 0.38 0.002 

G.A 13.364-

13.317 

26.571-

25.851 

71.527-

70.413 

0.952-0.941 0.909-0.899 60.64-59.88 40.12-

39.36 

0.728-0.723 

r: Rutubet, N: Örnek sayısı, X: Aritmetik ortalama, Xmin: Minimum değer, Xmax: Maksimum değer, R: DeğiĢim geniĢliği, S: Standart sapma, S2: 
Varyans, V: Varyasyon katsayısı,  t0,05: Ortalamanın ± değeri, G.A: % 95 Güven aralığı 

 

Kızılcık odunun çalıĢması ile ilgili yapılan deneyler sonucu bulunan boyuna, radyal, teğet ve 

hacimsel daralma ile geniĢleme yüzdelerinin aritmetik ortalaması,  minimum ve maksimum 

değerleri, değiĢim geniĢliği, standart sapması, varyansı, varyasyon katsayısı, ortalamanın ± 

değeri, güven aralığı Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo 2. Kızılcık odununun daralma ve geniĢleme yüzdeleri (%)                   

Simge 
Daralma yüzdesi (%) GeniĢleme yüzdesi (%) 

βl β t β r β v αl α t α r α v 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

X 0.25 10.80 7.36 18.41 0.21 12.81 9.14 22.16 

Xmin 0.04 9.95 6.15 16.85 0.09 11.59 6.77 18.78 

Xmax 0.47 11.84 8.75 20.59 0.34 13.93 11.42 24.32 

R 0.43 1.89 2.60 3.74 0.25 2.34 4.65 5.54 

S 0.16 0.63 0.72 1.12 0.08 0.82 1.50 1.46 

S2 0.02 0.39 0.51 1.25 0.006 0.67 2.25 2.13 

V 64 5.83 9.78 6.17 38.09 6.40 16.41 6.64 

t0,05 0.02 0.11 0.13 0.20 0.01 0.14 0.27 0.26 

G.A 0.27-0.22 10.91-10.68 7.49-7.22 18.34-17.93 0.22-0.19 12.95-12.66 9.41-8.86 22.22-21.69 
βl: Boyuna yöndeki daralma yüzdesi, βt: Teğet yöndeki daralma yüzdesi, βr: Radyal yöndeki daralma yüzdesi, βv: Hacimsel daralma yüzdesi, αl: 

Boyuna yöndeki geniĢleme yüzdesi, αt: Teğet yöndeki geniĢleme yüzdesi, αr: Radyal yöndeki geniĢleme yüzdesi, αv: Hacimsel geniĢleme yüzdesi 
 

Kızılcık odununun daralma ve geniĢleme yüzdesi en fazla teğet yönde olmaktadır. Bunu radyal 

yön izlemekte, boyuna yöndeki daralma ve geniĢleme yüzdesi ise dikkate alınmayacak kadar 

küçük bulunmuĢtur.  
 

3.2 Mekanik özellikler 
Mekanik özelliklerden; liflere paralel basınç direnci, eğilme direnci, elastikiyet modülü, Ģok 

direnci yüzdeleri belirlenmiĢ ve sonuçlar örnek sayısı (N), aritmetik ortalama (X), minimum 

değer (Xmin), maksimum değer (Xmax), değiĢim geniĢliği (R), standart sapma (S), varyans (S
2
), 

varyasyon katsayısı (V), güven aralığı (G.A) dikkate alınarak Tablo 3‟te verilmiĢtir. 
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Tablo 3. Kızılcık odunu mekanik özelliklerine ait değerler 
Simgeler Liflere paralel basınç 

direnci (kg/cm2) 

Eğilme direnci 

(kg/cm2) 

Elastikiyet modülü 

(kg/cm2) 

ġok direnci 

(kgm/cm2) 

N 30 30 30 30 

X 579.88 978.737 59320.13 0.769 

Xmin 473.2 754.8 47477 0.295 

Xmax 722 1105.1 69444.1 2.100 

R 248.8 350.3 21967.1 1.805 

S 81.134 117.858 7879.81 0.748 

S2 6582.725 13890.508 62091405.63 0.559 

V 13.991 12.041 13.28 97.269 

t0,05 14.759 21.518 1438.7 0.13 

G.A 594.693-565.067 1000.255-957.219 60758.83-57881.43 0.905-0.633 

 N: Örnek sayısı, X: Aritmetik ortalama, Xmin: Minimum değer, Xmax: Maksimum değer, R: DeğiĢim geniĢliği, S: Standart sapma, S2: Varyans, V: 
Varyasyon katsayısı,  t0,05: Ortalamanın ± değeri, G.A: % 95 Güven aralığı 

  

Odunun statik kalite değeri pratikte direnç bakımından yüksek istekler gösteren kullanıĢ yerleri 

için önemli bulunmaktadır. Kızılcık odununun liflere paralel yönde basınç direncine ait statik 

kalite değeri 6.123 olarak hesaplanmıĢ olup, yapraklı ağaçlar arasında statik kalite değeri orta 

olan ağaçlar grubuna girmektedir  (Berkel, 1970). Spesifik kalite değeri ise; 6.466 olarak 

hesaplanmıĢtır. 

 

Eğilmedeki kalite faktörü ise kE =10.335 olarak bulunmuĢ olup, buna göre Kızılcık yapraklı 

ağaçlar arasında eğilmeye göre kalite değeri düĢük olan ağaçlar grubuna girmektedir (Örs ve 

Keskin, 2001). 

 

Dinamik kalite değeri çeĢitli ağaç türlerinin Ģok Ģeklindeki etkilere karĢı koyma kabiliyetlerinin 

karĢılaĢtırılması bakımından bir ölçü teĢkil etmekte olup Kızılcık odununun dinamik kalite 

değeri kD =0.858 olarak hesaplanmıĢtır. Bu değere göre kızılcık odunu, yapraklı ağaçlar için sert 

ağaç ve dinamik kalite değeri orta olan ağaçlar grubuna girmektedir (Berkel, 1970). 

 

3.3. Teknolojik özellikler 

Teknolojik özelliklerden; Brinell sertlik ve yapıĢma direnci değerleri belirlenmiĢ ve sonuçlar 

örnek sayısı (N), aritmetik ortalama (X), minimum değer (Xmin), maksimum değer (Xmax), 

değiĢim geniĢliği (R), standart sapma (S), varyans (S
2
), varyasyon katsayısı (V), güven aralığı 

(G.A) dikkate alınarak Tablo 4‟te verilmiĢtir. 

 
Tablo 4. Kızılcık odununun Brinell sertlik ve yapıĢma direnci değerleri  

Simgeler Brinell sertlik değeri (kg/mm2) YapıĢma direnci (N/mm2) 
 HB// HBr HBt PVAc D-VTKA 

N 30 30 30 30 30 

X 11.16 6.49 7.64 9.96 6.88 

Xmin 8.09 4.71 5.45 8.12 5.10 

Xmax 15.69 10.37 11.58 10.92 9.33 

R 7.60 5.66 6.13 2.80 4.23 

S 2.567 1.685 1.716 0.998 1.528 

S2     6.589 2.839 2.944 0.996 2.334 

V 23 25.963 22.460 10.015 22.209 

t0,05 0.47 0.30 0.31 0.18 0.27 

G.A 11.628-10.692 6.797-6.183 7.953-7.327 10.147-9.783 7.158-6.602 

N: Örnek sayısı, HBıı: Liflere paralel yöndeki sertlik, HBr:: Radyal yöndeki sertlik, HBt: Teğet yöndeki sertlik, X: Aritmetik ortalama, Xmin: 

Minimum değer, Xmax: Maksimum değer, R: DeğiĢim geniĢliği, S: Standart sapma, S2: Varyans, V: Varyasyon katsayısı,  t0,05: Ortalamanın ± 

değeri, G.A: % 95 Güven aralığı 
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Hesaplanan Brinell sertlik değerlerine göre (HB=7,07 kg/mm
2
) Kızılcık çok sert ağaçlar 

grubuna girmektedir (Örs ve Keskin, 2001). Brinell sertlik değeri en yüksek liflere paralel yönde 

elde edilmiĢ olup, bunu teğet ve radyal yönler izlemektedir. Yapılan yapıĢma direnci deneylerine 

göre, PVAc tutkalı ile yapıĢtırılmıĢ kızılcık odununun yapıĢma direnci, D-VTKA tutkalından 

daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Tablo 5‟de Kızılcık odununa ait tespit edilen bazı fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri 

toplu olarak verilmiĢtir.  

 
Tablo 5. Kızılcık odununun bazı fiziksel, mekanik ve teknolojik özellikleri 

Özellikler  Sembol  Ortalama 

Rutubet Miktarı (%) r 13.341 

Lif Doygunluk Noktası Rut. (%) LDN 26.211 

Maksimum Su Miktarı (%) rmax 70.970 

Hava Kurusu Özgül Ağırlık (g/cm3) ρ12 0.947 

Tam Kuru Özgül Ağırlık (g/cm3) ρ0 0.904 

Hücre Çeperi Maddesi Oranı (%) Vç 60.26 

Hava BoĢluğu Oranı (%) VH 39.74 

Hacim Yoğunluk Değeri (g/cm3) Y 0.726 

Boyuna Daralma (%) β l 0.25 

Teğet Daralma (%) β t 10.80 

Radyal Daralma (%) β r 7.36 

Hacimsel Daralma (%)  β v 18.41 

Boyuna GeniĢleme (%) α l 0.21 

Teğet GeniĢleme (%) α t 12.81 

Radyal GeniĢleme (%) α r 9.14 

Hacimsel GeniĢleme (%) α v 22.16 

Liflere Paralel Bas. Dir. (kg/cm2) σB// 579.88 

Eğilme Direnci (kg/cm2) σE 978.737 

Elastikiyet Modülü  (kg/cm2) E 59320.13 

ġok Direnci (kgm/cm2) σDE 0.769 

Liflere Par. Brinell Sert. (kg/mm2) HB// 11.16 

Radyal Yön. Brinell Sert.(kg/mm2) HBr 6.49 

Teğet Yön. Brinell Sert. (kg/mm2) HBt 7.64 

YapıĢma Dir. PVAc Tut. (N/mm2) δM 9.96 

YapıĢma Dir. D-VTKA Tut. (N/mm2) δM 6.88 

 

Deneyler öncesi ve sonrası yapılan ölçümlerde ortalama hava kurusu denge rutubeti %13, lif 

doygunluk noktası ise %26.2 olarak bulunmuĢtur. Ġçerisine alabileceği en yüksek su miktarı ise 

%70.97 olup, Cupressus sempervirens, Fraxinus oxycarpa, Eucalyptus rostrata’nın içerisine 

alabileceği en yüksek su miktarından düĢük bulunmuĢtur. Bu da kızılcığın yoğun ve ağır 

olduğunu göstermektedir ki yoğun ve ağır odunlu ağaçlar gevĢek ve hafif ağaçlara göre içerisine 

daha az su almaktadır (Berkel, 1970). Aynı zamanda hava boĢluğu oranının düĢük olması da 

(%39.74) bunu desteklemektedir.  

 

Ağaç malzemenin çeĢitli kullanım yerlerinde karĢılaĢacağı etkiler bakımından fiziksel özellikler 

çok büyük önem taĢımaktadır. Özgül ağırlık; odunun termik, akustik, mukavemet, tutkallama, 

kurutma, emprenye ve iĢlenebilme özelliklerini doğrudan etkileyen önemli bir kriterdir.  

 

Kızılcık (Cornus mas L.) odununun özgül ağırlık değerleri yüksek bulunmuĢtur. Hücre çeperi 

maddesi oranının yüksek (%60.26) ve hava boĢluğu oranının düĢük (%39.74) çıkması da özgül 

ağırlığının yüksek olmasını desteklemektedir (Bozkurt ve Göker, 1996). Kızılcık odununun 

özgül ağırlığı Cupressus sempervirens, Juniperus exelsa, Juniperus foetidissima, Quercus 
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dschorochensis, Quercus petrea, Fagus orientalis, Castanea sativa, Fraxinus oxycarpa, 

Eucalyptus rostrata, Robinia pseudoacacia, Juglans nigra ağaç türlerinin özgül ağırlıklarından 

daha yüksektir. Bu ise, kızılcık odununun yüksek özgül ağırlığa sahip ağaçlardan biri olduğunu 

göstermektedir. Bunun sonucunda kızılcık odununun çok miktarda sürtünme ve aĢınmaya maruz 

kalan yerlerde kullanımının uygun olacağı söylenebilir.  

 

Odunun ağırlığı ve hacmi LDN üstündeki rutubetlerde kolay belirlenebilmektedir. Bu nedenle, 

doygun haldeki hacme (Vd) göre tam kuru odun maddesi miktarını (m0)  ifade eden hacim-

yoğunluk değeri uygulamada önem kazanır. Kağıt endüstrisi gibi bazı kullanım yerlerinde yaĢ 

haldeki odunun birim hacminden elde edilecek tam kuru odun miktarı bilinmek istenmektedir 

(Örs ve Keskin, 2001).  Kızılcık odununun hacim-yoğunluk değeri ise 0.726 g/cm
3
 olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

Ağaç malzemenin daralma ve geniĢleme yüzdeleri odunun değiĢik yönlerine göre farklılık 

göstermektedir. Odunun daralma ve geniĢleme oranı en az boyuna yönde gerçekleĢirken bunu 

sırasıyla radyal ve teğet yönler izlemektedir. Kızılcık odununun hacimsel daralma yüzdesi 

%18.41 ve hacimsel geniĢleme yüzdesi ise %22.16 olarak bulunmuĢtur. Ayrıca, radyal ve teğet 

yönlerdeki daralma miktarları birçok ağaç türünden daha yüksek bulunmuĢtur ki bu, kızılcık 

odununun yüksek özgül ağırlığı ile açıklanabilir (Berkel, 1970; Bozkurt ve Göker, 1996). Bu 

durumda, odunun çalıĢmasının önemli olduğu kullanım yerlerinde Kızılcık‟ın tercih edilmemesi 

önerilebilir. 

 

Basınç direnci, ağaç malzemenin yapılarda, el sanatları ve sanayide kullanılmasında önemli bir 

yere sahiptir. Kızılcık odununun liflere paralel basınç direnci 579.88 kg/cm
2
 olarak bulunmuĢ 

olup, Cupressus sempervirens, Juniperus exelsa, Juniperus foetidissima, Quercus 

dschorochensis, Castanea sativa, Fraxinus oxycarpa, Eucalyptus rostrata, Juglans nigra gibi 

ağaç türlerinin liflere paralel basınç direncinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, 

özgül ağırlığı yakın olan türlere göre (Robinia pseudoacacia ve Buxus sempervirens) ise düĢük 

bulunmuĢtur. Bu düĢük değer, çalıĢmada araĢtırılmamıĢ olmakla birlikte, örneklerin lif açısının 

büyümesi ve lignin oranı ile iliĢkilendirilebilir (Berkel, 1970). Bunun sonucunda, Kızılcık 

odununun yapılarda, el sanatları ve sanayide kullanılmasının mukavemet açısından sorun 

oluĢturmayacağı söylenebilir.  

 

Ağaç malzeme uygulamada kullanıldığı yerlerde özellikle yapılarda kullanılması durumunda, 

çoğunlukla eğilme etkisi yapan yüklemelere karĢı koymak zorunda kalmaktadır (Berkel, 1970). 

Bu bakımdan ağaç malzemelerin eğilme direnci uygulamada önem arz etmektedir. ÇalıĢmada 

Kızılcık odununun eğilme direnci 978.737 kg/cm
2
 olarak belirlenmiĢ olup, ağaç türleriyle 

karĢılaĢtırıldığında çoğu ağaç türünün eğilme direncinden daha yüksektir. Ancak; Cupressus 

sempervirens, Quercus dschorochensis, Quercus petrea, Fagus orientalis, Fraxinus oxycarpa ve 

Robinia pseudoacacia gibi ağaçlardan daha düĢük bulunmuĢtur. Buna göre, uygulamada 

eğilmeye zorlayan kuvvetlerin etkisinin yoğun olduğu yerlerde Kızılcık odunun kullanılabileceği 

söylenebilir. Kızılcık odununun elastiklik modülü ise 59320.13 kg/cm
2
 olarak bulunmuĢ olup, 

yukarda bahsedilen bazı ağaç türlerinden daha düĢük değerde bulunmuĢtur. Elastiklik modülü 

küçüldükçe cisimler elastikleĢeceğinden (Örs ve Keskin, 2001), Kızılcık odunu bu ağaç 

türlerinden daha elastiktir.  

 

Dinamik eğilme (ġok) direnci, ağaç malzemenin ani tesir eden kuvvetlere karĢı koyma gücüdür. 

Spor aletleri, ambalaj sandıkları, taĢıt araçları, makineler, köprüler, merdivenler ve kulelerde 

kullanılan ağaç malzemeler Ģok Ģeklindeki dinamik yükler etkisinde kalmaktadır. Bu gibi 

kuvvetlere karĢı direnci yüksek olan diĢbudak gibi odunlarda kırılma yüzeyleri kıymıklı olup, 
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Ģok etkisine direnci düĢük olan gevrek odunlarda ise kırılma kesitleri düz veya kısa kıymıklıdır 

(Örs ve Keskin, 2001). ġok direnci deneyi uygulanmıĢ örnekler incelendiğinde kırılma 

yüzeylerinin kıymıklı oldukları görülmektedir. Bu da kızılcık odununun Ģok etkisine karĢı 

direncinin yüksek olduğunu göstermektedir. Kızılcık odununun Ģok direnci 0.769 kgm/cm
2
 

olarak bulunmuĢ olup, ani tesir eden kuvvetlere karĢı koyma gücü yüksektir. 

 

Ağacın belirli maksatlar için teknik bakımdan kullanıĢlılığı ve iĢlenme kabiliyeti sertliği ile ilgili 

bulunmaktadır. Yapılar içinde zemin döĢeme tahtaları ve parkeler yürüme ile devamlı sürtünme 

ve çarpma yapan kuvvetlerin etkisi altındadır. Bunun için bu gibi yerlerde sert ağaç odunlarının 

kullanılması daha uygun olmaktadır. Kızılcık odununun liflere paralel sertlik değeri 11.16 

kg/mm
2
 olarak bulunmuĢtur. Bu değer Fraxinus oxycarpa hariç önceden bahsedilen diğer ağaç 

türlerinden yüksek çıkmıĢtır. Bu yüksek değer Kızılcık odununun yüksek özgül ağırlığı ve 

yüksek hücre çeper maddesi oranı ile açıklanabilir. Yine teğet yöndeki sertlik değeri 7.64 

kg/mm
2
 bulunmuĢ olup, bu da Kızılcığın sert ağaçlar grubuna girdiğini göstermektedir. Bunun 

sonucunda, Kızılcık odununun devamlı sürtünme ve çarpma yapan yerlerde kullanımının uygun 

olacağı söylenebilir. 

 

Odundan elde edilen ahĢap malzemenin sandalye, mobilya, tekne yapımı, baston, süs eĢyası gibi 

yerlerde yapıĢtırılması gerekmektedir. Bunun için ahĢap malzemelerin birbirleriyle kuvvetli bir 

Ģekilde birleĢtirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu ise iyi bir yapıĢma direnciyle sağlanır. 

Bunu sağlayacak maddelerin de dikkatli ve özenli bir Ģekilde seçilmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde teknik, ekonomik ve kalite yönünden büyük kayıplar yaĢanır. Kızılcık odununun 

yapıĢma deney sonuçlarına göre PVAc tutkalı ile yapılan yapıĢtırmada yapıĢma direnci 9.96 

N/mm
2
, D-VTKA tutkalı ile yapılan yapıĢma direncinde ise 6.88 N/mm

2
 bulunmuĢtur. Buna göre 

Kızılcık odunu ile yapılan malzemelerin yapıĢtırılmasında PVAc tutkalının kullanımı daha 

uygun olacaktır. 

 

Kızılcık odununun yüksek özgül ağırlığı, elastik ve sert olmasının sebebiyle, sandalye, baston, 

değirmen diĢlisi, dokuma sanayinde mekik, tespih, havan, tuzluk, kaĢık, oyuncak, biblo gibi ev 

ve süs eĢyaları, el sanatları, tornacılık, müzik aletleri, ölçüm cetvelleri ve benzeri malzemelerin 

yapımında kullanımı uygun görülmektedir. 

 

Kızılcık odununun fiziksel, mekanik ve teknolojik özelliklerinin yanı sıra meyvesi, çiçekleri, 

yaprakları ve kabukları ile ilgili de yapılmıĢ çalıĢmalar olup, faydalı birçok özelliğinden 

bahsedilmektedir.  

 

Sonuç olarak; kızılcık hem odun özellikleri hem de tali ürün diye sayabileceğimiz yaprak, 

meyve, çiçek vb özellikleri açısından oldukça değerli bir ağaç türümüzdür. Bu nedenle, 

ülkemizde geniĢ bir yayılıĢı olan ve tabi olarak yetiĢen kızılcığın geliĢtirilmesi, bakımı ve 

korunmasına yönelik özel silvikültür, ağaçlandırma ve amenajman bakımlarından önlemler 

alınması, bu denli değerli bir türümüzün ekonomiye kazandırılması açısından önem taĢımaktadır.  
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Özet 
Bu çalıĢmada, aynı yaĢlı, karıĢık ve doğal bir Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Karaçam (Pinus nigra 

Arnold) meĢceresinde tek ağaçlarda yıllık halka kalınlığının gövde yüksekliği boyunca düĢey olarak 

değiĢimi incelenmiĢtir. AraĢtırmada, Burdur yöresinde orta yaĢlı, doğal yoldan gelmiĢ ve bir karıĢık 

meĢcereden Kızılçam (5) ve Karaçam (5) toplam 10 örnek ağaç seçilmiĢtir. Örnek ağaçlar kütük 

yüksekliğinden kesilmiĢ, gövde üzerinde dipten tepe tomurcuğuna kadar 2m aralıklarla alınan gövde 

kesitlerine bağlı olarak da gövde analizi yapılmıĢtır. Gövde kesitlerinde 5‟er yıllık periyotlardaki çap 

artımları belirlenerek, periyotlara ait ölçümler yapılmıĢtır. Göğüs yüksekliğindeki çap artımı standart 

(100) kabul edilerek diğer yüksekliklerdeki çap artımları rölatif olarak belirlenmiĢtir. Çap artımının kesit 

yüksekliğine bağlı olarak değiĢimi istatistiki olarak, faktöriyel varyans analizi ile ağaç türü, yaĢ, kesit 

yüksekliği (boy) ve iki yönlü ve üç yönlü etkileĢimlerin olup olmadığı test edilmiĢtir. Ölçümler ile elde 

edilen yıllık halka kalınlığı tür, yaĢ ve boy basamakları halinde türler için ayrı ayrı tablolar halinde 

gösterilmiĢtir.   

 

Anahtar Kelimeler: Kızılçam, Karaçam, yıllık halka kalınlığı, gövde analizi, göğüs çapı. 

 

Abstract 

The aim of this study is to determine the effects on annual ring thickness of stem height on Calabrian pine 

(Pinus brutia Ten.) and Crimean pine (Pinus nigra Arnold) sample tree. Diameter at breast height, total 

height and diameters outside bark at intervals of 2 m from the stump to the top of the tree were measured 

on 10 sample trees. Stem sections were determined by 5- year periods diameter increments, 

measurements were made of the periods. Standard as  diameter increment at breast height (100) by 

accepting the other heights were determined as relative increments of diameter. Sectional diameter 

increment, depending on the height difference as a statistical, factorial analysis of variance with the tree 

type, age, cross-sectional height (height) and interactions (two ways and three ways) and has been tested 

with that. Measurements obtained by the annual ring thickness in steps of  age and height for the species 

defined as tables shown separately. 

 

Keywords: Pinus brutia Ten., Pinus nigra Arnold, annual ring thickness, stem analyses, diameter at 

breast height.   

 

1. Giriş 

Orman dinamiği, farklı geliĢme çağlarında ve farklı yetiĢme ortamlarında bulunan çok sayıda 

meĢcere tiplerinin oluĢturduğu bir orman alanının insan ve doğal müdahalelerle zamana ve 

mekâna göre yapı ve kuruluĢunun değiĢmesini ifade eder. Orman, biyolojik bir ekosistem olup 

bilinmesi gereken bir dizi biyolojik sebep- sonuç iliĢkilerine göre çalıĢmaktadır (Fırat, 1973; 

Assmann, 1970; Kalıpsız, 1982).   

 

Orman Hasılat Bilgisinin amacı, ürün ve hizmet miktarını tahmine yarayan yöntem ve araçları 

tanıtmaktır. KuĢkusuz, orman iĢletmesini planlamak ve yönetmek, gerekli kararları alabilmek 

için, ormanın üretim gücünün, bugünkü ve gelecekteki üretim miktarının bilinmesi 

gerekmektedir (Kalıpsız, 1984; Oliver and Larson, 1996).  
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Gövde biçimi, oran değerleri olarak; çap düĢüĢü, çap oranı veya Ģekil katsayısı ile 

tanımlanmaktadır (Loetsch et al., 1973; Kalıpsız, 1984). Ağacın gövde dolgunluğu yönünden 

ortasındaki çap ta önemlidir. Göğüs çapındaki geliĢmenin, bu noktaya yansıma durumunun 

incelenmesi yararlı görülmüĢtür. Önemli bir hacim elemanı olan gövde dolgunluğunda, ne yönde 

değiĢiklik meydana geldiğinin bilinmesi gereklidir. Göğüs çapına göre düzenlenmiĢ bulunan 

hacim ve hacim artımı tablolarından yapılan değerlendirmelerde, bazı yanılgılar ortaya 

çıkabileceği kuĢkusu, söz konusu olmaktadır.   

Gövde kesitindeki yıllık halkaların kalınlıkları ve bahar- yaz odunu payları da değiĢiktir. En 

dipten alınan kesit hariç, diğerlerinde genellikle özden dıĢa doğru yıllık halkalar daralmaktadır. 

Yıllık halka geniĢliği; hava hallerine, ağacın genetik özelliğine, yaĢına sosyal durumuna ve 

meĢcere sıklığına göre değiĢmektedir. Yıllık halka geniĢliğindeki farklılıklar, odunun heterojen 

olmasına yol açmaktadır. Biçimi ve hacmi de ağacın yaĢına, genetik özelliklerine ve durumuna 

göre değiĢmektedir. Fakat genellikle ağaç gövdesinin dip kısmı nayloit, ortası paraboloit ya da 

silindire yakın, uç kısmı koni biçimindedir.  

 

MeĢcere hacim elemanlarından önemli birisi de çaptır. Çapta meydana gelen geliĢme, meĢcere 

göğüs yüzeyi ve hacim üzerinde etkilidir. Hasılat çalıĢmalarında, göğüs çapı esas alınarak, bunun 

geliĢmesi incelenir. Göğüs çapında meydana gelen büyümenin, ağacın diğer bölümlerine de ne 

oranda yansıdığının görülebilmesi için dip çap ve ağacın ortasındaki çapında (d0.5) izlenmesi 

(Eler, 1988; Eler ve Keskin, 1991) yeterli görülmüĢtür. Fakat bunun daha iyi açıklanabilmesi için 

yapılacak bu çalıĢmanın amacı, Burdur yöresindeki bir Kızılçam ve Karaçam doğal karıĢık 

meĢceresinde gövde üzerindeki yıllık halka değiĢimine etkisini incelenmesidir. Ayrıca, 

çalıĢmamızın sonuçları özellikle Dendrometri ve Orman Hasılat Bilgisi bilimleri ile diğer 

ormancılık bilim dalları için yararlı bilgiler verecektir. ÇeĢitli ormancılık faaliyetlerinde çalıĢan 

uygulayıcılara da doğrudan katkısı olacaktır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Materyal 

ÇalıĢmamızda, örnek ağaçlar Burdur Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Ağlasun Orman ĠĢletme ġefliği 

sınırları içersindeki Kızılçam (ortalama yaĢ, çap ve boy sırasıyla 67 yıl, 18.58cm ve 14m‟dir) ve 

Karaçam (ortalama yaĢ, çap ve boy sırasıyla 83, 18.66cm ve 15.13m‟ dir) karıĢık meĢceresinden 

elde edilmiĢtir. Örnek ağaçların galip ve ortak galip olması yanı sıra tepesi kırık, çatallı tepe ya 

da gövdeye sahip olan ve düzgün gövdeli olmayan ağaçların seçilmemesine özen gösterilmiĢtir. 

KesilmiĢ örnek ağacın boyu Ģeritmetre ile ölçüldükten sonra, 2 m aralıklar da (0.3, 1.3, 3.3 vb.) 

tepe tomurcuğuna kadar gövde üzerindeki farklı yüksekliklere kesitler alınmıĢtır. Böylece toplam 

10 örnek ağaç üzerinde iĢlemler yapılmıĢtır. Gövde kesitleri üzerindeki yıllık halka kalınlıkları 

bir stereomikroskop ile 0.01 mm hassasiyetle ölçülmüĢtür. 

 

2.2. Yöntem  

Örnek ağaçlardan elde edilen veriler, SPSS For Windows Ver. 17.0 bilgisayar istatistik paket 

programından yararlanılarak bilgisayar ortamında veri kütüklerine kayıt edilmiĢtir. Kızılçam ve 

Karaçam ağaç türlerinde yıllık halka kalınlığının değiĢimi, gövde üzerinde belirli yüksekliklerde 

ve yaĢlarda karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca, yıllık halka kalınlığının; gövde yüksekliği ve yaĢ iliĢkileri 

tür içinde incelendiği gibi türler arasında karĢılaĢtırmalar da yapılmıĢtır. Varyans analizi grup 

ortalamalarının farklı olup olmadığının test etmekte kullanılmıĢtır. Ortalamaların farklılığını test 

etmek için F istatistiği uygulanmıĢtır. Test sonucu gruplar farklı bulunursa, Duncan testi ile farklı 

olanlar belirlenmiĢtir. Bağımsız değiĢken gruplarının bağımlı değiĢken üzerinde temel etkisinin 

bulunduğu ya da bulunmadığı kararına varılmıĢtır. Faktöriyel varyans analizi ile ağaçlarda yıllık 
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halka kalınlığının gövde üzerindeki değiĢimi aritmetik ortalamalar bakımından karĢılaĢtırılmıĢtır 

(Kalıpsız, 1981).  

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Yıllık halka geniĢliğinin gövdenin belirli yüksekliklerindeki değiĢmeleri, serbest büyüyen 

ağaçlarda yıllık halka gövdenin dip kısmından itibaren yukarıya doğru ya aynı geniĢlikte ya da 

artmakta fakat daha yukarı yüksekliklerde ise biraz daralarak meydana gelir ve gövde konimsi 

bir hal alır (Courbert, 1999; Courbert ve Houllier, 2002). Çap artımının en küçük olduğu 

noktadan sonra, yıllık halkanın gövdenin yukarısına doğru geniĢlemesi baĢlangıçta yavaĢ 

olmakta sonra tepenin baĢladığı yere doğru daha hızlanmaktadır. AĢağıdaki Tablo 1 ve 2‟de, beĢ 

çam üzerinde yapılan gövde analizinden elde edilmiĢ, belirli yüksekliklerdeki, 5 yıllık ortalama 

çap artımlarını, göğüs çapı artımı 100 kabul edildiğine göre diğer noktalardaki rölatif artım 

miktarlarını göstermektedir.     

Tablo 1. Kızılçamda, göğüs çapı artımı 100 kabul edildiğinde yaĢlara göre çeĢitli yüksekliklerdeki, 5 

yıllık rölatif artım miktarları  

Kesit  

yüksekliği (m) 
20 30 40 50 60 70 80 

0.3 96 87 116 107 105 69 94 

1.3 100 100 100 100 100 100 100 

3.3 --- 129 122 138 117 137 120 

5.3 --- 99 103 160 158 168 190 

9.3 --- --- --- 160 133 182 279 

11.3 --- --- --- --- 145 159 322 

 
Tablo 2. Karaçamda, göğüs çapı artımı 100 kabul edildiğinde yaĢlara göre çeĢitli yüksekliklerdeki, 5 

yıllık rölatif artım miktarları  

 
Kesit  

yüksekliği (m) 

20 30 40 50 60 70 80 90 

0.3 73 89 76 92 106 110 127 130 

1.3 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3   122 130 143 103 118 98 

5.3    146 214 168 143 120 

7.3     186 127 194 152 

9.3      125 163 189 

11.3        185 

 

AraĢtırmalar ağaç türüne, yaĢına boylanmanın seyrine, yetiĢme ortamı koĢullarına, iĢgal 

sahasına, ağaç sosyal sınıfına göre, bir meĢcerede yetiĢen ağaçların gövdesinin aĢağı 

kısımlarındaki bir noktada yıllık halka geniĢliğinin en küçük bir miktara düĢtüğünü ve bu 

noktadan aĢağı ve yukarı kısımlara doğru halka geniĢliğinin arttığını göstermiĢtir. Bu en küçük 

nokta aynı ağaç üzerinde sabit olmayıp vejetasyon periyodu koĢullarına göre yıldan yıla 
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değiĢmektedir. Ağaç gövdesi üzerinde çap artımı, yukarıdan aĢağıya doğru azalmakta, bir 

noktada en küçük miktara düĢtükten sonra tekrar aĢağıya doğru büyümektedir. Bu en düĢük 

artımın olduğu noktanın çeĢitli koĢullar altında hangi yükseklikte meydana geldiğini tespit için 

çeĢitli araĢtırmalar yapılmıĢtır (Tasissa ve Burkhart, 1998). Elde edilen sonuçlar aynı olmamakla 

beraber en küçük çap artımı noktası, çeĢitli ağaç sınıflarında ve yıldan yıla yerini 

değiĢtirmektedir. Topçuoğlu (1940), bu noktayı ortalama olarak gövde boyunun aĢağıdan 

itibaren %20.8 yüksekliğinde, 1.3- 6.7 m yükseklik arasında bulunduğunu belirtmektedir. 

Vanselow (1941) ise bu yeri ortalama olarak 7- 9m yükseklikte tespit etmektedir.  

Tablo 3‟ te yapılan faktöriyel varyans analizi tablosuna göre;  

  

- Rölatif artımın değiĢimi yönünden türler arasındaki fark anlamlıdır (F=9.150 ve p=0.003) 

- Rölatif artımın değiĢimi yönünden kesit yükseklikleri arası fark anlamlıdır (F=16.431 ve 

p=0.0001)‟dir. 

- Ağaç türü ve yaĢ değiĢkenlerinin etkileri birlikte incelendiğinde (etkileĢim), rölatif artım 

miktarını ağaç türü ve yaĢın birlikte etkilediği görülmektedir (F=3.938 ve p= 0.001). Bu 

etkileĢimlerin daha kolay anlaĢılması için Tablolar aĢağıda verilmiĢtir. 

- Rölatif artım, tür ve boy etkileĢiminden de etkilenmektedir. Aynı biçimde yaĢx boy etkileĢimi 

de rölatif artım miktarında etkili bulunmuĢtur.   

 
Tablo 3. Ağaç türü, yaĢ ve boy‟ a göre rölatif artımın ANOVA sonuçları    

 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 219072.567
a
 67 3269.740 3.912 .000 

Intercept 1343443.507 1 1343443.507 1607.456 .000 

tur 7647.250 1 7647.250 9.150 .003 

yas 7750.071 7 1107.153 1.325 .247 

boy 82395.005 6 13732.501 16.431 .000 

tur * yas 19748.777 6 3291.463 3.938 .001 

tur * boy 12946.638 5 2589.328 3.098 .012 

yas * boy 38718.490 25 1548.740 1.853 .017 

tur * yas * boy 20972.806 16 1310.800 1.568 .092 

Error 81068.500 97 835.758   

Total 2815404.000 165    

Corrected Total 300141.067 164    

a. R Squared = .730 (Adjusted R Squared = .543) 
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Tablo 4‟ ten izleneceği üzere, rölatif artımın yüksekliğe bağlı olarak daha fazla olduğu 

görülmektedir. Boy grupları dipten yukarıya doğru kesit numaralarıdır (0.3m=1, 1.3m=2 vb.) 

 
Tablo 4. Boya göre rölatif artım grupları ve Duncan testi 

  

Boy N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

2 43 100.00   

1 43 100.33   

3 33 125.52   

4 22  155.73  

5 14  169.29 169.29 

7 3  171.67 171.67 

6 7   186.43 

Sig.  .058 .239 .205 

 

Tablo 5‟ ten izleneceği üzere, rölatif artımın tür ve yaĢ etkileĢimine bağlı olarak daha fazla 

olduğu ve bunların farklı gruplarda yer aldığı görülmektedir. 
 

Tablo 5. Türx yas etkileĢimine göre rölatif artım grupları ve Duncan testi (Kızılçam=10, Karaçam=20, 20 

yaĢ=2, 30 yaĢ=3 vb.) 

 

Grup N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

22 2 86.50   

23 2 94.50 94.50  

24 10 94.80 94.80  

12 8 97.75 97.75  

13 12 102.92 102.92  

25 13 110.23 110.23  

14 16 110.88 110.88  

27 9 120.67 120.67  

16 18 127.78 127.78  

15 21 127.86 127.86  

28 11 135.27 135.27 135.27 

17 5 135.60 135.60 135.60 

29 14  139.07 139.07 

26 18  142.83 142.83 

18 6   180.50 

Sig.  .065 .071 .066 

 
 

 

 

 

 

 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

594 

 

Tablo 6‟ dan izleneceği üzere, rölatif artımın tür ve boy etkileĢimine bağlı olarak daha fazla 

olduğu ve Karaçamın ve yüksek kesitlerin aritmetik ortalamaları farklı gruplarda yer aldığı 

görülmektedir. 
 

Tablo 6. Türx boy etkileĢimine göre rölatif artım grupları ve Duncan testi (Kızılçam=10, Karaçam=20,  

0.30m =1, 1.30m =2 vb.) 

 

Grup N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

21 20 99.45     

12 23 100.00     

22 20 100.00     

11 23 101.09     

23 16 123.19 123.19    

13 17 127.71 127.71 127.71   

14 12  148.17 148.17 148.17  

17 2  15850 158.50 158.50  

24 10  164.80 164.80 164.80  

26 4  166.50 166.50 166.50  

15 7   168.43 168.43  

25 7   170.14 170.14  

27 2    185.00  

16 2     233.50 

Sig.  .210 .051 .060 .105 1.000 
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Tablo 7‟ den izleneceği üzere, rölatif artımın yaĢ ve boy etkileĢimine bağlı olarak yaĢlı ve 

yüksek kesitlerde daha fazla olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 7. YaĢx boy etkileĢimine göre rölatif artım grupları ve Duncan testi (20 yaĢ=20, 0.30m=1 vb.) 

 

Grup N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 5 87.60        

21 5 91.00 91.00       

34 2 92.00 92.00 92.00      

71 3 96.00 96.00 96.00 96.00     

93 2 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50    

41 9 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44    

22 5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

32 5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

42 9 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

52 9 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

62 7 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

72 3 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

82 3 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

92 2 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00    

51 9 100.22 100.22 100.22 100.22 100.22    

44 2 103.00 103.00 103.00 103.00 103.00    

61 7 105.29 105.29 105.29 105.29 105.29    

73 3 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00   

81 3 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00   

83 3 118.67 118.67 118.67 118.67 118,67 118.67   

94 2 120.00 120.00 120.00 120.00 120,00 120.00   

43 6 121.67 121.67 121.67 121.67 121.67 121.67   

91 2 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00  

63 7 131.57 131.57 131.57 131.57 131.57 131.57 131.57  

53 9 134.56 134.56 134.56 134.56 134,56 134.56 134.56  

33 2  151.00 151,00 151.00 151.00 151.00 151.00  

84 3  151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00  

95 2  152.00 152,00 152.00 152.00 152.00 152.00  

66 2   154.00 154.00 154.00 154.00 154.00  

65 5   154.20 154.20 154.20 154.20 154.20  

75 2   154.50 154.50 154.50 154.50 154.50  

54 5    157.20 157.20 157.20 157.20  

67 2    158.50 158.50 158.50 158.50  

55 2     159.50 159.50 159.50  

74 3      175.00 175.00 175.00 

97 2       185.00 185.00 

64 6       186.17 186.17 

96 2       189.00 189.00 

85 3        222.33 

86 2        223.50 

Sig.  .143 .056 .051 .051 .053 .051 .058 .094 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalıĢmada, ülkemizde yoğun olarak üretimi yapılan dolayısıyla ekonomik önemi yüksek olan 

Kızılçam ve Karaçam karıĢık meĢceresinde tek ağacın gövdesi üzerindeki yıllık halkanın 

değiĢiminin ağaç türü, yaĢ ve boya göre incelenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amacı gerçekleĢtirmek 

için de, Burdur-Ağlasun yöresinde, belirli bir yaĢ ve bonitet sınıfındaki Kızılçam ve Karaçam 

karıĢık meĢceresinden her bir ağaç türünden seçilen beĢer örnek ağaçta (toplam 10 ağaç) 

ölçümler yapılmıĢtır. DeğiĢkenlere göre oluĢturulan ana grupların (ağaç türü=2, yaĢ=7 ve 8 ve 

boy=7) ve etkileĢim gruplarının aritmetik ortalamalarının birbirinden farklılıklarının istatistik 

açıdan anlamlı olup olmadığı da faktöriyel varyans analizi ve Duncan testleri ile değerlendirilmiĢ 

ve elde edilen sonuçlar da sırasıyla Ģöyledir; 

- Rölatif artımın değiĢimi yönünden türler arasındaki fark anlamlıdır, 

- Rölatif artımın değiĢimi yönünden kesit yükseklikleri arası fark en anlamlı bulunmuĢtur, 

- Ağaç türü ve yaĢ değiĢkenlerinin etkileri birlikte incelendiğinde (etkileĢim), rölatif artım 

miktarını ağaç türü ve yaĢ birlikte etkilemektedir,  

- Rölatif artım, ağaç türü ve boy etkileĢiminden etkilenmektedir, 

- Rölatif artım miktarında istatistik açıdan yaĢx boy etkileĢimi de önemlilik göstermektedir.   

 

Ülkemizde çalıĢmamızda kullanılan yaklaĢım veya benzerleri Kızılçam ve Karaçam karıĢık 

meĢcerelerinde değiĢik aralama Ģiddetlerinin artım ve büyümeye nasıl ve ne yönde etki ettiğinin 

modellenmesinde kolaylıkla kullanılabilir. 
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Özet 

Reçine Kelebeği (Dioryctria sylvestrella Ratz.) ülkemizdeki kızılçamlarda önemli zarara sebep 

olmaktadır. Bu nedenle, gövdeden elde edilen akma reçine ve reçine kelebeğinin neden olduğu reçinenin 

uçucu yağ ve terpen sınıflarındaki uçucu bileĢenlerin miktarlarının karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada, 5 ayrı kızılçam gövdesinden, reçine kelebeği (Dioryctria sylvestrella Ratz.) tırtıl 

galerilerinde oluĢmuĢ reçine yumruları ve aynı gövdede asit pasta yöntemi ile elde edilen reçinenin uçucu 

yağları su buharı destilasyonu ile elde edilerek GC-MS ile analizi yapılmıĢtır. 

 

Reçine kelebeği larva galerisine ait reçine örneğindeki uçucu yağ ortalama miktarları terebentin %12.82 

ve kolofan %87.18; kızılçam akma reçinesine ait reçine örneğindeki uçucu yağ ortalama miktarları ise 

terebentin %31.64 ve kolofan %68.36 olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Reçine kelebeği larva galeri reçinesine ait terpen sınıflarındaki uçucu bileĢenlerin ortalama miktarları, 

monoterpenler %54.4, monoterpenoitler %7.9, seskiterpenler %27.0, seskiterpenoitler %2.7; kızılçam 

akma reçinesinde ise monoterpenler %58.4, monoterpenoitler %6.5, seskiterpenler %25.9 ve 

seskiterpenoitler %1.7 oranında belirlenmiĢtir. 

 

Sonuç olarak, reçine kelebeği larva galeri reçinesi ve kızılçam akma reçinesi miktarları arasındaki 

farklılık terebentinden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni de, reçine kelebeği larva galerisi reçinesinin 

akma reçineye göre daha uzun süre hava ile temas etmesinden dolayı terebentinin reçineden 

buharlaĢmasından kaynaklandığı söylenebilir.    

 

Anahtar kelimeler: Reçine kelebeği, Kızılçam, Terebentin, Uçucu yağ. 

 

Abstract 

Dioryctria sylvestrella Ratz. cause significant damage in Pinus brutia Ten. in our country.For this reason, 

the body caused by the resin obtained from the flow of resin and essential oil and terpene resin butterflies 

classes were made to compare the amount of volatile compounds.  

In this study, 5 separate from the body of red pine, Dioryctria sylvestrella Ratz. Caterpillar galleries 

formed nodules of resin and the resin obtained from the same body with acid paste method with volatile 

oils obtained by steam distillation with GC-MS analysis was performed.  

Resin of the resin sample gallery of butterfly larvae average amounts of volatile turpentine oil and 

colophony 12.82% 87.18%; the case of pine resin essential oil yield average quantities of resin in the 

turpentine and colophony 31.64% 68.36% was determined to be.  

Classes of resin terpene resin butterfly larval galleries average quantities of volatile compounds, 54.4% 

monoterpenes, monoterpenoits 7.9%, 27.0% sesquiterpenes, sesquiterpenoits 2.7%, 58.4% monoterpenes 

in pine resin flow, monoterpenoits 6.5%, 1.7% sesquiterpenes were 25.9% andsesquiterpenoits.  

As a result, resin and pine resin moth larvae galleries pour turpentine is due to the difference between the 

amounts of turpentine. The reason for this, pour resin resin resin gallery of butterfly larvae exposed to air 

for longer than can be said that due to the fact that due to the evaporation of turpentineresin  

 

Keywords: Dioryctria sylvestrella Ratz., Pinus brutia Ten., Turpentine, Essential oils. 
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1. Giriş 

Reçine kelebeği (Dioryctria sylvestrella Ratz); erginlerinin ön kanatları arasındaki açıklık 26 – 

31 mm arasındadır. Ön kanatları üzerin de grimsi kahverengi ve sağlı-sollu, enine zikzaklı üçer 

adet beyaz Ģerit görülmektedir. Arka kanatlar açık gri renkte, damarları belirgin ve koyu renkli 

olup kanat uçlarında beyaz renkli, tek Ģerit ve bu Ģeridin uçlarının saçaklı olduğu görülmüĢtür 

(Aytar, 2001).  

 

Avrupa ve Rusya‟da yayılıĢ gösteren bu türün bu alanlardaki Pinus ssp. ve Picea‟lar üzerinde 

yaĢadıkları görülmüĢtür.  Türkiye‟de ilk kez 1975 yılında Tosun (1975) tarafından Antalya‟da 

(Bucak-Seydiköy, Nebiler) tespit edilen D. sylvestrella Ratz., günümüze kadar Adana 

(Saimbeyli, Pos, Pozantı), Artvin (ġavĢat, Borçka), Aydın (Söke-Ovacık), Çanakkale (KeĢan), 

Giresun (Kemerköprü), Ġzmit (Kerpe), Kastamonu (Tosya) ve Mersin (Gülnar, Mersin, Mut, 

Tarsus) ormanlarında bulunan Pinus brutia, P. pinaster, P. strobus, P. excelsa, P. canariensis, P. 

elderica ve Picea orientalis‟lere arız olduğu belirtilmiĢtir (Tosun, 1975; Matschek, 1978; Güler, 

1987; Mol, 1993, Atakan, 1991; Yüksel, 1996; Anonim, 1999; Anonim, 2000; Aytar, 2001; Uslu 

ve ark., 2001). 

 

Çam reçinesi (oleoresin), çam ağacı gövdelerine tekniğine uygun olarak açılmıĢ yaralardan üretilen 

ve bileĢenleri terpenik yapıda olan terebentin ile genellikle reçine asitlerinden oluĢan kolofandan 

meydana gelmiĢ bir odun dıĢı orman ürünüdür. 

 

Odunun sanayide iĢlenmesiyle elde edilen ve lifsel olmayan,  genelde “silvi kimyasal” maddeler 

olarak tanımlanan bileĢenler, odun kömürü, lignin türevleri, eterik yağlar, reçineler, talloil, 

tanenler, kauçuk, zamk, etanol, mayalar, alkoloitler, asetik asit ve vitamin pastası gibi geniĢ ve 

önemli bir kimyasal madde grubunu da içermektedir (Hafızoğlu, 1991). 

 

Bütün silvi kimyasal maddeler içerisinde hacim ve değer olarak en yüksek oranda yer tutan ve 

“naval stores” olarak adlandırılan reçine ürünleridir. Özellikle çam türleri veya bu ağaçların 

odunlarından ekstraksiyon, yaralama ve kağıt üretimi yan ürünü olarak elde edilen reçineden 

üretilen terebentin, kolofan, katran ve ziftlerden meydana gelen kimyasal madde grubuna naval 

stores denir (Anonymus, 1979). Reçine, canlı ağaçlardan yaralamayla elde edildiği gibi, kağıt 

fabrikası yan ürünü ve reçineli odunların ekstraksiyonu ile de üretilmektedir. Reçineye ilave 

olarak kağıt fabrikası atık siyah çözeltisinden elde edilen asetik asit, vitamin pastası ve diğer 

ürünler de, odun dıĢı orman ürünleri (ODOÜ) kapsamına girmektedirler.  

 

Kimya sanayinin geniĢlemesiyle reçine endüstrisi de geliĢerek reçinenin endüstriyel yöntemlerle 

iĢlenmesinde yeni türevleri elde edilmiĢ ve bu sayede reçinenin çok geniĢ bir kullanım sahası 

bulunduğu anlaĢılmıĢtır. Reçinenin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle bileĢiminin anlaĢılması 

ondan daha geniĢ yararlanılmasını kaçınılmaz kılmıĢtır. Kimya endüstrisinin gösterdiği 

geliĢmeye paralel olarak reçineye yeni pazarlar açılmıĢ, bu sayede reçine üretiminde verim 

artırıcı yeni yöntemlere gidilerek mümkün olduğu kadar kaliteli ve temiz ürün alma 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 

 

Günümüzde yüzlerce milyon tonluk petrokimyasal sentetik ürünlere rağmen reçine ürünleri 

üretimi üzerine özellikle geliĢmiĢ ülkelerde büyük projeler yürütülmektedir. Bu sentetik ürünler, 

çevre tarafından yok edilemediği için gerçek anlamda reçine ürünlerinin yerini alamamakta, 

gelecek yıllarda neden olacağı sağlık sorunlarından dolayı da ikame reçine ürünleri üretiminde 

artıĢ olacağı beklenmektedir. 
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Petrol ve kömür ise yer kabuğu altında yüksek sıcaklık ve basınç altında teĢekkül etmiĢ 

kimyasalları içermektedir. Petrokimyasal ürünler ise, bu tür kimyasal maddelerden üretildiği 

için, çevreye uyumlu olamamakta ve biyolojik hayat için zararlı olmaktadırlar (Ġçli, 1998).  

 

Petrokimyasallar yerine bitkilerin güneĢ enerjisi yardımıyla fotosentez ürünleri daha geniĢ 

oranda kullanılırsa çevre ve canlı sağlığına büyük hizmet yapılmıĢ olacaktır. Doğal bir fotosentez 

ürünü olan reçine ve türevlerinin petrokimyasal ürünlerden en önemli farkları çevreye uyumlu 

olmalarıdır. Ayrıca, yeryüzünün organik birikimi olan petrol-kömürde olduğu gibi 

tüketilmemekte, üretildiği orman ağaçlarının hayatı korunarak, ormanların potansiyel değerleri 

sosyoekonomik hayata aktarılmaktadır. Bundan dolayı reçine ürünleri konusunda tanınmıĢ 

firmalar (ABD‟de Hercules, Fransa‟da DRT) büyük projelerle 300‟den fazla ürünü ham 

reçineden üretmektedirler. 

 

Ham reçine, ABD gibi geliĢmiĢ ülkelerde %100 oranında endüstriyel ürünlere dönüĢtürülerek iç 

tüketimde değerlendirilirken, Çin, Brezilya, Arjantin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde ise 

%40–100 oranında endüstriyel ürünlere dönüĢtürülmektedir. Bu oranlar reçine ürünlerinin 

vazgeçilmez endüstriyel değeri olduğunu göstermektedir. Kolofan ve terebentinin ham ve yarı 

mamul olarak Dünya Global Market değerleri toplamı 1996–1998 yıllarındaki verilere göre 5 

milyar ABD doları, mamul ürünlerin ise bu değerin katları Ģeklinde olduğu anlaĢılmaktadır 

(Hodges, 1997; Magrans ve ark., 1999). 

 

Çam reçinesi kimyasallarının petrokimya ürünlerine kıyasla üstün tarafları; doğal kaynaklı 

kimyasal ürünler olduklarından, atıkları doğaya uyumlu olması, yeryüzünün organik birikimi olan 

petrol-kömür kullanımına benzer olarak rezervin tükenme tehlikesi yoktur. 

 

Bu çalıĢmanın amacı; kızılçam gövdesinden, reçine kelebeği (Dioryctria sylvestrella Ratz.) tırtıl 

galerilerinde oluĢmuĢ reçine yumruları ve aynı gövdede asit pasta yöntemi ile elde edilen 

reçinenin uçucu yağları su buharı destilasyonu ile elde edilerek GC-MS ile analizi yapılıp uçucu 

yağ ve terpen sınıflarındaki uçucu bileĢenlerin miktarlarının karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Materyal 

Bu çalıĢmada, 5 ayrı kızılçam gövdesinden, reçine kelebeği (Dioryctria sylvestrella Ratz.) tırtıl 

galerilerinde oluĢmuĢ reçine yumruları ve aynı gövdede asit pasta yöntemi ile elde edilen 5 adet 

reçine örneği alınmıĢtır. Örnekler, Adana Orman Bölge Müdürlüğü Pozantı Orman ĠĢletme 

Müdürlüğüne bağlı 1100 m rakımlı Pozantı merkez iĢletme Ģefliği sınırlarındaki Fındıklı 

mevkiindeki kızılçam ağaçlarından alınmıĢtır. Örnek alınan ağaçların yaĢı 12, 20, 25, 35, 38; 

boyu 8, 13, 18, 15 ve 18 m ve çapı 18, 20, 22, 30 ve 35 cm‟dir.  

 

Bu yöntemde kullanılan asit-pasta DYO A.ġ.‟den temin edildi. Genel olarak asit pastanın 

karıĢımı; kömür tozu, arpa pirinç kepeği, dyotamid toprağı ve ağacın açılan yarayı kapatması, 

güçlenmesini ve kabuk yapmasını sağlayan kimyasal maddelerden oluĢmaktadır. Asit olarak 

iklim koĢullarına göre %60‟lık sülfürik asit kullanılmıĢtır. Rutubetli bölgelerde asit oranı düĢük, 

rutubetin düĢük olduğu bölgelerde ise asit oranı yüksek tutulabilir.  

 

 

 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

600 

 

2.2. Yöntem 

Reçine kelebeği (D. sylvestrella) tırtıl galerilerinde oluĢmuĢ reçine yumruları kızılçam 

ağaçlarının yerden 15-20 cm yukarıdaki kabuk çatlakları üzerinden alınmıĢtır. Bu reçine 

yumrularının en taze örnekleri seçilmiĢtir. 

 

Asit pasta yöntemi ile elde edilen reçine örnekleri ise, reçine kelebeği zararının olduğu ağaçların 

güneye bakan üst kısımlarında, kızılçam ağacının gövdesinden yara açma demiri yardımıyla 

geniĢliği 8 cm, yara yüksekliği ise 3.5-4 cm olan dar yaralar açılmıĢtır. Açılan yaralardan akacak 

reçineleri toplamak için yaranın altına reçine toplama saksıları takılmıĢtır. Açılan dar yaranın üst 

kısmına yara boyunca 2 mm kalınlık olacak Ģekilde asit pasta sürülmüĢtür. Bu sürülmenin ardından 3 

hafta sonunda saksıda biriken reçineler toplanmıĢtır (ġahin ve ark., 2004). 

 

Uçucu yağların destilasyonu için, reçine kelebeği reçinesi örneklerinden 21.7, 21.4, 21.8, 21.6, 21.5 g, 

akma reçine örneklerinden ise hammadde az salgılandığından dolayı 5.6, 6.5, 5.8, 20.7, 7.4 g numune 

alınarak Clevenger düzeneği balonuna konulmuĢtur. Balon içerisine numunenin tamamen ıslanacak 

Ģekilde 300 ml destile su eklenmiĢtir. Clevenger düzeneğinin soğutması -18 ºC‟de bir soğutucu ile 

yapılarak su buharı destilasyonuna 4 saat devam edilmiĢtir.  

 

Uçucu yağlar 0.5 ml n-hekzan (HPLC kalitesinde) içinde çözülerek ve 4 ºC‟de ağzı kapalı renkli bir 

ĢiĢede saklanmıĢtır. Ekstraktların 1 µl‟si direkt GC-MS cihazına enjekte edilmiĢtir. Ağırlıkça uçucu 

yağlarının yüzde verimleri, reçine kelebeği ve akma reçinelerinde hesaplanmıĢtır.  

 

GC-MS analizleri, Agilent-5973 model cihazında yapılmıĢtır. Analiz için HP-5 model kapilar kolon 

(uzunluk,30 mm x 0.32 mm i.d.(çap), film kalınlığı 0.25 µm) kullanılmıĢtır. TaĢıyıcı gaz olarak 1 

mL/dak akıĢ hızıyla helyum kullanılmıĢtır. Enjeksiyonlar 230 °C‟de splitless modunda uygulanmıĢtır. 

Hekzan (HPLC sınıfı) içindeki 1 µL uçucu yağ çözeltisi enjekte edilerek baĢlangıçta 60 °C‟de 2 

dakika tutularak analiz edilmiĢtir. Sonra 3 °C/dak artıĢla 240 °C‟ye çıkarılarak spektrumlar alınmıĢtır.  

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1. Bulgular 

Reçine kelebeği (D. Sylvestrella Ratz.) larva galerisine ait incelenen reçine örneğindeki uçucu 

yağ miktarları ağırlık oranı olarak Çizelge 1‟de, terpen sınıflarındaki uçucu bileĢenlerin 

miktarları ise Çizelge 2‟de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 1‟de görüldüğü gibi, reçine kelebeği larva galerisine ait incelenen reçinelerdeki uçucu 

yağ miktarlarından terebentin yüzdesi %8.9-16.2 arasında, kolofan yüzdesi ise %83.8-91.1 

arasındaki değerlerde olduğu tespit edilmiĢtir. 

  
Çizelge 1. Reçine kelebeği (D. sylvestrella Ratz.) larva galerisinden sağlanan reçinenin uçucu yağ 

miktarları 
Örnek  

No 

YaĢ Çap  

(cm) 

Boy 

(m) 

Hammadde  

(g) 

Hacim  

(ml) 

Miktar 

(g) 

Terebentin 

(%) 

Kolofan  

(%) 

1 K 35 30 18 21.7 3.0 2.58 11.9 88.1 

2 K 12 18 8 21.4 2.2 1.90   8.9 91.1 

3 K 38 35 18 21.8 4.1 3.53 16.2 83.8 

4 K 25 22 13 21.6 2.8 2.41 11.1 88.9 

5 K 20 15 20 21.5 4.0 3.44 16.0 84.0 
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ġekil 1. Reçine kelebeği (D. sylvestrella Ratz.) larva galerisinden elde edilen reçinenin uçucu yağ 

miktarları 

 

Reçine kelebeği (D. sylvestrella Ratz.) larva galerisinden elde edilen reçinenin uçucu yağ 

miktarları; terebentin miktarı arttıkça kolofan miktarının azaldığı ve terebentin miktarı azaldıkça 

kolofan miktarının ise arttığı ġekil 1‟de görüldüğü gibi gözlemlenmiĢtir. 

 

Çizelge 2‟de görüldüğü gibi, en yüksek oranda bileĢene sahip grup genelde monoterpenler (1, 2, 

3 ve 5 nolu örneklerde)‟dir. 4 nolu örnekte, seskiterpenler en yüksek oranda (%43.5) temsil 

edilmiĢtir. Bu 5 örnekte, terpen gruplarının ortalama dağılımları ise monoterpenler %54.4, 

monoterpenoitler %7.9, seskiterpenler % 27.0 seskiterpenoitler % 2.7‟dir. 

 
Çizelge 2. Reçine kelebeği (D. sylvestrella Ratz.) larva galerilerinden sağlanan reçinenin terpen 

sınıflarındaki uçucu bileĢenlerin miktarları 

BileĢenler 1 N (%) 2 N (%) 3 N (%) 4 N (%) 5 N (%) 

Monoterpenler 50.0 65.4 74.7 34.4 47.2 

Monoterpenoitler    5.6    6.5    2.1 11.8 13.6 

Seskiterpenler  20.5 24.2 17.9 43.5 28.9 

Seskiterpenoitler    1.6   1.1    0.6   4.6   5.6 

Bilinmeyenler    1.5 1.4    0.4   2.4   2.8 

Ortak bileĢenler  57.6 82.7 85.9 81.1 74.3 
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ġekil 2. Reçine kelebeği (D. sylvestrella Ratz.) larva galerilerinden elde edilen reçinenin terpen 

sınıflarındaki uçucu bileĢenleri 

 

ġekil 2‟de görüldüğü gibi, reçine kelebeği (D. sylvestrella Ratz.) larva galerilerinden elde edilen 

reçinenin terpen sınıflarındaki uçucu bileĢenleri en yüksek monoterpenler ile ortak bileĢenlerde 

ve en düĢük ise seskiterpenoidler ile bilinmeyenlerde olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) akma reçinesine ait incelenen reçine örneğindeki uçucu yağ 

miktarları ağırlık oranı olarak Çizelge 3‟de, terpen sınıflarındaki uçucu bileĢenlerin miktarları ise 

Çizelge 4‟te gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 3‟de görüldüğü gibi, kızılçam akma reçinesine ait incelenen reçinelerdeki uçucu yağ 

miktarlarından terebentin yüzdesi %17.2-46.3 arasında, kolofan yüzdesi ise %53.7-82.8 

arasındaki değerlerde olduğu tespit edilmiĢtir. 

  
Çizelge 3. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) akma reçinesinin uçucu yağ miktarları 
Örnek 

No 

YaĢ Çap 

(cm) 

Boy 

(m) 

Hammadde 

(g)  

Hacim 

(ml) 

Miktar 

(g) 

Terebentin 

(%) 

Kolofan 

(%) 

1 N 35 30 18 5.6 2.1 1.81 33.0 67.0 

2 N 12 18   8 6.5 3.5 3.01 46.3 53.7 

3 N 38 35 18 5.8 1.0 1.00 17.2 82.8 

4 N 25 22 13         20.2 4.1 3.53 17.5 82.5 

5 N 20 15 20 7.4 3.8 3.27 44.2 55.8 
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ġekil 3. Akma reçinesinden elde edilen reçinenin uçucu yağ miktarları 

 

Akma reçinesinden elde edilen reçinenin uçucu yağ miktarları; terebentin miktarı arttıkça 

kolofan miktarının azaldığı ve terebentin miktarı azaldıkça kolofan miktarının ise arttığı ġekil 

3‟de görüldüğü gibi vurgulanmıĢtır. 

 

Çizelge 4‟te görüldüğü gibi, bileĢenlerin terpen gruplarına dağılım yüzdelerinde, en yüksek 

oranda bileĢene sahip grup, tüm örneklerde monoterpenlerdir. Terpen gruplarının ortalama 

bileĢen yüdeleri ise monoterpenler %58.4, monoterpenoitler %6.5 ve seskiterpenler %25.9 

seskiterpenoitler % 1.7‟dir. 

 
Çizelge 4. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) akma reçinesinin terpen sınıflarındaki uçucu bileĢenlerin 

miktarları 

BileĢenler 1 N (%) 2 N (%) 3 N (%) 4 N (%) 5 N (%) 

Monoterpenler 52.4 52.3 46.4 83.4 57.3 

Monoterpenoitler   7.1 11.1   8.6   0.7  5.1 

Seskiterpenler 28.0 30.8 29.8 15.4 25.3 

Seskiterpenoitler   2.0   1.8   2.1   1.0   1.6 

Bilinmeyenler   3.3   3.4   0.7   0.0   1.9 

Ortak BileĢenler  63.6 74.0 58.1 83.9 75.6 
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ġekil 4. Akma reçinesinden elde edilen reçinenin terpen sınıflarındaki uçucu bileĢenleri 

 

ġekil 4‟de görüldüğü gibi, Kızılçam (Pinus brutia Ten.) akma reçinesinin terpen sınıflarındaki 

uçucu bileĢenleri en yüksek monoterpenler ile ortak bileĢenlerde ve en düĢük ise 

seskiterpenoidler ile bilinmeyenlerde olduğu bulunmuĢtur. 

 

3.2. Tartışma 

Reçine kelebeği (D. sylvestrella Ratz.)‟nin larva galerine ait reçine örneklerindeki terebentin 

miktarları ağırlık oranı olarak sırasıyla %11.9, %8.9, %16.2, %11.1 ve %16.0; aynı ağaçlardan 

alınan kızılçam (Pinus brutia Ten.) akma reçinesine ait reçine örneğindeki terebentin miktarları 

ağırlık oranı olarak sırasıyla %33.0, %46.3, %17.2, %17.5 ve %44.2 olarak bulunmuĢtur. Reçine 

kelebeği larva galerilerinden sağlanan reçinenin yeterince taze olmasını sağlamak olabildiğince 

güç olmaktadır. Ancak, ağaç üzerinde bulunan akıntılardan en taze reçine örnekleri alınmıĢtır. 

Her iki reçine grubuna ait terebentin miktarlarındaki farklılık, büyük oranda alınan reçine 

örneklerinin salgılanma zamanları arasındaki farklılıktan kaynaklanabilmektedir. Asit-pasta 

yöntemiyle aynı ağaçlardan elde edilen reçinelerin terebentin miktarı arasındaki farklılıklar ise, 

ağaçların kalıtsal yapısının belirlediği değiĢik özelliklere bağlanabilmektedir. 

 

Reçine kelebeği (D. sylvestrella Ratz.)‟nin larva galerilerinden sağlanan altı reçine örneğindeki 

uçucu yağ miktarları ağırlık oranı olarak sırasıyla %11.46, %6.11, %5.27, %2.32, %3.32 ve 

%3.15 olarak bulunmuĢtur (Deniz ve ark., 2006). Burada, uçucu yağ miktarlarındaki düĢük 

oranlar, örneklerin zamansal olarak daha geç alınmıĢ olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Deniz (1987), Kızılçam Mazek-Fialla yöntemi çalıĢmasında, Ġzmir-Karabel, Denizli-Sarayköy, 

Muğla-Köyceyiz ve Antalya-Düzlerçam sahalarında akma reçine üretimindeki saksılardan alınan 

reçinedeki terebentin oranları sırasıyla % 22.72, % 14.83, % 21.15 ve % 26.17 olarak bulmuĢtur. 

Sonuçta, kalıtsal özellikler yanında, bölgesel etmenler de uçucu yağ bileĢenlerini 

değiĢtirebilmektedir. 

 

Reçine kelebeği larva galerisi reçinesine ait örneklerde, terpen gruplarının ortalama dağılımında; 

monoterpenler %54.4, monoterpenoitler %7.9, seskiterpenler %27.0, seskiterpenoitler %2.7 
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oranına sahip olurken (Çizelge 2), akma reçinesi örneklerinde terpen gruplarının ortalama 

dağılımında; monoterpenler %58.4, monoterpenoitler %6.5, seskiterpenler %25.9 

seskiterpenoitler %1.7 oranına sahip olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 4). 

 

Deniz ve ark. (2006)‟da, reçine kelebeği larva galeri reçinesi uçucu yağ bileĢimi ortalama 

değerleri; monoterpenler %35.0, monoterpenoitler %20.6, seskiterpenler %21 ve 

seskiterpenoitler %3.4‟dür. Ġki çalıĢmanın bu sonuçları arasındaki farklılık, reçinenin tazeliğini 

kaybetmesi ile monoterpenlerin oksijenli monoterpenoid bileĢenlerine dönüĢmüĢ olmasının bir 

sonucudur (Deniz ve ark., 2005).  

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Kızılçam reçine kelebeği (D. Sylvestrella Ratz.)‟nin larva galeri reçinesindeki terebentin 

miktarları %8.9–16.2 ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) akma reçinesi terebentin miktarları 

%17.2–46.3 oranında bulunmuĢtur. 

 

Reçine kelebeği larva galeri reçinesine ait 5 örnekte, terpen gruplarının ortalama dağılım 

oranları, monoterpenler  %54.4, monoterpenoitler %7.9, seskiterpenler %27.0, seskiterpenoitler 

%2.7 dir. Kızılçam akma reçinesine ait örneklerde, terpen gruplarının ortalama dağılımı ise, 

monoterpenler %58.4, monoterpenoitler %6.5, seskiterpenler %25.9, seskiterpenoitler %1.7 

oranında bulunmuĢtur. 

 

Reçine Kelebeği larva galeri reçinesi uçucu bileĢenlerinde bulunduğu halde akma reçinesi uçucu 

yağında bulunamayan bileĢenlerden 2 tanesi monoterpen, 6 tanesi monoterpenoit ve biri de 

seskiterpenoit‟tir.  

 

Akma reçinesi uçucu yağında bulunduğu halde Reçine kelebeği larva galeri reçinesi uçucu 

bileĢenlerinde bulunamayan bileĢenlerden; 2 tanesi monoterpen, 4 tanesi monoterpenoit ve biri 

ise seskiterpen‟dir. 

 

Bu iki reçine grubunda karĢılıklı olarak bulunmayan bileĢenlerin miktarları birbirine yakın 

olmakla birlikte toplam miktarlarının 17 olması, bu bileĢenlerin yapısal ve iĢlevsel özelliklerinin 

özellikle reçine kelebeğinin bu ağaç türüne çekilmesinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı 

dolayısıyla feromon özelliği taĢıyıp taĢımadıklarının araĢtırılması önerilebilir. 

 

Ayrıca, reçine kelebeği larva galeri reçinesinin, farklı uçucu bileĢenlerinden kaynaklanabilecek, 

reçinenin değiĢik amaçlı kullanımları üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının 

araĢtırılması da önemli görülmektedir. 
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Özet 

Son yıllarda, hızla artan kentleĢme baskısı kentsel toplumların rekreasyonel taleplerini önemli ölçüde 

artırmaktadır. Kentsel rekreasyon alanları kent sakinlerine sosyal ve psikolojik yönlerden önemli faydalar 

sağlamaktadır. Rekreasyon alanlarının değeri doğal, kültürel ve görsel özellikleri ile ortaya çıkmaktadır. 

ÇalıĢmanın amacı, Konya Ġlinde seçilen bazı rekreasyonel alanlarının görsel kalitesini belirlemek ve 

görsel kalite ile kullanıcıların demografik özellikleri arasındaki iliĢkileri saptamaktır. AraĢtırma sahası 

olarak Konya kent merkezi yakın çevresinde yoğun kullanılan üç rekreasyon alanı seçilmiĢtir. 

AraĢtırmada görsel kalite değerlendirme yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sahasından alınan fotoğrafları ve 

kullanıcıların demografik özellikleri ile ilgili soruları kapsayan bir foto-anket hazırlanmıĢtır. Anket, 

görsel kaliteyi ölçmek için Likert ölçeği temelinde kullanıcılara uygulanmıĢtır. Gelecekte, peyzajlara 

yönelik etkili planlama yapabilmek ve iyi bir yönetim sağlamak için insanın çevre algısının nasıl 

olduğunu anlamak gereklidir. AraĢtırma sonuçlarına dayalı olarak plancılar, yerel yönetimler ve 

kullanıcılara fayda sağlayacak öneriler getirilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Demografik özellikler, Görsel Kalite, Foto-anket, Konya, Rekreasyon  

 

The relationships between demographic characteristics of users and the Visual Quality of Urban 

Recreation Areas in Konya and Its environs 

Abstract 

In recent years, rapidly increasing urbanization pressure enhances the demands of recreational facilities in 

urban communities significantly. The urban recreational areas provide significant benefits to social and 

psychological aspects for urban residents. Value of recreation areas appear with their natural, cultural and 

visual features. The aim of the study; is to determine the visual quality of some recreational areas in 

Konya and to determine the relationships between demographic characteristics of users and visual quality. 

As a research area the three heavily used recreation area which are close to Konya city center was chosen. 

Visual quality assessment method used in this study. The photo-questionnaire was designed including 

photos taken from the work area, and questions related to demographic characteristics of users. The 

questionnaire was applied to users based on Likert scale to measure visual quality. In the future, an 

effective planning for landscapes is essential to understand how people's perception of the environment. 

Based on the survey results, suggestions have been developed for the benefit of planners, local 

governments and users. 

Key Words: Demographic characteristics, Konya, Photo- questionnaire, Recreation, Visual quality 

 

1. Giriş 

EndüstrileĢmenin ve kentleĢmenin uzantısı olarak oluĢturulan yapay çevrede, aĢırı nüfus artıĢı, 

hava kirlenmesi, gürültü ve yorgunluk insanlarda psiko-fizyolojik dengesizliklere yol 

açmaktadır. Günlük yaĢantı içerisinde bunalan kent insanı, kent dıĢındaki açık hava rekreasyonel 

kaynaklarına yönelmektedir (Demirel, 1999; Kurum ve Öztan, 2001; Akten, 2003). 

Kent yakın çevresindeki bu rekreasyonel alanların eğitimsel, psikolojik, geliĢimsel ve fiziksel 

açılardan toplumun her bireyine ve özellikle de gençlere çok önemli katkılar sağlamakta olduğu 

bilinmektedir (Önder, 2003; Yılmaz, 2004). 
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Gençlerin ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı bireyler olabilmeleri, sosyalleĢebilmeleri ve serbest 

zamanlarını en iyi Ģekilde değerlendirebilmeleri için çeĢitli etkinlikleri gerçekleĢtirebilecekleri 

kaliteli Mekânların olması gerekmektedir (Kılıçaslan, 2008). 

Rekreasyonel alanların potansiyelini belirlemeye (Yılmaz ve ark. 1996; Kurum ve Öztan, 2001; 

Yılmaz, 2004; Akten ve ark. 2009) ve kullanıcıların eğilimini (Önder, 2003; Kelkit ve Özel, 

2004; Kılıçaslan, 2008) ölçmeye yönelik çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmalar 

incelendiğinde; rekreasyonel alanların görsel kalitesinin yeterince değerlendirilmediği 

görülmektedir. Özellikle potansiyel belirleme çalıĢmalarında görsel kalite unsuru iklim, bitki 

örtüsü, su varlığı topografya, kültür ve ulaĢım gibi kaynak değerlerinden biri olarak kabul 

edilmeli ve değerlendirilmelidir. Bunun yanında kullanıcıların eğilimleri ölçülürken yine alanın 

görsel özellikleri ihmal edilmemesi gereken önemli bir unsurdur.  

Kentsel alanlarda “görsel kalite” ve kırsal alanlarda “manzara güzelliği” olarak 

adlandırabileceğimiz bu unsur tamamıyla görsel algıya bağlıdır. Doğal veya kültürel tüm peyzaj 

alanlarında olduğu gibi rekreasyonel alanlarda da alanın görsel yönden algılanması o alanın pasif 

veya aktif kullanımını etkilemektedir. Bu nedenle rekreasyonel alanların görsel kalitesini 

ölçmeye ve elde edilen görsel kalite değerlerinin kullanıcıların kiĢisel özellikleri ile olan 

iliĢkilerini belirlemeye çalıĢmak rekreasyonel alanların kalitesini ve kullanıcıların 

memnuniyetini geliĢtirmek açısından önemlidir. 

Kentsel peyzaj alanında; kent parkları (Müderrisoğlu ve Demir, 2004; Wong ve Domroes, 2005; 

Tilt, 2009;), kent kaya habitatları (Acar ve Sakıcı, 2008), kent parklarında su kullanımı (Bitar, 

2004), botanik bahçeleri (Chang ve ark. 2008) ve rekreasyonel parklarının (Aminzadeh ve 

Ghorashi, 2007) görsel kalitelerini değerlendirmeye yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın amacı; Konya Ġli yakın çevresinde yer alan üç rekreasyon alanının görsel kalite 

değerlerini belirlemek ve kullanıcıların demografik özellikleri ile alanların görsel kalite değerleri 

arasındaki iliĢkileri araĢtırmaktır. Elde edilen bilgilerin genel literatüre katkı sağlaması ve 

yöresel anlamda rekreasyonel alanların planlama, tasarım ve yenileme çalıĢmalarına destek 

olması hedeflenmektedir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢma alanı olarak Konya Ġli yakın çevresinde yer alan Birlik Parkı, Karaaslan Parkı ve 

Kozağaç Piknik Alanı seçilmiĢtir. Bu alanların seçiminde alanların büyüklüğü, kullanım 

fonksiyonu ve kent içindeki dağılımı göz önünde bulundurulmuĢtur. Birlik Parkı 64 da, 

Karaaslan parkı 180 da ve Kozağaç Piknik Alanı 180 da büyüklüğünde, alanların tümünün temel 

kullanım fonksiyonu piknik etkinliği Ģeklindedir. Birlik Parkı kentin kuzeyinde Ankara yolu 

üzerinde yer alırken, Karaaslan Parkı güneydoğuda Karaman yolu üzerinde ve Kozağaç Piknik 

Alanı da güneybatıda Antalya çevre yolu üzerinde yer almaktadır (ġekil 1). 
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ġekil 1. Konya Kenti içerisinde çalıĢma alanlarının konumları 
Fotoğraf çekimi için 12 milyon piksel çözünürlüklü, 18x optik zoom objektifli ve panoramik çekim 

özelliği bulunan yarı profesyonel dijital fotoğraf makinası kullanılmıĢtır. Ayrıca, A4 boyutunda fotoğraf 

kâğıdına alanların 4‟er adet fotoğrafları yerleĢtirilerek 5 takım 3 yaprak foto-anket formu oluĢturulmuĢtur. 

 

B1 

 

B2 

 

B3 

 

B4 

ġekil 2. ÇalıĢmada Birlik Parkını Temsilen Kullanılan Fotoğraflar 
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ÇalıĢmada; Daniel ve Boster (1976), Arriaza ve ark. (2004) ve Bulut ve ark.‟nın (2010) 

kullandıkları görsel kalite değerlendirme yöntemini tercih edilmiĢtir. Yöntem, alandan 

fotoğrafların alımı, foto-anket ve istatistiksel analiz aĢamalarından oluĢmaktadır. Fotoğraflar 

2011 Haziran ayında hafta için günler içinde ve fotoğraflarda insan unsuru yer almaması için 

sabah 07.00-08.00 saatleri arasında alınmıĢtır. Fotoğraf çekimleri alanların tüm özelliklerini 

yansıtacak Ģekilde 3 aĢamalı panoramik olarak yapılmıĢ ve tüm alanlar içinden yaklaĢık 150 

fotoğraf alınmıĢtır. Daha sonra yerel yönetim ve üniversiteden konu ile ilgili uzmanlar yardımı 

ile her bir alanın ana tasarım unsurlarını yansıtacak Ģekilde 4‟er fotoğraftan toplam 12 fotoğraf 

seçilmiĢtir (ġekil 2,3,4). 

Seçilen fotoğraflar ve kullanıcıların demografik özelliklerini içeren sorular ile birlikte 5 takım 4 

sayfalık bir foto-anket formu hazırlanmıĢtır. Anketler park alanlarında kullanıcılarla birebir 

görüĢülerek yapılmıĢtır. Kullanıcıların cinsiyet, yaĢ, meslek, gelir düzeyi, eğitim ve ikamet ile 

bilgileri kayıt edilmiĢtir. Daha sonra ankette yer alan her bir fotoğraf için kullanıcıların likert 

ölçeğinde (çok yüksek 5, yüksek 4, orta 3, düĢük 2 ve çok düĢük 1) puan vermeleri istenmiĢtir 

(Kaplan ve Kaplan, 1989; Kaplan ve ark. 2006). 

Son olarak elde edilen veriler excell yazılımında düzenlenmiĢ ve SPSS 15.0 yazılımına 

aktarılarak her bir fotoğraf için ortalamalar alınmıĢtır. Kullanıcıların demografik özellikleri ile 

görsel kalite puanlarının arasındaki iliĢkileri tespit etmek amacı ile Ki-kare analizi uygulanmıĢtır. 

 

KA1 

 

KA2 

 

KA3 

 

KA4 

ġekil 3. ÇalıĢmada Karaaslan Parkını Temsilen Kullanılan Fotoğraflar 
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3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1. Ankete katılan kullanıcıların demografik özellikleri 

Ankete katılan 409 kiĢinin yaklaĢık olarak yarısını erkek yarısını kadın kullanıcılar 

oluĢturmaktadır. Bu oranı yakalamak için özellikle çaba gösterilmiĢtir. Bunun yanında % 58 

oranında 16-30 yaĢ arası gençler anketi yanıtlamıĢlardır. Gelir düzeyi yönünden düĢük gelirli 

kısım yaklaĢık % 70 çıkmıĢtır. Buna anketin hafta için günlerde ve parklarda uygulanmasının 

neden olduğu düĢünülmektedir. Genel olarak meslek, ikamet ve eğitim durumları ile ilgili 

oranlara da bakıldığında Konya kenti yaĢayanları demografik özellikler açısından çalıĢmada iyi 

bir Ģekilde örneklenmiĢtir (Çizelge 1). 

 

3.2. Rekreasyonel alanlara ait fotoğrafların görsel kalite puanları 

Foto-ankette yer alan fotoğrafların elde ettikleri görsel kalite puanları Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. 

Çizelge incelendiğinde Kozağaç Piknik Alanı ve Karaaslan Parkına ait fotoğrafların görsel kalite 

skorları birlik parkına göre daha yüksek çıkmıĢtır. Karaaslan Parkından KA2 ve Kozağaç Piknik 

Alanından KO3 fotoğrafları 4.77‟lik değerlerle en çok beğenilen fotoğraflar olmuĢtur. Birlik 

Parkından B2 fotoğrafı 3.32‟lik puanla en son sırada yer almıĢ ve orta derecede beğenilmiĢtir.  

 

 

 

KO1 

 

KO2 

 

KO3 

 

KO4 

 

 ġekil 4. ÇalıĢmada Kozağaç Piknik Alanını Temsilen Kullanılan Fotoğraflar 

Çizelge 1. Ankete katılan kullanıcıların demografik özellikleri 
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Demog. 

Özellik 

 N %  N %  N %  N %  N %  N %  N %  N % 

Cinsiyet Erkek Kadın             

 202 49,4 207 50,6             

YaĢ 16-30 31-45 46-60 60 üzeri         

 239 58 81 20 73 18 16 4         

Eğitim Ġlkokul Lise Üniversite L.Üstü     

 153 37,4 140 34,2 95 23,2 21 5,1         

Meslek ĠĢçi Memur Esnaf Tüccar Öğrenci ĠĢsiz Ev hanımı Emekli 

 67 16,4 57 13,9 30 7,3 3 0,7 135 33,0 24 5,9 69 16,9 24 5,9 

Gelir 0-1000 TL 1000-2000 2000-3000 3000-5000         

 287 70,2 102 24,9 19 4,6 1 0,2         

Ġkamet Meram Selçuklu Karatay Diğer         

 91 22,2 148 36,2 94 23,0 76 18,6         

Sonuç olarak, 3 alandan 12 fotoğrafın görsel kalite değerleri orta, yüksek ve çok yüksek olarak 

tespit edilmiĢtir. Bu anlamda, kullanıcıların çalıĢma alanlarını görsel açıdan beğendiklerini 

göstermektedir. Elde edilen bulgular daha önceki çalıĢmalar ile paralellik göstermektedir. 

Özellikle su yüzeyi (Arriaza ve ark. 2004; Wong ve Domroes, 2005) ve belirli bir olgunluğa 

ulaĢmıĢ vejetasyon yapısı (Purcell ve Lamb, 1998; Bernasconi ve ark. 2009) peyzajın görsel 

kalitesini artırmaktadır. 
Çizelge 2. Fotoğrafların görsel kalite puanları 

Foto No 
Likert Ölçeği (N) Ort. Puan Std. Sapma 

1 2 3 4 5 

KA2 2 3 15 168 221 4,47 0,653 

KO3 0 7 21 155 226 4,47 0,675 

KO2 2 4 17 177 209 4,44 0,669 

KA3 2 10 29 163 205 4,37 0,762 

KA1 4 10 37 165 193 4,30 0,811 

KO4 5 16 60 124 204 4,24 0,924 

KO1 6 22 69 158 154 4,06 0,944 

B4 7 15 88 223 76 3,85 0,824 

KA4 18 32 86 134 139 3,84 1,112 

B3 9 40 146 172 42 3,48 0,886 

B1 11 50 157 151 40 3,39 0,917 

B2 17 58 143 161 30 3,32 0,948 

 

3.3. Kullanıcıların demografik özellikleri ile görsel kalite puanları arasındaki ilişkiler 

Kullanıcıların cinsiyet özelliği açısından değerlendirildiğinde sadece birlik parkına ait 

B3(X
2
=15,877)

 
fotoğrafında istatistiksel açıdan bir anlamlılık görülmüĢtür (Çizelge 3). Erkekler 

kadınlara göre fotoğrafı daha çok beğenmiĢlerdir. KiĢisel güvenlik algısı ile peyzajın estetik 

değeri arasında bir paralellik tespit edilmiĢtir (Mambretti ve ark. 2005). Genel olarak, farklı 

cinsiyetteki kullanıcıların görsel kalite algısı aynıdır. Aminzadeh ve Ghorashi (2007) ve Chen ve 

ark.‟nın (2009) bulguları bunu doğrulamaktadır. 
Çizelge 3. Kullanıcıların cinsiyeti ve fotoğrafların görsel kalitesi arasındaki iliĢki 

Foto No 
Likert Ölçeği (N) Ki-kare P-Değeri 

1 2 3 4 5 

B1 11 50 157 151 40 4,502 0,342 

B2 17 58 143 161 30 2,665 0,615 

B3 
E 0 21 62 93 26 

15,877 0,003* 
K 9 19 84 79 16 

B4 7 15 88 223 76 4,121 0,390 

KA1 4 10 37 165 193 3,750 0,441 

KA2 2 3 15 168 221 6,844 0,144 

KA3 2 10 29 163 205 1,542 0,819 

KA4 18 32 86 134 139 5,036 0,284 

KO1 6 22 69 158 154 5,124 0,275 

KO2 2 4 17 177 209 1,562 0,816 

KO3 0 7 21 155 226 1,051 0,789 

KO4 5 16 60 124 204 1,258 0,869 

* 0.01 önem düzeyinde anlamlıdır. ** 0.05 önem düzeyinde anlamlıdır. *** 0. 10 önem düzeyinde anlamlıdır. 
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Kullanıcıların yaĢları ile görsel kalite arasındaki iliĢkileri gösteren Çizelge 4. Ġncelendiğinde; 

B1(X
2
=36,679), B2(X

2
=20,854), B3(X

2
=23,891) KA4(X

2
=22,428), KO1(X

2
=23,693) ve 

KO3(X
2
=17,621) fotoğraflarında istatistiksel açıdan bir anlamlılık tespit edilmiĢtir. B1, B2, B3, 

KA4, KO1 ve KO3 fotoğraflarının görsel kalitesi gençlere göre yaĢlılar tarafından daha çok 

beğenilmiĢtir. Farklı yaĢlardaki kullanıcıların görsel kalite algısı farklı olmaktadır. 34-59 yaĢ 

arasının görsel kalite değerlendirmeleri 18 yaĢ ve altına göre daha yüksektir (Aminzadeh ve 

Ghorashi‟nin 2007; Garré ve ark. 2009). Chen ve ark.‟na göre (2009) kullanıcıların yaĢı çevrenin 

estetik algısını etkilememektedir. 

Kullanıcıların eğitim düzeyi ile görsel kalite arasındaki iliĢkileri gösteren Çizelge 5. 

Ġncelendiğinde; B1(X
2
=30,542), B2(X

2
=23,718), KA1(X

2
=19,249), KA2(X

2
=20,573), ve KA4 

X
2
=25,263) fotoğraflarında istatistiksel açıdan bir anlamlılık tespit edilmiĢtir. B1, B2, KA1, KA2 

ve KA4 fotoğraflarının görsel kalitesi Üniversite mezunlarına göre lise ve ilkokul mezunları 

tarafından daha çok beğenilmiĢtir. Farklı eğitim seviyelerindeki kullanıcıların görsel kalite algısı 

farklı olmaktadır. Aminzadeh ve Ghorashi‟ye (2007) göre, eğitim düzeyi ile beğeni arasında 
pozitif bir iliĢki vardır.  
Çizelge 4. Kullanıcıların yaĢları ve fotoğrafların görsel kalitesi arasındaki iliĢki 

Foto No 
Likert Ölçeği (N) Ki-kare P-Değeri 

1 2 3 4 5 

B1 

16-30 9 34 102 70 21 

31,679 0,002* 
31-45 1 11 31 35 6 

46-60 0 4 23 34 12 

60 üzeri 1 1 1 12 1 

B2 

16-30 14 41 82 85 14 

20,854 0,053*** 
31-45 1 9 32 37 5 

46-60 2 6 25 29 11 

60 üzeri 0 2 4 10 0 

B3 

16-30 6 31 92 90 17 

23,891 0,021** 
31-45 2 4 31 37 10 

46-60 1 3 22 34 13 

60 üzeri 0 2 1 11 2 

B4 7 15 88 223 76 9,932 0,622 

KA1 4 10 37 165 193 9,399 0,669 

KA2 2 3 15 168 221 10,608 0,563 

KA3 2 10 29 163 205 3,517 0,991 

KA4 

16-30 9 24 58 79 66 

22,428 0,033** 
31-45 4 3 20 28 29 

46-60 4 5 6 22 36 

60 üzeri 1 0 2 5 8 

KO1 

16-30 3 17 49 95 72 

23,693 0,022** 
31-45 1 3 10 34 36 

46-60 1 1 10 25 36 

60 üzeri 1 1 0 4 10 

KO2 2 4 17 177 209 11,124 0,518 

KO3 

16-30 0 3 10 91 132 

17,621 0,040** 
31-45 0 2 3 24 55 

46-60 0 2 8 35 28 

60 üzeri 0 0 0 5 11 

KO4 5 16 60 124 204 4,919 0,961 

 

Çizelge 5. Kullanıcıların eğitim düzeyi ve fotoğrafların görsel kalitesi arasındaki iliĢki 

Foto No 
Likert Ölçeği (N) Ki-kare P-Değeri 

1 2 3 4 5 

B1 

Ġlkokul 4 9 52 74 14 

30,542 0,002* 
Lise 5 19 56 45 15 

Üniversite 2 16 44 22 11 

Lisansüstü 0 6 5 10 0 

B2 

Ġlkokul 5 13 53 74 8 

23,718 0,022** 
Lise 7 20 49 54 10 

Üniversite 5 19 32 27 12 

Lisansüstü 0 6 9 6 0 

B3 9 40 146 172 42 17,963 0,117 
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B4 7 15 88 223 76 9,274 0,679 

KA1 

Ġlkokul 1 4 17 63 68 

19,249 0,083*** 
Lise 1 5 3 63 68 

Üniversite 2 1 15 31 46 

Lisansüstü 0 0 2 8 11 

KA2 

Ġlkokul 0 2 5 76 70 

20,573 0,057*** 
Lise 0 1 6 57 76 

Üniversite 2 0 4 30 59 

Lisansüstü 0 0 0 5 16 

KA3  2 10 29 163 205 10,319 0,588 

KA4 

Ġlkokul 4 8 28 51 62 

25,263 0,014** 
Lise 4 13 27 54 42 

Üniversite 9 9 21 26 30 

Lisansüstü 1 2 10 3 5 

KO1 6 22 69 158 154 18,486 0,102 

KO2 2 4 17 177 209 13,384 0,342 

KO3 0 7 21 155 226 7,110 0,626 

KO4 5 16 60 124 204 17,034 0,148 

 

Kullanıcıların meslekleri ile görsel kalite arasındaki iliĢkiler Çizelge 6. da verilmiĢtir. Buna göre, 

KA1(X
2
=39,065) ve KA4(X

2
=52,181) fotoğraflarında istatistiksel açıdan bir anlamlılık tespit 

edilmiĢtir. Esnaf, tüccar ve iĢsizlere göre iĢçi, memur, öğrenci, ev hanımı ve emeklilerin 

fotoğrafları daha çok beğendikleri saptanmıĢtır.  
 

Çizelge 6. Kullanıcıların mesleği ve fotoğrafların görsel kalitesi arasındaki iliĢki 

Foto No 
Likert Ölçeği (N) Ki-kare P-Değeri 

1 2 3 4 5 

B1 11 50 157 151 40 26,977 0,519 

B2 17 58 143 161 30 28,303 0,448 

B3 9 40 146 172 42 37,046 0,118 

B4 7 15 88 223 76 26,327 0,555 

KA1 

ĠĢçi 0 2 4 31 30 

39,065 0,080*** 

Memur 2 0 4 19 32 

Esnaf 1 0 5 15 9 

Tüccar 0 1 0 1 1 

Öğrenci 1 3 10 53 68 

ĠĢsiz 0 1 6 8 9 

Ev Hanımı 0 2 5 29 33 

Emekli 0 1 3 9 11 

KA2 2 3 15 168 221 36,621 0,127 

KA3 2 10 29 163 205 19,300 0,889 

KA4 

ĠĢçi 0 5 12 26 24 

52,181 0,004* 

Memur 6 3 13 13 22 

Esnaf 4 5 5 6 10 

Tüccar 0 0 3 0 0 

Öğrenci 4 14 32 46 39 

ĠĢsiz 0 3 9 7 5 

Ev Hanımı 3 1 9 27 29 

Emekli 1 1 3 9 10 

KO1 6 22 69 158 154 30,830 0,325 

KO2 2 4 17 177 209 17,149 0,946 

K03 0 7 21 155 226 23,686 0,309 

K04 5 16 60 124 204 30,022 0,362 

 

Çizelge 7. Kullanıcıların gelir düzeyi ve fotoğrafların görsel kalitesi arasındaki iliĢki 

Foto No 
Likert Ölçeği (N) Ki-kare P-Değeri 

1 2 3 4 5 

B1 11 50 157 151 40 15,872 0,197 

B2 

0-1000 TL 10 39 110 111 17 

20,065 0,066*** 
1000-2000 TL 7 13 28 45 9 

2000-3000 TL 0 6 4 5 4 

3000-5000 TL 0 0 1 0 0 

B3 
0-1000 TL 7 29 106 124 21 

19,509 0,077*** 
1000-2000 TL 2 10 34 41 15 
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2000-3000 TL 0 1 6 7 5 

3000-5000 TL 0 0 0 0 1 

B4 7 15 88 223 76 12,299 0,422 

KA1 4 10 37 165 193 8,606 0,736 

KA2 2 3 15 168 221 11,075 0,522 

KA3 2 10 29 163 205 17,827 0,121 

KA4 18 32 86 134 139 9,495 0,660 

KO1 6 22 69 158 154 15,732 0,204 

KO2 2 4 17 177 209 17,711 0,125 

KO3 0 7 21 155 226 11,926 0,218 

KO4 

0-1000 TL 5 10 38 94 140 

20,020 0,067*** 
1000-2000 TL 0 6 14 29 53 

2000-3000 TL 0 0 8 1 10 

3000-5000 TL 0 0 0 0 1 

 

Kullanıcıların gelir düzeyleri ile görsel kalite arasındaki iliĢkiler Çizelge 7. de verilmiĢtir. Buna 

göre, B2(X
2
=20,065) ve B3(X

2
=19,509) fotoğraflarında istatistiksel açıdan bir anlamlılık tespit 

edilmiĢtir. DüĢük gelirlilere göre yüksek gelirlilerin fotoğrafları daha çok beğendikleri 

saptanmıĢtır. 12 fotoğraftan sadece iki fotoğrafta bulgular elde edildiği için bu konuda kesin bir 

kanıya varmak zor gözükmektedir. 

Kullanıcıların ikamet durumu açısından değerlendirildiğinde sadece birlik parkına ait 

B3(X
2
=29,759)

 
fotoğrafında istatistiksel açıdan bir anlamlılık görülmüĢtür (Çizelge 8). Meram, 

Selçuklu ve Karatay ilçelerinde ikamet eden kullanıcılara göre Konya kent merkezi dıĢında 

ikamet eden diğer kullanıcılar fotoğrafı daha çok beğenmiĢlerdir. Aminzadeh ve Ghorashi‟ye 

(2007) göre ikamet ile görsel açıdan beğeni arasında bir iliĢki yoktur. Othman (2011) 

çalıĢmasında peyzaja yönelik tercihleri yabancı ziyaretçilerde yerlilere göre daha yüksek olduğu 

saptamıĢtır.  
 

Çizelge 8. Kullanıcıların ikamet durumu ve fotoğrafların görsel kalitesi arasındaki iliĢki 

Foto No 
Likert Ölçeği (N) Ki-kare Asymp. 

Sig. 1 2 3 4 5 

B1 11 50 157 151 40 10,798 0,546 

B2 17 58 143 161 30 12,321 0,420 

B3 

Meram 0 6 33 43 9 

29,759 0,003* 
Selçuklu 5 11 65 54 13 

Karatay 1 14 33 31 15 

Diğer 3 9 15 44 5 

B4 7 15 88 223 76 10,483 0,574 

KA1 4 10 37 165 193 11,532 0,484 

KA2 2 3 15 168 221 15,909 0,195 

KA3 2 10 29 163 205 12,319 0,420 

KA4 18 32 86 134 139 11,105 0,520 

KO1 6 22 69 158 154 8,369 0,756 

KO2 2 4 17 177 209 12,696 0,392 

KO3 0 7 21 155 226 5,965 0,743 

KO4 5 16 60 124 204 8,756 0,724 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalıĢma, çok değiĢik özelliklere sahip kullanıcılarının kentsel rekreasyon alanlarını görsel 

açıdan değerlendirmelerini kapsamaktadır. Sonuçlara göre çalıĢma alanlarının tümü kullanıcılar 

tarafından beğenilmiĢtir. Buna göre, sübjektif gözüken “görsel kalite” kavramı için bir genelleme 

yapma imkânı kanıtlanmıĢtır. Bu aĢamadan sonra yapılması gereken tespit edilmiĢ bu görsel 

kalite değerini oluĢturan kullanıcı özellikleri (algılayan) ve planlama/tasarım özellikleri 

(algılanan) daha detaylı inceleyerek görsel kalite değerini yükseltmektir. 

Kullanıcıların demografik özellikleri üzerinden yapılacak çalıĢmalar, belirli bir bölgeye ait 

kentsel rekreasyon ve diğer peyzaj alanlarına yönelik kullanıcı profillerinin ortaya çıkarılmasını 

sağlayacaktır. Elde edilecek bu bulgular plancı ve yöneticiler için yapacakları çalıĢmalarda 

önemli dayanak noktaları olacaktır. Planlama ve yönetim çalıĢmalarını yapan uzmanlar kendi 
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tercihleri ve mesleki bilgileri ile değil kullanıcıların özelliklerini ve tercihlerini iyi bilerek ancak 

baĢarılı olabilirler. Özellikle kentlerde ki rekreasyonel alanların oluĢturulması ve yönetimi 

konularında sorumlu olan yerel yönetimlerin bu konuda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Bir kentin sahip olduğu görsel kalitenin en büyük mimarı o kentteki yeĢil alanlar ve özelliklede 

ağaçlardır. Kent içi ve yakın çevresindeki yeĢil alanların görsel kalitesinin artırılmasına yönelik 

yapılacak tüm çalıĢmalar aynı zamanda kent bütünün görsel kalitesinin geliĢmesine de büyük 

oranda katkılar sağlayacaktır.  
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Kraft Yöntemiyle Üretilen Melez Kavak (Poplus x euramericana (Dode) Guinier) 

Kağıt Hamurlarının Ağartılması 
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2
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Özet 
 

Bu çalıĢmada, hızlı yetiĢen türler arasında bulunan Melez Kavak (Poplus x euramericana (Dode) 

Guinier) hammadde olarak seçilmiĢtir. Kavak yongaları Kraft-NaBH4 yöntemiyle piĢirildikten sonra ön 

oksijen delignifikasyonuna uğratılmıĢtır. Ġkinci ağartma basamağı olarak Çelat basamağı (Q) 

uygulandıktan sonra sodyum perborat tetrahidrat (SPBTH) son ağartma basamağı olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmalar sonucunda, oksijen delignifikasyonu artıkça parlaklık değerlerinin arttığı 

ancak fiziksel özelliklerle, viskozite ve kappa numarası miktarlarında belli oranlarda düĢüĢ tespit 

edilmiĢtir.  Aynı Ģekilde SPTH oranı (%2, %4, %6)  ve süre (60 dk, 70 dk, 80 dk) artıkça parlaklık 

değerlerinin artığı, kappa ve viskozite değerlerinde de bir düĢüĢ gözlemlenmiĢtir. Fiziksel özelliklerde de 

önce bir artıĢ daha sonra düĢüĢ tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada kavak hamurları için optimum SPBTH 

ağartma koĢulları; SPBTH %4, EDTA %0.5, MgSO4% 0.5, süre 80 dk, sıcaklık 70 ºC ve % 12 

konsantrasyon olarak belirlenmiĢtir. Bu kademede üretilen kağıdın fiziksel özelliklerinden çekme indisi 

59.12 Nm.g
-1

, patlama indisi 3.60 kPa.m
2
.g

-1
, yırtılma indisi 5.03 Mn.m

2
.g olarak bulunmuĢtur. Kimyasal 

özelliklerinden viskozite 807.43 cm
3
/g, kappa numarası 7.35 olarak bulunurken, optik özelliklerinden, 

parlaklık 71.49 ISO, Opaklık 79.77 TAPPI olarak belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Sodyum Perborat Tetrahidrat, Oksijen Delignifikasyonu, Ağartma, Melez Kavak, 

Çevre Dostu Ağartma Yöntemler 

Abstract 

In this study, hybrid poplar (Poplus x euramericana (Dode) Guinier), a fast growing species, was chosen 

as the raw material. Poplar chips have been subjected to a preliminary oxygen delignification after 

cooking using Kraft-NaBH4 method. After the application of chelant (Q) step as the second bleaching 

step,  the application of sodium perborate tetrahydrate (SPBTH) was carried out in the last bleaching. The 

result indicated that, when the O2 pressure increased, physical properties, viscosity  and kappa number 

moderately decreased, but brightness increased. Similarly, as SPBTH ratio (%2, %4, %6) and bleaching 

time (60 min, 70 min, 80 min) increased, kappa number, viscosity and yellowness decreased, but 

brightness increased. Physical properties of paper initially increased but later decreased. In this study, 

optimum SPBTH bleaching conditions of poplar kraft pulps were as fallows;SPBTH 4%, EDTA  0.5%, 

MgSO4  0.5%, time: 80 min, temperature 70 ºC and concentration 1%2.  The physical properties of paper 

produced in this stage were as follows: the tensile index was 59.12 Nm.g-1, the burst  index 3.60 

kPa.m2.g-1, the tear index 5:03 Mn.m2.g. In addition, viscosity was 807.43 cm3/g ,and kappa number7 

.35, brightness 71.49%,  yellowness 10.62 and opacity 79.77. 

 

Keywords: Sodium Perborate Tetrahidrate, Oxygen delignification, Hybrid Poplar Enviromental frendly 

Bleaching 

 

 

 

mailto:ideniz@ktu.edu.tr
mailto:atutus@ksu.edu.tr
mailto:ABD.,%20onurtolgaokan@ktu.edu.tr
mailto:ABD.,%20onurtolgaokan@ktu.edu.tr


    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

619 

 

1.Giriş 

Kağıt tüketimi ülkemizde ve dünyada artan talep karĢısında hızlı bir Ģekilde geliĢmektedir. 

Ülkemiz 2010 yılı için kağıt-karton üretimi 2.537.896 ton, tüketimi, 5.060.129 ton, ithalatı 

2.794.20 ton, ihracatı 289.216 ton olarak gerçekleĢtirilmiĢtir (Anonim-1, 2010). Ülkemiz kağıt 

sektörünün geliĢmesinde, karĢılaĢtığı önemli problemlerden biri, maliyetlerin rekabet 

edebilirliğidir. Hammaddenin sürekli ve ekonomik tedariki ise, maliyet içerisinde önemli bir yer 

tutmaktadır (Deniz ve ark., 2009). Kağıt türlerine artan talep ve teknolojik geliĢim karĢısında 

kağıt endüstrisi, hammadde darlığı ile karĢı karĢıyadır. Geçen yüzyıl sonunda bu endüstri kolu 

gerekli üretim faktörlerini bol ve ucuz olarak sağlayabilirken,  özellikle 20-30 yıldır 

hammaddeden enerjiye kadar  kaynaklarını rasyonel olarak kullanması gerekmektedir (Anonim-

2, 2009). Günümüzde kağıt endüstrisi, hammadde temini ve az kirleten tekniklerin geliĢtirilerek 

çevre kirlenmesinin en az seviyeye indirilmesi konularında problem yaĢamaktadır. Hammadde 

teminin çözümü konusunda yurt dıĢında, özellikle boĢ alanların ağaçlandırılarak odun 

hammaddesinin artırılması, hızlı büyüyen türlerin yetiĢtirilmesi dolayısıyla idare süresinin 

kısaltılarak kağıtlık odunun kısa sürede temin edilmesi tedbir olarak alınmaktadır.  

Kağıt endüstrisinde bir diğer önemli sorun, çevre problemlerinin gittikçe artan baskısıdır. Bunun 

sonucunda çevre dostu kimyasal yöntemlerin kağıt hamuru ve kağıt üretiminde kullanılması 

gereği ortaya çıkmıĢtır (TutuĢ ve ark., 2009). Kağıt hamurunun geleneksel yöntemlerle 

ağartılması sırasında kullanılan klor içeren bileĢiklerin, hamur içindeki kalıntı ligninle 

reaksiyona girerek, çevre sağlığına zararlı klorlanmıĢ fenolik maddelere dönüĢtüğü, ağartma atık 

sularında dioksin ve furan grubu zehirli, kansorejen bileĢiklerin varlığı aydınlatıldıktan sonra 

kağıdın ağartılmasında klor, klordioksit, hipoklorit ve klorit gibi klor içeren bileĢiklerin 

kullanımının sınırlandırılması için toplumsal baskılar meydana gelmiĢtir. Tüm bunlar, ağartılmıĢ 

hamur üretmek üzere kağıt hamuru endüstrisini, çevre sağlığı açısından sorun oluĢturmayan yeni 

teknolojiler geliĢtirmeye sevk etmiĢtir (Kalyoncu, 2004). Günümüzde yürütülen çalıĢmalar da, 

mevcut teknolojilerin olumsuz yönlerinin ortadan kaldırılması, verimi yüksek, çevre kirliliği 

meydana getirmeyen üretimde seçici kimyasalların kullanılması üzerine yoğunlaĢılmıĢtır (TutuĢ 

ve ark., 2009). Bu nedenle de ağartma teknolojisi son 20 yıl içinde oldukça hızlı bir değiĢiklik 

göstermiĢtir  

Geleneksel yöntemle kağıt hamuru ağartan fabrikaların atıklarında önemli miktarda atık su ve 

toksik kirleticilerin oluĢmasının azaltılması, baĢka bir deyiĢle ağartma iĢleminde kullanılan 

klorlu bileĢiklere alternatifler geliĢtirilerek proses atık suyu içerisindeki zararlı bileĢiklerin 

oranını gösteren, absorbe edilebilen organik halojenler (AOX) miktarının azaltılması üzerine çok 

sayıda araĢtırma yürütülmüĢtür (Oktay, 2007; Kalyoncu, 2004). Oksijen delignifikasyonunun 

kullanılmaya baĢlanması, oksijen ve peroksit kademelerinin aktive edildiği yeni uygulamalar, 

perasetik asit gibi oksidasyon potansiyeline sahip, oksijen esaslı ağartıcılar ticari uygulamada 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu çalıĢmada kağıt endüstrisinde hammadde ve ağartma sonrasında 

oluĢan çevresel sorunlara çözüm bulmak amacıyla, hızlı yetiĢen Kavak (Poplus x euramericana 

(Dode) Guinier) türünün çevreye dost ağartıcılarla ağartılarak kağıt yapılabilme özellikleri 

incelenmiĢtir. 

2. Materyal 

Hızlı yetiĢen türlerden olan Melez Kavak (Poplus x euramericana (Dode) Guinier) hammadde 

olarak seçilmiĢtir. Melez kavak odunları Trabzon ili, sağlık meslek lisesi bahçesinden 20-25 cm 

çaplı ağaçtan, dip, orta ve üst kısmından 2.3-3 cm geniĢliğinde üç tekerlek alınmıĢtır. Her 

tekerlekten çeyrek kısımlar alınarak önce 25 mm eninde kestirilmiĢ, sonra kesici aletlerle 1.5-2 x 

20-25 mm boyutlarında yongalanmıĢtır. Kusurlu yongalar ayrılmıĢtır.  
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3. Yöntem 

3.1. Kavak Odunundan Kraft ve Modifiye Kraft Yöntemleriyle Kağıt Hamuru Üretiminde 

Uygulanan Deney Planı 

Kavak odunundan laboratuar ölçeğinde kağıt hamuru üretiminde uygulanacak deney planının 

tespitinde kraft ve modifiye kraft yöntemleri ile daha önce yapılan çalıĢmalarda uygulanan 

optimal koĢullar dikkate alınarak kraft, kraft-antrakinon ve kraft-borhidrür piĢirme yöntemleri 

uygulanmıĢ ve Tablo-1‟ de görüldüğü gibi 4 adet piĢirme deneyi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tablo-1 Kavak yongalarından kraft yöntemiyle kağıt hamuru elde edilmesinde uygulanan deney 

planı 

 

PiĢirme iĢlemi 15 litre kapasiteli, elektirikle ısıtılan, 25 kg/cm
2
 basınca dayanıklı dakikada 4 

devir yapabilen ve otomatik kontrol tablosu ile sıcaklığı termostatlı olarak kontrol edilebilen 

laboratuar tipi döner kazanda yapılmıĢtır. Her piĢirmede tam kuru 600 gram hammadde 

kullanılmıĢtır. 

PiĢirme iĢleminden sonra elde edilen hamur 150 meshlik elek üzerinde bol su ile yıkanmıĢ, 

laboratuar tipi hamur disintegratöründe 10 dakika süreyle açılmıĢ ve yarık açıklığı 0.15 mm olan 

sarsıntılı vakum eleğinde elenerek piĢmeyen kısımlar ayrılmıĢtır. Hamurların rutubeti TAPPI T 

210 cm-86, kappa numaraları TAPPI T 236 cm-85 standardına göre ve viskoziteleri ise SCAN 

C16:88 standartına göre (cm
3
/gr) cinsinden belirlenmiĢtir.  

3.2. Kavak Odunlarından Elde Edilmiş Kraft Hamurlarının Ağartma Kademelerine Ait 

Deney Planı  

Kavak odunlarından elde edilen kraft hamurunun ağartılmasında, ilk kademe olarak kullanılacak 

olan oksijen delignifikasyonu için en uygun oksijen basıncının belirlenebilmesi amacıyla diğer 

koĢullar sabit kalacak Ģekilde, yalnızca oksijen basıncı 3, 5, 7 bar alınarak oksijen 

delignifikasyonu iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra kağıt hamurunda oluĢan ağır iyonları 

etkisiz hale getirmek için ikinci kademe olarak çelatlama basamağı gerçekleĢtirilmiĢtir. Üçüncü 

kademe olan en son ağartma kademesinde de sodyum perborat tetrahidrat (SPBTH) ağartması 

farklı zaman ve farklı SPBTH konsantrasyonlarında gerçekleĢtirilerek ağartma iĢlemine son 

verilmiĢtir. Tablo-2 de ağartma kademelerine ait deney planı görülmektedir. 

Tablo-2 Kavak yongalarına ait kağıt hamurlarının ağartılmasına ait deney planı 
 Oksijen Delignifikasyonu 

(Birinci Basamak) 

Çelat Ağartması 

(Ġkinci Basamak) 

SPBTH Ağartması 

(Üçüncü Basamak) 

Oksijen Basıncı  3,5,7 bar - - 

EDTA - % 0.3 % 0.5 
SPBTH - - %2, %4, %6 
NaOH % 3 - - 

Na2SiO3 -  %3 

MgSO4  % 0.5 - % 0.5 

Uygulama Süresi 60 dak. 60 60, 70, 80 dak. 

Konsantrasyon % 12 %12 %12 

PiĢirme 

No 

Aktif Alkali 

(%) 

Süre 

(Dak) 

Sülfidite 

(%) 
AQ (%) NaBH4 (%) 

Sıcaklık 

(ºC) 

Çöz/Sap 

Oranı 

1 16 150 26 - - 170 5/1 

2 18 130 28 - - 150 5/1 

3 18 130 28 - 0.3 150 5/1 

4 18 130 28 0.1 0.3 150 5/1 
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Birinci kademe ağartma olan oksijen delignifikasyonu içi her bir deney de 150 gr tam kuru 

hamurla çalıĢılmıĢtır. Ağartma iĢlemi ağartma kazanlarında gerçekleĢtirilmiĢ olup daha sonra 

ağartılan hamurlar ince elek üzerinde yıkanmıĢtır. Ġkinci ve üçüncü kademe ağartmalar ise 

polietilen torbalarda ısı kontrollü su banyosunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġkinci kademe ağartma 

hariç her bir kademe ağartmadan sonra TAPPI T 246 sp-00 standartlarına uygun olarak, 

dakikada 1460 devir yapan laboratuar tipi PFI‟ da 25 gr tam kuru hamur örneği üzerinden 50 ±5 

serbestlik derecesine kadar dövme iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen kağıt hamurlarına 

Rapid Köthen laboratuar tipi kağıt makinesinde 70 ±5 g/cm
2
 ağırlığında kağıtlar yapılmıĢtır. Elde 

edilen kağıtların optik ve fiziksel değerleri TAPPI test metotlarına göre belirlenmiĢtir. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Kağıt hamuru eldesinde kullanılan kavak odun yongalarına piĢirme Ģartları yüksek verim ve 

düĢük lignin miktarı hedeflenerek yapılmıĢtır. Kavak hamurları ile ilgili piĢirme koĢullarının 

belirlenmesi yapılan denemeler ve önceki çalıĢmalar göz önüne alınarak karar verilmiĢtir. Tablo 

3‟ de kavak odun yongalarının piĢirmesi sonucu elde edilen kağıt hamurlarının verim ve 

kimyasal özelliklerine ait değerler verilmiĢtir. 

Tablo-3 Kavak odun yongalarından kraft yöntemiyle üretilen kağıt hamurlarının verim ve 

kimyasal özellikleri 
PiĢirme 

No 

Aktif 

Alkali 

(%) 

Sülfidite 

(%) 

Süre 

(dak) 

AQ 

(%) 

NaBH4 

(%) 

ElenmiĢ 

Verim 

(%) 

Elek 

Artığı 

(%) 

Toplam 

Verim 

(%) 

Kappa 

No 

Visko

zite 

1 16 26 150 - - 44.67 0 44.67 13.30 655 

2 18 28 130 - - 56.20 2.06 58.16 34.32 1249 

3 18 28 130 - 0.3 58.80 1.64 59.44 32.52 1217 

4 18 28 130 0.1 0.3 59.56 0.21 59.77 22.40 1168 
Sıcaklık: 165 ºC ve Çöz/Sap Oranı: 5/1 

Tablo-3 dikkatle incelendiğinde en yüksek kağıt hamuru veriminin 4 numaralı piĢirmeden elde 

edilmiĢtir. Kraft piĢirmelerde NaBH4 ve AQ ilavesiyle verimin arttığı bilinmektedir. Bu 

çalıĢmada da bu durum net bir Ģekilde gözlemlenmiĢ olup literatürle uyumludur (Çöpür ve ark., 

2008; GümüĢkaya ve ark., 2010). Tablodaki 2. ve 3. piĢirmelr arasındaki % 2.6 lık elenmiĢ verim 

farkı % 0.3 NaBH4 kullanılmasından kaynaklanmıĢtır. 

Özkan‟ın yapmıĢ olduğu baĢka bir çalıĢmada ise Titrek kavak yongalarından (Populus tremula 

L.) NaBH4 ilaveli kraft hamuru üretiminde, aktif alkali % 16, sülfidite % 26, sıcaklık 170 °C, 

süre 150 dakika ve NaBH4 oranı % 1 olarak alınmıĢ, elenmiĢ verim % 56.3, elek atrığı 0.13, 

viskozite 1071 cm
3
/gr ve kappa no 15.58 bulunmuĢtur(Özkan, 2006). 

Antrakinon kullanımı verim artiĢında önemli bir etki yapmamıĢ, sadece kappa değerinde azalma 

sağlamıĢtır. Bu çerçeveden bakıldığında sonraki  ağartma kademeleri 3 numaralı piĢirme 

yönteminden elde edilecek kağıt hamurlarına uygulanmıĢtır. 

Ġlk kademe oksijen delignifikasyonundan sonra elde edilen kağıt hamurlarının optik, kimyasal ve 

fiziksel özellikleri Tablo-4‟ de verilmiĢtir. Üçüncü kademe SPBTH ağartmasına ait fiziksel, 

optik ve kimyasal özelliklerde Tablo-5‟ de verilmiĢtir. 
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Tablo-4 Kavak odunlarından elde edilen kağıt hamurlarına uygulanan oksijen basıncı oranın 

kağıdın özellikleri üzerine etkisine ait bulgular (50±5 SRº) 

O2 

Basıncı 

Kappa 

No 

Viskozite 

(cm
3
/g

-1
) 

ISO 

Parlaklık 

(%) 

Sarılık 

(E313) 

(%) 

ISO 

Opaklık 

(%) 

Çekme 

Ġndisi 

(Nm. g
-1

) 

Patlama 

Ġndisi 

(kPa.m
2
.g

-1
) 

Yırtılma 

Ġndisi 

(mNm2/g
-1

) 

Kontr. 29.14 1188 35.49 33.52 97.83 36.31 1.96 3.82 

3 bar 14.30 1043 48.56 29.77 91.16 53.80 3.35 4.96 

5 bar 11.36 838 61.10 19.26 87.63 42.89 2.82 4.72 

7 bar 10.08 809 63.04 17.81 87.56 42.04 2.76 4.15 
Sıcaklık: 100 ºC 

Tablo-5 Kavak odunlarından elde edilen kağıt hamurlarına uygulanan SPBTH oranı ve uygulama 

süresinin kağıdın özellikleri üzerine etkisine ait bulgular (50±5 SRº) 

SPBTH 

Oranı 

Zam 

(Dak) 

Ağart.

Ver. 

(%) 

Kappa 

No 

Visk. 

(cm3/g-1) 

ISO 

Parlak. 

(%) 

Sarılık 

(E313) 

(%) 

ISO 

Opak. 

(%) 

Çekme 

Ġndisi 

(Nm. g-1) 

Patlama 

Ġndisi 

(kPa.m2.g-1) 

Yırtılma 

Ġndisi 

(mNm2/g-1) 

% 2 

60 

70 

80 

96.32 

96.26 

96.19 

8.10 

8.08 

7.98 

827.31 

820.25 

813.47 

66.63 

67.42 

69.10 

13.09 

12.21 

11.90 

81.83 

80.53 

80.29 

53.59 

58.17 

58.27 

3.83 

3.89 

3.94 

3.71 

4.11 

4.33 

% 4 

60 

70 

80 

96.13 

95.81 

95.61 

7.82 

7.78 

7.35 

822.69 

811.06 

807.43 

70.09 

71.54 

71.57 

10.94 

10.62 

10.17 

81.22 

79.92 

79.77 

53.80 

58.71 

59.12 

3.52 

3.55 

3.60 

4.87 

4.96 

5.03 

%6 

60 

70 

80 

94.96 

94.57 

94.52 

7.12 

6.98 

6.70 

806.93 

783.55 

777.23 

72.67 

72.81 

73.08 
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Tüm deneylerde EDTA, MgSO4, Reaksiyon Sıcaklığı ve Konsantrasyon sırasıyla  %0.5, % 0.5, 70 ºC ve % 12 olarak alınmıĢtır 

Tablo-4 ve ġekil-1 incelendiğinde, hem kappa numarası hem de viskozite için 7 barlık oksijen 

basıncı uygulanmıĢ hamurların fiziksel ve optik değerleri, parlaklık dıĢında en düĢük iken, 3 

bar‟lık oksijen basıncı uygulanmıĢ hamurların değerlerinin en yüksek olduğu görülmektedir. 

Yani, oksijen basıncı artıkça kağıt hamurunun sağlamlık değeri hakkında bilgi veren viskozite ile 

kağıt hamurunda kalan lignin miktarını gösteren kappa numarası değerlerinde bir düĢme 

gözlemlenmektedir. Oksijen basıncı artıkça kappa numarası 29.14‟den 10.08‟e inerek yaklaĢık 

19.06 birimlik, viskozite ise 1188 cm
3
/g

-1
 „den 809 cm

3
/g

-1
‟e inerek yaklaĢık 379 cm

3
/g

-1 
bir 

değer kaybı söz konusudur.    

  

 
ġekil-1 Farklı Oksijen basınçlarının kağıt hamurunun kappa numarası ve viskozite üzerine etkisi 

Literatür incelendiğinde, Thomas ve ark. muli bambu hamurlarına uyguladığı 2, 5, 7 bar oksijen 

basıncı uygulaması sonrasında kappa numarası 2 barlık oksijen basıncı uygulanan hamurların en 
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yüksek iken 7 bar oksijen basıncı uygulanan hamurların ise en düĢük olduğu tespit edilmiĢtir 

(Thomas ve ark., 2007).  

Organosolv yöntemiyle elde edilen buğday samanı hamurlarına 10 barlık bir O2 basıncı 

uygulandığında kappa numarasının referans örneğine göre yaklaĢık % 20 azaldığı raporlanmıĢtır 

(Kırcı, 2002). 

Tablo-4 ve Ģekil-2 incelendiğinde ise oksijen basıncının artmasıyla kağıt hamurunun parlaklık 

değeri artarken sarılık ve opaklık değerlerinin azaldığı gözlemlenmektedir. Kontrol örneğinde 

ISO parlaklık değeri % 35.49 iken oksijen basıncı 7 bara geldiğinde bu değer %27.55 birimlik 

bir artıĢla % 63.04‟ e yükselmektedir. Opaklık değeri de % 97.83‟ den % 10.27‟lik bir azalıĢla % 

87.56‟ya düĢmüĢtür.   

    

ġekil-2 Farklı Oksijen basınçlarının kağıt hamurunun optik özellikleri üzerine etkisi 

P. deltoides ve E. Tereticornis yongalarının karıĢımından (90:10) elde edilen kraft hamurlarına 

oksijen delignifikasyonu uygulanmıĢ ve kontrol örneklerine göre parlaklık değerlerindeki 

kazancın % 33.4 olduğu raporlanmıĢtır (Dutt ve ark., 2009). 

Oksijen delignifikasyonuna uğratılmıĢ kavak hamurlarının çekme, patlama ve yırtılma indislerini 

incelediğimiz de kontrol örneğine göre 3 barlık oksijen basıncı uyguladığımızda değerlerin 

arttığı tespit edilmiĢtir. Oksijen basıncını 3 bardan 5 bara çıkardığımızda ise çekme ve patlama 

indislerinde bu artıĢın yerini düĢüĢ almıĢ olup yırtılma indisinde ise artıĢın devam ettiği 

görülmektedir. Nihayet basınç 7 bara çıkarıldığında her üç indis türü için bu düĢüĢ belirgin 

olarak gözlemlenmektedir. Oksijen delignifikasyonuna uğratılmamıĢ hamura nazaran oksijen 

delignifikasyonuna uğratılan hamurun çekme, patlama ve yırtılma indisindeki belirgin 

yükselmenin nedeni, su itici ve hidrojen bağlarını azaltıcı etkileri bulunan lignin hamurlardan 

ayrılması ile liflerin bağ yapabilme kabiliyetleri artığından, oksijen delignifikasyonuna 

uğratılmamıĢ hamurlardan elde edilen kağıtlara nazaran viskozitede azalma meydana gelse bile 

çekme, patlama ve yırtılma indisi değerlerinde artıĢ olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir 

(Kırcı ve ark., 2000). 

Kontturi ve arkadaĢları tarafından (2008) yapılan çalıĢmada, 8 bar oksijen basıncı uygulanmıĢ 

kraft hamurlarından elde edilen kağıtların, çekme indislerinde oksijen delignifikasyonu 

uygulanmamıĢ kağıt hamurlarına göre artıĢ meydana geldiği gözlemlenmiĢtir (Kontturi ve ark., 

2008). 

BaĢka bir çalıĢmada ise, P. deltodies ve E. Tereticornis yongalarının karıĢımından (90:10) elde 

edilen kraft hamurlarına oksijen delignifikasyonu uygulanmıĢ ve patlama indisi oksijen 
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delignifikasyonuna uğratılmamıĢ hamurlardan elde edilen kağıtlara göre % 2.83 oranında artma 

göstermiĢtir (Dutt, 2009). 

Bambu yongalarından kraft yöntemiyle elde edilen hamurlara oksijen delignifikasyonunun 

uygulanmasıyla, yırtılma indisinde kontrol örneğine göre bir yükselme meydana geldiği 

belirtilmiĢtir (Mittal,1994).  

Oksijen delignifikasyonuna uğratılmıĢ kavak hamurlarının yukarıda incelenen optik, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri ekonomiklik açısından dikkate alındığında en uygun oksijen basıncının 5 bar 

olması gerektiği sonucuna varılmıĢtır. Bundan sonra gelecek ikinci kademe çelat ve son kademe 

sodyum perborat tetrahidrat (SPBTH) ağartması 5 barlık oksijen delignifikasyonuna uğratılmıĢ 

hamurlara uygulanmıĢtır. 

Tablo-5 incelendiğinde SPBTH oranı ve uygulama süresi artıkça ağartma verimi, kappa 

numarası ve viskozitenin azaldığı görülmüĢtür. 

Bu konuyla ilgili Kırcı ve arkadaĢlarının çalıĢmaları incelendiğinde kraft yöntemiyle üretilmiĢ 

doğu ladini hamurlarına oksijen delignifikasyonu sonrasında sodyum perborat monohidrat 

(SPMH) takviyesinin yapılmasıyla SPMH oranı artıkça ağartma verimi, kappa numarası ve 

viskozite de düĢüĢ gözlemlenmiĢtir (Kırcı ve ark., 2004). 

Ağartma süresinin be SPMTH oranın parlaklık, sarılık ve opaklık üzerine etkisi incelendiğinde 

ise, ağartma süresi ve SPBTH oranı artıkça parlaklık değerlerinin ciddi bir Ģekilde arttığı ancak 

sarılık ve opaklık değerlerinde aynı oranda bir düĢüĢ gözlemlenmiĢtir. Tablo-4 ve 5 

incelendiğinde parlaklık değerinde % 35.49 „dan %73.08‟e kadar yaklaĢık 37 birimlik bir artıĢ 

söz konusudur. 

Literatür çalıĢmaları incelendiğinde Leduc ve arkadaĢlarının termomekanik yöntemle ladin ve 

balsam odunlarının karıĢımından elde ettiği kağıt hamurlarına farklı oranlarda sodyum perborat 

ağartması uygulanmıĢ ve sonuç olarak sodyum perborat miktarı arttıkça parlaklık değerlerinde 

16 birimlik bir artıĢ raporlanmıĢtır (Leduc ve ark., 1997).  

TutuĢ ve arkadaĢlarının buğday saplarından elde edilen kağıt hamurlarına uygulanan birinci 

kademe oksijen delignifikasyonundan sonra ikinci kademe olarak SPMH ağartması farklı süre ve 

oranlarda uygulanmıĢtır. Elde edilen kağıt safihalarının sarılık ve opaklık değerleri SPMH 

oranının ve sürenin artmasıyla azalma gösterdiği raporlanmıĢtır (TutuĢ ve ark., 2009). 

Tablo-5 ve Ģekil-3 incelendiğinde, çekme indisi değerlerinin SPBTH oranı % 2‟den % 4‟e 

çıkarıldığında artığı, % 4‟den % 6‟ ya çıkarıldığında ise azaldığı tespit edilmiĢtir. SPBTH oranı 

sabit alınıp uygulama süresi arttığında ise çekme indisi değerlerinin arttığı görülmektedir. 

Patlama indisi değerlerinde ise SPBTH oranı sabit alınıp uygulama süreleri artırıldığında çekme 

indisi değerlerine benzer bir durum söz konusu iken, uygulama süresini sabit alıp SPBTH oranını 

artırdığımızda patlama indisi değerlerinin azaldığı görülmektedir. Yırtılma indisi değerlerinde ise 

uygulama süresini sabit alıp SPBTH oranını artırdığımızda ve SPBTH oranını sabit alıp 

uygulama süresini artırdığımız her iki durumda da yırtılma indisi değerlerinde kademeli bir artıĢ 

olduğu Ģekil-3 ve tablo-5 de açık bir Ģekilde görülmektedir.    
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ġekil 3. Farklı uygulama zamanları ve farklı oranlarda uygulanan SPMTH ağartmasının kağıdın 

fiziksel özellikleri üzerine etkileri 

Yapılan literatür çalıĢmaları incelendiğinde % 75 ladin ve % 25 balsam odunlarından mekanik 

yöntemlerle kağıt hamuru üretilmiĢtir. Üretilen bu hamurlara % 6 ve % 15 oranında sodyum 

perborat uygulanmıĢ ve bunun sonucunda da çekme indisinde, patlama indisinde ve yırtılma 

indislerinde perborat miktarı arttıkça artmaların olduğu raporlanmıĢtır (Leduc, 2000). 

4. SONUÇ 

Laboratuar ölçeğinde melez kavak yongalarından Kraft-NaBH4 yöntemiyle üretilen kağıt 

hamurlarının oksijen, çelatlama ve sodyum perborat tetrahidrat ile 3 kademeli olarak ağartılması 

sonucunda; 

 Parlaklık, % 35.49‟dan üçüncü ağartma basamağının sonunda % 73.08 ISO parlaklığına 

kadar yaklaĢık 37 birimlik bir artıĢ mümkün olmuĢtur. 

 Kappa numarası ve viskozite değerleri sırasıyla 29.14 den 6.70‟e ve 1188 cm
3
/g

-1
  den 

777.23 cm
3
/g

-1
 kadar indirilebilmiĢtir. 

 Fiziksel özelliklerden olan çekme ve patlama indislerindeki düĢüĢler oldukça ılıman 

gerçekleĢiyorken, yırtılma indisi değerleri de büyük ölçüde korunmuĢtur. 

Ülkemiz kağıt endüstrisinde kağıt hamuru üreten ve ağartan teknikler bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla ağartılmıĢ kağıt hamuru dıĢarıdan ham olarak ithal edilmekte ve ülkemiz ciddi bir 

döviz kaybına uğramaktadır. Oysa ki, ülkemiz kağıt hamuru ağartma ve üretimi için gerekli alt 

yapıların ve tekniklerin hepsine sahiptir. Bu hususta giriĢimcilerin teĢvik edilmesi 

gerekmektedir. 
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Özet 

Ġklim değiĢikliğinin önemli nedenlerinden biri de; atmosferdeki sera gazı düzeyinin artarak güneĢten 

gelen radyasyonu atmosfer içerisinde tutması ve sıcaklık artıĢlarına yol açmasıdır. Bu nedenle iklim ve 

çevre çalıĢmalarında sera gazları salınımının, yayılımının azaltılması ve söz konusu gazların organik 

ve/veya inorganik bağlayıcılarla tutulması öncelikli konulardır. Türkiye‟nin kurak-yarı kurak iklim 

kuĢağında olması ve aĢırı nüfus baskısı nedeniyle yanlıĢ arazi kullanımı çevre ve hava kalitesini azaltarak 

iklimsel bozunum ve çölleĢmeye yol açan süreçlerin ivme kazanmasına neden olmaktadır. Ormanlar, 

küresel bazda örttükleri toprak ve bitki örtüsüyle en yüksek organik karbon depolanan yutaklardır. 

Ormanların sera gazlarını bağlama potansiyelinin ve iĢlevinin yüksek olması iklim değiĢimi üzerinde 

olumlu etki yaratmaktadır. Orman alanlarında karbon, biyokütlede ve toprakta tutulmaktadır. Orman 

örtüsü altındaki topraklarda karbon birikimi, bitkisel artıkların organik maddeye dönüĢümü ve organik 

maddenin ayrıĢması arasındaki iliĢki ile belirlenebilmektedir. Biyokütle de tutulan karbon; toprak üstü 

biyokütle, toprak altı biyokütle ve toprak üstü ölü ve diri örtüde tutulan karbon olarak tespit edilmektedir. 

Bununla birlikte Türkiye orman alanlarında bölgesel ve toprak özelliklerine bağlı karbon depolama iĢlev 

ve potansiyellerini ayrıntılı olarak ölçen çalıĢmalar yetersiz düzeydedir. Bu çalıĢma ile küresel ısınma - 

ormanlar - karbon döngüsü çerçevesinde tamamı ağaçlandırma ile kurulmuĢ Tarsus Karabucak Orman 

ĠĢletme ġefliği‟ndeki ormanlarının karbon tutumu etkinliği belirlenmiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: Ġklim değiĢikliği, Orman, Karbon, Tarsus- Karabucak  

Abstract 

One of the main reasons of climate change is the capturing of solar radiation within atmosphere by 

increased level of green house gases which also increases temperature increases. Thus, decreasing the 

emission, distribution of greenhouse gases and sequestration of these gases by organic and/or inorganic 

binders are primary issues. The misuse of lands due to excess population pressure in Turkey degrades the 

quality of environment and land which in turn accelerates climate change and desertification. Forests are 

the major organic carbon pools of the globe. The high greenhouse gas sequestration potential and function 

of forests have a positive effect on climate change. Carbon is sequestrated in biomass and soils of the 

forests. Soils‟ carbon accumulation under forest cover is determined by the relations of transformation of 

plant litter to organic matter and decomposition of organic matter to humin substances. Carbon of 

biomass is determined by calculation of biomass above and subsurface of soil along with carbon 

sequestrated in dead litter. However, studies on potential and functions of soil forests‟ of Turkey for 

carbon sequestration are not sufficient. Within the global warming-forest-carbon cycle framework the 

carbon sequestration efficiency of forests established by afforestration at Tarsus Karabucak Forest 

Directorate is determined with this study. 

 

Key words: Climate change, Forest, Carbon, Tarsus-Karabucak 
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1. Giriş 

Sanayi devrimiyle paralel atmosferdeki CO2 düzeyi de küresel iklim değiĢikliğini etkilemeye 

baĢlamıĢtır. CO2 artıĢına bağlı olarak bölgesel nem ve sıcaklık rejimlerinin de değiĢime uğraması 

iklim değiĢimlerini tetiklemiĢtir. Ġklim değiĢikliği ile ilgili bilim adamları tarafında yapılan ilk 

çalıĢma 1827 yılında Fransız matematikçi Baron Jean Baptiste Fourier tarafından yapılmıĢ ve 

atmosferin sera etkisi tanımlanmıĢtır. Fourier Dünya atmosferini sera camına benzetmiĢ ve yer 

yüzeyi ısısının atmosferin kimyasal kompozisyonu tarafından bir sera camının havayı tuttuğu ve 

ısıttığı Ģeklinde ifade etmiĢtir. Atmosferdeki CO2 güneĢ ısısını tutarak yeryüzünün ısınmasında 

önemli bir rol oynar (Özey, 2001). 

 
ġekil 1. Sera etkisi ile küresel ısınmanın meydana geliĢini açıklayan Ģematik görünüm (Anonim, 2006a) 

Özellikle 20. yüzyılda görülen ısınma artıĢının en önemli sebebi, insan faaliyetleri sonucu üretilen 

çeĢitli gazların, atmosferdeki oranlarının beklenmedik ölçüde artmasıdır. Dolayısıyla, ısınmaya 

yol açan gazların salım kontrolünün insan elinde olduğu anlaĢılmıĢ ve iklim değiĢikliğini önleme 

çabaları, söz konusu gazların çıkıĢ kaynaklarını bulmaya ve denetim altına almaya yönelmiĢtir. 

Bu gazların önemli bir kısmı yeryüzünden atmosfere doğru yansıyan güneĢ ıĢınlarından, özellikle 

ısıtıcı nitelikteki kızılötesi ıĢınlarının dıĢarıya kaçmasını engellemekte, dolayısıyla yüzeye yakın 

bölgelerin ısınmasına yol açmaktadır. Bu fiziksel olay seralarda kullanılan plastik veya cam 

örtülerin seranın içinin ısınması olayına yol açmasına benzediğinden, söz konusu gazlara “Sera 

Gazları” adı verilmektedir (TürkeĢ ve ark, 2000). 

Hunter (2003)‟e göre, Dünya tarihinde iklim değiĢikliği, belirli dönemler ve değiĢen süreler 

boyunca sürüp giden bir olgu olmasına karĢın, içinde bulunduğumuz yüzyılda gerçekleĢen bu 

değiĢim, daha önceki hiçbir dönemde bugünkü kadar hızlı gerçekleĢmemiĢ; insan etkisi ise, daha 

önceki değiĢimlerde böyle bir rol oynamamıĢtır. Dünya tarihinde ilk kez insanoğlu iklimi 

değiĢtirmeye baĢlamıĢ ve bunun sonuçlarıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Ġnsanoğlunun, arazi kullanımında yaptığı yanlıĢlıklar sonucu doğanın nasıl tahrip olduğu veya 

yok edildiği dikkat çekicidir. Küresel ısınma, insan nüfusundaki artıĢ sonucu hızlı endüstrileĢme 

ve çevre kirliliği, ormansızlaĢma sonucu ortaya çıkan çölleĢme ise hem ormanları hem de su 

kaynaklarını tehdit eden diğer etmenlerdir. FAO tarafından yapılan bir araĢtırmaya göre 1990–

1995 yılları arasında sanayileĢmiĢ ülkelerde (Rusya Federasyonu hariç) 1.75 milyon hektarlık 

orman alanı artıĢı olurken aynı dönemde geliĢmekte olan ülkelerde net 13 milyon hektarlık 

orman alanı kaybı olmuĢtur. Yapılan tahminlere göre gelecek 20 yıl içersinde yaklaĢık 1 milyon 
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hayvan ve bitki türlerinin dünya ekosisteminden kaybolup gideceği belirtilmektedir (KırıĢ ve 

ark., 2007). 

Karbonun atmosfer, canlılar ve karalar ile sular arasında yer değiĢtirmesi olayı karbon döngüsü 

olarak adlandırılmaktadır. Atmosferdeki karbon karalardaki ya da sulardaki fotosentez yapan 

canlılar tarafından (bitkiler, fitoplanktonlar gibi) bağlanmaktadır. Karbon daha sonra besin 

zinciri aracılığı ile fotosentez yapabilen canlılarla beslenen hayvanlara geçmektedir. Bu 

aĢamadan sonra ya solunum ile atmosfere CO2 olarak dönmekte ya da canlıların ölmesi ile 

toprakta veya sularda birikmektedir. Organik atıkların buralarda ayrıĢmasıyla tekrar CO2 olarak 

atmosfere ulaĢmaktadır. Küresel karbon döngüsüyle de karalardaki bitkiler tarafından yaklaĢık 

60 milyar ton karbon alınmakta ve bir bu kadar karbon da solunum ile atmosfere verilmektedir 

(Tolunay ve ark., 2007). 

Karbonun canlı biyokütle, çürüyen organik madde ve toprak içinde tutulduğu karasal ekolojik 

sistemler, küresel karbon döngüsünde önemli rol oynar. Karbon doğal olarak bu sistemler ile 

atmosfer arasında fotosentez, solunum, ayrıĢma ve yanma olayları vasıtasıyla yer değiĢtirir. Ġnsan 

faaliyeti ise bu havuzlardaki karbon stoklarının değiĢmesinde etkili olmaktadır (Dural, 2010). 

YeĢil ve ark., (2007)‟nın yapmıĢ oldukları araĢtırmada bugünkü küresel istatistiklere göre ılıman 

bölge ormanlarındaki artıĢa karĢılık tropik bölgelerde yer alan orman alanlarında önemli miktarda 

azalmanın  meydana geldiğini, orman alanlarının azalması ve arazi kullanım biçimlerine 

dönüĢtürülmesinin atmosfere salınan karbondioksiti artırdığını, buna karĢılık orman alanlarının 

artmasıyla da karbon birikiminin arttığını belirtmiĢlerdir. 

Karasal ekosistemlerdeki vejetasyonda depolanmıĢ olan karbon miktarı 500 milyar ton 

civarındadır. Karalarda karbon sadece bitkilerde değil aynı zamanda topraklarda da 

depolanmaktadır. Topraklarda depolanan karbon miktarı yaklaĢık olarak 2000 milyar tondur (1 m 

derinlikteki topraklar için) (Janzen, 2004). 

Organik karbon uygun Ģartlarda çok uzun süre topraklarda muhafaza edilebilir. Ancak arazi 

kullanımındaki değiĢim ve tarımda yoğun toprak iĢleme teknikleri (toprak agregatlarının 

dağılarak bu agregatlardaki organik maddenin, toprağa oksijenin girmesi ile mikroorganizmalar 

tarafından ayrıĢtırılarak CO2 olarak topraktan uzaklaĢmasına sebep olması) toprakların karbon 

stoklarını önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Grogan ve Matthews (2001)‟e atfen Dural (2010), daha önce tarımsal amaçlarla kullanılan 

topraklarda biyoenerji bitkilerinin yetiĢmesiyle toprak altında önemli miktarlarda karbonun 

depolanabileceğini ve böyle bir artıĢın köklerden, toprak organik madde içeriğinden 

kaynaklanabileceğini, bitki kökleri ile toprağa düĢen diğer bitki aksamlarının (yaprak, dal, 

kozalak vb.) ayrıĢması zor olan humin maddeleri fraksiyonlarına dönüĢebileceğini ve havadaki 

CO2 miktarının azaltılmasında etkili bir yol olabileceğini belirtmiĢtir. 

Ülkemizde ormanlar, aĢırı ve düzensiz faydalanma, açma, yangın ve yapılan usulsüz otlatmalar 

ile büyük ölçüde yok edilmiĢtir. Türkiye Ormanlarının yarısına yakını bozuk vasıftadır. Öte 

yandan Türkiye, yüksek olduğu kadar da engebeli ve dolaysıyla fazla eğimli bir arazi yapısına 

sahip bulunmaktadır. Küresel ısınma, iklim değiĢikliği, Ozon tabakasının delinmesi, asit 

yağmurlarının yağması vb. çevre sorunları olarak adlandırdığımız birçok problem insanlığı her 

geçen gün artan bir Ģekilde tehdit etmektedir. Bu gibi çevre problemlerinin çoğunun temelinde 

ormanların yok olması yatmaktadır. Orman ekosistemindeki bozulmalar çölleĢmeyi 
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tetiklemektedir. Orman ve otlakların tarıma açılmasıyla organik karbon miktarının %20 

düzeyinde azaldığı rapor edilmiĢtir (Mann, 1986).  

2. Ormanlarda Karbon Tutulumu ve Orman Varlığımız  

Ormanı oldukça geniĢ bir alanda, kendine has bir iklim oluĢturabilen, belirli yükseklik, yapı ve 

sıklıktaki ağaçların, ağaççık, çalı ve otsu bitkiler, yosun, eğrelti ve mantarlar, toprak altı ve 

toprak üstünde yaĢayan mikroorganizmalar ve de çeĢitli böcek ve hayvanlarla orman toprağının 

birlikte oluĢturduğu hayat birliği olarak tanımlamak mümkündür.  

Ormanlarımız çok çeĢitli fonksiyonlar üstlenmiĢlerdir. Bu fonksiyonları; orman ürünleri (odun 

ve odun dıĢı) üretimi, doğayı koruma, erozyon önleme, hidrolojik, estetik, ekoturizm ve 

rekreasyon, iklim koruma, toplum sağlığı, ulusal savunma ve bilimsel fonksiyonlar olarak 

sıralayabiliriz. Ormanlarımız bu fonksiyonlardan birini üstlendiği gibi birkaçını da 

üstlenebilmektedir (Anonim, 2006b). 

Ormanlar, hem diğer ekosistemlere oranla daha fazla CO2 tüketmeleri ve hem de bağladıkları 

karbonu çok uzun süre bünyelerinde tutmalarından ötürü, karasal ekosistemler içerisinde en 

önemli yere sahiptirler. Ormanlar, dünya karasal sisteminde bitki örtüsü tarafından tutulan 

karbon miktarının büyük bir kısmını bünyesinde biriktiren ve bundan dolayı da hava kalitesini 

yükselten en önemli unsurlardan biridir. Ormanlar; havadaki nem oranını dolayısıyla yağıĢı 

artırır, hava kirliliğini engelleyerek soluduğumuz havayı temizler, oksijen kaynağıdır,  sıcaklık 

değiĢimlerini de dengeler. 

Ormanlar karbon deposudur ve özümlemede CO2 harcar. Ormanlar yılda hektar baĢına 3-5 ton CO2 

tutar, buna karĢılık 8-13 ton arasında O2 üretir. Yine ormanlar özümlemede harcadıkları CO2‟den 

daha çok CO2 üretirler. SözgeliĢi bir kızılağaç ormanında saatte hektar baĢına 11,7–23,4    kg CO2 

üretilirken bu miktar tarla toprağında sadece 1,25–4,1 kg olarak ölçülmüĢtür. Atmosferdeki CO2 

miktarını azaltmanın, dolayısıyla küresel düzeyde ısınmanın önüne geçmek için baĢvurulacak 

yollardan birisi, hatta en önemlisi fidan dikmek, ağaçlandırma yapmak, orman alanlarını 

artırmak, niteliklerini iyileĢtirmektir. Aynı Ģekilde ağaçlar orman örtüsü, fotosentez yoluyla 

tuttukları karbonu dökülen yapraklar, kuruyan dallar, ölen kökler yoluyla toprağa verirler (KırıĢ 

ve ark., 2007). 

Tolunay ve ark., (2007), orman topraklarında daha fazla karbon bağlanabilmesi için bozuk 

orman alanlarının verimli hale getirilmesi, tıraĢlama kesiminden kaçınılması, karıĢık ormanlar 

kurulması, silvikültürel müdahalelerin mutedil yapılması ve bu müdahalelerde toprağı korumaya 

dikkat edilmesi, orman olmayan alanların ağaçlandırılması, toprak erozyonunun engellenmesi, 

orman arazilerinin yapılaĢma, kaçak kesimler ve otlatma ile zarar görmesinin engellenmesi 

gerektiğini belirtmiĢlerdir. 

Asan (2006), 1990–2004 yılları arasındaki 15 yıllık dönemde Türkiye ormanlarının atmosferden 

aldığı ve saldığı CO2‟in sürekli yükseldiğini belirtmiĢtir. 1990 yılında atmosferden alınan CO2 

67.078.000 ton/yıl iken, 2004 yılında 74.430.000 ton/yıl olduğunu ve 1990 yılında atmosfere 

salınan CO2 23.541.000 ton/yıl iken, 2004 yılında 53.104.000 ton/yıl olduğunu belirtmiĢtir. 

Türkiye ormanlarının atmosferden aldığı ve saldığı CO2 nin sürekli yükselmesini YeĢil ve ark., 

(2007);  

1-Bozuk orman alanlarının ve orman içi açıklıkların ağaçlandırılmasına, 
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2-Üst orman zonlarında ve sarp araziler üzerindeki ormanların muhafazaya ayrılarak bu 

ormanlarda kesim yapılmamasına, 

3-Seyrek kapalı meĢçerelere eta verilmemesi ve bu ormanlarda servet birikiminin 

sağlanmasına, 

4-YaĢlı, seyrek ve artımdan düĢmüĢ meĢçereleri doğal yolla gençleĢtirmek suretiyle bu 

meĢçerelerin artım performanslarının yükseltilmesine, 

5-Orman içi ve civarı yerleĢik nüfusun kente göçü ve böylece eski tarım alanlarından bir 

bölümünün yeniden orman haline gelmesine, 

6-Orman içi otlatmalardan vazgeçilerek, ahır hayvancılığına dönülmesi biçiminde ortaya 

çıkan ormancılık politikalarına bağlamıĢlardır. 

 

Ülkemiz orman varlığı yaklaĢık olarak 21,2 milyon hektar olup Ülke genel alanının        % 

27,2‟sini kapsamaktadır. Koru ve baltalık olarak sınıflandırılan ormanlarımızın normal ve bozuk 

orman olarak alan dağılımları Tablo 1‟de verilmiĢtir. Orman varlığımızın % 73‟ü koru,   % 27‟si 

baltalıktır ve yarısı bozuk vasıflıdır. 
 

Tablo 1. Orman varlığımızın ormanlık alana dağılımı (Anonim, 2006b). 

Ormanlık Alanın Dağılımı 

Durumu 
Normal Bozuk Toplam 

Hektar % Hektar % Hektar % 

Koru 8940215 42 6499380 31 15439595 73 

Baltalık 1681006 8 4068146 19 5749152 27 

Genel Toplam 10621221 50 10567526 50 21188747 100 

 

Bakanlığımızın verilerine göre; Türkiye‟de yapraklı ormanlarda 539.032.069 ton biyokütle 

242.564.431 ton karbon tutarken, iğne yapraklı ormanlarda 829.243.342 ton biyokütle 

373.159.504 ton karbon tutmaktadır. Orman toprağında tutulan karbon miktarı ise 357.119.882 

tondur. Orman ekosisteminde tutulan toplam karbon miktarı 972.843.817 tondur (Tablo 2).  

 

Ormanlarda tutulan karbon miktarı hesaplanırken; yapraklı ve iğne yaprakları ayrı ayrı 

değerlendirilmektedir. Toprak üstü biyokütle, toprak altı biyokütle ve toprak üstü ölü ve diri örtü 

biyokütlede tutulan karbon miktarları ayrı ayrı hesaplanıp toplanarak toplam biyokütlede tutulan 

karbon miktarı bulunmaktadır. Orman toprağında tutulan karbon da ayrıca hesaplanmakta ve 

toplam biyokütle ve toprakta tutulan karbonun toplamı orman ekosisteminde tutulan toplam 

karbon miktarını vermektedir. Tablo 3‟de bu hesaplamada kullanılan değerler verilmiĢtir. 

 
Tablo 2. Türkiye ormanlarında karbon birikim miktarının hesaplanması (Anonim, 2006b) 

Ağaç 

Türü 

Grupları 

Servet m³ 

BİYOKÜTLE MİKTARI TON KARBON MİKTARI TON 

Toprak Üstü 

Toprak Altı 

(Kök) 

Toprak Üstü Ölü ve 

Diri Örtü TOPLAM 

Toplam 

Biyokütle 

İçindeki 

Orman 

Toprağındaki 

Toplam Orman 

Ekosistemindeki 

DGH TÜBK TABK TÜÖDBK TGBK TBKM OTKM TKM 

Yapraklı  DGH x (a) x ( c) TÜBK x( e) (TÜBK+TABK) x (g) (TÜBK+TABK+TÜÖDBK) TGBK x (h) TBKM x (J) TBKM + OTKM 

İğne Yap   DGH x (b) x (d) TÜBK x(f) (TÜBK+TABK) x (g) (TÜBK+TABK+TÜÖDBK) TGBK x (h) TBKM x (J) TBKM + OTKM 

Yapraklı 418503159 334802527 50220379 154009163 539032069 242564431 140687370 383251801 

İğne Yap 869621613 493597228 98719446 236926669 829243342 373159504 216432512 589592016 

TOPLAM 1288124772 828399755 148939825 390935832 1368275411 615723935 357119882 972843817 
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Tablo 3. Karbon birikim miktarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar (Anonim, 2006b) 

(a) = 0,64 Yapraklılar için daha önce saptanmış fırın kurusu ağırlığı (Ton) 

(b) = 0,47 İğne yapraklılar için daha önce saptanmış fırın kurusu ağırlığı (Ton) 

(c ) = 1,25 Dikili gövde hacmine karşılık olan biyokütleyi, yapraklı türlerde toprak üstü biyokütkeye çevirme faktörü (Ton) 

(d) = 1,2 Dikili gövde hacmine karşılık olan biyokütleyi, İğne yapraklı türlerde toprak üstü biyokütkeye çevirme faktörü (Ton) 

( e) = 0,15 Dikili gövde hacmine karşılık olan biyokütleyi, yapraklı türlerde toprakaltı biyokütkeye çevirme faktörü (Ton) 

(f) = 0,2 Dikili gövde hacmine karşılık olan biyokütleyi, İğne yapraklı türlerde toprakaltı biyokütkeye çevirme faktörü (Ton) 

(g) = 0,4 Göğüs çapı < 8 cm. olan ağaçlar ile ağaççık, çalı, süceyrat ve ölü örtüye ait biyokütleye çevirme katsayısı (Ton) 

(h) = 0,45 Canlı cansız biyokütleyi KARBON miktarına dönüştürme faktörü (1 ton fırın kurusu bitkisel madde içinde 0,45 ton karbon bulunur.) 

(j) = 0,58 Orman toprağındaki karbon miktarına dönüştürme faktörü 

3. Karabucak Orman Varlığı ve Karbon Tutulumu 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü‟ne bağlı Karabucak Orman 

ĠĢletme ġefliği (OĠġ) orman alanlarının tamamı ağaçlandırma yoluyla kurulan Karabucak ve 

Turan Emeksiz Serilerinden oluĢmaktadır. 

Karabucak Serisinde, 825 ha alanda kurulmuĢ Fehmi Güresin Ormanı ülkemizin endüstriyel 

amaçlı ilk ağaçlandırma sahası olma özelliğini taĢımaktadır. Mazisinde bataklık olan bu saha 

1939 yılında baĢlayan çalıĢmalarla okaliptüs ağaçlandırması ile kurutulan bataklığın yerine 

kurulmuĢ verimli orman durumundadır. 

Turan Emeksiz Serisi ise 1960 yılında baĢlayan çalıĢmalarla rüzgâr erozyonu ile mücadele 

amaçlı yapılan kumul tespit ve ağaçlandırma sahasıdır. Akdeniz kenarında güneydoğudan 

kuzeybatıya doğru takriben dikdörtgen Ģeklinde uzanan 12,5 km boyunda ortalama 1,5 km 

eninde ve 1.732 ha alana sahiptir. 

                
ġekil 3. Karabucak Fehmi Güresin                             ġekil 4. Turan Emeksiz Serisi‟nin 

             Ormanı‟nın uydu görüntüsü                                         uydu görüntüsü         

 

Karabucak OĠġ ormanları fonksiyonlarına göre; Fıstıkçamı Plantasyon ĠĢletme Sınıfı, Okaliptüs 

Baltalığı ĠĢletme Sınıfı, Kumul Önleme ĠĢletme Sınıfı ve Tohum MeĢçeresi ĠĢletme Sınıfı olarak 

dört sınıfa ayrılmıĢtır (Anonim, 2002). Karabucak OĠġ ormanları iĢletme amacına göre de dört 

baĢlık altında toplanmıĢtır (Tablo 4). 
Tablo 4. Karabucak OĠġ orman varlığının iĢletme amacına göre alan dağılımı (Anonim, 2002) 

Turan Emeksiz Serisi 

Akdeniz 
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İşletme Amacı       Alan (Hektar) Toplam alandaki miktarı (%) 

Okaliptüs Baltalığı  908,0 35,5 

AraĢtırma Ormanı  31,0 1,3 

Rekreasyon Ormanı  6,0 0,2 

Kumul Önleme  1612,0 63 

Genel Toplam 2557,0 100 

 

Karabucak OĠġ Amenajman Planına göre Karabucak Ormanlarında; yapraklı ormanlarda 

186.000 ton biyokütlede 83.700 ton karbon tutulurken, iğne yapraklı ormanlarda 47.912 ton 

biyokütlede 21.561 ton karbon tutulmaktadır. Orman toprağında tutulan karbon ise 61.051 

tondur. Orman ekosisteminde tutulan toplam karbon miktarı 166.312 tondur. Toplam orman 

ekosistemindeki karbonun % 36,7‟si toprakta tutulmaktadır. 

 
Tablo 5. Karabucak ormanlarında karbon birikim miktarı (Anonim, 2002) 

Ağaç 

Türü 

Grupları 

Servet 

m³ 

BİYOKÜTLE MİKTARI TON KARBON MİKTARI TON 

Toprak Üstü 

Toprak Altı 

(Kök) 

Toprak Üstü Ölü ve 

Diri Örtü TOPLAM 

Toplam 

Biyokütle 

İçindeki 

Orman 

Toprağındaki 

Toplam Orman 

Ekosistemindeki 

DGH TÜBK TABK TÜÖDBK TGBK TBKM OTKM TKM 

Yapraklı  DGH x (a) x ( c) TÜBK x( e) (TÜBK+TABK) x (g) (TÜBK+TABK+TÜÖDBK) TGBK x (h) TBKM x (J) TBKM + OTKM 

İğne Yap  DGH x (b) x (d) TÜBK x(f) (TÜBK+TABK) x (g) (TÜBK+TABK+TÜÖDBK) TGBK x (h) TBKM x (J) TBKM + OTKM 

Yapraklı 144410 115528 17329 53143 186000 83700 48546 132246 

İğne Yap 50566 28519 5704 13689 47912 21561 12505 34066 

TOPLAM 194976 144047 23033 66832 233912 105261 61051 166312 

 

Öncesinde bataklık ve kumul olan ve Türk Ormancılığı‟nda özel bir yere sahip, baĢarılı 

ağaçlandırma çalıĢmaları ile kurulan Fehmi Güresin ve Turan Emeksiz Ormanları günümüzde 

birçok fonksiyonu bir arada üstlenmiĢ durumdadır.  

Üzerinde bitki örtüsü bulunmayan bir arazinin ağaçlandırılması toprak organik maddesini 

arttırmaktadır. Turan Emeksiz Ormanı kurularak, kumulda rüzgâr erozyonu durdurulmuĢ, 

kumulda topraklaĢma baĢlamıĢ ve organik madde oranında artıĢ tespit edilmiĢtir. 1982 yılında 

fıstıkçamı dikimi yapılan kumul alandan alınan toprak örneklerinde yapılan organik madde 

analizlerinde % 0,280-0,576 arasında olan organik madde 2009 yılında yapılan analizlerde        

% 0,73-5,66 arasında saptanmıĢtır (Polat ve ark., 2010).  

Turan Emeksiz‟de 1968 yılında okaliptüs dikimi yapılan alanda organik madde % 0,16-0,24 iken 

2011 yılında yapılan analizlerde organik maddenin yükselerek % 0,59-1,78 olduğu tespit 

edilmiĢtir. Karabucak Okaliptüs Ağaçlandırma sahasında (Fehmi Güresin Ormanı)  organik 

madde birikimi olduğu ve 0-30 cm derinlik kademesinde organik madde miktarının      % 6,05-

7,65 arasında olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sonuçlar, yapılan ağaçlandırma çalıĢmaları ile toprak 

organik maddesinin ve toprakta depolanan karbon miktarının arttığını göstermektedir. 

Tolunay ve ark., (2007) yapmıĢ oldukları bir çalıĢmada Türkiye‟de değiĢik ormanlarda açılan 

1159 adet toprak çukurunda topraktaki organik karbon stoğunun 0,8-448 t/ha arasında 

değiĢtiğini, ağırlıklı ortalamanın ise 77,8 t/ha olduğunu belirtmiĢlerdir.Yine aynı araĢtırmacılar 

özellikle yapraklı ormanlarımız ve ağaçlandırma alanlarımızla ilgili verinin az olduğunu, ancak 

kaba bir hesapla 21,2 milyon ha orman alanımız olduğu ve 1 ha orman alanında topraklarda 

ortalama 77,8 ton karbon depolandığından hareketle orman topraklarımızda 1,65 milyar ton 

karbonun depolanmıĢ olduğunu belirtmiĢlerdir.  



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

634 

 

Orman topraklarında ağaçlandırma sonrası artıĢ gösteren organik maddenin kimyasal 

yöntemlerle verilmesi durumunda yüksek harcamalara yol açacağı araĢtırmalarla da tespit 

edilmiĢtir. Akça ve ark. (2006), Adana Akyatan kumul ağaçlandırma sahasında yaptıkları bir 

çalıĢmada, kumulda ağaçlandırma sonrası yüzey horizonlarında ortalama % 2,5 olan organik 

maddenin kimyasal yöntemlerle verilmesi durumunda; 4.500 hektarlık Akyatan kumul 

ağaçlandırma sahasına yılda 67.500 ton ahır gübresi verilmesi gerektiği ve bunun maliyetinin de 

yıllık 3.600.000 TL‟yi bulacağını belirtmiĢlerdir. 

Cline (1992), ağaçlandırma vasıtasıyla karbon dıĢı enerji kaynakları teknolojilerinin 

kullanılmasına geçme sürecinde 30-40 yıl zaman kazanılacağını, ormanlarda yüksek seviyede 

depolanan karbonun küresel ısınmanın Ģiddetindeki belirsizlikler karĢısında daha fazla esneklik 

sağlayacağını, fosil yakıtların yenilenebilir biyokütle enerjisi ile yer değiĢtirerek küresel ısınma 

sorununu çözebileceğini belirtmiĢtir.  

 

Toprak içindeki karbon, yerüstü biyokütleye bağlı olarak değiĢmekte ve orman ekosisteminde 

tutulan karbon içerisinde büyük bir orana sahip bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalıĢmalarda 

ölü örtü ayrıĢmasının da küresel karbon bütçesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. 

Yapılan ağaçlandırma çalıĢmaları neticesinde, canlı biyokütlede karbon depolamanın yanı sıra 

toprak organik maddesinde de artıĢ sağlanmakta, dolayısıyla toprakta tutulan karbon miktarında 

da artıĢ olmaktadır. 

4. Sonuç 

Sera gazları, fosil yakıtların yakılması, ormansızlaĢma, hızlı nüfus artıĢı, teknolojideki geliĢmeye 

bağlı olarak toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle CO2‟in atmosferdeki 

miktarı artmakta ve yer küre daha çok ısınmaktadır. Ormanlar, diğer ekosistemlere oranla daha 

fazla CO2 tüketmeleri ve bağladıkları karbonu çok uzun süre bünyelerinde tutmalarından ötürü 

CO2 salınımının azaltılmasında önemli rol oynamaktadırlar. 

Üstlendiği onlarca fonksiyonun yanı sıra, küresel ısınmayı engellemede karbon tutulumunu 

sağlayarak çok büyük bir öneme sahip orman alanlarının öncelikle korunması gerekmektedir. 

Orman ekosistemleri doğal nedenlerden çok insan kaynaklı tahrip olmaktadır. Bu nedenle 

ormanların diğer fonksiyonları ile beraber küresel ısınmada üstlendiği rolün önemi hakkında 

kamuoyu bilinçlendirilmelidir. 

21.188.747 ha olan orman alanlarımızda; toprak üstü biyokütle, toprak altı biyokütle ve toprak 

üstü ölü ve diri örtü biyokütlede toplam 615.723.935 ton, orman topraklarında 357.119.882 ton 

olmak üzere toplam 972.843.817 ton karbon tutulmaktadır. 

Tarsus Karabucak OĠġ orman alanlarının tamamı bataklık ve kumulun ıslahı için yapılan 

ağaçlandırmalarla tesis edilmiĢtir. 2.557 ha alanda, toplam biyokütle içinde 105.261 ton, orman 

toprağında 61.051 ton olmak üzere toplam 166.312 ton karbon tutulmaktadır. 

Karabucak orman topraklarında ağaçlandırma öncesi düĢük olan organik madde değerleri 

günümüzde artmıĢtır. Turan Emeksiz Serisi‟nde yer yer % 5‟e, Fehmi Güresin Serisi‟nde ise     

% 7,5‟a ulaĢan organik madde miktarları, ağaçlandırmanın biyokütle de karbon tutulumunun 

yanı sıra orman topraklarındaki karbon tutulumunu da arttırdığını göstermektedir. Atmosferdeki 

karbonu hem biyokütleye hem de toprağa bağlamak için en etkili yol, ağaçlandırmalarla orman 

varlığının arttırılmasıdır. Karabucak örneğinde olduğu gibi bitki örtüsünden yoksun alanların 

ağaçlandırılması ile kurulan ormanlar karbon tutulumunda etken rol oynamaktadırlar. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, laminat parkenin taĢıyıcı panelini oluĢturan yüksek yoğunlukta lif levhalar (HDF) 

yanmaya dayanıklı (flame retardant) kimyasal maddeler ile muamele edilerek üretilmiĢtir. 

Yüksek yoğunlukta levhaların üretiminde %50 Kayın ve %50 Sarıçam lifleri karıĢım oranı 

kullanılmıĢ ve tam kuru lif miktarına oranla %3, %6, %9 oranlarında boraks, borik asit, 

amonyum polyfosfat ve alfa-x kimyasalları ilave edilmiĢtir. Daha sonra, HDF levhalarının 

yüzeyleri overlay, dekor ve balans kağıtları ile kaplanmıĢ ve laminat parkeler üretilmiĢtir. 

Öncelikle levhaların yanma özellikleri araĢtırılmıĢtır. Eklenen kimyasalların, oranlarına bağlı 

olarak levhaların yanma dirençlerini iyileĢtirdiği not edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Borik asit, Boraks, Alfa-X, Laminat Parke, Yanma 

 

Investigation on Increasing Resistance Against Combustion of Laminate Flooring 

 
Abstract 

 

In this study, high density fiberboard as carrier parts of laminate flooring were produced with 

some flame retardant chemicals. The blends of %50/50 beech and yellowpine were used in HDF 

production and %3, 6 and 9 of borax, boric asit, ammonium polyfosfat and alfa-x based on oven 

dry fibre were added. HDF panels, then were coated by overlay, decor ve balance and laminated 

floorings were manufactured. Panels were especially tested for combustion properties. It is noted 

that chemicals added to panels improved the fire resistance of products related to their 

proportion. 

 

Key Words: Boric acid, Borax, Alfa-x, Laminate Flooring, Combustion 

 

 

1. Giriş 

Odun hammaddesinin kolay iĢlenebilmesi ve ucuz olması özelliği en önemli tercih nedenidir. 

Azalan bir kaynak olan odun hammaddesinin fiyatının her geçen gün artması ile birlikte, temin 

edilme problemi de yaĢanmaktadır.  Katı atıkların ise geri dönüĢtürülme problemi olmasından 

dolayı, lignoselülozik malzemelerin kullanılmasının önemini artırmıĢtır. Bu yüzden kimyasal 

madde ve çeĢitli bağlayıcılar ilave edilen lignoselülozik maddelerden elde edilen odun 

kompozitlerinin kullanım miktarı her geçen gün artmaktadır (Öztürk, 2003). 

Daha ucuz ve daha dayanıklı olması, yüzeyde uygulanabilecek desen çeĢitliliği ve yüzeyde 

herhangi bir iĢlem gerektirmeme özelliği nedeni ile laminat kullanımının günümüzde ki önemini 

artırmıĢtır. Laminatın mobilya ve dekorasyon sektöründe kullanılmasının yaygınlaĢmasındaki 

ana etken desen ve yüzey çeĢitliliği özelliği ile yüzey kaplaması olarak kullanılabilmesidir 

(Merev, 1998). 

Laminat parke; melamin esaslı dekoratif kağıt, alüminyum oksitli örtü tabakası, rutubete 

dayanıklı taĢıyıcı öz ve özün alt tarafına yapıĢtırılmıĢ gerilmeleri dengeleyecek bir balans 

tabakasından oluĢmaktadır(Korkut, 2003). Lif levhaların oduna oranla daha homojen yapıda 

mailto:atutus@ksu.edu.tr
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olması, teknolojik özelliklerinin anizotrop yapıdaki oduna oranla üç yönde daha düzenli olması, 

direnç özelliklerinin iyileĢtirilebilir olmasının avantajları yanında dezavantajları da vardır 

(Kolmann et all., 1975; Özen, 1979 ve Casey, 1966). AhĢap ve ahĢap esaslı levhaların en önemli 

dezavantajlarından bir tanesi kolay tutuĢmaları ve yanabilmeleridir (Özkaya ve ark., 2007; 

Stevans et all., 2006). Bu dezavantajları avantaja dönüĢtürmek için bazı kimyasal iĢlemlerden 

geçirmek gereklidir. 

Borlu bileĢikler kompozit üretimi esnasında toz halinde tutkala, odun yongasına veya odun 

lifine katılmaktadır(AyrılmıĢ ve ark. 2005). Lignoselülozik maddelerin yanma için gerekli 

Ģartlar oluĢtuğunda direnç özelliklerini kaybetmesi sebebiyle toplu yaĢam alanlarında can ve 

mal güvenliğini tehdit etmektedir. Bu nedenle iç mekanlarda ve yapı inĢaat sektöründe bu 

özelliğin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır(Gu et all., 2007; Ellis ve Rowell, 

1989; Kozlowski et all., 1999). Bu yanmayı geciktirici kimyasal maddelerin ahĢap ve ahĢap 

esaslı malzemelerin mekanik, fiziksel ve diğer özellikler üzerinde tesir ettikleri 

belirlenmiĢtir(Denizli, 1997; Sweet ve Winandy, 1999). 

Bu çalıĢmada,  odun lifleri içerisine belirli % oranlarında yanmayı geciktirici kimyasallar ilave 

edilerek yüksek yoğunlukta lif levhalar üretilmiĢtir. Daha sonra levhaların alt ve üst yüzeyleri 

termoset reçinelerle emprenye edilen kağıtlar ile kaplanarak laminat parkeler üretilmiĢtir. 

Üretilen laminat parkelere, materyal ve metot bölümünde, standart yöntemlere bağlı kalınarak 

detaylı Ģekilde anlatıldığı üzere yanma mukavemet testleri ve termogravimetrik analiz (TGA)  

yöntemi uygulanmıĢtır. Belirli % oranlarında ilave edilen yanmayı geciktirici kimyasal madde 

türü ve konsantrasyonunun deneme levhaları üzerine olan yanma dayanımı etkileri araĢtırılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Materyal 

 

Bu araĢtırmada hammadde olarak Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve T.A.ġ.‟den temin edilen 

%50 Sarıçam, %50 Kayın odunundan elde edilen lif karıĢımı kullanılmıĢtır. Liflere %12 üre 

formaldehit tutkalı, %1 amonyum klorür(NH4Cl) ve %1 parafin katılmıĢ ve %10 rutubet 

miktarına kadar kurutulmuĢtur. 

 

2.1. Yöntem 

 

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve T.A.ġ AR-GE laboratuarında, yanmayı geciktirici kimyasal 

maddeler tam kuru lif miktarına oranla kimyasal madde konsantrasyonu  %3, %6, %9 olacak 

Ģekilde belirlenmiĢ ve toz halinde liflere katılmıĢtır. 40x40x30 cm ebatlarında taslak kullanılarak 

soğuk pres uygulandıktan sonra Cemil usta SSP 125 laboratuar tipi pres makinesinde sıcak pres 

uygulanmıĢ, yüzeyleri zımparalama iĢlemine tabi tutulduktan sonra 0.87-1.00 gr/cm
3
 özgül 

ağırlığında yüksek yoğunluklu (HDF) lif levhalar üretilmiĢtir. Hdf üretim pres Ģartları: Pres 

Süresi-18saniye, pres sıcaklığı 185 
o
C, pres basıncı 130 bar. Elde edilen HDF levhaların üzerleri 

overlay, dekor ve balans kağıdı ile belirtilen Ģartlarda preslenmiĢ ve laminat parke elde 

edilmiĢtir. Laminat pres Ģartları: Pres Süresi-18saniye, pres sıcaklığı 185 
o
C, pres basıncı 160 

bar. Elde edilen levhalara ASTM E 69 standardına uygun Ģekilde yanma mukavemet testleri 

yapılmıĢtır. 

 

2.1.1. Yanma Deneyi 

 

Yanma testi, Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 

Laboratuarında yapılmıĢtır ASTM E 69 standardına göre deneme levhalarından 9.5x19x1016mm 

ebatlarındaki örneklerin yanma esnasında meydana gelen ağırlık kaybının hesaplanması için 0.01 
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hassasiyetli dijital terazi kullanılmıĢtır. AteĢ borusu içerisine yerleĢtirilen örneğin alt ucuna alev 

yüksekliği 25 cm ve ısı miktarı en fazla 1000 
o
C olacak Ģekilde bütan gazı açılmıĢtır. Yanma 

baĢladıktan sonra her 30 sn‟de olmak üzere ilk 4 dakika alev kaynaklı yanma(AKY), 6 dakika ise 

kendi kendine yanma(KKY) olmak üzere toplam 10 dakika deney devam ettirilmiĢ ve ağırlık 

kaybı(%) belirlenmiĢtir. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ġekil 1. Yanma Test Düzeneği 

 

2.1.2. Termogravimetrik(TGA) analiz 

Yanmayı geciktirici kimyasal maddelerin belirli oranlarda ilave edilmesi ile elde edilen levha 

test örneklerinin TGA ve DTGA ölçümleri, KahramanmaraĢ Üniversitesi ÜSKĠM‟ de bulunan S 

II TG/DTA 2300 marka cihaz ile yapılmıĢtır. Lifler Willey değirmeninde öğütülerek 100 

mesh‟lik eleklerde elenmiĢtir. 7–15 mg gibi mikro düzeyde örnek alınmıĢ 800 °C‟ ye kadar 

10°C/dk ısıtma hızıyla azot atmosferinde (100ml/dk) ısıtılmıĢtır. Termal özelikleri belirlenecek 

malzeme ısıtılırken meydana gelen kütle kayıpları bilgisayar programı aracılığıyla tespit 

edilerek, sıcaklık-kütle kaybı grafiğinden kırılmanın meydana geldiği sıcaklık değeri bozunma 

sıcaklığı olarak bulunmuĢtur. Bozunma sıcaklıklarının belirlenmesi için ağırlık kaybının 1. 

dereceden türevinden (DTGA) yararlanılmaktadır. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

3.1. Yanma Deneyi Ağırlık Kaybına ait Bulgular 
 

ASTM E 69 standardına göre yapılan yanma deneyinde elde edilen bulgular alev kaynaklı 

yanma(AKY) ve kendi kendine yanma(KKY) olmak üzere iki kısımda verilmiĢtir. 

 

3.1.1. AKY Ağırlık Kaybı  

Kimyasal madde türü ve konsantrasyonun deneme levhalarının üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

için üre formaldehit tutkalı kullanılarak elde edilmiĢ levhaların yanma testinde alev kaynağı 

açıkken(AKY) yapılan ölçümlerde elde edilen ortalama ağırlık kaybı (%) Çizelge 1‟ de 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 1. Üre formaldehit tutkalı ile farklı konsantrasyonlardaki çeĢitli kimyasal maddelerin 

kullanılması ile elde edilen deneme levhalarının AKY‟ ya ait ortalama ağırlık kaybı(%)  

 

3.1.2.  KKY Ağırlık Kaybı  

Kimyasal madde türü ve konsantrasyonun deneme levhalarının üzerindeki etkisinin belirlenmesi 

için kendi kendine yanma(KKY)esnasında yapılan ölçümlerde elde edilen ortalama ağırlık kaybı 

(%)değerleri Çizelge 2‟ de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 2.  Üre formaldehit tutkalı ile farklı konsantrasyonlardaki çeĢitli kimyasal maddelerin 

kullanılması ile elde edilen deneme levhalarının AKY‟ ya ait ortalama ağırlık kaybı(%)  

  Ağırlık Kaybı (%) 

Konsantrasyon Oranı 3% 6% 9% 

Kimyasal Adı X S X S X S 

BA 82.56  4.45 76.17  3.58 66.17  2.98 

BX 81.44  3.92 71.63  4.21 66.52  1.50 

APP 72.80  3.17 63.75  3.79 47.28  2.91 

AX 79.92  1.75 76.41  1.27 70.15  1.88 

  X S 

KONTROL 84.27 3.11  

 

Çizelge 1 incelendiğinde kimyasal madde türü ve konsantrasyonuna bağlı olarak AKY‟ da ki 

ağırlık kaybının değiĢiklik gösterdiği görülmektedir. AKY sonucunda en fazla ağırlık kaybının 

kontrol grubunda olduğu(%42.64), kimyasal madde gruplarının da ağırlık kaybına uğradığı 

görülmektedir. Kimyasal madde gruplarında konsantrasyon artıĢı ile birlikte ağırlık kaybı 

azalmaktadır. Emprenye maddelerine göre en az yanma miktarını(%) boraks(22.38) göstermiĢtir. 

Burada boraksın ergime derecesinin (741
o
C) yüksek oluĢu yanma sırasında ergimesinin geç 

olması nedeniyle yanma hızını düĢürmüĢ olabilir. Borik asidin ergime derecesinin (171
o
C) 

olması ve asidik özelliğe sahip olması nedeniyle yanmada boraks kadar etkili olamamıĢtır. En 

fazla ağırlık kaybı ise %3 borik asit(34.12) kimyasalında tespit edilmiĢtir. Çolak(2002), borik 

asit ve borax kimyasallarını kaplamada kullanarak yaptığı çalıĢmada, borik asitin ağırlık kaybı 

üzerinde daha etkili olduğunu belirtmiĢtir 

Meydana gelen bu ağırlık kaybı miktarı kimyasal maddelerin yapısına bağlı olmakla beraber 

farklı nedenlerden dolayı da olabilir. FR kimyasalları yapısal özelliği dolayısıyla polimerizasyon 

ve dehidrasyon reaksiyonlarını katalizleyerek piroliz sıcaklığını düĢürmekte, kömürleĢme 

miktarını artırmakta ve tutuĢabilen uçucu gazların miktarını azaltarak yanma mekanizmasını 

değiĢtirmektedir(Holmes, 1974).  Ayrıca levha üretimi sırasındaki üretim Ģartları da yanma 

 Ağırlık Kaybı (%) 

Konsantrasyon Oranı 3% 6% 9% 

Kimyasal Adı X S X S X S 

BA 34.53 1.67 29.04 1.03 23.65 1.79 

BX 27.82 3.62 25.56 1.73 22.38 1.76 

APP 26.50 2.60 24.23 3.52 22.86 2.17 

AX 33.46 2.33 28.59 1.49 24.35 1.16 

 X S 

KONTROL 42.64 3.50 
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dayanımı üzerine etki etmektedir. Pres basıncı ve sıcaklık, kimyasal maddenin levha yüzeyindeki 

konsantrasyon miktarını ve levha yoğunluğunu etkilemektedir. Artan yoğunluğa bağlı olarak 

kömürleĢme artmakta ve alevin penetrasyonu ile yayılımı da azalmaktadır(White ve Nordheim,  

1992). 

Boraks alev yayılmasını azaltırken kendi kendine yanma ve kor halinde yanma özelliğini 

taĢımaktadır. Borik asit ise kendi kendine yanmayı önlerken alev yayılmasında boraks kadar 

etkili olamamaktadır. Bu yüzden bu bileĢikler normalde beraber kullanıldıklarında etkinlikleri 

artmaktadır(Yalınkılıç ve ark.,1996). 

Çizelge 2 incelendiğinde KKY‟ daki ağırlık kaybının en fazla kontrol örneğinde(%84.27) olduğu 

görülmektedir. Kimyasal madde ilaveli deneme levhalarında ise kontrol örneğine kıyasla ağırlık 

kaybında bir düĢüĢ olduğu ve bu düĢüĢün her kimyasal madde için en yüksek konsantrasyonda 

meydana geldiği görülmektedir. Kimyasal madde ilaveli deneme levhalarında yanma süresi daha 

uzun olmaktadır. Kontrol levhaları ise kimyasal madde içermediği için daha çabuk ve hızlı bir 

Ģekilde yanmakta, kömürleĢme olmadığı içinde kül haline dönüĢmekte ve ağırlık kaybı daha 

fazla olmaktadır. Kimyasal maddeler levha üzerinde bariyer etkisi yapmakta veya yanma etkisini 

azaltıcı gazlar salıvermek suretiyle yanmanın etkinliğini azaltmakta ve ağırlık kaybı miktarını 

olumlu Ģekilde etkilemektedirler. Deneme levhalarındaki kömürleĢme miktarı arttıkça bariyer 

etkisi göstermekte ve yanma olayını azaltmaktadır(Holmes, 1974; White ve Nordheim, 1992).  

Çizelge 2‟de görüldüğü üzere kimyasal madde oranındaki artıĢa bağlı olarak ağırlık kaybındaki 

azalmanın tüm kimyasal maddeler için geçerli olduğu görülmektedir. Kimyasal madde 

konsantrasyonun artması ile özellikle amonyum polifosfatın %9 oranında muamele edildiği 

deneme levhalarında önemli bir ağırlık kaybı azalması meydana gelmiĢtir. Konsantrasyon 

miktarının artması ile birlikte liflerin arasına giren kimyasal madde miktarı artmaktadır. Bu da 

yüzeye yakın veya yüzeyde biriktiği için koruyucu bir tabaka meydana getirmek suretiyle 

levhaların yanma hızını düĢürmekte, yanmaya karĢı dayanım süresini artırmaktadır. Borlu 

bileĢikler ve fosforlu bileĢikler odunun piroliz sıcaklığını düĢürerek kömürleĢme miktarını 

artırmaktadır(Ellis vd., 1987; Stewens, 2006). Çünkü fosforlu bileĢikler ısı etkisi ile amonyak 

gazı oluĢturmak suretiyle yanıcı gazların yoğunluğunu düĢürmektedir. Ayrıca serbest mineral 

asitleri odunun kömürleĢmesini hızlandırmaktadır. 

 

3.2.Termogravimetrik Analiz(TGA) Değerleri 

 

Çizelge 3 incelendiğinde ilk bozunma sıcaklığının %9 alfa-x kimyasalında en düĢük (254.3
o
C), 

en yüksek ise %6 borik asit (292.5
 o

C) kimyasalın da olduğu görülmektedir. Bozunma bitme 

sıcaklığı ise en düĢük %9 amonyum polifosfatta(336.2
 o

C), en yüksek ise %3 borik asitte(362.9
 

o
C) tespit edilmiĢtir. Bozunma bitme sıcaklığında en yüksek kütle kaybı kontrol örneğinde 

olurken(%68), en düĢük kütle kaybı ise %9 amonyum polifosfatta(%50.6) meydana gelmiĢtir. 

700
 o

C de en fazla kütle kaybı kontrol örneğinde(%79) olurken en az kütle kaybı ise %9 

amonyum polifosfatta(%67.1) tespit edilmiĢtir. Kullanılan yanmayı geciktirici kimyasallar 

arasında en etkilisi amonyum polifosfat %9 oranı olmuĢtur. Boraks, borik asit, amonyum 

polifosfat ve alfa-x kimyasalları ve konsantrasyon oranlarının Borik asit ve boraks birbirine 

yakın değerler halinde görünse de borik asit biraz daha etkili bulunmuĢtur. Alfa –x kimyasalının 

ise diğer kimyasallara nazaran etkinliğinin daha az olduğu belirlenmiĢtir. 
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Çizelge 3. ÇeĢitli yanmayı geciktirici kimyasal maddelerin farklı oranları ile üretilmiĢ deneme 

levhalarının TGA ortalama değerleri 
KİMYASAL 

% 

Bozunma  Bozunma Başlama Bozunma Bitme  Bozunma Bitme  Toplam 

ADI 
Başlama 

Sıcaklığı 

Ağırlık Kaybı  

Miktarı 

Sıcaklığı Yanma  

Miktarı 

Yanma  

Miktarı 

 (
o
C) (%) (

o
C) (%) (%) 

KONTROL 0 283.3 7.9 361.0 68.0 79.0 

BORAKS 

3% 282.1 7.0 359.4 64.7 76.2 

6% 287.6 8.6 361.6 61.6 72.7 

9% 289.3 9.3 361.2 60.3 71.2 

BORİKASİT 

3% 281.7 7.9 362.9 63.5 75.9 

6% 292.5 10.6 348.3 53.1 69.4 

9% 291.4 9.9 348.3 52.3 67.0 

APP 

3% 260.8 5.6 344.9 56.3 71.0 

6% 262.1 6.2 342.3 52.4 67.5 

9% 266.6 6.4 336.2 50.6 67.1 

ALFA-X 

3% 274.6 6.5 361.0 63.0 75.2 

6% 254.3 6.0 358.5 62.2 75.1 

9% 258.0 5.6 361.4 60.6 73.9 

 

700 
o
C‟ de kontrol örneğine nazaran tüm yanmayı geciktirici kimyasal maddelerin olumlu etki 

yaptığı görülmüĢtür. Artan sıcaklık karĢısında kimyasal madde ile muamele edilen levhalarda 

ağırlık kayıplarında azalma belirlenmiĢtir.  Bu azalma, kimyasal maddenin levha üzerinde 

yanmaya karĢı dayanımını artırması ve yanma üzerindeki olumlu etkisinden kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda verilen kimyasal madde türü ve konsantrasyonlarına göre yapılan tüm TGA testleri 

sonucunda kalan madde miktarının kontrol örneğine kıyasla arttığı ve bunun konsantrasyon 

oranının artması ile de fazlalaĢtığı görülmektedir. Kimyasal madde konsantrasyonunun artması 

ile ağırlık kaybında düĢüĢ olmaktadır. 

Literatürde yapılan araĢtırmalarda yanmayı geciktirici özellikteki tüm inorganik kimyasal 

maddeler yanma koĢullarını olumlu etkilemektedirler. FR kimyasal maddeleri yanma sıcaklığını 

ısıya maruz kaldıklarında ekzotermik reaksiyon yoluyla absorbe etmekte ve ortamın yanma 

sıcaklığını düĢürmektedir. FR kimyasalı olarak amonyum esaslı ve fosforlu bileĢiklerin daha 

etkili olduğu, bu bileĢiklerin termal bozunma sıcaklığını değiĢtirmek suretiyle yanıcı gazların 

miktarın azalttığı ve kömür oluĢumunu artırarak yanmaya karĢı dayanımı artırdığı 

bildirilmiĢtir(Tramtzis at all.,2002; Stevens at all., 2006). 

ġekiller incelendiğinde FR kimyasallı deneme levhalarının özellikle düĢük sıcaklıklarda kontrol 

gruplarına kıyasla biraz daha yüksek ağırlık kaybına sebep olduğu görülmektedir. Çünkü kontrol 

grubu örnekleri bu düĢük sıcaklıkta yapısında tuttuğu absorbe suyu salıvermekte ve yapısında 

önemli bir kimyasal reaksiyon meydana getirmemektedir(Wang at all., 2004). Odun bileĢenleri 

sırasıyla hemiselüloz, selüloz ve lignin olarak degrade olurlar ve 500-800 
o
C arasında 

karbonizasyon  gerçekleĢir (TutuĢ ve ark.,  2010). Spirckel ve arkadaĢlarının (2002), yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada ağırlık kayıplarının 300–350 
o
C hızlı olduğu ama kimyasal madde türü ve 

miktarına bağlı olarak iyileĢmelerin olduğu, 500 
o
C‟ den sonra ise değiĢimlerin çok daha yavaĢ 

olduğu bulunmuĢtur. Verilen grafiklerde incelendiğinde Spirckel ve arkadaĢlarının çalıĢmasına 

paralel bir durum gözlemlenmiĢtir. Kimyasal maddeli deneme levhaları 300 
o
C‟ den sonra daha 
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yavaĢ ve kademeli bir bozunma göstermekte iken kontrol grubunda bu bozunma daha keskin ve 

hızlı görülmektedir. Bozunma 500 
o
C kadar hızlı devam etmiĢ ve burada kimyasal maddelerin 

etkisi daha iyi tespit edilebilmiĢtir. Fakat 400-500 
o
C den sonra ise bozunma daha stabil devam 

etmiĢ kimyasal maddeli deneme levhalarında ağırlık kaybı kontrol örneğine kıyasla daha yüksek 

oranda olmuĢtur.  Kimyasal madde ilave edilmiĢ deneme levhalarına ait TGA ve DTGA 

diyagramları aĢağıda verilmiĢtir. 

    
ġekil 2. Boraks %3 TGA-DTGA diyagramı           ġekil 3. Boraks %6 TGA-DTGA diyagramı 

   
ġekil 4. Boraks %9TGA-DTGA diyagramı          ġekil 5. Borik asit %3 TGA-DTGA diyagramı 

   
 ġekil 6. Borik asit %6 TGA-DTGA diyagramı     ġekil 7. Borik asit %9TGA-DTGA diyagramı 

   
 ġekil 8. App %3 TGA-DTGA diyagramı              ġekil 9. App%6 TGA-DTGA diyagramı 
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ġekil 10. App %9 TGA-DTGA diyagramı     ġekil 11. Alfa-x %3 TGA-DTGA diyagramı  

   
ġekil 12. Alfa-x %6 TGA-DTGA diyagramı ġekil 13. Alfa-x %9 TGA-DTGA diyagramı 

 
ġekil 14. Kontrol örneği TGA-DTGA diyagramı  

 

5. Sonuçlar ve Öneriler 

ASTM E-69 standardına göre Alev Kaynaklı Yanma(AKY) ve Kendi Kendine Yanma(KKY) 

sonuçlarına göre yanmayı geciktirici kimyasal maddelerin lif içerisine ilave edilmesi ile elde 

edilen deneme levhaları, kontrol örneğine kıyasla daha olumlu sonuçlar vermiĢtir. Yanmaya 

karĢı kullanılan boraks, borik asit, amonyum polyfosfat ve alfa-x kimyasalları yanma miktarı 

üzerine etkili olmuĢlar ve yanmaya karĢı belirli derecede koruma sağlamıĢlardır. Kimyasal 

maddelerin konsantrasyon oranının artması kimyasal maddelerin etkinliğini artırmıĢtır. Buna 

bağlı olarak yanma miktarı azalmıĢ ve daha fazla koruma sağlamıĢlardır. Termogravimetrik 

analiz(TGA) sonuçlarına göre artan sıcaklık karĢısında kimyasal madde ile muamele edilen 

levhalarda ağırlık kayıplarında düĢüĢ belirlenmiĢtir. Her iki yöntem, kullanılan FR 

kimyasallarının yanma dayanımı üzerinde olumlu etki yaptıklarını göstermiĢtir. 

Yanma direncinin artması üzerine konsantrasyon oranının etkili olması sebebiyle hem 

konsantrasyon oranın artırılması, hem de farklı diğer FR kimyasalları ile yeni çalıĢmalar 

yapılabilir. Toz halinde liflere karıĢtırılarak muamele edilen FR kimyasalları farklı yöntemlerle 
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(tutkala karıĢtırma, levha halinde muamele, yüzeye sürme, daldırma vb.) ve sinerjist etki 

düĢünülerek karıĢımlar halinde kullanılarak ilave çalıĢmalar yapılabilir. 
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Özet 

 
Termoplastik polimerler içerisine dolgu maddesi olarak lignoselülozik esaslı atıkların kullanılması her 

geçen gün artmaktadır. Lignoselülozik esaslı atıklar (odun ve tarımsal atıklar) iĢlenme kolaylığı, düĢük 

yoğunluğu, düĢük maliyeti, yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi dolayısıyla tercih edilmektedir. 

Termoplastik polimer kompozit üretiminde polistiren (PS), polipropilen (PP), polietilen (PE) gibi 

polimerler saf veya geri dönüĢüm plastikler olarak değerlendirilebilmektedir. Bu çalıĢmanın amacı farklı 

lignoselülozik esaslı atıkların (odun unları, buğday sapları ve fıstık kabukları) termoplastik kompozitlerin 

mekanik özellikleri üzerine etkisi belirlenmiĢtir. Termoplastik polimer olarak atık polistiren bardaklar 

kullanılmıĢtır. Polistiren esaslı termoplastik kompozit örnekleri, ekstrude edilmiĢ parçacıkların pres 

kalıplama yöntemi kullanılması ile elde edilmiĢtir. Kompozitlerin mekanik özellikleri (çekme, eğilme ve 

darbe direnci) ASTM standartlarına uygun olarak belirlenmiĢtir. Mekanik özellikleri incelendiğinde, odun 

unları kullanılarak üretilen kompozitlerin buğday sapları ve fıstık kabukları ile üretilenlere göre daha iyi 

performans sağladığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca üretilen termoplastik kompozitlerin ASTM D 6662 (2001) 

standardında istenilen değerlerin üzerinde sonuçlar vermiĢtir. Bu çalıĢmada odun unları dıĢında, buğday 

sapları ve yerfıstığı kabuklarının da polistiren esaslı kompozit üretiminde dolgu maddesi olarak 

değerlendirilebileceği gösterilmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler:  Lignoselülozik atıklar, polistiren, odun unları, buğday sapları, yerfıstığı kabukları, 

mekanik özellikler. 

 

 

The Utilize of Lignocellulosic Based Wastes in the Manucfacture of Thermoplastic 

Composite 
 

Abstract 

 
The use of lignocellulosic based wastes as fillers in thermoplastic polymer are increased recenlty. 

Lignocellulosic wastes like wood and agricultural residues have many advantages, such as ease of 

processing, low cost, low density and renewablility. Neat or recycled polymers such as polystyrene (PS), 

polypropylene (PP), polyethylene (PE) in the the manfacture of thermoplastic polymer composites can be 

used. In this study, the effect of different lignocellulosic  fibres (wood flour, wheat straw and peanut 

shells) on the mechanical properties of thermoplastic composites were determined. Recycled polystrene 

drink cups were used as thermoplastic polymer. The samples of polystyrene based thermoplastic 

composite were produced using compression molding in the hot press. The mechanical properties (tensile, 

flexural and impact strength) of composites were conducted in accordence with ASTM standard. 
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Mechanical properties of composites produced with wood flour provided better performance compored to 

composites produced with wheat straw and peanut shell flours. Also all composites produced in this study 

are well over the requirement by the ASTM D 6662 (2001) standard. With this study, the potential use of 

wheat straw and peanut shells besides wood flour in the manufacture of polystyrene based composites 

was shown. 

 

Keywords: Lignocellulosic waste, polystyrene, wood flour, wheat straw, peanuts shell, mechanical 

properties. 

 

1. Giriş 

 

Son yıllarda termoplastik kompozitlerin üretilmesinde lignoselülozik liflerin kullanımı her geçen 

gün artmaktadır. Termoplastik kompozitler odun kompozitleri endüstrisinde hızlı büyüyen 

sektörlerden bir tanesi haline gelmektedir. Bu kompozitler lignoselülozik esaslı atıklar (odun 

unları ve tarımsal atıklar) ve polistiren (PS), polipropilen (PP), polietilen (PE) gibi termoplastik 

polimerler ile ekstrüzyon gibi çeĢitli yöntemler ile üretilebilen malzemelerdir. Polistiren 

günümüzde tek kullanımlık paketleme materyali arasında en çok kullanım alanına sahip 

polimerlerden bir tanesidir. Polistiren izolasyon malzemesi olarak soğutma kulelerinde, köpük, 

kauçuk, çeĢitli aletler, otomobil parçaları, paneller ve elektronik aletlerin plastik aksamlarında 

yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bununla beraber tek kullanımlık bardak, tabak, yoğurt 

kapları, ayran kaplarında sıklıkla kullanılmaktadır. Lignoselülozik esaslı liflerin maliyetinin az 

olması, yoğunluğunun düĢük olması, üretim esnasında fazla aĢınmaya sebep olmamaları, yüksek 

spesifik dirence sahip olmaları, bol miktarda bulunması ve doğada kolayca bozunabilmesi gibi 

özellikleri dolayısıyla termoplastik kompozit üretiminde bu malzemelerin kullanılmasını cazip 

hale getirmiĢtir (Bodirlu ve ark., 2009; Taj ve ark., 2007; Antich ve ark., 2006; Khalid ve ark., 

2006; Georgopoulos ve ark., 2005; Renneckar, 2004; Nair ve ark., 2001). Termoplasik 

kompozitlerin üretilmesi ile ilgili yapılan bazı çalıĢmalarda akçaağaç ve ladini odun lifleri, jut, 

kendir, kenaf, sisal lifleri, pirinç sapları, buğday sapları gibi çeĢitli lignoselülozik liflerin 

kullanıldığı rapor edilmiĢtir (Poletto ve ark., 2011; Mengeloglu ve Karakus, 2008; Mengeloğlu 

ve Kabakcı, 2008; Taj ve ark., 2007; Antich ve ark., 2006; Bengtsson ve Oksman, 2006; Digabel 

ve ark., 2004; Li ve Matuana, 2003). Daha önce yapılan çalıĢmalarda odun unları, buğday sapları 

ve yerfıstığı kabukları atıklarının polistiren esaslı termoplastik kompozitlerin üretilmesinde çok 

fazla çalıĢma yapılmadığı görülmüĢtür. 

 

Ülkemizde bol miktarda bulunan odun unları ve lignoselülozik esaslı atıkların dolgu maddesi 

olarak kullanılması önemli bir potansiyele sahip olacağı düĢünülmektedir. Bu amaçla bu 

çalıĢmada ülkemizdeki mevcut geri dönüĢüm polistiren ile odun unları, fıstık kabukları ve 

buğday sapları unlarının termoplastik kompozit üretiminde değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Üretilen polimer kompozitlerin mekanik özellikleri belirlenerek standartlara uygunlukları test 

edilmiĢtir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1 Materyal 

Bu çalıĢmada polimer malzeme olarak geri dönüĢüm polistiren (PS), dolgu maddesi olarak odun 

unları, buğday sapı ve yerfıstığı kabuğu unları kullanılmıĢtır. Polimer matrisi olarak 

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Karacasu yerleĢkesinde bulunun Kredi Yurtlar 

Kurumu kantininden toplanan polistiren esaslı meĢrubat bardakları kullanılmıĢtır. Lignoselülozik 

dolgu maddesi olarak ise KahramanmaraĢ ilinde marangozhanelerden temin edilen odun unları  

http://tr.wikipedia.org/wiki/So%C4%9Futma_kuleleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Otomobil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Plastik
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ve çiftçilerden satın alınan buğday sapları, Osmaniye ilindeki yerfıstığı iĢleyen atölyelerden 

alınan yerfıstığı kabukları değerlendirilmiĢtir.  

 

2.2 Yöntem 

2.2.1 Polimer ve Lignoselülozik Dolgu Maddelerinin Hazırlanması 

Öncelikle atık polistiren esaslı meĢrubat bardakları toplanıp temizlendikten sonra makas 

yardımıyla küçük parçalar halinde kesilmiĢtir. Kesilen bu parçalar plastik kırıcı makinesi 

içerisinde öğütme iĢlemine tabi tutulmuĢtur. Öğütülen bu parçacıklar ekstruder makinesi 

yardımıyla boncuk haline getirilmiĢtir. Marangozhane atıkları, buğday sapları ve yerfıstığı 

kabukları ise Wiley değirmeni yardımıyla un haline getirilmiĢtir. Daha sonra lignoselülozik 

dolgu maddeleri sınıflandırmaya tabi tutulmuĢtur. Bu çalıĢmada kullanılan lignoselülozik dolgu 

maddeleri 60 mesh boyutundaki eleğin üzerinde kalan kısımdan alınmıĢtır. SınıflandırılmıĢ dolgu 

maddeleri daha sonra 24 saat 103 °C de kurutma iĢlemine tabi tutularak hazır hale getirilmiĢtir.   
 

2.2  Termoplastik Kompozitlerin Üretilmesi 

Termoplastik kompozit üretiminde kullanılacak malzemelerin miktarları Tablo 1' de verilmiĢtir. 

Atık polistiren (PS), yerfıstığı kabuğu unu (YF), buğday sapı unu (BS) ve odun unları (OU) 

yüksek devirli bir karıĢtırıcı içerisinde homojen bir karıĢım haline getirilmiĢtir. Bu karıĢım 

laboratuar tipi tek burgulu bir ektruder içerisinde eritilmiĢtir. Ekstruderin vida hızı 40 rpm ve 

sıcaklık ayarları 170-200 °C arasında ayarlanmıĢtır. Ekstruderden çıkan örnekler soğuk su 

içerisinde soğutulduktan sonra kırıcı makinesi yardımıyla küçük parçacıklar haline getirilmiĢtir. 

Son aĢama olarak ise bu küçük parçacıklar sıcak pres içerisinde 175 °C sıcaklık ve 5 dakika pres 

süresi ile 5x150x160 mm boyutlarında kompozit levhalara dönüĢtürülmüĢtür. 

 
Tablo 1. Atık polistiren ve yerfıstığı kabuğu, buğday sapı ve odun unları kullanılarak üretilen 

termoplastik kompozit üretimi için deneme dizaynı. 
 

Örnek Kodu Polimer Miktarı (%) Dolgu Maddesi Miktarı (%) 

 
PS

* 
 

 
100 

 

 
0 
 

PS-YF 
 

70 
 

30 
 

PS-BS 
 

70 
 

30 
 

PS-OU 
 

70 
 

30 
 

 
*
PS: Atık polistiren, YF: Yerfıstığı kabuğu unu, BS: Buğday sapı unu, OU: Odun unu. 

 

2.3 Termoplastik Kompozit Örneklerinin Test Edilmesi 

Bu çalıĢmada üretilen termoplastik kompozitlerin mekanik özellikleri ASTM standartlarına 

uygun olarak yapılmıĢtır. Termoplastik kompozitlerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için 

aĢağıdaki testler uygulanmıĢtır. 

 

1 Eğilme direnci testi (ASTM D 790), 
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2 Çekme direnci testi (ASTM D 638), 

3 Darbe direnci testi (ASTM D 256).  

 

Eğilme direnci ve çekme direnci testleri Zwick/Roell Z010 Universal Test Makinesi kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Eğilme direnci testleri için örnekler 5x13x150 mm boyutlarında olacak 

Ģekilde kesilmiĢtir. Test esnasında, dayanaklar arasındaki açıklık 80 mm ve test hızı 2 mm/dak. 

olarak ayarlanmıĢtır. Çekme direnci testleri için ise 5x13x160 mm ebatlarındaki örnekler 

kullanılmıĢtır. Test hızı 5 mm/dak. olarak ayarlanmıĢtır. Darbe direncini belirlemek amacıyla her 

grup için 10 örnek test edilmiĢtir. Darbe direnci örnekleri üzerinde Polytest RayRan çentik açma 

makinesi kullanılarak çentikler açılmıĢtır. Darbe direnci testleri Zwick marka HIT5.5P test 

makinesinde gerçekleĢtirilmiĢtir.   

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

Atık polistiren ve yerfıstığı kabuğu, buğday sapı ve odun unları kullanılarak üretilen termoplastik 

kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiĢtir. Üretilen örnekler üzerinde çekme, eğilme ve 

darbe direnci testleri uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2' de özetlenmiĢtir. 

Tablo 2. Üretilen termoplastik kompozitlerin mekanik özellikleri. 

 
Çekme direnci özelliklerinin belirlenmesi esnasında çekme direnci değerleri, çekmede elastikiyet modülü 

değerleri ve kopmada uzama değerleri belirlenmiĢtir (Tablo 2). Çekme direnci değerleri 

incelendiğinde yerfıstığı kabuğu unları kullanılarak üretilen örneklerin en düĢük değerde olduğu 

ve odun unları kullanılarak üretilen örneklerin ise en yüksek değerde olduğu tespit edilmiĢtir. 

Buğday sapı katkılı çekme direnci değerlerinin ise ikisinin arasında bir yerde olduğu 

belirlenmiĢtir. Çekmede elastikiyet modülü değerlerine bakıldığında polistiren içerisine üç farklı 

lignoselülozik dolgu maddelerinin katılmasıyla beraber bu değerin arttığı görülmüĢtür. Yerfıstığı 

ve buğday sapı kullanılarak üretilen kompozitlerin elastikiyet modüllerinin birbirlerine yakın 

değerde olduğu odun unu katkılı kompozitlerin ise daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Kopmada 

uzama değerlerinde ise polistiren içerisine katılan lignoselülozik dolgu maddelerinin bu değeri 

 

Örnek 

Çekme 

Direnci 

(MPa) 

Çekmede 

Elas.Mod. 

( MPa) 

Kopmada 

Uzama 

(%) 

Eğilme 

Direnci 

(MPa) 

Eğilmede 

Elas.Mod. 

(MPa) 

Darbe 

Direnci 

(J/m) 

PS 
24.00 
(3.96)

1 
885.37 

(241.51) 
3.14 

(0.59) 
46.32 
(6.80) 

2902.32 
(96.26) 

9.83  
(1.21) 

PS-FK 
17.03 
(0.64) 

1027.33 
(28.89) 

2.31 
(0.10) 

33.21 
(2.07) 

2717.32 
(167.15) 

10.62 
(1.98) 

PS-BS 
19.17 
(1.08) 

1076.87 
(34.28) 

2.27 
(0.13) 

35.04 
(1.66) 

3147.90 
(170.25) 

15.33 
(1.88) 

PS-OU 
28.00 
(1.93) 

1211.24 
(100.85) 

2.84 
(0.25) 

46.81 
(1.96) 

4294.00 
(88.96) 

12.85 
(1.75) 
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azalttığı tespit edilmiĢtir. Yerfıstığı kabuğu, buğday sapı ve odun unları katılarak üretilen 

kompozitlerin kopmada uzama değerlerinin birbirlerine benzer değerler olduğu belirlenmiĢtir. 

 

 

Eğilme direnci değerleri incelendiğinde yerfıstığı kabuğu unu ve buğday sapı unu kullanılarak 

üretilen kompozitlerin kontrol örneğine göre daha düĢük miktarlarda olduğu ancak odun unu 

katkılı kompozitlerin kontrol örneği ile aynı değerde olduğu tespit edilmiĢtir. Odun unu katılarak 

üretilen kompozitlerin fıstık kabuğu ve buğday sapı unu ile üretilenlere göre daha iyi eğilme 

direnci verdiği görülmüĢtür. Eğilmede elastikiyet modülü değerlerinde ise yerfıstığı kabuğu, 

buğday sapı ve odun unu katılarak üretilen örneklerin bu değerleri arttığı belirlenmiĢtir. 

Termoplastik kompozitlerin kullanım alanları bakımından genelde plastik kerestelere alternatif 

olarak düĢünüldüklerinden dolayı bunların ASTM D 6662 (2001) standardıyla kıyaslanmıĢtır. Bu 

standart, poliolefin plastiklerden elde edilen plastik kerestelerin eğilme direnci değerlerinin ne 

olması gerektiğini belirleyen bir standarttır. Eğilme direnci değerlerinin en az 6.9 MPa ve 

elastikiyet modülünün ise 340 MPa olması istenmektedir. Tablo 2' de görüldüğü gibi; yerfıstığı 

kabuğu, buğday sapı ve odun unları ile atık polistiren kullanılarak üretilen termoplastik 

kompozitlerin ASTM D 6662‟ ye göre daha yüksek eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet 

modülleri vererek, plastik kereste kullanım alanlarında değerlendirilmelerinin mümkün olduğunu 

göstermiĢtir. 

 

Darbe direnci değerlerine bakıldığında ise buğday sapı unu kullanılarak üretilen kompozitlerin 

en yüksek değerde olduğu, en düĢük değerin ise yerfıstığı ile üretilen örneklerde olduğu 

görülmüĢtür. Odun unu katkılı kompozitlerin ise bu değerlerin arasında olduğu belirlenmiĢtir.  

 

4. Sonuçlar 

 

Bu çalıĢmada yerfıstığı kabuğu, buğday sapı ve odun unları ve atık polistiren (PS) kullanılarak 

termoplastik kompozitler üretilmiĢtir. Üretilen termoplastik kompozit malzemelerin çekme, 

eğilme ve darbe direnci gibi mekanik özellikleri belirlenmiĢtir. Bu malzemelerin mekanik 

özellikleri incelendiğinde odun unları ile üretilen termoplastik kompozitlerin, buğday sapları ve 

fıstık kabukları ile üretilenlere göre daha iyi performans sağladığı tespit edilmiĢtir. ASTM D 

6662 (2001) standardı incelendiğinde üretilen polimer kompozitlerin standartta istenilen 

değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

Sonuç olarak, bu çalıĢma ile odun unları dıĢında yerfıstığı kabuğu ve buğday sapı unlarının da 

polistiren esaslı kompozit üretiminde dolgu maddesi olarak değerlendirilebileceği gösterilmiĢtir. 

Bunun yanında lignoselülozik atıkların bu Ģekilde değerlendirilmesi ile yeni alternatif hammadde 

kaynaklarının oluĢmasına katkıda bulunacaktır. 
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Özet 
 

Doğal lif esaslı kompozitler, polimer matriks içerisinde çeĢitli destek maddeleri kullanılarak 

desteklenmektedirler. Fakat genelde elde edilen ürün yüksek yoğunluk sergilemektedir. Bu davranıĢın 

iyileĢtirilmesinde, Kompozitler, çeĢitli ĢiĢirme kimyasalı kullanılarak yoğunlukları düĢürülmek için 

köpüklendirilmektedir (kimyasal yâda fiziksel). Bu çalıĢmada, reaktif ekstruder boyunca elde edilen 

fiziksel ĢiĢirme maddesi suyun köpüklendirme mekanizması üzerindeki rolü çalıĢılmıĢtır. Su, polimer 

matriks ve destek materyalleri arasında kimyasal reaksiyonlarla dizayn edilen ekstruder boyunca elde 

edilen bir yan üründür. Polimer matriks olarak stiren maleik anhidrit (SMA) ve destek materyali olarak 

selüloz nano fibriller, mikro kristalin selüloz, alfa selüloz, odun unu ve niĢasta kullanılmıĢtır. Bu iĢlemler 

sonunda, istenilen özelliklere sahip köpüklendirilmiĢ doğal partiküllerle desteklenmiĢ SMA termoplastik 

kompozitleri elde edilmiĢ ve çeĢitli özellikleri araĢtırılmıĢtır. Elektron mikroskobu sonuçları 

köpüklendirilmiĢ hücrelerin dağılımı heterojen ve iki kısımdan oluĢtuğunu göstermiĢtir. Ayrıca örneğin 

öz kısmın da farklı çapta ve boyutlu hücrelerin olduğu ve örneklerin dıĢ yüzeyine doğru çıkıldıkça hücre 

miktarının arttığı bulunmuĢtur. 

 

Anahtar kelimeler: SMA, köpüklendirme, odunun esterleĢtirilmesi, nano/mikro partiküller, yoğunluk 

düĢüĢü 

 

Abstract  

 
Natural fiber-based composites have generally been reinforced using various forms of fillers in polymer 

matrices, but the resulting composites typically exhibit high densities. For improving this attribute, 

composites can be foamed to decrease their density by using different blowing agents (chemical or 

physical agents). In this study, it was studied to the foaming mechanism of composites of by product, 

which is obtained from the esterification reaction between maleic anhydride and the hydroxyl groups of 

the cellulose. The water is a by-product obtained with the reaction between maleic anhydride and 

hydroxyl group during reactive extruder. Steyren maleic anhydride (SMA) as polymer matrix and wood 

fiber, microcrystalline cellulose, nano fibrillated cellulose, alpha cellulose and starch as reinforcing 

material was used for preparing of samples. Scanning electron microscopy results demonstrated that the 

foamed cell distribution is heterogeneous and composed of two sections. It was found that there are cells 

with different diameters and dimensions in the center of the sample and amount of cells increased through 

the skin of the sample. 

 
Keywords: SMA, foaming, esterification of wood, nano/micro fillers, density reduction 

 

1. Giriş 

 

Polimerler yüzyıldan daha az bir sürede, hayatımızın her yerinde birçok alanı etkileyen bir dünya 

çapında endüstri haline gelmiĢtir. 2000 yılında, neredeyse 200 milyon ton sentetik polimer yâda 

çeĢitli plastik ürünü yaygın olarak kullanıma ulaĢmıĢ ve 350 milyar dolarlık bir pazar meydana 

gelmiĢtir. Bu miktar, ayni yılda dünyada tüketilen petrol miktarının %5`i ve odun kullanımının 

%2`sine ulaĢmıĢtı (Carraher 2003). 2006 yılı için polimer yâda plastik kullanımı 720 milyar 

dolara ve 2010 yılı için bu miktarın 906 milyar dolara yükseleceği tahmin edilmektedir (URL-1 
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2011). Dünya çapında bu kadar yoğun kullanım alanına sahip polimerler, performansları 

moleküler ağırlıklarına göre belirlenen yüksek molekül ağırlığına sahip materyallerdir. 

Polimerler doğal (selüloz, niĢasta, kallogen) ve sentetik (polipropilen, polietilen, polistiren) 

olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır (Carley 1993) ve birçok özelliğinden dolayı farklı 

kompozitlerin üretiminde çok yaygın olarak yararlanılmaktadır. Polimer kompozitlerde; matriks 

materyal olan polimerler, destek materyalini her yönden saran bir faz Ģeklindedir. Polimer 

matriksler genellikle düĢük maliyetli, ısıtıldığında kolayca eriyen; odun, metal, seramik… vb. 

gibi destek materyalleriyle desteklendiği zaman iĢlenme kolaylığı sağlayabilecek derecede 

esnekliğe sahip malzemelerdir. Ayrıca, polimerler ısıyla geniĢleme ve daralmaya meyil 

göstermekle birlikte, birçok materyale göre daha az su absorbe ederler ve iyi dizayn edilmiĢ 

polimer kompozitlerinde su absorpsiyonu etkili bir Ģekilde engellenebilmektedir (Clemons 

2008). 

 

Polimer kompozitler genelde yapısal olarak zayıf oldukları için mekaniksel özellikleri düĢüktür, 

bu düĢük direnç yanında düĢük Ģok direncine sahip oldukları için polimer kompozitler farklı 

destek materyalleri ile birlikte kullanılırlar. Yüksek performanslı materyallerle desteklenmiĢ 

polimer kompozitler yüksek direnç ve modüle sahip olurlar. Polimer matriks ve destek materyali, 

kompozit içerisinde belirli yüzeylere sahiptirler ve destek materyali polimer matriksle ya 

yapıĢmıĢtır ya da polimer matriksin içerisine gömülmüĢ haldedir. Bu tip kompozitlerde, fiziksel 

ve mekaniksel özellikler polimer matriks kadar destek materyalinin özelliklerine göre de önemli 

değiĢimler gösterebilmektedir. Genelde destek materyalleri, yük taĢıma rolü oynarken, polimer 

matriks; destek materyallerini istenilen düzende ve yerde tutmakla birlikte, yük transferinde ve 

kompoziti dıĢ ekstrem Ģartlara karĢı da korunmasına yardımcı olduğu belirlenmiĢtir (Ichhaporia, 

2008). 

 

Son 20 yıldır araĢtırmacılar, polimer fiyatlarının yükselmesinden dolayı yeni alternatifler aramıĢ 

ve fiziksel, mekanik, termal ve reolojik özellikleri daha ucuza iyileĢtirebilmek için nano ölçekte 

destek materyallerinden yararlanılarak çeĢitli araĢtırmalar yapmıĢ ve bu Ģekilde elde edilen 

kompozitlere de polimer nano kompozitleri olarak adlandırmıĢlardır (Houphouet-Boigny 2007; 

Maniar 2004). Polimer nano kompozitlerde, nano seviyede destekleme; makro ya da mikro 

materyallerle karĢılaĢtırıldığında, daha fazla yüzey alanı sağlandığı için mekaniksel ve termal 

özellikler önemli ölçülerde yükselmiĢtir (Hussain et al. 2006; Pavlidou and Papaspyrides 2008). 

AraĢtırmalarda en çok selüloz, kil, metal, silika,.. vb. gibi nano ölçekte destek materyalleri 

kullanılmakta ve bu Ģekilde kullanılacak materyal ürünleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu 

Ģekildeki polimer/nano destekli nanokompositlerin birleĢimleri ve istenilen özelliklerin elde 

edilmesi gittikçe daha da kolaylaĢmaktadır (Vaia et al 2007).  

 

Yapılan birçok çalıĢmaya rağmen nano kompozitlerin yeni çalıĢılan bir konu olduğu için halen 

çözülememiĢ ciddi sorunlar bulunmaktadır. Özellikle nano partiküllerin çok küçük boyutlarda 

olması, partiküller arasındaki Wan der Waals kuvvetleri ve polimer/nano partikül arasındaki 

yüzey enerjisinden kaynaklanan farklılıklar, diğer polimer matriks kompozitlerle 

karĢılaĢtırıldığında partiküllerin bir birine karĢı gülcü çekimleri ciddi dispersiyon sorununa yol 

açmaktadır (Thostenson et al. 2005). Ayrıca, nano partiküllerin polimer matriks içerisinde 

dağılımının kontrol edilmesi, partiküllerin çok küçük olduğu için çok zor olmaktadır ve çoğu 

zaman partiküllerin dağılımları kontrol edilememektedir (Thostenson et al. 2005; Vaia et al. 

2007; Wang and Stein 2008; Okamoto et al. 2001). 

 

Birçok kullanım alanı için nano/makro partiküllerle ya da liflerle desteklenmiĢ kompozitler 

üretilmiĢ ve farklı kullanım alanları için farklı özellikte polimer matriks kompozitlerin kullanımı, 

gün geçtikçe artmaktadır. Polimer matriks kompozitler yapı sektöründe kullanımının yanında, 
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otomobil sektöründe, alt yapıların kurulumlarında ve diğer tüketim/endüstriyel ürünlerinde 

yaygın olarak kullanımları giderek yükselmektedir (Smith ve Walcott 2006). Genelde, odun 

polimer kompozitleri yüksek dirence, düĢük bakım masraflarına, yüksek boyutsal kararlılığa, 

neme karĢı yüksek dirence, biyolojik saldırılara karĢı yüksek dirence ve kolay geri dönüĢüm 

özelliklerine sahiptirler. Fakat birçok olumlu özelliklerine rağmen, çoğu uygulama yerinde masif 

odun gibi materyallerle karĢılaĢtırıldığı zaman yüksek yoğunluk ve düĢük Ģok direncinden dolayı 

kullanımı sınırlanmaktadır. Bu yüzden yoğunluk azaltmak ve Ģok direncini artırmada bazı 

yöntemler, kompozitlerde uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de polimer matriks 

kompozitlerinde köpüksü yapıların oluĢturulmasıdır. Bu sayede, kompozitlerin yoğunlukları 

azaltılmıĢ, spesifik mekaniksel özellikleri iyileĢtirilmiĢ (Ģok direnci, sertlikleri ve çekme direnci 

gibi), çivi ve vida tutma dirençleri yükseltilmiĢ ürünler elde edilmiĢ olacaktır. Ayrıca köpüksü 

yapıya sahip malzemeler, bu yapıya sahip olmayan polimer matrikslere göre daha iyi yüzeyler ve 

daha keskin ve daha düzgün kenarlar elde edilmektedir. Üretilmesi süresince, gazın 

plastikleĢtirme etkisinden dolayı daha düĢük sıcaklıklarda ve daha yüksek hızda üretilebilmekte, 

sonuç olarak daha düĢük maliyetle köpüklendirilmiĢ polimer matriks kompozitler elde 

edilebilmektedir (Schut 2001). 

 

Bütün bu iyi yönlerine rağmen köpüklendirilmiĢ polimer matriks kompozitlerin açık bir 

dezavantajı, yoğunluk azalmasından dolayı kırılganlıklarında ve eğilme dirençlerinde meydana 

gelen önemli düĢüĢlerdir. Bu durumda, kolaylıkla iç kısımlarda köpüklendirilmiĢ polimer 

matriks kompozitler, dıĢ kısımlarda köpük yapıya sahip olmayan kompozitlerim sandviç yapısı 

üretilerek giderilebilmektedir (Ekstruder kullanılarak dıĢ tabakaların daha sıkı olması 

sağlanmakta ve dıĢı sert iç kısmı köpüklü kompozitler kolaylıkla elde edilebilmektedir). Ayrıca 

uygun polimer/destek materyali oranları sağlanarak ve polimer ve destek materyallerinin 

yapıĢmasını artırmak için çeĢitli bağlayıcı kimyasallar kullanılarak bu iyileĢme 

sağlanabilmektedir (Clemons 2008). Bu nedenle köpüklendirilmiĢ polimer kompozitler, 

otomobil sektöründe (iç, dıĢ kaplamalarda, vites ekipmanında ve lastiklerde), bazı yapı 

ürünlerinde özellikle ağırlık taĢıma özelliği zayıf olan pencere ve kapı profillerinde, duvar 

kaplamalarında, vb. uygulamalarında, ses ve ısı izolasyonlarında ve sayısız tüketim/endüstriyel 

ürünlerde kullanılabilmektedir (Klempner ve Frisch 1992). Ayrıca polimer matriks 

kompozitlerin yapısal uygulamalarda da kullanılması için birçok nano/mikro bileĢen, bağlayıcı 

kimyasallar veya farklı ĢiĢirme kimyasalları kullanılarak yeni çalıĢmalar yapılmaktadır. Bizde 

çalıĢmamızda farklı doğal nano ve makro destek materyali kullanarak stiren maleik anhidrit 

termoplastik kompozitlerinde, köpüklendirme özellikleri araĢtırılmıĢtır. 

 

2.Materyal ve Yöntem 

 

Stiren maleik anhidrit reaktif kopolimeri (SMA) ekstrujında polimerin islenmesi suresince 

ĢiĢirme kimyasalı olarak rol alan bir yan urun olan suyun oluĢumuyla sonuçlanan ve destek 

materyallerinin yüzeyindeki hidroksil gruplarıyla reaksiyona girmektedir. Köpüklenme 

mekanizmasını araĢtırmak için bir sıvı toplama cihazıyla bir deneysel eriyik sistemi kullanıldı. 

Destek materyalleri ve SMA arasındaki reaksiyonla elde edilen sıvı yan urun, MĠTARININ 

belirlenmesi için toplanmıĢtır. Elde edilen sıvı yan urun miktarı polimer/destek materyali karıĢım 

Ģartları ve formulasyonuna bağlıdır. Bu konuda ilk çalıĢmalar, Gardner vd.(1994) ve Liu vd. 

(1994) tarafından odun lifleriyle graftlanmis SMA ve polistiren kullanılarak yapılmıĢtır. 

Simonsen vd. (1998) eski gazete kağıtları, cam ve kavak unu ile SMA yüksek hızda 

karıĢtırıcılarda karıĢtırıp, enjeksiyon kalıplamada örnekler elde etmiĢtir. Yaptığı analizler 

sonucunda, odun-SMA kompozitlerinin sertliği, direnci ve izod sok direnci, saf SMA 

kompozitlerinin özellikleriyle ayni yâda daha yüksek olduğunu belirlemiĢtir. Ayrıca Simonsen, 

odun hidroksil gruplarıyla maleik anhidrit gruplarının reaksiyonunun; odun ile maleik anhidrit 
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poli propilen (MAPP) reaksiyonuna benzediği hipotezine varmıĢtır. Odunla MAPP reaksiyonu, 

son 15 yıldır birçok araĢtırmacı tarafından çalıĢılmıĢtır (Rowell vd. 1991; Keener vd. 2004; 

Zhang vd. 2002; Li vd. 2003; Lu vd. 2005; Matuana vd. 2001). FTIR ve X isini foto elektron 

spektroskopisi kullanılarak deneysel analiz kanıtları temel alındığında MAPP üzerindeki anhidrit 

grupları odun ya da selüloz üzerindeki hidroksillerle bir ester bağı oluĢturduğu ve odun lifi ve 

MAPP arasındaki kovalent ve ikincil hidroksil bağlarının sonucu olarak daha iyi yapıĢma 

sağladığı için kompozit özelliklerini iyileĢtirdiği (Sekil 1) belirlenmiĢtir (Yousoo vd. 2009). 

 

 
 

Sekil 1 Yüzeyler Arası Özellikleri ĠyileĢtiren SMA ve Selüloz Lifler Arasındaki Kimyasal 

Reaksiyon Hipotezi (Yousoo vd. 2009). 

 

ġimdiye kadar yapılan çalıĢmaların çoğu MAPP veya SMA ve odun unu arasında meydana gelen 

reaksiyon mekaniğinin ester bağlarıyla sonuçlandığını göstermiĢtir. Bizde çalıĢmamızda 

karboksilik asit ve alkol arasındaki meydana gelen esterleĢme reaksiyonun yan ürününün su 

olduğu ve bu suyun kompozitlerin köpüklendirilmesinde kullanılması araĢtırılmıĢtır. Bu 

reaksiyon Sekil 2` te gösterilmiĢtir. 

 

 
 

Sekil 2. Asit Kataliziyle Karboksilik Asit ve Alkoller Arasında Tipik Kimyasal reaksiyonlar 

(Yousoo vd. 2009). 

 

Daha önceden yapılan çalıĢmalarda su genel reaksiyon mekanizmasında gözardi edildiği 

belirtilmiĢtir. Bu da MAPP veya SMA ile odun ununun reaksiyonunda kullanılan deneysel 
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prosedürlerden kaynaklandığı belirtilmektedir. Tipik olarak bu reaksiyonlar, odun ve 

polimerlerin birleĢtirilmesiyle ya da bu reaksiyon sonrası kurumayı takip eden organik ortamda 

meydana gelmektedir. SMA ile odun arasındaki esterleĢme reaksiyonundan su üretimi 

incelenmiĢ ve genellikle bu yan urun olan su alkolle esterleĢebilen herhangi bir kontaminasyon 

olasılığını azaltma amacıyla kullanılmıĢtır. Hemiselüloz degradasyonun dan bir kontaminant 

olan bazı asidik asitler, ester karıĢımlarını elde etmek için asitler alkolle reaksiyona girdikten 

sonra bu degradasyon ürünleri suyla kolaylıkla uzaklaĢtırılabilir. Bu reaksiyon, yan urun olarak 

bir mol ester ve bir mol su üretir. Odundan hidroksil gruplarıyla maleik anhidrit sistemimizde 

furan anhidrit yapısı bir elektron donöru olarak bir hidroksil grubundan kırılır ve odunun 

hidroksilleriyle esterleĢir (Sekil 3) (Yousoo vd. 2009). 

 

 
 

Sekil 3. Bir Elektron Donör Kataliziyle Bir Karboksilik Fonksiyonel Grup ve Hidroksil 

Fonksiyonel Grup Arasındaki Kimyasal Reaksiyon (Yousoo vd. 2009). 

 

Acık furan anhidrit halkası yan urun olarak su oluĢturan odunun hidroksilleriyle tekrar 

reaksiyona giren karboksilik asidin yeni oluĢan bir fonksiyonel grubuyla reaksiyondan 

ayrılmaktadır (Yousoo vd. 2009). ÇalıĢmamızda kullanılan esterleĢme ünitesi ve su toplama 

kabini Sekil 4` de gösterilmiĢtir.  

 

 
Sekil 4. ÇalıĢmamızda Kullanılan Su Toplama ve Reaksiyon Ekipmanı 

 

Su toplama sonunda, elde edilen yan urunun miktarı, partiküllerin serbest hidroksil gruplarına 

ulaĢılabilirlik analizleri hesaplanmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda köpüklenme için yeterli su elde 

edilebileceği belirlendikten sona örnekler %30 partikül ve %4 lubrikant ve %66 SMA238 (%10 

MA) karıĢım oranları hesaplanarak çift vidalı ekstruder kullanılarak köpüklendirilmiĢ 

kompozitler üretilmiĢtir. 
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ÇalıĢma suresince kullanılan ekstruder 220
o
C sıcaklıkta, 50 rpm mil hızı, 40 psi basınç, 34 Nm 

kuvvet ve 120 g/min besleme hızıyla çalıĢılmıĢtır. Köpüklendirme suresince ekstruder ve day 

sıcaklıkları; 210°C, 220°C, 220°C, 220°C, 210°C olarak ayarlanmıĢtır. Day çapı 1 mm olup, 

örneklerin serbest köpüklenme yapması sağlanmıĢtır. Day çıkısında ekstrut edilmiĢ örneklerin 

çapları ölçülmüĢ ve geniĢleme katsayıları belirlenmiĢtir. Ayrıca elde edilen örneklerin morfolojik 

analizleri için SEM ve optik mikroskobik analizleri de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

Partikül olarak; sarıçam odun unu, alfa selüloz, mikrokristalin selüloz, nanoselüloz ve niĢasta ve 

polimer matriks olarak stiren maleik anhidrit kullanılan termoplastik kompozitlerinde, 

köpüklendirmeye yardımcı olması hedeflenen farklı oranlarda sıvı elde edilmiĢtir. Bu değerler 

Tablo 1`de gösterilmiĢtir. Elde edilen su miktarları en fazla nisasta, alfa selüloz, nanoselüloz, 

odun unu ve mikrokristalin selüloz seklinde elde edilmiĢtir. Bu durumda köpüklendirmenin 

niĢasta ile yapılan kompozitlerde daha fazla olacağını göstermektedir. Bu elde edilen su 

miktarları maleik anhidrit ile reaksiyona giren hidroksil grup sayısından kaynaklandığı 

söylenebilir. Bunun için hangi partikülde ne kadar serbest hidroksil grubu olduğu belirlenmesi 

için ayrıca bir çalıĢma yapıldı ve sonuçlar sekil 5`de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1. KarıĢım Sonucunda Meydana gelen Reaksiyon Sonrası Elde Edilen Su Miktarı 

KarıĢımlar  Toplanan Miktar (g)  

SMA(70%)+Nisasta(30%) at 220°C  2.40±17.75  

SMA(70%)+α-selüloz(30%) at 220°C  0.49±7.65  

SMA(70%)+Mikrokristalin selüloz (30%) at 220°C 0.033±17.20 

SMA(70%)+Odun unu(30%) at 220°C  0.134±15.54  

SMA(70%)+Nanoselüloz(30%) at 220°C 0.38±14.37 

SMA(70%)+ Nanoselüloz (30%) at 240°C  0.29±17.58  

SMA(70%)+ Nanoselüloz (30%) at 210°C  0.31±12.03  

SMA(70%)+ Nanoselüloz (30%) at 200°C  0.10±16.51  

 

 
Sekil 5. Partiküllerin Serbest Hidroksil Gruplarına UlaĢılabilirlik Katsayıları 
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Çift vidalı ekstruder yardımıyla üretilen nano/mikro destekli SMA polimer kompozitlerinin, en 

iyi köpüklendirilmiĢ örnek nisasta-SMA karıĢımından elde edilmiĢtir. Ayrıca morfolojik olarak 

örnekler incelendiğinde odun unu ve alfa selüloz kullanılarak yapılan örneklerde köpük 

hücrelerinin homojen bir dağılım gösterirken, nisasta, nanoselüloz ve mikrokristalin selülozda 

heterojen bir oluĢum meydana gelmiĢtir. Ayrıca mikrokristalin selüloz yüksek kristalin yapıya 

sahip olduğu için maleik anhidrit hidroksil grubu reaksiyonu daha az olmuĢ ve reaksiyon 

boyunca çok az sıvı elde edildiği için köpüklenme istenildiği oranda gerçekleĢmemiĢtir. Bu 

sonuçları gerek toplanan sıvı gerekse hidroksil grubuna ulaĢılabilirlik testleri kanıtlamaktadır. 

Sekil 6 ve 7`de yapılan elektron mikroskopisi ve optik mikroskop incelemeleri, morfolojik 

özellikler hakkında daha çok bilgi vermektedir. 

 

 
Sekil 6. KöpüklendirilmiĢ Örneklere Ait Elektron Mikroskop Görüntüleri 

 

 
Sekil 7. KöpüklendirilmiĢ Örneklere Ait Optik Mikroskop Görüntüleri 
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Elde edilen örneklerin yoğunlukları dikkate alındığında örnek yoğunlukları en düĢük, Nisasta-

SMA kompozitlerinde 0.59 g/cm
3
 ve en yüksek Mikrokristalin selüloz-SMA kompozitlerinde 

0.77 g/cm
3
 olarak belirlenmiĢtir. Bu sonuçlara göre çift vidalı ekstruder ile elde edilen 

köpüklendirilmiĢ nano/mikro destekli SMA kompozitleri baĢarılı bir Ģekilde elde edilmiĢtir. 

 

4.Sonuçlar 

 

SMA ve beĢ farklı partikülle yapılan termoplastik kompozitler basarıyla köpüklendirilmiĢ ve 

yapılan ön çalıĢmalar sonuçlar sonucunda aĢağıda verilen beĢ sonuca ulaĢılmıĢtır. 

 

1. Bu yöntem kullanılarak nano ve mikro partiküllerle desteklenmiĢ ve köpüklenmiĢ 

kompozitler baĢarı ile üretilebilmektedir, 

2. Köpüklendirme dayı sayesinde hücre büyümesi, çekirdeklenmesi ve boyutları kontrol 

edilebilmektedir, 

3. Köpüklendirme sıvısı, farklı partiküller kullanılarak elde edilebilmektedir. 

4. Köpüklendirme hücreleri, morfolojik analizlere göre heterojen olduğu, ancak alfa selüloz 

ve odun unu için bunun daha homojen olduğu söylenebilir. 

5. En önemli bir basari olarak saf SMA kompozitlerinin yoğunluğu 1.11 g/m
3
 iken, nisasta-

SMA kompozitlerinde yoğunluk niĢasta örneklerinde 0.59 g/m
3
 olması sağlanmıĢtır. 
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Landsat 7 ETM+ Uydu Görüntüsü Yardımıyla Arazi Kullanımı, Meşcere Gelişim 

Çağı ve Meşcere Kapalılığın Tahmin Edilmesi; Kastamonu-Kızılcasu İşletme Şefliği 
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Özet 

Bu çalıĢma Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Cide Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Kızılcasu ĠĢletme 

ġefliği sınırları içerisinde gerçekleĢmiĢtir. Bu çalıĢmadaLandsat 7 ETM+ uydu görüntüsü üzerinde 

kontrollü sınıflandırma yapılarak arazi kullanım sınıfları ve meĢcere parametreleri (geliĢim çağı ve 

kapalılık)‟nin tahmin edilmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada referans veri olarak meĢcere haritası 

kullanılmıĢtır. Sınıflandırma sonucunda elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, kapalılığının 

sınıflandırma baĢarısı %85 ve kappa değeri 0.94, geliĢim çağının sınıflandırma baĢarısı %78 ve kappa 

değeri 0.72 ve arazi kullanımının baĢarı değeri %87 ve kappa değeri 0.83 bulunmuĢtur. Ayrıca çalıĢmada 

arazi kullanımı, geliĢim çağı ve kapalılıkla ilgili olarak hem meĢcere haritasından elde edilen veriler hem 

de uydu görüntüsünde sınıflandırma sonucunda elde edilen veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

yardımıyla çakıĢtırılarak hem sınıflar arası geçiĢler belirlenmiĢ hem de konumsal olarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: Arazi kullanımı, meĢcere parametresi, Landsat 7 ETM, CBS, Kızılcasu. 

 

Estimation of Stand Type Parameters (Development Stages and Crown Closures) 

and Land Cover Using Landsat-7 ETM Image: A Case Study from Kastamonu-

Kizilcasu Planning Unit. 

Abstract 

The aim of this study is to determine land cover, development stage and crown closure obtained from 

Landsat 7 ETM image and forest cover type map in Kızılcasu planning unit located in Cide State Forest 

Enterprise of Kastamonu Forest Regional Directorate. As reference data, forest cover type map was used 

in the study. The result showed that land cover, development stages and crown closures were estimated 

with Landsat 7 ETM image using supervised classification with a 0.83, 0.72 and 0.94 kappa statistic 

values and 87%, 78% and 85% overall accuracy assessments, respectively. The investigation also focused 

on classifying and mapping the land cover, development stage and crown closure with the spatial analysis 

functions of GIS. In the study, land cover, development stage and crown closure classes determined by 

forest cover type map and remote sensing method was compared. Furthermore, the changes among forest 

classes were spatially determined. 

Keywords: Land cover, stand parameter, Landsat 7 ETM, GIS, Kizilcasu. 
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1.Giriş 

 

Ormanenvanteri orman kaynaklarını ve orman ekosistemlerinin değerini belirleme de çok 

önemlidir. Orman amenajman planlarının yapılmasında ve ormanların ekolojik, ekonomik sosyo-

kültürel değerlerinin belirlenmesinde envanter verisine gereksinin duyulmaktadır (Leckie ve 

Gillis 1995; Chubeyve ark., 2006).  Orman amenajman planlarının hazırlanmasında arazi 

kullanım sınıfları, meĢceregeliĢim çağı ve meĢcere kapalılığı oldukça önemlidir. Ancak, klasik 

orman envanter oldukça pahalı ve zaman alıcı bir süreci içermektedir (Hyyppä ve ark., 2000; 

Günlü ve ark., 2008). Son zamanlarda, uzaktan algılama verileri geniĢ alanlarda baĢarılı bir 

Ģekilde kullanılmaktadır. Ormancılıkta uzaktan algılama verileri arazi kullanım sınıfları, geliĢim 

çağı ve kapalılık gibi özelliklerin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır (Houghton ve 

Woodwell, 1981; Roy ve ark., 1996). Ormancılıkta uzaktan algılama verilerinin kullanılması 

envanter çalıĢmalarında iĢ yükünü azaltmaktadır (YeĢil ve ark., 2002). 

 

2. Çalışma Alanı 

 

Bu çalıĢma Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Cide Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Kızılcasu 

ĠĢletme ġefliği sınırları içerisinde yer alan 7950 ha‟lık bir alanı kapsamaktadır. ÇalıĢma alanının 

ortalama eğimi % 38 olup, yükseltisi 240 metre ile 1500 metre arasındadır. ÇalıĢma alanı Doğu 

kayını (FagusorientalisLipsky), Göknar(Abiesnordmanniana (Stev.) Spachsubsp. 

Nordmanniana), Sarıçam (Pinussylvestris L.), Gürgen (Carpinusbetulus L.), Karaçam 

(Pinusnigra L.), Karaağaç türleri ve Çınar (Platanusorientalis)  ağaç türlerinden oluĢmaktadır. 

ÇalıĢma alanının yıllık ortalama sıcaklığı 13.4
0
C ve ortalama yıllık yağıĢı ise 1229.5 mm dir. 

Ana toprak tipleri kumlu killi balçık ve killi balçıktır. ÇalıĢma alanını coğrafi konumunu gösterir 

harita ġekil 1‟de verilmiĢtir.  
 

 
 

ġekil 1. ÇalıĢma alanının coğrafi konumu. 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

662 

 

3. Materyal ve Yöntem 

 

Bu çalıĢmada 2008 yılına ait meĢcere haritası ve 15 ağustos 2008 tarihli Landsat 7 ETM+ uydu 

görüntüsü materyal olarak kullanılmıĢtır.Öncelikli olarak Landsat 7 ETM uydu görüntüsünün, 

topoğrafik harita ve çalıĢma alanına ait QUICKBIRD uydu görüntüsü kullanılarak 

koordinatlandırılması yapılmıĢ, çalıĢma alanının sınırına göre kesilerek analize hazır hale 

getirilmiĢtir.  

 

3.1.Landsat 7 ETM uydu görüntüsünün sınıflandırılması 

 

2008 yılına ait meĢcere haritası referans veri (arazi kullanım sınıfları, meĢcere geliĢim çağı ve 

meĢcere kapalılığı) alınarak Landsat7 ETM uydu görüntüsü üzerinde kontrollü sınıflandırma 

yapılmıĢtır. Kontrollü sınıflandırmada Landsat7 ETM uydu görüntüsünün kızılötesi ve 

pankromatikbandlar dıĢındaki altı band kullanılmıĢtır. Sınıflandırma sonucunda Landsat 7 ETM 

uydu görüntüsü üzerinde ibreli orman, yapraklı orman, karıĢık orman, bozuk orman ve açıklık-

ziraat olmak üzere beĢ adet arazi kullanım sınıfı;b, c, d ve diğer alanlar olmak üzere dört adet 

geliĢim çağı sınıfı; 1, 2, 3 ve diğer alanlar olmak üzere dört adet kapalılık sınıfı belirlenmiĢtir. 

Sınıflandırma yapıldıktan sonra arazi kullanımı, meĢcere geliĢim çağı ve meĢcere kapalılığının 

sınıflandırma baĢarısı belirlenmiĢtir. SınıflandırılmıĢ Landsat 7 ETM uydu görüntüsü üzerinde 

kümeleme, daha sonra elimine (2x1 piksel) yapılmıĢ ve vektöre çevrilmiĢtir. Bu çalıĢmaların 

yapılması aĢamasında Erdas Imagine
9.1

 programı kullanılmıĢtır (Erdas, 2002). Elde edilen vektör 

verileri ile meĢcere haritasındaki veriler Arc/Info9.3 programı kullanılarak çakıĢtırılmıĢ ve elde 

edilen sonuçlar değerlendirilmiĢtir. 

 

4. Sonuçlar ve Tartışma 

 

Arazi kullanımı, meĢceregeliĢim çağı ve meĢcerekapalılığa iliĢkin elde edilen sınıflandırma 

sonuçları üzerinde doğruluk analizi yapılmıĢtır. Bu doğruluk analizine göre meĢcere kapalılığının 

sınıflandırma baĢarısı %85 ve kappa değeri 0.94, meĢceregeliĢim çağının sınıflandırma baĢarısı 

%78 ve kappa değeri 0.72 ve arazi kullanımının sınıflandırma baĢarı %87 ve kappa değeri 0.83 

bulunmuĢtur.Bu iĢlemlerin yapılması aĢamasında Erdas Imagine
9.1

 programı kullanılmıĢtır. Arazi 

kullanım sınıfları, meĢcere geliĢim çağı ve meĢcere kapalılığının belirlenmesi amacıylaGünlü ve 

ark., (2008) tarfından yapılan bir çalıĢmada arazi kullanım sınıfları için sınıflandırma baĢarısı 

%89 ve kappa değeri 0.86, meĢcere geliĢim çağı için sınıflandırma baĢarısı %92 ve kappa değeri 

0.89 ve meĢcere kapalılığı için sınıflandırma baĢarısı %81 ve kappa değeri 0.86 olarak 

bulunmuĢtur. 

Sınıflandırma sonucunda Landsat 7 ETM uydu görüntüsünden elde edilen sınıflandırma 

haritaları ile meĢcere haritasından elde dilen veriler CBS yardımıyla çakıĢtırılarak arazi 

kullanımı, geliĢim çağı ve kapalılığa ait konumsal veriler de elde edilmiĢtir. Arazi kullanım 

sınıflamasına göre; Landsat 7 ETM uydu görüntüsü üzerinde ibreli orman en baĢarılı Ģekilde 

sınıflandırılmıĢtır. En büyük alan farklılığı yapraklı orman sınıfında (1162 

ha)görülmüĢtür.KarıĢık orman meĢcere tipi haritasında 3635 ha iken Landsat 7 ETM uydu 

görüntüsünde ise 4180 ha olarak bulunmuĢtur. Diğer sınıflara iliĢkin veriler Tablo 1‟de 

gösterilmiĢtir. Arazi kullanım sınıflarına iliĢkin harita Ģekil 2‟de verilmiĢtir.  
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Tablo 1. MeĢcere tipi haritası ve Landsat 7 ETM uydu görüntüsünden elde edilen arazi kullanım 

sınıflarının değiĢimleri ve konumsal analiz sonuçları 

 
 

ġekil 2. Arazi kullanım sınıfları a)meĢcere tipi haritası b) Landsat 7 ETM uydu görüntüsü 

 

MeĢcere geliĢim çağı sınıflarına göre Landsat 7 ETM uydu görüntüsü üzerinde “c” cağ sınıfı en 

baĢarılı Ģekilde sınıflanmıĢtır. MeĢcere geliĢim çağlarından “c” geliĢim çağının alanı meĢcere tipi 

haritasında 3348 iken Landsat uydu görüntüsünde ise 3001 ha olarak bulunmuĢtur. Ġki metot 

karĢılaĢtırıldığında ise en büyük farklılığın 1964 ha ile “b” geliĢim çağımda olduğu görülmüĢtür. 

Diğer sınıflara iliĢkin veriler Tablo 2‟de gösterilmiĢtir. MeĢcere geliĢim çağı sınıflarına iliĢkin 

harita Ģekil 3‟de verilmiĢtir. 

Arazi Kullanım 

 Sınıfları 

MeĢcere Tipi 

Haritası 
 Landsat7 ETM 

  

Fark 

(+/-) 

Konumsal 

Analiz 

ha %  ha %  ha % 

Ġbreli orman 390.6 4.9  431.4 5.4  -40.8 65.4 15.2 

Yapraklı orman 1910.6 24.1  748.6 9.4  1162.0 276.4 36.9 

KarıĢık orman 3635.0 45.7  4180.1 52.6  -544.1 2483.6 59.4 

Bozuk orman 1154.3 14.5  1907.8 24.0  -753.1 540.9 46.9 

Ziraat-Açıklık 859.5 10.8  682.1 8.6  177.4 249.0 27.8 

Toplam 7950.0 100.0  7950.0 100.0  1.4 3615.0 45.5 

           



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

664 

 

Tablo 2. MeĢcere tipi haritası ve Landsat 7 ETM uydu görüntüsünden elde edilen geliĢim çağı 

sınıflarının değiĢimleri ve konumsal analiz sonuçları 

 
 

ġekil 3. GeliĢim çağı sınıfları a)meĢcere tipi haritası b) Landsat 7 ETM uydu görüntüsü 

 

 

MeĢcere kapalılık sınıflarına göre Landsat 7 ETM uydu görüntüsü üzerinde iki kapalılık sınıfı en 

baĢarılı Ģekilde sınıflanmıĢtır. MeĢcere tipi haritasında elde edilen kapalılık sınıfları ile Landsat 

uydu görüntüsünde elde edilen kapalılık sınıfları arasında özellikle bir ve üç kapalılık sınıfları 

arasında önemli farklılıklar görülmüĢtür. MeĢcere tipi haritasında üç kapalılık sınıfındaki alan 

4617.2 ha iken,Landsat7 ETM uydu görüntüsünde ise 2403.4 ha olarak bulunmuĢtur.  Diğer 

sınıflara iliĢkin veriler Tablo 3‟de gösterilmiĢtir. MeĢcere kapalılık sınıflarına iliĢkin harita Ģekil 

4‟de verilmiĢtir. 

GeliĢim çağı sınıfları 

 

MeĢcere tipi 

haritası 
 Landsat7 ETM 

 
Fark 

(+/-) 

Konumsal 

Analiz 

ha %  ha %  ha       % 

b (8-19.9 cm) 1656.2 20.8  3349.8 29.2  

 

-1693.6 668.6 28.8 

c ( 20-35.9 cm) 3347.6 42.1  3000.8 37.8  

 

346.8 1703.5 56.8 

d (> 35.9 cm) 932.4 11.7  487.5 6.1  444.9 121.2 24.9 

Diğer 2013.8 25.4  1111.9 13.9 
 

 

901.9 646.3 58.2 

Toplam 7950.0 100.0  7950.0 100.0  1026.8 3139.6 39.5 
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Tablo3.MeĢcere tipi haritası ve Landsat 7 ETM uydu görüntüsünden elde edilen kapalılık sınıflarının 

değiĢimleri ve konumsal analiz sonuçları 

Kapalılık Sınıfları 
 

MeĢcere tipi 

haritası 
 Landsat7 ETM Fark 

(+/-) 

 Kanumsal 

Analiz 

ha %  ha %  ha % 

1 (%11-40) 358.6 4.5  3431.4 43.2 -3072.8  
140.4 4.1 

2 (%41-70) 960.4 12.1  602.4 7.6 358.0  110.0 18.3 

3 (%71-100) 4617.2 58.1  2403.4 30.2 2213.8  1485.4 61.8 

Diğer 2013.8 25.3  1512.8 19.0 501.0 
 

900.7 59.5 

Toplam 7950.0 100.0  7950.0 100.0 1.4  2636.5 33.2 

 

 

 
 

ġekil 4. Kapalılık sınıfları a)meĢcere tipi haritası b) Landsat 7 ETM uydu görüntüsü 

 

4.1. Landsat 7 ETM uydugörüntüsününkonumsalanalizsonuçları 
 

Elde edilen arazi kullanım sınıflarının konumsal analiz sonuçlarına göre, 65 ha ibreli orman, 276 

ha yapraklı orman, 2483.6 ha karıĢık orman, 541 ha bozuk orman ve 249 ha ziraat-açık 

alanbelirlenmiĢtir.  Diğer bir ifadeyle, 2483.6ha‟lık karıĢık orman hem meĢcere tipi haritasında 

hemde Landsat 7 ETM uydu görüntüsünde aynı konumsal yapı içerisinde yer almaktadır. Arazi 

kullanım sınıflarına iliĢkin konumsal analiz sonuçları Tablo 1‟de verilmiĢtir. Landsat 7 ETM 

uydu görüntüsünde arazi kullanım sınıflarının konumsal olarak sınıflandırma baĢarısı % 46 

olarak bulunmuĢtur. Arazi kullanım sınıflarına iliĢkin konumsal analiz haritası Ģekil 5-c‟te 

gösterilmiĢtir. MeĢcere geliĢim çağı sınıflarının konumsal analiz sonuçlarına göre, 669 ha “b”, 
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1704 ha “c” ve 121 ha alan “d” geliĢim çağında olarak sınıflandırılmıĢtır. MeĢcere geliĢim çağı 

sınıflarına iliĢkin konumsal analiz sonuçları Tablo 2‟de verilmiĢtir. Landsat 7 ETM uydu 

görüntüsünde arazi kullanım sınıflarının konumsal olarak sınıflandırma baĢarısı % 39.5 olarak 

bulunmuĢtur. MeĢcere geliĢim çağı sınıflarına iliĢkin konumsal analiz haritası Ģekil 5-a‟da 

gösterilmiĢtir.MeĢcere kapalılık sınıflarının konumsal sonuçlarına göre, 140 ha‟lık alan bir 

kapalılık sınıfında, 1485 ha‟lık alaniki kapalılık sınıfında ve 1485 ha‟lık alan ise üç kapalılık 

sınıfında olarak sınıflandırılmıĢtır. MeĢcere kapalılık sınıflarına iliĢkin konumsal analiz sonuçları 

Tablo 3‟de verilmiĢtir. Landsat 7 ETM uydu görüntüsünde arazi kullanım sınıflarının konumsal 

olarak sınıflandırma baĢarısı % 33.2 olarak bulunmuĢtur.MeĢcere kapalılık sınıflarına iliĢkin 

konumsal analiz sonuçları ġekil 5-b‟de verilmiĢtir.  

 

 
 
ġekil 5. Konumsal analiz haritası a) meĢcere geliĢim çağı b) meĢcerekapalılığı c) arazikullanımı 
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Özet 

Son derece zengin bitkisel genetik kaynaklara sahip ülkemiz, üç ayrı vejetasyon bölgesinin birleĢtiği 

ormanlara sahip bir merkez konumundadır. Avrupa kıtasıyla hemen hemen aynı bitki çeĢitliliğine sahip 

olan Türkiye, orman arazilerinde söküm, kesim, yangın, tarıma açma gibi nedenlerle tehlikede ve tehdit 

altında birçok bitkiyi tüketmeye devam etmektedir. 

Koruma-üretim-ticaret üçgeni, bilimsel, ekonomik ve yasal yollarla regüle edilip, özellikle orman içi 

köylerde alternatif bir gelir kaynağı yaratılırken, doğal varlıklarımızı koruma ve geliĢtirme imkanı da 

ortaya çıkacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Orman Tali Ürünleri, Orman Ġçi köyler, Kırsal Kalkınma, Geofitler    

 

Abstract 

Turkey has rich plant genetic resources due to its situation in the center of three vegetation regions. Our 

country has approximately the same amount of plant diversity with continent of Europe but keeping on 

destroying the forests with cutting, up-rooting, fires and to take under plow for agriculture. 

When triangle of protection-production-trade being regulated by scientific, economic and legal ways, an 

alternative income source can be created for the forest situated villagers also conserve and develop natural 

resources. 

 

Keywords: Forestry by Products, Forest Villagers, Rural Development, Geophytes 

 

1. GiriĢ 

Üç ayrı Vejetasyon bölgesinden türleri içeren, 2 ayrı gen merkezinin kesiĢtiği bölgede yer alan 

ülkemiz, 9.000 türle; neredeyse Avrupa kıtası toplamı (12.000) kadar bitki türüne sahip olup; bu 

bitki türlerinin üçte biri endemiktir (3.000)  (Davis, 1965-1985, Doğan, 1997;Demirayak, 2002). 

Sahip olduğu bitki çeĢitliliğiyle eĢsiz bir ekosistem olan ülkemizin, bu kaynaklarından yeterince 

ve doğru Ģekilde yararlandığını söylemek mümkün değildir. Bir yandan potansiyeli 

değerlendirmek, öte yandan yok olmaya giden türleri koruyup sürdürülebilirliğini sağlarken 

çevrelerindeki alt gelir gruplarını destekleyecek biçimde organize olmak gerekmektedir. Aynı 

zamanda çeĢitli kuruluĢlarda zaten mevcut olan bilgileri derlemek, ilgili bireyleri eğitmek, konu 

gereği toplayıcı-üreticiden, iĢleyiciye, oradan ihracatçıya kadar tüm süreci nitelik ve nicelik 

olarak denetleyip yönlendirmek gerekmektedir. Teknik ve etik noksanlıklar en güçlü 

ürünlerimizde dahi bize zarar verebilmektedir. Bu açık ihtiyaçlar göz önüne alındığında birçok 

katılımcının katkı koymasını kaçınılmaz kılmakta bu da A‘dan Z‘ye Tali ürünlerde entegre 

yönetimi zorunlu hale gerektirmektedir. Orman Genel Müdürlüğü içinde, ĠĢletme ve Pazarlama 

Dairesi BaĢkanlığı ve Odun DıĢı Orman Ürünleri ġube Müdürlüğü görev tanım, yetki 

birimleriyle bu süreci yürütecek lider organizasyon olacaktır. Bu liderin süreci yönlendirmesiyle; 

Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY), Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel 

Müdürlükleri, Orman Fidanlıkları, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarımsal Üretim, 

Tarımsal AraĢtırma ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlükleri, yerel yönetimler, ilgili sivil toplum 

kuruluĢları, üniversitelerin Orman, Tarım, Kimya, Tıp, Gıda, Tekstil, Deri Teknolojisi, Eczacılık 

fakülte ve bölümleri ile Meslek Yüksek Okullarının doğrudan konuyla ilgili bölümleri 

ellerindeki bilgileri bazı ana baĢlıklar halinde organize olarak hizmete sunacak birikime 

sahiptirler. Uygun görülen orman, fundalık/çalılık, çayır-mera arazilerinde bu çalıĢmalar 
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yürütüldüğünde çok önemli miktar, kalite ve maddi değerde ürün elde etmek mümkün olacaktır. 

En önemli darboğaz; kiĢi ve kuruluĢların birlikte çalıĢma yetisi gösterip gösteremeyeceği ile 

ilgilidir. Orman teĢkilatının çok iyi bildiği alanları ayırması, özelliklerini ortaya koyması 

çalıĢmalarına paralel olarak farklı üretim gruplarında ―çalıĢma gruplarının‖ derleme ve 

çalıĢtaylarıyla gerekli bilgiler toplanarak uygulamaya hazırlık aĢaması kısa zamanda 

bitirilebilecektir. Ġzlenecek yol; alanların, ürünlerin, insan kaynaklarının, muhatap alınacak 

toplayıcı-üreticilerin, iĢleyici-satıcı ve ilgili organizasyonların özelliklerini de içeren envanterini 

öncelikle çıkarmak, daha sonra ürün grupları bazında organizasyonlar oluĢturup, bunların da 

üstünde ülkesel bazda koordinasyon, teĢvik, eğitim ve denetimleri gerçekleĢtirmek olmalıdır. Bu 

anlayıĢla aĢağıda en basitinden karmaĢığa doğru odun dıĢı orman ürünlerini gruplayarak sunmak 

istiyoruz. 

 

2. Odun DıĢı Orman Ürünleri 

 

2.1 Arıcılık Ürünleri 

Bal, polen, arı sütü, propolis olarak pazarlanan bu ürünler, nektar ve polen kaynağı olan bitkiler 

yanında bitki konukçusu böcek ve afitlerden alınan Ģekerli salgılardan elde edilmektedir. 

Ülkemizde mevcut, çoğu doğal olan 33 familyadan 110 bitki türü arılara kaynak oluĢturmaktadır 

(Karaca ve ark, 2008). Bunların ekosisteme ters düĢmeden vejetasyonda arttırılması mümkündür. 

Böylece bir yandan ekosistem zenginleĢirken öte yandan kovan verimi ve ürün kalitesi de artarak 

daha fazla sayıda kovan kullanmak mümkün olabilecektir. Eğitim, araĢtırma ve denetim 

çalıĢmaları sonucu organik ve katkısız bal üretiminin arttırılması sağlanmalıdır. Kimyasal içerikli 

ve bala karıĢma riski bulunan ilaçların yerine  doğal maddeler kullanılarak  varroa zararlısı ve 

tehlikeli varroa ilacının bala karıĢması önlenmelidir. Bitkisel kaynaklı mücadele 

uygulamalarının, varroa zararlısı popülasyonunu azaltmada etkili olduğu (Kurt, 2007), ayrıca 

varroa ile mücadelede organik kökenli; Formik asit, laktik asit, asetik asit, okzalik asit, nane, 

kekik, okaliptüs veya kafur kullanılabildiği belirtilmektedir (Anonim, 2011a). Bal üretiminde 

FAO 2008 verilerine göre 81.364 tonla Çin‘in hemen ardından Dünyanın ikinci büyük bal 

üreticisi konumunda olan ülkemizde(Anonim, 2011b), balın Ģeker Ģurubu yerine nektardan 

oluĢması ile balın güvenilir ve kaliteli oluĢu; sertifikayla ve bal üzerindeki ekolojik ürün etiketi 

ile garantilenerek daha iyi fiyata ve daha fazla satıĢına imkan sağlayacaktır.  Artan talebi 

karĢılamak üzere düĢük gelirli orman içi ve çevresi köylülere taksitlendirerek ve kurs baĢarı 

sertifikası Ģartıyla verilecek olan kovan ve ekipman yanında, iç ve dıĢ piyasaya tanıtım, 

pazarlama ve finans destekleri bu konudaki baĢarıyı geliĢtirecektir. Bunun yanı sıra denetimler 

sonucu kurallara uymayan ve uygun Ģartlarda bal üretimi yapmayan arıcılar üretimden men 

edilmediği ve cezai iĢlem uygulanmadığı sürece sahtekarlıkların önünün alınamayacağı da bir 

gerçektir. 

 

2.2 Meyve Tohumu ve Çiçekler 

Ceviz, kestane türleri çok kıymetli yakacak odun kaynakları olduğu gibi meyveleri de son derece 

önemli ekonomik değere sahiptir. Bunların yanında ıhlamur (Tilia sp.), Antep Fıstığı (Pistacia 

vera), sakız (Pistacia lenstiscus), menengic (Pistacia terebinthus), keçi boynuzu (Ceratonia 

siliqua), defne (Laurus nobilis), Badem (Prunus amygdalus), mahlep (Prunus mahalep), fıstık 

çamı (Pinus pinea), kuĢ burnu (Rosa canina), ayı üzümü ( Ribes sp.), yalancı iğde (hippophae 

rhamnoides), kar topu (Viburnum opulus), ahu dudu (Rubus idaeus), böğürtlen (Rubus 

fruticosus), alıç (Crataegus azarolus) meyveleri taze/kurutulmuĢ/dondurulmuĢ ve iĢlenmiĢ olarak 

bazıları giderek artan pazar payına sahiptirler. Uygun tanıtım-pazarlama, iĢleme ve ambalajlama 

ile bu payın daha da arttırılması mümkündür. MeĢe palamudu (Quercus ithaburensis), sumak 
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(Rhus typhina), kapari de (Capparis spinosa) bu kategoride ele alınarak uygun görülen yerlerde 

ekim/dikimleri yapılmak suretiyle ekonomiye daha çok katkıları sağlanabilir. 

2.3 Ekolojik Tarım Ġlaçları 

Pestisit kullanımının hem ekosisteme, hem de ürünleri kullananlara yaptıkları zararlı etkiler 

ortaya çıkmaya baĢladıktan sonra, özellikle bitkilerden elde edilen  zararsız bazı ilaçlar tarımsal 

mücadelede, biyolojik mücadeleye ek olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. 

YaĢarakıncı ve ark.nın  yaptıkları  çalıĢmada, bitkilerden çeĢitli yöntemlerle elde edilen ve 

insektisit özelliği gösteren bileĢikler olan bu maddeler, iĢlenmemiĢ bitkisel materyaller, bitki 

ekstraktları ve bitkilerden izole edilen saf bileĢikler gibi formlarda olabilir. 2000'den fazla 

bitkinin insektisit etkisinin var olduğu bilinmesine karĢın pratikte yararlanılanların sayısı çok 

azdır. Doğal kaynakların kısıtlı olması, standardizasyon, muhafazasındaki ve ruhsat almadaki 

zorluklar, ruhsatlı olmamalarından dolayı kronik toksisite ve bitki üzerindeki kalıntılarının tespit 

edilememesi gibi zorluklar pratikte kullanımlarını sınırlamaktadır (Caner ve Tuncer, 2011). 

ÇeĢme papatyası (Chrysanthemum frutescens) yanında kimyon (Cuminum cyminum) , kekik 

türleri (Thymus, Thymbra, Corridothymus, Origanum sp.), adaçayı (Salvia triloba), anason 

(Pinpinella anisum), okaliptüs (Eucalyptus sp.), sarımsak yağı (Alium sativum), ceviz (Juglans 

regia), sedir (Cedrus sp.), Akçaağaç (Acer sp.), zeytin (Olea europea), kırmızı biber (Capsicum 

annum), domates  yaprağı (Lycopericon esculentum), kadife çiçeği (tagetes patula), mısır (Zea 

mays), ayçiçeği yağları (Helianthus annus) ve tütün (Nicotiana tabacum) uygulamada baĢarılı 

olmuĢ bazı türlerimizdendir. Ülkemizde yaĢam bulmuĢ tesbih ağacından (Melia azederach) elde 

edilen ilacın Orthoptera, Homoptera,, Heteroptera, Lepidoptera, Coloptera, Hymenoptera, 

Diptera familyalarına bağlı zararlı türlere etkili olduğu anlaĢılmıĢtır. Uygun görülen yerlerde 

yetiĢtirilebilecek bu türler ile floramızdaki yabani akrabalarının büyük potansiyel taĢıdığı açıktır. 

 

2.4 Parfüm Bitkileri 

Çiçeklerinde, yapraklarında ve diğer bazı organlarında güzel kokulu bileĢikler içeren bitkilerdir. 

Temizlik süs eĢyası, gıda, kozmetik, ilaç ve parfüm endüstrisinde kullanılan parfüm 

hammaddeleri veren bitkiler bakımından ülkemiz çok zengindir. BaĢlıca, Iridaceae, 

Umbelliferae, Rosaceae, Rutaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Pinaceae, Cuprassaceae, Lamiaceae, 

Compositae, Oleaceae, Labiatea, Geraniaceae, familyasından türler de parfüm hammaddesi 

sağlanmasında kullanılmaktadır(Güney, 1988). 

 

Dünyada uçucu yağ üretim miktarı kesin olarak bilinmemekle beraber yaklaĢık 45.000 ton 

olduğu tahmin edilmektedir. Dünyanın  2006 yılı için uçucu yağlar ihracatı 2 milyar dolardır. 

Türkiye‘nin ise 2007 yılı uçucu yağlar ihracatı 19 milyon dolar olup ithalatı 11 milyon dolardır 

(BektaĢoğlu, 2008).  2008 yılında ise uçucu yağlar dıĢ satımı yaklaĢık 25 milyon dolar olarak 

gerçekleĢmiĢtir. DıĢ satımı yapılan yağlar, gülyağı, stearopten yağı, ıtır çiçeği yağı ve kekik 

yağıdır (Bayram ve ark, 2011). Uygun görülen alanlarda üretim yapılmasıyla milyarlarca dolarlık 

dünya pazarındaki Pazar payımız artacak ve ithal edilen yarı mamul maddeler yerine ikame 

edilen yerli üretim kullanılması sonucu döviz tasarrufu sağlanacaktır. Eczacılık, ziraat , kimya 

fakülteleri ile meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinde gerçekleĢtirilmiĢ olan araĢtırma ve 

derlemeler  yararlı ve yol gösterici olmakla beraber doğamızda mevcut türlerin ekosistem 

üzerinde de  olumsuz etkileri söz konusu değildir. 

 

2.5 Boya Bitkileri 

Doğal boya bitkileri çevre kirliliği oluĢturmayan, toksik ve kanserojen olmayan özellikle de 

yıllık veya iki yıllık bitkilerdir. Doğal boyamacılığın tekstil elyafında kullanımının MÖ 4000 

yıllarında Hindistan‘da ve Mezopotamya‘da baĢlamıĢ olduğu bilinmektedir  (Karadağ, R. 2007). 

Ġnsanlık 6000 yıldan beri özellikle bitkileri, kısmen de bazı hayvanları bu amaçla kullanmıĢtır. 
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Halı ve dokumalarımızın kalitesini gösteren en önemli faktör; kök ve diğer bitkisel boya 

maddelerini kullanmıĢ olmamızdır. Ucuz sentetik boyalar daha sonra bunların yerini almıĢsa da, 

çabuk solması, toksik etkilerinin olması bu tercihin pek de doğru olmadığını göstermektedir. 

DıĢarıdan ithal edilen tekstil ürünlerinin, içerdiği bazı sentetik boyalar nedeniyle kanserojen 

etkiye sahip olması ve yine kullanılan birçok gıda boyasının sağlıksız hatta tehlikeli etkilerinin 

bulunması nedeniyle doğal boya hammaddeleri önem arz etmektedir. Dokumacılıkta ve 

Halıcılıkta doğal bitkisel boyaların kullanılması ürüne ayrıcalık katarak ürünün satıĢ fiyatını ve 

miktarını arttıran bir özellik olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde de doğal boyaların kullanımı 

gün geçtikçe artmasına rağmen sentetik boyaların kullanımından vazgeçilmesinin önemi 

yeterince anlaĢılamamıĢtır. Ülkemiz bu konuda özellikle köyler düzeyinde yatkın ve birikimlidir. 

Mert ve ark., 1992‘ye göre Ülkemizde doğal boya elde edilmesinde kullanılan 150'ye yakın bitki 

türü mevcuttur. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bastırdığı ―Doğal Boyamacılık-

(Karadağ, R. 2007)‖ adlı yayın bu konuda, bitki türlerinin ülkede dağılımını da gösteren yeterli 

bir baĢvuru kaynağıdır.  Doğal Boyamacılığa dönüĢ ve zararlı ve tehlikeli toksik maddeleri 

içeren boya hammaddelerinin kullanımının yasaklanması sonucu; gerek yerli gerekse yabancı 

tekstil, dokuma, giyim, gıda, sanayi ve sağlık sektörlerinde yeterli miktarda alıcı ve pazar 

bulunabilecektir. Dikkat edilmesi gereken husus; bilinen bitkilerin tüketilmeden- sürdürülebilir- 

kullanımının sağlanması bu da bir amenajman konusudur ki yeterli yetiĢmiĢ eleman olduğu 

Ģüphe götürmez. 

 

2.6 Geofitler 

Sahip oldukları olağanüstü güzellikteki çiçekleri yanında parfüm, ilaç ve baharat sektöründe de 

pazara sahiptir (Zencirkıran, 2002).  Ülkemiz, süs bitkileri sektörü içerisinde ekonomik 

bakımdan önemli bir yer tutan ve genel olarak doğal çiçek soğanları ya da geofit olarak ifade 

edilen soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkilerin bir çoğunun anavatandır. Floramızdaki yaklaĢık 

688 geofit türünden 162 tanesi endemiktir (Karagüzel ve ark.2007). Anadolu‘dan 1800‘lü 

yıllardan beri çiçek soğan sökümü ve ihracatı yapılarak  döviz girdisi sağlanmaktadır (Ergun ve 

ark. 1997). Türkiye‘nin ekonomik değer taĢıyan doğrudan sökümlerinin, boylanarak, küçüklerin 

irileĢtirilmesine üretim adı verilerek yürütülen bu çalıĢmalar doğaya zarar verirken haklı olarak 

getirilen tür ve alan sınırlaması da gelir düĢürmektedir.  

 

Doğal çiçek soğanları ihracatından yılda ortalama 2-2.5 milyon dolarlık bir gelir elde 

edilmektedir (Asil ve Sarıhan, 2010).YapılmıĢ olan çok sayıda bilimsel araĢtırmayla, botanik 

özellikleri, üretim teknikleri, ekolojik istekleri ve yayılımları belirlenmiĢ olan türlerin, devlet-

özel sektör iĢbirliğiyle doğada yetiĢtirilmeye bırakılması ve iyi bir tanıtım ve pazarlama 

stratejisiyle ihracat miktarının daha da artması mümkün olacaktır. Arazi çalıĢmalarının yöre 

halkıyla sınırlı tutulması etik bir yaklaĢım olacak, gelir düzeyi düĢük olan köylüye bir imkan 

daha sağlanmıĢ olacaktır. Ancak üretim ileri teknoloji ve bilgi gerektireceğinden özel sektörün  

tesisler kurarak yetiĢtirilecek materyali temin etmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu konuda 

ayrıntılı çalıĢmalar mevcuttur. 

 

2.7 Salepler 

Terrestik bir orkide türü olan salepler de aslında bir geofit olduğu halde arz ettiği özel sorunları 

nedeniyle ayrıca ele alınmıĢtır. Üretimi diğer geofitlerden çok daha zor ve ileri teknoloji 

gerektirir (Cağlayan, 1998). Buna karĢılık hiçbir kısıtlama olmaksızın topraktan tümden 

sökülerek toplanan salepler ülke içi tüketimde ve ihraç edilerek doğada varlığı hızla tükenmekte, 

ancak buna karĢın aynı hızla toplanmaya devam edilmektedir.  
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Salep yumrusu ihracatı; tahribatların çok yüksek düzeyde olmasından dolayı 1974 yılında  Tarım 

Bakanlığı tarafından yasaklanmıĢtır (Çağlayan ve ark. 1998, Tamer ve ark. 2011), 1998 yılında 

da her türlü salep ürünü ihracatı yasaklanmıĢtır ancak iç tüketim bütün hızıyla devam etmektedir. 

Yani sorunda azalma olmamıĢtır. Yapılan bilimsel araĢtırmalar pratiğe intikal ettirilerek ileri 

teknoloji kullanımı içeren yatırımlarla korunmalıdır. Dikim/söküm ve saptanan ürün miktarıyla 

sınırlı üretim-satım, sürdürülebilir salep ticaretini mümkün kılacaktır. 

 

Ülkemizde 150 dolayında salep türü bulunmakta olup %85‘i yumruludur. Yumrulu saleplerin 

%90‘ından salep elde edilmektedir. Orchis, Anachampthis, Hymantoglossum, Serapias, Conpera, 

Barlia, Cactylorhiza, Acera ve Neomia cinslerinden 120 orkide türünden 15-20 ton/yıl salep elde 

edilmektedir. Böylece her yıl yaklaĢık 30-40 milyon orkide tahrip edilmektedir (Sezik, 2002).  

 

Ayrıca Kastamonu, Muğla, Antalya, Silifke, KahramanmaraĢ ve Van salebi adı verilen ürünler 

içerisinde endemik türler mevcuttur (Çağlayan ve ark. 1998, Sezik, 2002). Dolayısıyla koruma-

üretim/yetiĢtirme konusu terrestial orkidelerimizde hayati önem taĢımakta olup bu konuya 

yeterince önem verilmemesi durumunda yok oluĢa doğru hızlı biçimde gidilmektedir. Bu 

konudaki çalıĢma ve giriĢimlerin acilen teĢviki gereklidir. Üretim ve yetiĢtirme yöntemleri 

üzerinde bitirilmiĢ bilimsel araĢtırmalar mevcuttur. 

 

2.8 Ġlaç ve Baharat Bitkileri 

Doğaya dönüĢ, günümüz dünyasında adeta bir slogan olmuĢ ve her alanda yaygınlaĢmıĢtır. 

Sağlık sektöründe bin yıllardır doğaya güvenmiĢ olan insan, tekrar sağlık ve tedavi ümidini 

doğal ürünlere bağlamıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerde doğal ilaç kullanımı %60, geliĢmekte olan 

ülkelerde ise %4 dolayındadır (Anonim, 2008). 

 

Ülkemiz florası tıbbi bitkiler açısından çok zengindir, bazılarının da tarımı yapılmaktadır. 

Özhatay ve Koyuncu‘nun yaptığı çalıĢmaya göre ülkemizde doğadan toplanarak iç ve dıĢ ticareti 

yapılan 347 tür bulunmakta ve bunların %30‘unun dıĢ ticareti yapılmaktadır (Bayram ve ark., 

2011).  Üretilen türler, diğerleri içinde çok az yer tutmaktadır. Yani çoğunlukla doğadan 

alınmaktadır.  

 

Türkiye‘nin 2008 yılı Tıbbi ve Aromatik bitkileri ihracat miktarı  31.700 ton olarak gerçekleĢmiĢ 

olup en fazla ihracatı yapılan bitkiler  Kekik ve Defnedir. 2008 yılı ithalatı ise 6.534 ton olarak 

gerçekleĢmiĢ olup en çok ithalatı gerçekleĢen türler Adaçayı ve Çörekotudur. Türkiye‘nin ihraç 

ettiği önemli tıbbi ilaç ve baharat bitkileri kekik, defne yaprağı, kimyon ve anason ile birlikte, 

rezene tohumu, ardıç kabuğu, mahlep, çemen, biberiye, meyan kökü, nane, sumak, adaçayı ve 

ıhlamur çiçeğidir. Bununla birlikte ithal ettiğimiz Tıbbi ve Aromatik bitkileri arasında ihraç 

ettiğimiz türler de mevcuttur (Bayram ve ark., 2011). Bunların yerli türlerle ikamesinin 

gerçekleĢtirilmesi durumunda döviz çıkıĢı önlenerek tasarruf sağlanabilecektir. 

 

2.9 Yenilebilen Mantarlar 

Dünya‘da en az 12.000 mantar türü olduğu ve bunlardan 2000‘inin yenilebilir (değiĢen 

derecelerde) mantarlar olduğu bilinmektedir. Bu mantarların 200 türü, özellikle uzak doğu 

ülkelerinde, doğadan toplanıp tüketilmekte ve tıbbi amaçla kullanılmaktadır (Serdaroğlu, 

2010).Ülkemiz sahip olduğu flora ve iklim koĢulları nedeniyle değiĢik ortamlarda yetiĢen doğa 

mantarları yönünden oldukça zengindir. Bu nedenle yenen makro mantar türleri, ülkemizin pek 

çok yöresinde, yetiĢme mevsiminde toplanarak ya yemeklik olarak kullanılır ya da ticareti 

yapılır. Günümüze kadar yapılan bilimsel çalıĢmalardan edinilen bilgilere göre 40 civarında 

yenen mantar türü, yemeklik olarak toplanmakta ve bunlar içinde 25'e yakın tür geofitler ve 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

673 

 

değiĢik çiçekli bitkiler gibi alınıp satılmaktadır (Gücin ve IĢıloğlu, 1996). Mantarlar, yapıları 

gereği özgün besin değerlerine sahiptirler. Protein ve fosforca zengindirler. Bazı türleri önemli 

hastalıklarda ilaç olarak değerlendirilmektedir. 

 

Kuzu göbeği gibi bazı mantar türleri ise kurutularak yüksek fiyatlara ihraç edilmektedir 

(Serdaroğlu, 2010). Kayın-meĢe mantarları kültüre alınıp üretilebilmektedir. Çintar ve diğer bol 

bulunan mantarlar halkımızca belli mevsimlerde toplanarak tüketilmektedir. Türkiye‘de benzer 

ekolojik koĢullara sahip alanlarda yapılan çalıĢmalar incelenerek uygulamaya geçirilmek 

suretiyle orman içi ve çevresindeki köylerde kontrollü üretimle  ilave gelir ve üretim imkanı 

sağlanabilir. 

 

3. Entegrasyon Ġçin ÇalıĢma Süreci 

9 ayrı baĢlık altında incelenen tali orman ürünlerinin her birinin kendine özgü, ekolojik, kültürel 

ve ekonomik açıdan sorun ve imkanları olduğu açıktır. Bu konularda ülkemizde ve dünyada 

birçok araĢtırma olduğu açıktır. Birçok bilim adamı, ticari kuruluĢ gerek üretim teknikleri ve 

hammadde temini gerekse iĢleme ve pazarlama konusunda deneyim ve birikimlere sahip olup 

yine birçok Sivil Toplum KuruluĢu koruma sorunları ve birçok kırsal kökenli insanımız mesleki 

pratik deneyimlerle donatılmıĢtır. Tüm karar alma süreçlerinde olduğu gibi; konuyla ilgili bütün 

bilgilerin toplanarak envanter oluĢturulması, devamında bu envanter çalıĢmalarının analizi ve 

çalıĢma/uygulama projelerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

 

3.1 Envanter ÇalıĢmaları 

Türkiye‘nin orman, orman fundalık, fundalık-çalılık, çayır-mera, mera, çayır, zeytinlik, antep 

fıstığı arazilerinin her birinin 1 den 7‘ye kadar arazi kullanım kabiliyet sınıfları envanteri 

bilinmektedir (DSĠ). Yine ülkemizin toprak-iklim-vejetasyon durumuna göre ekolojik-floristik 

haritalar ve bitki türlerinin dağılımlarına iliĢkin birçok veri mevcuttur. Orman, ziraat, fen, 

eczacılık, tıp, gıda, tekstil, deri teknolojisi fakülteleri ve bölümleriyle ilgili meslek yüksekokulu 

bölümlerinde 9 ürün grubuna ait deneme, araĢtırma ve derleme çalıĢmaları sonucu bilimsel 

veriler mevcuttur. Ġktisat fakülteleri ile ziraat fakültelerinin tarım ekonomisi bölümlerinde; 

ekonomik veriler ve milli prodüktivite merkezinde Orman ve Tarım Köy ĠĢleri kurumlarının 

birikimlerine ilaveten aile tipi iĢletmeler ve Ziraat- Halk Bankalarında, kırsal kalkınma projeleri 

ve uygulamaları konusunda deneyimli uzmanlar bulunmaktadır. DıĢ ticaret konusunda, 

bakanlıklar ve özel sektörde yeterli veriler mevcuttur. Ulusal ve uluslararası ölçekte verilmiĢ 

olan konuyla ilgili bildiriler önemli bilgi kaynağı oluĢtururken, rehabilite edilen iĢletme sonrası 

açık maden iĢletmeleri ve özel ağaçlandırma teĢvik uygulamaları konuyla ilgili deneyimlerdir. 

1986‘da baĢlatılmıĢ olan özel ağaçlandırma teĢvik uygulamaları 1998 yılına kadar sadece odun 

üretimi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢ olup, 1998 yılından itibaren meyve ve yaprağından 

faydalanılan ceviz, antepfıstığı, defne, harnup ve kestane türleri özel ağaçlandırmaya konu 

edilmektedir. 2023 yılına kadar özel orman alanının %1‘den %5‘e yükseltilmesi 

hedeflenmektedir (AGM, 2011). Yeterli bilgi birikimi, eğitim,  organizasyon ve koordinasyonla 

bu konuda en önemli pilot çalıĢmalar gerçekleĢtirilebilir.  

  

Envanter çalıĢmasının gruplar halinde toplayabiliriz 

 

3.1.1 Konuyla ĠliĢkilendirilebilecek Tüm Alanların Envanteri 

 Konum, sınır, yüzölçümleri ve morfolojileri 

 Ekolojik özellikleri 

 Flora ve vejetasyonu 

 Kırsal yerleĢimler 
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 Demografi-çalıĢma biçimleri 

 

3.1.2 Odun DıĢı 9 Grubun Ayrı Ayrı Envanteri 

 Alanda mevcut ve yerleĢtirilmesi mümkün türler 

 Her türün yayılıĢı ve ekolojik istekleri 

 Her türün üretme ve yetiĢtirme teknikleri 

 Her türün ekonomik ve ticari durumu ve potansiyeli 

 

3.1.3 Toplama-ĠĢleme-SatıĢ Sürecinde Etkin KiĢi ve KuruluĢlar 

 Köylerdeki durum 

 Ticari kuruluĢlar 

 

3.1.4 Süreçteki Etkin Olabilecek KuruluĢlar 

 Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 Üniversiteler, AraĢtırma Kurumları 

 Uluslararası Akredite Laboratuvarlar 

 IGEME (Ġhracatı GeliĢtirme Etüd Merkezi) 

 Sivil Toplum KuruluĢları 

 

3.2 Analiz ÇalıĢmaları 

Uzmanlardan kurulan çalıĢma grupları; alan, ürün, doğrudan iĢtirakçi (3.1.3) ve süreci 

destekleyecek (3.1.4) kuruluĢlarla ilgili verileri analiz ederek, projelendirmeye hazır hale 

getirirler. Böylece her çalıĢma bünyesinde, nelerin, nasıl üretileceği, nasıl pazarlanacağı ve 

sürece doğrudan ve dolaylı hangi Ģahıs ve kuruluĢların katılacağı belirlenir. 

 

3.3 Bölgeler Ġtibariyle ÇalıĢmaları Planlama 

Bölgeler itibariyle, her ürün grubunda köylerden ihracatçıya kadar olan süreçte; üretim, eğitim, 

denetleme, nakliye, depolama, ambalajlama, satıĢ, finans organizasyonları birbirleriyle 

koordineli çalıĢacak Ģekilde entegre edilirler. Sürekli izleme ve geri besleme ile aksayan yönlere, 

bürokratik engel/gecikmelere takılmadan derhal düzeltilerek sürecin aksamadan yürütülmesi 

sağlanır. 

 

3.4 ÇalıĢmaların Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Entegrasyonu 

Her bölgedeki mevcut ürün grupları tek merkezde toplanarak, ürün bazında ülkesel üretim 

miktarı, pazarlama imkanları ölçüsünde regüle edilerek aĢırı ya da eksik üretime gitmekten 

korunur. DıĢ pazara yönelik araĢtırma, tanıtım, reklam, fiyat- maliyet analizleri gerçekleĢtirilir. 

DıĢ ticaretimizde etkin aktörler ticaret ve tarım ateĢeleri, ĠGEME (Ġhracatı GeliĢtirme Etüd 

Merkezi), ilgili bakanlıklar, özel sektörle çalıĢarak ithalatı azaltma ve ihracatı arttırma, optimal 

fiyata ulaĢma gibi konularda katkıda bulunurlar. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Devlet Ġstatistik Kurumu verilerine göre 2000 yılında 30 milyon dolar olan odun dıĢı orman 

ürünü ihracatı, 2009 yılında 47 bin ton‘a ulaĢmıĢ,  gelir 160 milyon dolara; 2010 yılında da 64 

bin ton odun dıĢı orman ürününe karĢılık 221 milyon dolara ulaĢmıĢtır. Böylece Orman Genel 

Müdürlüğü 2010 bilanço sonuçlarına göre üretilen 131 bin ton Odun dıĢı orman ürünlerinin 67 

bin tonu iç piyasada tüketilirken 64 bin tonu ihraç edilmiĢtir (Anonim 2011c).  
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Tablo 1. Farklı Yıllara Göre Odun dıĢı Orman Ürünleri ihracatı (Anonim 2011c).  

Yıl Miktar (Bin Ton) Tutar (Milyon Dolar) 

2000 * 30 

2009 47 160 

2010 64 221 
*Veri Bulunamadı 

 

Odun dıĢı orman ürünleri ya da baĢka bir deyiĢle tali orman ürünleri, ülkemizde çok büyük bir 

potansiyele sahiptir. Bu potansiyel en iyi Ģekilde değerlendirilerek alt gelir grubuna önemli gelir 

ve/veya gelir artıĢı sağlanırken, ülkemizden döviz çıkıĢı azaltılıp, döviz girdisi artıĢının devamını 

sağlamak da mümkündür.  

 

Öte yandan yılların meydana getirdiği bilgi birikimi ve deneyimler ile bilimsel çalıĢmalar 

ıĢığında, konusunda uzman birimlerin denetiminde gerçekleĢtirilecek olan odun dıĢı tali 

ürünlerin üretilmesi çalıĢmaları ile hızla tüketilen bitkilerimiz de böylece korunmuĢ ve 

geliĢtirilmiĢ olacaktır. 

 

Orman bakanlığımızın liderlik ve koordinatörlüğünde interdisipliner katkı ve iĢbirliği ruhu içinde 

gerçekleĢtirilecek bu atılımın ülkeye getirileri hem sosyal hem ekonomik yönden 

küçümsenemeyecek ölçülerde olup doğa koruma açısından da iĢlevi son derece önemlidir. 
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Odun DıĢı Orman Ürünleri, Ürün ÇeĢitliliği ve Standardizasyonun Önemi 
 

A.Sermin ÖZER¹ Yrd.Doç.Dr.Ġbrahim TÜMEN ²  Ecz.Ali Ünsal KESKĠNER ³  
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² Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ürünleri Kim. ve Tek. ABD, 74100, BARTIN 

³ Keskiner Eczanesi, Merkez  Cad., No:11B, 74420, Hasankadı, BARTIN 

 

Özet 

 

Biyolojik zenginlikler tarihin ilk devirlerinden günümüze kadar temel ihtiyaçların karĢılanmasında 

kullanılmaktadır. Artan ülke ve dünya nüfusu yanında kullanım alanı çeĢitliliğine bağlı olarak, bu 

ürünlere olan talebin artıĢı da dikkate alındığında, söz konusu kaynaklarımızın en verimli Ģekilde 

değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkısının sağlanması büyük önem taĢımaktadır. Ülkemizin sahip 

olduğu biyolojik zenginliğin önemli bölümü orman rejimine giren sahalarda yayılıĢ göstermektedir. 

Ormanlarımızdan elde edilen ürünler; asli orman ürünleri ile odun dıĢı orman ürünleri (ODOÜ) olarak iki 

farklı gurup altında toplanmaktadır.  

 

Kızılçam ve sığla gibi ağaçların gövdelerine, tekniğine uygun olarak açılan yaralardan elde edilen reçine 

ve sığla yağı gibi balzamlar, bazı ağaç ve ağaççıkların dal, sürgün, tomurcuk gibi bölümlerinde meydana 

gelen patolojik oluĢumlar, yaprak, çiçek, sürgün, kabuk, meyve vb. bölümleri, orman altı florayı oluĢturan 

çalılar, otsu bitkiler ile tıbbi aromatik ve soğanlı bitkiler ODOÜ olarak adlandırılmakta olup gıda, içecek, 

ilaç, boya, kimya, kozmetik, kâğıt, tekstil gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.  

 

ODOÜ‘ne değer kazandıran, yapılarında bulunan kimyasal maddelerdir. Toplama zamanı, toplama Ģekli, 

depolama, iĢleme gibi pek çok faktöre göre bu maddelerin bulunma oranı ve kalitesi değiĢiklik 

gösterebilmekte bu da ham/yarı mamül olarak kullanacak sanayileri doğrudan etkilemektedir. Her çeĢit 

ürünün ekonomiye kazandırılmasında standardizasyon büyük önem taĢımakta olup bazı ODOÜ nin 

standartları hazırlanmıĢtır. Bu standartlar ürünün boy, çap, renk, tat, Ģeffaflık, saflık, homojenite vb 

fiziksel özellikleriyle kimyasal özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir.  

 

Anahtar Kelimeler: ODOÜ, Reçine, Sığla Yağı, Biyolojik zenginlik, Standart 

 

Abstract 

 

Biological richness is used to meet basic needs from the first ages of history to the present day. Besides 

the increasing population of the world and country depending on diversity of using area as well as  the 

increase in demand for these products are taken into account, evaluation of these resources and the most 

efficient way is to engage the country's economy is of great importance.Important part of the biological 

richness of our country is distributed in the forest area. Products derived from forests are classified under 

the two different groups as follow major forest products and non-wood forest products.  

 

The balsams such as resin and sweet gum produced from the wounds on Turkish pine, the pathological 

entities occur in the the parts of some trees and shrubs, shoots, buds and leaves, flowers, shoots, bark, 

fruit and so on, shrubs that make up the forest flora, herbaceous and bulbous plants, aromatic and 

medicinal plants are referred to non wood forest products.Non wood forest products are utilized in many 

fields such as food, beverage, pharmaceutical, paint, chemicals, cosmetics, paper and textile. The value 

gives NWFP which the chemical substances being in their nature. Standardization is of great importance 

to every kind of products in give to economy and some of the standards were prepared for non wood 

forest products.  These standards are intended to the determination of the physical properties of products 

such as size, diameter, color, taste, transparency, purity, homogeneity as well as chemical properties. 

 

Key Words: NWFP, Resin oil, resin, Storax, sweet gum, Biologcal richness, Standard 
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1.GiriĢ 

 

Dünyanın var oluĢundan bu yana canlılar için yaĢam, ekosistemler içinde sürmüĢtür.  Tabiattaki 

biyolojik olaylar, bitki, hayvan ve mikroorganizmalar gibi canlılar ile habitat olarak adlandırılan 

toprak, su, hava vb. cansızlar arasındaki etkileĢim bir denge içinde, yaĢam birliği olan bu 

ekosistemlerde gerçekleĢmektedir. Canlılar ihtiyaç duydukları besin ve enerji gibi yaĢam 

unsurlarını bulundukları ekosistemden sağlamaktadır. Canlılar hayatiyetlerini sürdürürken 

habitattan faydalandıkları gibi birbirlerinden de faydalanmaktadır. Ekosistem içinde yer alan 

biyolojik çeĢitlilik, farklı ekosistemleri (dağ, orman, kıyı ekosistemi gibi), canlıların cinslerini, 

türlerini, genetik yapılarını ve çeĢitliliğini, birbirine göre yoğunluğunu ifade etmektedir. Bütün 

bunlar habitatlar ve çevre koĢulları ile doğrudan ilgilidir.  

 

Temel elemanı ağaç olan orman ekosistemleri, ekosistemin alt öğelerinden biridir. Orman 

ekosistemleri de çok sayıdaki bitki, hayvan, mikroorganizma ve toprak, hava, su gibi farklı 

habitatlardan oluĢan ıĢık, iklim koĢulları gibi çevre faktörleri ile meydana gelmiĢ önemli bir 

yaĢam birliğidir. ERASLAN (1983, S.27) Ormanı; "Belirli yetişme ortamlarında var olan ve 

gelişen, ana elemanı ağaç ve ağaççık olmak üzere, diğer bitkisel, hayvansal ve mineral 

elemanlardan oluşan, bu elemanlar arasında karşılıklı etkileri ve kendine özgü yaşam birliği 

olan bir doğa varlığı, topluma orman ürünleri ile diğer foknsiyon ve hizmetler sağlayan ulusal 

bir servettir‖ Ģeklinde tanımlamıĢtır.  

 

Ormanı oluĢturan bütün bu faktörler de birbirleri ile iliĢki ve etkileĢim içindedir. Ülkemizde çok 

sayıda farklı özellikler taĢıyan populasyonlardan oluĢan orman ekosistemi bulunmaktadır. 

Ekolojik ağı oluĢturan iliĢkiler yumağında yer alan orman ekosistemlerinden sürdürülebilir 

faydalanma toplumlar olduğu kadar ülke ekonomisi içinde vaz geçilemez bir faaliyetler 

zinciridir. Bu faydalanmalar ve döngü yanında buna ait bütün bilgiler tarihsel olduğu kadar 

gelenekseldir. 

 

2. Biyolojik Zenginlik Bakımından Türkiye’nin Önemi 

 

Türkiye, biyolojik çeĢitlilik bakımından bir kıta özelliği göstermekte olup dünyada 3 flora 

kuĢağının kesiĢtiği eĢsiz bir yere sahiptir. Dünyayı insanlar baĢta olmak üzere, bütün canlılar için 

yaĢanabilir bir gezegen haline getiren yer altı ve yer üstü zenginliklerdir. Yer yüzünde farklı bir 

dağılıma sahip olan iklim ve toprak çeĢitliliği, jeolojik yapı ile tatlı ve tuzlu su kaynakları vb. vaz 

geçilemez nitelikteki yaĢamsal unsurlarının baĢında geldiği gibi dünyadaki biyolojik çeĢit 

zenginliğinin temel sebebidir. Ülkeler dünya üzerinde bulundukları konum itibariyle çeĢitli 

özelliklere sahip olduklarından farklı yapıdaki biyolojik zenginliğe ve farklı farklı elementlerden 

oluĢmuĢ ekosistemlere sahiptir.  

 

 36˚ ve 42˚ enlemler arasında yer alan Türkiye, biyolojik çeĢit zenginliğini doğrudan etkileyen bu 

coğrafi özelliklere sahip olması sebebiyle bu anlamda da Ģanslı sayılacak ülkelerden biridir. 

Çünkü kuzeyde Öksin ve KolĢisin alt kuĢaklarından meydana gelen Sibirya, güney ve batıda 

Akdeniz, ile Ġç, güneydoğu ve doğu Anadolu‘da da  Ġran-Turan flora kuĢaklarının kesiĢtiği alan 

olması sebebi ile 3 flora kuĢağına, ve çok sayıda mikro klima alanı ve 122 Önemli Bitki Alanına 

(ÖBA) sahiptir (Özhatay&ark.2003). Dünyada böyle bir özellik baĢka bir ülkede olmadığı gibi 

dünyadaki 8 gen merkezinden en önemlisidir. Anadolu arpa, buğday, çavdar gibi tahıl ve 

baklagillerin ve daha pek çok bitkinin yabani atalarını barındırmaktadır. Söz konusu bu bitkiler 

günümüzde küresel boyutta üzerinde durulan geleceğe yönelik en önemli konulardan biri olan 

gıda güvenliğinin sağlanmasında da ayrı bir öneme sahiptir. Bütün Avrupa kıtasında 12.000 bitki 
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türü bulunmasına karĢın  yaklaĢık 3000 i endemik 9.500 bitki türü sadece Türkiye‘ de 

bulunmakta olup çok sayıda bitki ve hayvan türünün de anavatanıdır.  

 

3. Odun DıĢı Orman Ürünleri (ODOÜ) 
 

Biyolojik çeĢitliliğin önemli bir bölümü orman rejimine giren sahalarda, orman içi açıklıklarda 

ve orman kenarlarında doğal yayılıĢ göstermektedir. orman ürünleri;  

     - Orman asli ürünleri: (Odun ve odundan elde edilen endüstriyel ve yakacak odun, vb.) 

     - Odun dıĢı orman ürünleri: (ODOÜ); olmak üzere iki ana gurupta toplanmıĢtır. 

Asli orman ağaçlarının (palamut meĢesi, kestane, ıhlamur, ĢimĢir, porsuk vd.) gövde kabuğu, dal, 

yaprak, çiçek, sürgün gibi bölümleri ile kızılçam ve sığla gibi ağaç türlerinin gövdelerine 

tekniğine uygun olarak açılan yaralardan elde edilen reçine ve sığla yağı gibi balzamlar, orman 

altı florayı oluĢturan çalımsı ve otsu formdaki bitkilerin (defne yaprağı, adaçayı, meyankökü, 

tavĢan memesi, kekik, sumak, vd.) toprak altı ve üstü kısımları, ile tıbbi aromatik ve soğanlı-

yumrulu-tuberli bitkiler (geofitler) (safran, kardelen, sıklamen vd.), mazı gibi bazı patolojik 

oluĢumlar, mantarlar, çıralı çam kök odunu, ağaç kabukları vb. üretim artıkları yanında 

hayvansal ürünler, orman içi sular ve buradan elde edilen su ürünleri, orman toprağı  gibi 

yüzlerce ürün ODOÜ olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım aĢağıdaki Ģemada gösterilmektedir. 

 

ODUN DIODUN DIŞŞI ORMAN I ORMAN ÜÜRRÜÜNLERNLERİİNNİİN TANIMIN TANIMI

Bazı Ağaçların 

Gövdelerine 

Açılan Yaralardan 

Elde Edilen 

Balzamlar

Orman 

Ağaçlarının 

Çeşitli Bölümleri

Ağaçların 

Gövde ve 

Dallarında 
Oluşan Patolojik 

Oluşumlar

Orman Alt ı

Florayı

Oluşturan Tıbbi 
Aromatik ve 

Soğanlı Bitkiler

Üretim Art ıkları

● Yaprak

● Çiçek

● Sürgün

● Dal ve 

gövde kabuğu

● Meyveleri

● Kökleri

● Meşe mazısı

● Likenler
● Otsu bitkiler
▪ kekik, adaçayı

▪ biberiye vb.

● Yumrulular
▪ kardelen

▪ sıklamen

● Mantarlar
▪ domalan

▪ kuzu göbeği

● Çalı çırpı
vb.

● Çıralı

çam kök 

odunu ve 

dip

kütükleri,

● Reçine

● Sığla yağı

Toprak

Funda
Kestane

Su Kaynakları

Su ürünleri

Yaban hayatı

●Kuşlar
●Sürüngenler

Ağaç

kabukları

 
                       

                        ġema 1: ODOÜ lerinin tanımı 

 

Bu ürünlerin yapılarında bulunan ancak tanım Ģemasında gösterilmeyen, gıda, ilaç, kozmetik, 

parfümeri tekstil, sanayi gibi pek çok sektörde kullanım alanı sağlayan, ekonomik değer 

kazandıran sabit ve uçucu yağlar, çeĢitli organik ve inorganik maddeler, vitamin ve mineraller de 

ODOÜ kapsamında değerlendirilmektedir.Tek bir tür bile bu özelliklerinden dolayı çok farklı 

alanlarda kullanılabilmekte olup yüzlerce ODOÜ gıda, içecek, ve doğal tedavi edici olarak, 

bitkisel çay üretiminde, baharat ve boyar madde olarak kullanılmaktadır (Özer,A.S.:1990).  

 

Ġklim değiĢiklikleri, kıĢların uzun sürmesi, uzun süren don olayları, yaz aylarında uzun süren 

kuraklıklar, hava kirliliği neticesinde meydana gelen asit yağmurları ve çölleĢmenin olumsuz 

etkilerinin ODOÜ‘nin yapılarında bulunan kimyasal bileĢenlerin bulunma oranı, yoğunluğu ve 

rayihalarını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Sözü edilen bu ve benzeri diğer olumsuz 

etkiler ODOÜ‘nin iĢlenmeleri aĢamasında da birim miktar madde üretimi için gerekli olan 
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bitkisel ürün miktarını ve iĢçilik maliyetlerini arttırdığı gibi doğadan aĢırı faydalanma söz 

konusu olmaktadır. ODOÜ ihracatından elde edilen gelir 2009 yılında 160 milyon $  iken 2010 

yılında 220 milyon $ a ulaĢmıĢ olup ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır (TÜĠK). Bu 

rakamın içinde ODOÜ lerinin yapılarında bulunan kimyasal bileĢenleri ve türevlerinin 

ihracatından elde edilen gelir tam olarak yer almamaktadır  

 

Sektörün ekonomik anlamda önemini vurgulayan önemli kriterlerden biri de ithalata bağımlılık 

düzeyi olup en düĢük son on sektör arasında tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, ağaç ve 

mantar ürünleri de yer almaktadır (A.EġĠYOK).  Ürünlerin pazarlanmasında özellikle dıĢ 

ticaretlerinde bu ürünlerin nicelik, nitelik ve kaliteleri ayrı bir önem taĢır. Nicelik, nitelik ve 

kalite denildiğinde ise standardizasyon gündeme gelir. 

 

4. Standardizasyon ve Önemi 

 

 Standardizasyon kısaca ―Yer yüzündeki çoğu kez de kıt olan ekonomik değere sahip 

kaynakların optimum değerlendirilmesinde kaliteli mal ve hizmet üretimi için gerekli ve önemli 

Ģartlardan biridir‖ Ģeklinde tanımlanabilir. Bu da özellikle doğal kaynakların değerlendirilmesi 

ve ekonomiye aktarılması noktasında toplama, ara iĢlemler ve hazırlama aĢamasından baĢlayıp, 

piyasaya sunulacak son ürüne kadar devam eden bir olgudur.  

 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ise standardizasyonu "belirli bir faaliyetten 

ekonomik fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve iĢbirliği ile belirli kurallar koyma 

ve  bu kuralları uygulama iĢlemidir." Ģeklinde tanımlamaktadır. 

 

Standartlar; toplumların bilim, teknoloji ve ekonomi alanında vardığı en son noktayı ifade ettiği 

gibi, ekonomik hayatta, çeĢitli iĢ kollarında taraflar arasında uzlaĢmayı sağlayacak alıcı ve satıcı 

arasında anlamlı ortak bir dildir. Bu sayede gerektiğinde malların görülmeden alım- satımını 

sağlayan bugünkü ticari kuralların kaçınılmaz bir unsuru olan standartlar, uluslararası ticari 

iliĢkilerin geliĢmesinde olmazsa olmaz önemli kriterlerdir.  

 

Ormancılık sektöründe doğal kaynaklardan sürdürülebilir, optimum, modern ve etnik 

faydalanmada standardizasyonun ayrı bir önemi vardır.  

 

 Standardizasyon ile belirlenen özellikler;  

 

*Fiziksel özellikler: (Boyut, hacım, çap, renk, tat, sertlik, Ģeffaflık,  saflık, homojenite) 

*Mekaniksel özellikler: (Direnç vb.) 

*Kimyasal özellikler: (Yoğunluk, asit sayısı, sabunlaĢma sayısı vb.) Ģeklinde sıralanabilir.    

 Piyasalarda artan rekabet, tüketicinin yeni talepleri, ürün çeĢitliliği ve kaliteli ürün arayıĢı 

yanında kalite kriterlerinin de bilim ve teknolojide görülen geliĢmelere bağlı olarak hızla 

değiĢmesi doğal olarak kalite güvencesini gündeme getirmiĢtir. Günümüzde, geçmiĢ yılların 

aksine üretici ürününün istenilen kalitede olduğunu kanıtlamak zorundadır  

 

  Standart ÇeĢitleri : 

a– Madde Standartları  (Tabii madde standartları) 

b- Mamul- Madde standartları (yarı  ve  tam iĢlenmiĢ) 

c- Usul ( metot standartları ) 

d- Hizmet ( kullanma ) standartları olmak üzere 4 ana gurupta toplanabilir. 

 Bunlarda uygulama durumlarına göre; 
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A) Zorunlu (Mecburi) Standartlar : Tabii maddelerle mamullerde, çeĢitli metot ve kullanımlarda 

kamu yararına bulunması gerekli minimum özellik Ģartları için düzenlenmiĢ ve uygulamaları 

hükümetlerce mecburi kılınmıĢ olan standartlardır.       

B) Uygulanası isteğe Bağlı (ihtiyari) Standartlar: Ulusal Standard Enstitüleri veya Özel 

KuruluĢlar tarafından memleket ihtiyacı göz önünde tutularak düzenlenmiĢ ve uygulamaları il-

gililerin tercihine bırakılmıĢ standartlardır. Bu standartlar her ne kadar isteğe bağlı ise de 

Ormancılık sektöründe orman teĢkilatının yükümlü bulunduğu görevler ile ilgili emir ve 

tamimler doğrultusunda üretim yapılarak/ yaptırılarak istenebilecek standartlara uygun ürün 

temini sağlanmaktadır. 
C) Metot ve kurallar: Üretim aĢamasında uyulacak kurallar ve metotlara iliĢkin standartlar.  

Olarak 3 sınıfta toplanmaktadır. 

 

5- ODOÜ Standardizasyonu ve Önemi 

  

ODOÜ‘de TSE tarafından hazırlanan standartlar kadar kurumsal boyutta yapılan çalıĢma ve 

hazırlanan tamim ve tebliğler de belli bir kalitenin sağlanmasında ve sürdürülebilir 

faydalanmanın temini, koruma ilkeleri doğrultusunda, doğadan optimum verim elde edilmesi 

açısından önem taĢımaktadır.  

 

ODOÜ ait ilk nizamnameler 1937 de hazırlanmıĢtır. Bu nizamname ile meĢe palamudunun 

meyvesi olan palamut ihracatının kontrol edilmesi hedeflenmiĢ olup, hazırlanan ilk esaslı 

standart ―Palamut‖ standardıdır. Daha sonraki yıllarda ve günümüzde ormancılık sektöründe 

ODOÜ ve bu ürünlerden elde edilen alt ürünler, TSE tarafından hazırlanan standartlar ile ve 

OGM tarafından belirlenen üretim tamim ve tebliğleri ile denetim altına alınmaktadır. 

 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlan 279 sayılı “Orman emvalinin Standardizasyonu 

ve SatıĢ Esasları” tebliği  13.07.1987 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Kurumsal 

olarak belli bir kalite düzeyinin sağlanması hedeflenmiĢ ve TSE tarafından hazırlanmıĢ olan 

standartlara ait isim ve standart numaraları da bu tebliğde yer almıĢtır. Tablo:1 de yer alan listede 

Orman Ġsletmelerimizin çalıĢma konularıyla ilgili önemli ODOÜ standartları, mecburi ya da 

uygulanması isteğe bağlı olanlar da gösterilmiĢtir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlan 

bir diğer tebliğ de 1995 yılında yürürlüğe giren ―Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve SatıĢ 

Esasları” konulu 283 sayılı tebliğdir.  Bu tebliğe göre; ODOÜ‘nin yıllık üretim programı 

yapılırken; amenajman, silvikültür ve iĢletme planlarının verileri, ormanların aktüel durumları, 

yol durumu, ağaçlandırma ve orman imar-ıslah projeleri, önceki yıllardan devreden stok 

miktarları, bu ürünlere olan iç ve dıĢ talepler göz önünde bulundurulacaktır, Üretim programına 

alınmamıĢ ürünlerin üretimi ise, bu ürünlerin devamlılığını tehlikeye sokmayacak biçimde tehdit 

ve tahrip faktörleri dikkate alınarak, her ürün için uygun olan hasat mevsimine bağlı kalınarak, 

amenajman planları ve yapılacak envanter çalıĢmaları neticesi elde edilecek verilere göre 

hazırlanacak hasat planlarıyla yapılacaktır denilmekte olup, üretim ve toplamanın yaptırılma 

usulleri,  üretim programına alınmıĢ reçine ve sığla yağı gibi ürünlerin üretim-taĢıma ve 

satıĢlarına ait esaslar (üretim Ģekli, üretime baĢlama zamanı, üretim hazırlığı ve üretimine ait 

genel bilgiler toplama ve depolama iĢleri, üretimin bitiriliĢi ve diğer iĢler üretim sahalarında 

hazırlık çalıĢmaları) ile yıllık üretim çalıĢma programına alınmamıĢ ürünler için planlamanın 

yapılması ve üretimi gibi yukarda sıralanan esaslar belirtilmiĢtir.                                                                                                                                                                                                             

 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 1996 yılında yürürlüğe giren 289 sayılı 

“Orman Ürünlerinden Faydalanmak Ġsteyenlere Verilecek Ġzinlere Ait Tebliğ” de de 

faydalanıcılara izin verme esasları belirtilmiĢtir.  
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Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını 

yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuĢtur. Tüzel kiĢiliği olan kurum 

özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu niteliğindedir. Mecburi kılınan 

standartlar Resmi Gazete'de yayımlanır.  Standartlar çeĢitli guruplarca hazırlanmakta olup 

Orman ve Odun dıĢı orman ürünleri ile ilgili standartlar TSE bünyesinde bulunan; 

*Ormancılık-Orman ürünleri,                       *Ziraat,                     *Kimya,  

*Mamul gıda ihtisas,                                     *Laboratuar ve 

*Milletlerarası st. haz. Öz. Dai. kom. (KapatılmıĢtır) hazırlık gruplarınca hazırlanmaktadır. 

 

Ormancılık-Orman Ürünleri Hazırlık Gurubunca bu güne kadar hazırlanan sayısı 900 ü aĢan 

orman asli ürünü ve 40 kadar ODÖÜ ile ilgili olarak toplam 940 standart hazırlanmıĢtır. ODOÜ 

ile ilgili olarak 40 adedi Ormancılık-Orman Ürünleri, 61 adedi ise diğer hazırlık guruplarınca 

hazırlanmıĢ ve yürürlükte olan 101 adet ODOÜ standardı bulunmaktadır. Bu standartlar Tablo: 1 

de verilmiĢtir.  

 

Bunlardan 69 adedi ülke koĢulları dikkate alınarak ulusal geçerlilikte ―sentez standart‖, ve 29 

adedi de uluslararası geçerlilikte ISO standardıdır. 6 standart ise Bakanlar Kurulu Kararı ile 

Mecburi standart haline getirilmiĢtir. 

 

Daha önce yürürlükte olan 10 standart ise yürürlükten kaldırılmıĢ olup 2 standart da revize 

edilmek üzere iĢ programına alınmıĢtır. Bu standartlar Tablo-1 de gölgelendirilmiĢtir. 

2005 yılında 31, 2007 yılında 2, 2008 yılında 8 ve 2009 yılında 4 ve 2010 yılında ise 7 adet 

standart revize edilerek güncellenmiĢtir.  

 
ODOÜ ne ait 101 Standardın Konu Bazındaki Dağılımı 

                 Konu BaĢlıkları 

 Madde- Mamül Metot Terim-Sembol Kural 

Standart Sayısı 73 13 6 9 

        

          ġema 2: ODOÜ standartlarının konu bazında dağılımı 

 

 *Madde-Mamul Standartları; Ürünlerin tanımı, sınıflandırılması, ve özelliklerine göre numune 

alma, muayene ve deneyler,piyasaya arz Ģekli ve denetlemeye ilgili olup mazı, rezene ve defne 

yaprağı standartları bu gurupta yer almaktadır.  

*Metot Standartları; Sığla yağı ve reçine standartlarında olduğu gibi ürünün yapısında bulunan 

kimyasal aktif maddeler ve uçucu yağların belirlenmesine yöneliktir. 

*Terim-Sembol Standartları: ODOÜ ne ait terim ve sembolleri tanımlar. 

*Kural Standartları: ODOÜ ile ilgili kurallar hakkındadır. 

 Standartların niteliği ve kapsamı her konuya göre değiĢiklik göstermekte, saklama, ambalajlama 

veya satıĢa sunma aĢamalarında da ODOÜ kalitelerinin korunması açısından da bir güvencedir. 

 

6- Üretimden Son Ürüne Standardizasyon 

 

ODOÜ‘lerinin çeĢitli bölümleri gıda, içecek, ilaç, kozmetik ve boya sanayii gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. Bitkisel kaynaklar ne amaçla olursa olsun iki temel Ģekilde 

değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki kurutulmuĢ veya çiğ olarak herhangi bir iĢleme tabi 

tutulmadan sadece basit temizleme Ģeklinde diğeri ise yapılarında bulunan ve bu ürünlere değer 

kazandıran kimyasal aktif maddelerin ve bunlarında alt türevlerinin elde edilmesi Ģeklindedir. 

ODOÜ‘ne gerçek anlamda ekonomik değer kazandıran, ormancılık sektörüne ve ülke 
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ekonomisine ciddi boyutta katkı sağlayan faydalanma yolu, iĢlenerek faydalanmadır. 

ODOÜ‘lerinin yapılarında bulunan kimyasal maddeler ve türevlerinin kullanılması ile ürün ve 

kullanım alanı çeĢitliliği sağlanmaktadır.  

 

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARETİ

Bitkisel kaynakların yaprak, çiçek, sürgün, kabuk, meyve, 

tohum gibi bölümleri;

İŞLENMEDEN İŞLENEREK

önemli bir işleme tabi             yapılarında bulunan kimyasal 

tutulmaksızın taze veya           maddeler sebebi ile belirli 

kurutulmuş olarak                   işlemlerden sonra 

gıda,

kozmetik,

ilaç, 

TÜRKİYE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER boya sanayii gibi farklı

endüstrilerde

kullanılmakta ve  buna göre ticaretleri yapılmaktadır. 

 
                            
                            ġema 3: ODOÜ‘nin değerlendirilme yolları. 

 

       Faydalanma Ģekli ne olursa olsun, iç ve dıĢ ticarette taraflar arasında güven ortamının 

tesisi ve anlaĢmazlıkların önlenebilmesi için belli kalite ve standart koĢullarının sağlanması 

gerekmektedir. Mevcut yönetmelik, tebliğ ve standartlarla toplama ve ham ürün temininden 

üretimin planlanması, baĢlatılması ve uygulanması sürecinde de iĢgücü, materyal ile zaman israfı 

engellenebilir.  Herhangi bir aksaklık olması halinde ise zamanında düzeltici tedbirler alınarak, 

tüm üretilen mamullerin hatalı ve niteliksiz olması önlenerek kalite yasal Ģartlara uygun hale 

getirilir. ODOÜ‘lerinde ürün kalitesi ve standardı bütün kullanım amaçlarında önemli olmakla 

birlikte insan ve hayvan sağlığı açısından önemi dikkate alındığında gıda ve ilaç sanayii için ayrı 

bir önem taĢımaktadır. BaĢlangıç noktası olan ham ürün temini, toplama ve iĢlemeden nihai 

ürüne kadar bütün aĢamalarda etkilidir. 

 

Örneğin Sağlık Bakanlığı tarafından ―GELENEKSEL BĠTKĠSEL TIBBĠ ÜRÜNLER 

YÖNETMELĠĞĠ‖  hazırlanmıĢ ve 6 Ekim 2010 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Bu Yönetmeliğin hazırlanıĢ amacı; 1. madde de ―insan sağlığını koruyucu, tedavi edici 

etkileri olan ve geleneksel kullanıma sahip tıbbi bitkilerden hazırlanan bitkisel tıbbi ürünlerin ve 

bitkisel preparatların ruhsatlarını vermek, etkililik, güvenlilik ve kalitesi ile ilgili 

uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir. Burada tedavi edici ve 

geleneksel kullanıma sahip olan bitkisel preparatların ruhsatlandırılmasında yapılması gereken 

noktalar belirtilmiĢ olup bu noktada tıbbi bitkilerin toplanma, kurutma, depolanma koĢullarına 

uyulması ve gerektiğinde bu bitkilerin kültüre alınması halinde ise yetiĢtirme kurallarına dikkat 

edilmesi ve standardizasyon önem taĢımaktadır. Bütün bunlar üretilecek son ürünün kalitesi 

üzerinde etkili olacağı gibi, iĢleme aĢamasında diğer girdilerin israf edilmeden kullanımı 

sağlanmıĢ olacaktır. MADDE 2 - (1) ―b‖  ise bitkisel drogların tanımı; ―kullanılan tıbbi bitkilerin 

binominal sisteme göre verilmiĢ botanik adı, cins, tür, varyete, otörü ve kullanılan bitki kısmının 

bilimsel adı ile beraber verilmek üzere iĢlem görmemiĢ hâlde çoğunlukla kurutulmuĢ, bazen taze, 

bütün, parçalanmıĢ veya kesilmiĢ bitkileri veya bitki parçalarını, algleri, mantarları, likenleri 

ve özel bir iĢleme tabi tutulmamıĢ bazı eksudatları, Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

Yine aynı maddenin ‖f‖ bendinde Geleneksel bitkisel tıbbi ürün/ürünün tanımı, ―BileĢiminde yer 

alan tıbbi bitkilerin baĢvuru tarihinden önce Türkiye‘de veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde en 
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az on beĢ yıldır, diğer ülkelerde ise otuz yıldır kullanılıyor olduğu bibliyografik olarak 

kanıtlanmıĢ; terkip ve kullanım amaçları itibarıyla, hekimin teĢhis için denetimi ya da reçetesi ya 

da tedavi takibi olmaksızın kullanılması tasarlanmıĢ ve amaçlanmıĢ olan, geleneksel 

tıbbi ürünlere uygun özel endikasyonları bulunan, sadece spesifik olarak belirlenmiĢ doz ve 

pozolojiye uygun özel uygulamaları olan, oral, haricen uygulanan veya inhalasyon yoluyla 

kullanılan müstahzarlarıdır Ģeklinde yapılmıĢtır.  

Tablo 1: Odun dıĢı ürünlere ait yürürlükteki türk  standartları 

                   Ek:1 
N St. No STANDARDIN ADI Ġhts k.  Tür Tarih 

1   7418 Rezene ISO 7927-1  Ziraat Ġ,Y Md,mam 1989 

2   3705 KuĢburnu                                                                       Ziraat M,Y Md,mam 1982 

3   5058 Tatula Datura  Ziraat Ġ,Y Md,mam 1987 

4   889 T1 Yemeklik susam  yağı  Ziraat MY Md,mam. 1970 

5   2621 Karanfil   öğütülmüĢ                                ISO 2254                                                                       Ziraat Ġ,Y Md,mam. 1990-91 

6   2622 Kimyon dane ve öğütülmüĢ   ISO 6465                                                                                         Ziraat Ġ,Y Md,mam 2007 

7   3893 Karaman kimyonu                   ISO 5561                                                       Ziraat Ġ,Y Md-mam. 1983-02 

8   10068 Arboretum tesis kur.  Orman Ġ,Y Kural 1992 

9   8882 Bah.çeĢni., tıb.bit. U.y. ISO 6571  Mlt.ar.st Ġ,Y Kural 1991 

10   4370 Cehri meyvesi (Sentez Ziraat Ġ,Y Mad-mam. 1984-2008 

11   9342 Çam reçinesi üre.met. (Sentez) Orman Ġ,Y Mad-mam. 1991-2005 

12   10180 Çekirdeksiz bit.herb.tz.kur.                                                      Orman Ġ,Y Kural 1992-2010 

13   2547 Çiçek soğanları    Ziraat Ġ,Y Mad-mam. 1977-2008 

14   3881 Çöre otu, (çörek otu)   Ziraat Ġ,Y Mad-mam. 1983 

15   10179 Herb.bit.top.pres.kurt. kur.  Orman Ġ,Y Kural 1992-2010 

16   3786 Kekik Thyme oregano and marjoram                                         Ziraat Ġ,Y Mad-mam. 1982-2004 

17   2262 Kesme çiçek   Ziraat Ġ,Y Mad-mam. 1982-2008 

18 3894 KiĢniĢ(tane ve öğütülmüĢ)          ISO 2255 Ziraat Ġ,Y Mad-mam. 1983-2002 

19 4062 KuĢ üzümü (kiĢmiĢ meyvesi)  Ziraat Ġ,Y Mad-mam. 1983-1996 

20 2644-1 Safran (böl 1 özellikler) Saffron            ISO 3632-1  Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1977-91 

21 2644-2 Safran (bölüm 2 Deneyler)  Saffron     ISO 3632-2   Ziraat Ġ,Y Metod 1977-01 

22 2738 ġerbetçi otu (YaĢ ve Kuru)  Ziraat M,Y Mad-mam 1977-2007 

23 2291 Tarçın (Kabuk ve ağacı)    Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1976-2005 

24 5170 Tıb.bit.ad.   Ziraat Ġ,Y Ter.-Sem. 1987 

25 11132 Eteri yağlar-L.arbialis lav. Y.  ISO 3054 Mlt.ar.st. Ġ,Y Mad-mam 1993 

26 11126 Biberiye (KurutulmuĢ)                         ISO 11164  Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1993-03 

27 11055 Eteri yağlar- Itır yağı ISO 4731  Mlt.ar.st Ġ,Y Mad-mam 1993 

28 10495 Eteri yağlar-Karaman kimyon yağı  ISO 8896  Mlt.ar.st Ġ,Y-   Mad-mam 1992-2009 

29 10362 Karanfil tomurcuk yağı ISO 3142 Mlt.ar.st Ġ,Y   Mad-mam 1992 

30 9890 Karanfil yaprağı yağı ISO 3141          Mlt.ar.st Ġ,Y   Mad-mam 1992 

31 10361 Nane yağı    (M. spicata)                    ISO 3033  Ziraat Ġ,Y   Mad-mam 1992 

32 4870 Papatya   Matricaria                                                                        Ziraat Ġ,Y   Mad-mam 1986-2009 

33 4281 Adaçayı      Sage                                                                            Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1984-2008 

34 11057  Damlasakızı ür. Kur.  Orman Ġ,Y Mad-mam 1993-2005 

35 9400 Kestane Ģekeri   Candided chestnut                                              M.gıd.i Ġ,Y Mad-mam 1991 

36 1017 Defne yaprağı   Laurel                           ISO 6576  Orman Ġ,Y Mad-mam 1985-2005 

37 5363 Derici sumağı yaprağı  Sumac leaves                                          Orman Ġ,Y Mad-mam 1987-2005 

38 3223 Ihlamur      Linden flowers                                                              Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1978-2009 

39 1275 Kabuklu ceviz  Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1990-2010 

40 3588 Kabuklu çam fıstığı                ISO 7911 Orman Ġ,Y Mad-mam 1981-2003 

41 1072 Kestane                                                 Ziraat M,Y Mad-mam 1982-2001 

42 5033 Kızıl çam kabuğu tan.ür   Orman Ġ,Y Mad-mam 1987-2005 

43 523 Kitre       Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1967-2008 

44 1049 Mahlep           Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1979-1984 

45 2266 Mantar meĢ.mantarı terim tarif  ISO 633 Orman Ġ,Y Terim-sem. 1989-2005 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

685 

 

46 1001 Mazı                                                                                  Orman Ġ,Y Mad-mam 1974-2005 

47 3499 Meyan kökü      Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1980-2008 

48 1987 Odun kömürü       Orman Ġ,Y Mad-mam 1975..-2005 

49 5829 Palamut özü (Valeks)     Orman Ġ,Y Mad-mam 1988-2005 

50 1016 Palamut ve palamut tırnakları   Orman M,Y Mad-mam 1975-2005 

51 85 Sığla yağı     Kimya  Ġ,Y Mad-mam 1963-2010 

52 3880 Sumak (ÖğütülmüĢ)  Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1983-2002 

53 9498 Adi ardıç meyvesi (J.Communis)   ISO 7377 Öz.haz gr Ġ,Y Mad-mam 1991-2009 

54 5364 Ardıç kozalağı (J. Excelsa) ISO 7377 Orman Ġ,Y Mad-mam 1987-2005 

55 10476 Avustralya sandal ağacı yağı   ISO 3062  Mlt.ar.st Ġ,Y Mad-mam 1992 

56 5205 Defne yaprağı eteri yağı    Orman Ġ,Y Mad-mam 1987-2005 

57 10664 Okaliptüs yağı ( E. Globulus)  ISO 770 Mlt.ar.st Ġ,Y Mad-mam 1993 

58 4931 Reçine ve türevleri (Tanım, tarif)   Orman Ġ,Y Terim- sem. 1986-2005 

59 1771 Çam fıstığı       Ziraat Ġ,Y Mad-mam 2003 

60 1048 Çam reçinesi     Orman Ġ,Y Mad-mam 1971-..2010 

61 2907 Keçiboynuzu(Harnup)                         ISO 7907    Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1977-2008 

62 11214 Böğürtlen    Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1994 

63 4863 Ç.R.kolofanda sab.say. tayini.  Orman Ġ,Y Mad-mam 1986-2005 

64 7308 Kolofan kül tayini  Orman Ġ,Y Metod 1989-2005 

65 7379 Kolof.sab.mayan mad.tay  Orman Ġ,Y Metod 1989-2005 

66 7386 Kolof.yağı özleri tay Orman Ġ,Y Metod 1989-2005 

67 7946 Kolofanda yağ asitleri tayini  Lab.haz  Ġ,Y Metod 1990-2005 

68 8143 Kolofan uçucu yağ tayini  Orman Ġ,Y Metod 1990-2005 

69 8723 Kolofan demir tayini   Orman Ġ,Y Metod 1991-2005 

70 9070 Kolofan yum.nok.tay  Orman Ġ,Y Metod 1991-2005 

71 10633 Kolof.reç.asit.G-S kromo met   Orman Ġ,Y Metod 1993-2005 

72 11129 BektaĢi üzümü- taze meyv.  Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1993 

73 11130 Frenk üzümü – taze meyeler   Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1993 

74 11231 Yaban mersini – taze meyveler   Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1994 

75 5338 Okaliptüs yaprağı      Orman Ġ,Y Mad-mam 1987-2005 

76 10665 Okaliptüs cit. Uç. yağı   ISO 3044   Mlt.ar.st Ġ,Y Mad-mam 1993 

77 4862 Ç.Reç kolof.asit say.tay.  Orman Ġ,Y Metod 1986-2005 

78 11099 Tıb.bit.sinameki yap. ve meyve    Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1993 

79 3269 Anason   Aniseed                                   ISO 7386                                                                         Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1978-2001 

80 1276 Ceviziç (Juglans regia L.)  Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1991..2010 

81 4653 Aspir tohumu                                                      Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1985-2008 

82 7417 Baharat adlandırma                   ISO 676 Ziraat Ġ,Y Term- sem. 1989 

83 9121 Zerdeçal boyama güc tay. spektr.  ISO 5566 Mlt.ar.st Ġ,Y Metod 1991 

84 11213 Aspir çiçeği   Ziraat Ġ,Y Mad-mam 1994 

85 12519 Bitkisel yağlar- Hint yağı    Ziraat Ġ,Y Mad,mam 1998 

86 10361 Nane yağı (Spicata)  ISO 3033  Mlt.ar.st Ġ,Y Md-mam 1992 

87 10474 Eteri yağlar- Ġtalyan limon yağı      ISO 855 Mlt.ar.st Ġ,Y Md-mam 1992 

88 10664 Eteri yağlar-Okaliptus globulus yağı    ISO 770 Mlt.ar.st Ġ,Y Mad-mam 1993 

89 12536 Kızılcık nektarı   Mm.gd  Ġ,Y Mad-mam 1999- iĢ prg. 

90 9711 Damla sakızı ağacı yetiĢtirme kuralları                                       Orman Ġ,Y Kural 1992.05.iĢpr 

91 6092 Odun kömürü kimyevi analizi                                                      Orman Ġ,Y Metod 1988-2010 

92 1215 Ağaç sırık ve Çubuklar   Orman Y,M Mad-mam 1972-2005 

93 4862 Çam reçinesi kolofanasy sayısı tayini                                        Orman Ġ,Y Metod 1986-2005 

94 4424 Odun Extrak. metodu ile extract reçine ür.kul.                          Orman Ġ,Y Mad-mam 1985-2005 

95 4931 Reçine ve türevleri –terimler tarifler                                           Orman Ġ,Y Terim- sem. 1986-2005 

96 1180 Sporlu (çiçeksiz) bitki. herbaryum tanzim kur.                          Orman Ġ,Y Kural 1992 

97 5363 Derici sumağı    Sumacleaves                    Orman Ġ,Y Kural 1987-2005 

98 8736 Orman ağaçlarında polen toplama kuralları                               Orman Ġ,Y Kural 1991-2005 

  99 12002 Orman ekolojisi, terimler tarifler                                                 Orman Ġ,Y Terim- sem. 1996…2007 

 100 12799 Flora envanter kuralları- toh. bit.ve eğreltiler                             Orman Ġ,Y Kural 2002 

101 7382 Or. Ağ. Toh.sığla tohumu Orman Ġ,Y Mad-mam 1989-2005 
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M  : Bakanlar kurulu kararı ile Mecburi Standard      Mam.gıd ih.g : Mamul gıdalar ihtisas grub  

Ġ      : Ġhtiyari satandard    Mad-mam : Madde mamul 

Y        :Yürürlükteki standard   Mlt.ar.st.k       : Milletlerarası st. Haz. daimi komitesi Kapatıldı  

6- Sonuç ve Öneriler 

 

Hızla artan dünya nüfusu buna paralel olarak insanoğlunun artan ihtiyaçları yanında bilim 

dünyasında ve teknolojide görülen hızlı geliĢmeler, doğal kaynaklara olan baskıyı arttırmıĢtır. 

Toprakların sağlıksız ve aĢırı kullanımı, iklim değiĢikliği, orman yangınları, politik ve sosyal 

faktörler gibi faktörlerle tahribi, hayvanların aĢırı ve bilinçsiz otlatılması, su kaynaklarının 

bilinçsizce kullanımı, erozyon, bilinçsiz yapılaĢma, hava ve çevresel kirlilikler, sanayi atıkları 

vb. ekosistemleri meydana getiren bitki ve hayvan populasyonlarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bütün bu faktörler suni çölleĢme için uygun ortamı hazırlamakta yada 

hızlandırmaktadır (Özinönü, A.K.1985). Bu  sebeplerle birçok türün nesli tehdit altına, bir kısmı 

yok olma tehlikesi sınırına girmekte, bazı türler de yok olmaktadır. 

 

 Ormanların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında orman kaynaklarından 

faydalanmama söz konusu olmayıp, biyolojik ve ekolojik Ģarlara uygun olarak koruma-kullanma 

dengesinde ve gerek OGM tarafından amaca yönelik hazırlanmıĢ tamim ve tebliğler gerekse TSE 

tarafından hazırlanarak yürürlüğe girmiĢ olan standartlara uygun olarak hazırlanmıĢ ürünlerin 

dünya piyasalarına arzı halinde, sürekli, istikrarlı bir pazar payına sahip olmak mümkün 

olacaktır. Halen, genellikle hiçbir kurala uyulmaksızın toplanılan pek çok bitkisel ürünün 

neslinin devamı ancak belirli kurallara uyularak yapılan toplama (üretim) ile sürdürülebilir. 

ODOÜ konusunda standartlaĢma, biyolojik çeĢitliliğin, ekolojik dengenin ve doğanın korunması 

için de önemli bir koĢuldur. Pek çok ürünün ihracatı, dıĢ ülkelerle rekabet edememek ve 

tüketicilerin alternatif kaynaklara yönelmesi sebebiyle azalmaktadır. Bu noktada yaĢanan 

sorunların önemli kısmını arz edilen ürünün beklenilen kalitede ve mevcut standartlara uygun 

olmayıĢından kaynaklanmaktadır. 

 

AB ye uyum sürecinde standardizasyon, sertifikalandırma çalıĢmalarına ağırlık verilerek  

kaliteli, standartlara ve beklentilere uygun ODOÜ üretiminin yapılması için üreticilerin, ihracatçı 

ve aracı firmaların bilinçlendirilmesi, aksaklıkların giderilmesi ve zayiatların en aza indirilmesi 

konularında tarafların iĢbirliği çalıĢmalarını yapması önem arz etmektedir. Söz konusu bu 

aksaklıklar bu kaynakların ham ve yarı mamul olarak kullanıldığı özellikle gıda ve ilaç 

sanayiinde üretilen ürünlerde son ürün kalitesini etkilemekte üretim aĢamasında girdi 

maliyetlerini arttırmaktadır. Konunun önemi nedeni ile TSE‘nin ODOÜ Hakkındaki 

standardizasyon çalıĢmalarına daha büyük önem vererek, mevcut standart sayısını hızla artırması 

gerekmektedir. KuĢkusuz standart uygulamalarının ilgili Bakanlık ve Kurumlarca titizlikle 

izlenmesi de en az standartların hazırlanması, Mevcut standartların ISO standardı olarak ele 

alınması yanında eski tarihli standartların güncellenerek günün koĢullarına ve beklentilerine 

cevap verecek hale getirilmesi de ayrı bir öneme sahiptir. 
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59  Ġsmail Akgün Matbaası , Ġstanbul. 

*Baytop, T.: 1984. Türkiye'de Bitkiler ile Tedavi. Ġstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3255 Eczacılık Fakültesi No: 

40 Saral Matbaacılık, Ġstanbul. 

* Baytop, T.: 1994. Türkiye‘de Tıbbi ve Kokulu Bitkilerin KullanılıĢına Tarihsel Bir BakıĢ. Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Bülteni (TAB) 10- 94 Ġstanbul. 

*Davis, P. H.: 1982. Flora of Turkey and The East Aegean Island. Edinburg University Press,   

* Artukoğlu, M., Uzmay, A.:2003 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ġç ve DıĢ Ticaretine Üzerine Bir AraĢtırma. Ġzmir 
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Özet 

 

Odun esaslı levha ürünlerinde üre formaldehit, melamin formaldehit, fenol formaldehit, melamin ilaveli 

üre formaldehit tutkalları gibi formaldehit içeren tutkallar kullanım amaçlarına uygun olarak 

kullanılmaktadır. Günümüzde bu formaldehit esaslı tutkalların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı 

etkileri gittikçe artan bir sorun haline gelmeye baĢlamıĢtır. Özellikle, ülkemizde çevre açısından zararlı 

olarak bilinen formaldehit, uçucu organik bileĢiklerine (VOC) ait değerler dünyada geçerli olan bir çok 

yeni yönetmelikte yer alan düzenlemelere uyumlu olmak zorundadır. Levha ürünlerinde kullanılan 

tutkalların iyileĢtirilmesi amacıyla bu tutkallar farklı kimyasallarla modifiye edilerek, tutkalın insan 

sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkileri azaltılmaya çalıĢılmaktadır. Aynı zamanda, odun esaslı 

levha ürünlerinin mekanik ve fiziksel özelliklerine ait değerlerin de gerekli EN standartları içerisinde 

kalmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 

Bu çalıĢmada odun esaslı levha ürünlerinde bağlayıcı olarak kullanılan tutkalların iyileĢtirilmesi amacıyla 

yapılan çalıĢmalar ele alınarak bazı öneriler ortaya koyulmuĢ ve böylece yapılan bu iyileĢtirmelerle daha 

yüksek kalitedeki levha ürünlerinin üretilebileceği sonucuna varılmıĢtır. 

  

Anahtar kelimeler: Odun Esaslı Levha Ürünleri, Tutkal, Üre formaldehit, VOC 

 

Abstract 

 

Urea formaldehyde, melamine-formaldehyde, phenol formaldehyde, urea formaldehyde adhesive which 

contain melamine are generally used for wood-based panel products. Today, the harmful effects of these 

formaldehyde-based adhesive have increasingly become a problem on human health and the environment. 

In particular, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs) are known as hazard for 

environmental in our country and these harmful chemicals‘ limit values must be correspond with new 

arrangaments in world. The adhesives has been modified with different chemicals in order to be improved 

these adhesives used in the panel products, and thus it has been tried to be reduced some adverse effects 

on human health and the environment of these adhesives. At the same time, the values of the mechanical 

and physical properties of wood-based panel products have to remain within the required EN standards.  

 

In this study, some studies and some suggestions introduced for improving of adhesives used in wood-

based panel products, and thus it was concluded that quality wood based panel products could be 

produced. 

 

Keywords: Wood Based Panel Products, Adhesive, Urea formaldehyde, VOC 

 

1. GiriĢ 

 

Dünyada en çok tartıĢılan konulardan biri; geliĢme ve sanayileĢmenin çevre ve insan sağlığı 

üzerine olan olumsuzluklarının en az seviyede olacak Ģekilde sürdürülmesidir. Diğer sanayi 

dallarında olduğu gibi orman ürünleri sanayinin geliĢimi de hem orman varlığının sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlayacak Ģekilde yönetimi hem de bu alanda kullanılan teknolojilerin insan sağlığı 

üzerine olan olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Günümüzde, orta 

mailto:donmez103@gmail.com
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yoğunlukta lif levha (MDF) ve yonga levha üretimi gibi sektörlerde bağlayıcı olarak kullanılan 

tutkalların kullanımının sağlık açısından olumsuz tarafları daha fazla tartıĢılır olmuĢtur. Levha 

ürünlerinde bağlayıcı olarak kullanılan üre formaldehit (ÜF), melamin üre formaldehit (MÜF) 

tutkalı gibi kimyasalların kullanımının insan sağlığına olan zararlı etkileri gittikçe artan bir sorun 

haline gelmiĢtir. Sözü edilen tutkalların üretiminde formaldehit kullanıldığı ve formaldehitin de 

özellikle kapalı ortamlarda kanserojen etki göstermesi ve aynı zamanda solunum sisteminde 

tahriĢe neden olmasından dolayı bu tür tutkal kullanımının sağlık sorunlarına neden olması 

kaçınılmazdır (Boran, 2008). 

 

Odun ve odun esaslı paneller, düĢük miktarda fakat tehlike arz edecek miktarda uçucu organik 

bileĢiklerin (VOC) açığa çıkmasına neden olmaktadırlar.  Ayrıca, özellikle amino plastik 

tutkallarla üretilen levha ürünlerinin IARC (Uluslar arası Kanser AraĢtırma Merkezi) tarafından 

insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden olduğu bilinen formaldehiti açığa çıkardığı 

bilinmektedir (Roffael, 2006).  

 

2. Odun Esaslı Panellerde Kullanılan Tutkallar 

 

Odun esaslı panellerden formaldehit yayılımı baĢlıca üre formaldehit (ÜF) ve melamin üre 

formaldehit (MUF) tutkallarından kaynaklanmaktadır. Fenol formaldehit (PF), polimerik 

isosiyanat (PMDI) ve tanen formaldehit gibi doğal tutkallardan çok düĢük miktarda formaldehit 

emisyonu söz konusudur. Bu tutkallarla üretilen odun esaslı panellere ait formaldehit emisyonu 

miktarı odunun bünyesinden yayılan formaldehit miktarına yakındır (Roffael, 2006). 

 

Üre formaldehit tutkalları aminoresin tutkallar sınıfında olup en önemli tutkallardan birisidir 

(Pizzi, 1994). Dünya‘da MDF üretiminde yaklaĢık %90 veya daha yüksek oranda üre 

formaldehit tutkalı kullanılmaktadır. Üre formaldehit tutkalının odun kökenli levha üretiminde en 

fazla kullanılmasının nedenleri; kullanımının kolay, sıcak presleme sırasında sertleĢme süresinin 

kısa, fiyatının ucuz ve bu tutkaldan üretilen levhaların kalitesinin bugünkü mevcut kullanım 

yerlerinin çoğu için yeterli olmasıdır. Bunun yanı sıra rengi beyaz veya renksizdir. Üre 

formaldehit tutkalı sahip olduğu bu avantajlardan ayrı olarak bazı dezavantajları da vardır. Bu 

tutkal, aminometil bağların bozulmasından dolayı neme bağlı olarak suya karĢı dirençlerinin az 

olduğu için, dıĢ hava Ģartlarına dayanıklı levhaların üretiminde kullanılmamakta ve zamanla 

levhalardan serbest formaldehit ayrıĢması meydana gelmektedir. Bu nedenden dolayı üre 

formaldehit tutkalı sadece iç ortamlarda kullanılmaktadır (AyrılmıĢ, 2000; Pizzi, 1994). 

 

Melamin formaldehit tutkalları kısaca melamin tutkalı olarak adlandırılmakta ve bu tutkallar da 

tıpkı üre formaldehit tutkalı gibi bir kondenzasyon ürünüdür. Melamin tutkalı, üre formaldehit 

tutkalından daha pahalı olduğu için nadiren saf halde kullanılabilir. Bu tutkalın renginin beyaz 

olması ve suya dayanıklı oluĢundan dolayı, yongalevha, liflevha, kontrplak gibi levha ürünlerinin 

yüzeyinin kaplanmasında kullanılan çeĢitli kağıt türlerinin emprenye edilmesinde ve film 

tutkallarının üretiminde kullanılır. Ayrıca, ısı stabilizesinin ÜF tutkalından daha yüksek olması, 

düĢük sıcaklıklarda ve sertleĢtirici katılmaksızın sertleĢebilmesi bu tutkalın diğer önemli 

avantajlarındandır (AyrılmıĢ, 2000). 

 

Fenol formaldehit tutkalı ise odun esaslı panel üretiminde kullanım olarak ikinci sırada yer 

almaktadır (Park ve Kim, 2008; Tang ve ark., 2009). Fenol formaldehit tutkalı, rutubete ve 

kaynatmaya karĢı dayanıklıdır. Bu yüzden dıĢ hava Ģartlarına maruz kalan yerlerde 

kullanılmaktadır. Ancak, sertleĢmesi yavaĢ olduğu için presleme sırasında daha yüksek sıcaklık 

ve daha uzun süre uygulanmaktadır. Bu tutkal ile MDF üretiminde taslak rutubeti önem 
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taĢımaktadır. Çünkü rutubet miktarı normalden fazla olduğu takdirde ön sertleĢme meydana 

gelmektedir (AyrılmıĢ, 2000).  

Rezorsin formaldehit tutkalı, rezorsinin formaldehitle reaksiyonu sonucu elde edilen sentetik bir 

tutkaldır. Üretim sırasında katılan formaldehit miktarı reaksiyonun sonuna kadar gitmesini 

sağlayacak miktarda değildir (Eroğlu ve Usta, 2000). 

 

Ġzosiyanat tutkalı (ĠS) diğer sentetik tutkallar gibi odun kökenli levha ürünleri için, uygun bir 

tutkal olmasına rağmen, günümüzde MDF üretiminde pek rağbet görmemektedir. Ġzosiyanat 

alıĢılmıĢ bir tutkal olmayıp bu tutkalla odunun hidroksil grupları bağlanmaktadır. ĠS tutkalını 

üretan zincirleri oluĢturmaktadır. Ġyi bir yapıĢma sağladığı takdirde; suya, sulandırılmıĢ asitlere 

ve alkolik sıvılara karĢı iyi bir dirence sahiptir (AyrılmıĢ, 2000). 

 

Soya proteini tutkalları kontrplak ve iğne yapraklı paneller için uygundur. Aynı zamanda, iğne 

yapraklı ağaç esaslı iç kontrplaklar için kan albümini soya yapıĢtırıcılarının bir bileĢeni olarak 

kullanılır. Kağıt ve iğne yapraklı ağaç kaplaması gibi maksimum bağ kuvvetinin gerekmediği 

yerlerde maliyeti azaltmak için tutkal, kil ve odun unu gibi ince maddeler ile karıĢtırılır (Pizzi, 

1994). 
 

Doğal tutkallar, büyük oranda yaĢ yöntemle liflevha üretiminde değerlendirilmektedir. YaĢ 

yöntemle liflevha üretiminde, geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de tutkal olarak odunun yaklaĢık 

%30‘unu oluĢturan lignin kullanılmaktadır. YapıĢma direncini arttırmak amacıyla bazen % 1-2 

oranında sentetik tutkal da katılabilmektedir. Lignin haricinde doğal tutkal olarak niĢasta (mısır 

niĢastası, çavdar unu, patates unu), Kuruyan yağlar, soya tutkalı, çam tutkalı (vinsol tutkalı), 

tanen ve sülfit atık suyu kullanılabilmektedir. Doğal fenol olan tanen liflevha üretimi için uygun 

bir tutkal oluĢturmak amacıyla formaldehitle reaksiyona sokulmaktadır. Kuru yöntemle liflevha 

(MDF veya HDF) üretiminde ise liflerin tutkallanmasında lignin tek baĢına yeterli yapıĢma 

direncini sağlamamaktadır. Odunu liflendirirken elde edilen sülfit atık suyunun asitlendirme etkisi 

ile tutkalın nitelikleri arttırılabilmektedir (Akbulut ve ark.,1999; AyrılmıĢ, 2000). 

 

3. Odun Esaslı Panellerde Açığa Çıkan Formaldehit ve VOC  

 

3.1. Formaldehit 

 

Odun esaslı panellerde formaldehit iki Ģekilde açığa çıkmaktadır. Ġlki; levhanın yapısında var 

olan reaksiyona girmemiĢ serbest formaldehit olup (levha üretildikten sonra kısa bir süre 

içersinde meydana gelmekte), ikincisi ise sıcaklık ve rutubet etkisiyle aminoplastik bağların 

hidrolizi sonucu oluĢan formaldehittir (levhanın kullanım süresi boyunca söz konusu olmakta) 

Odun esaslı panellerin üretiminde, levha taslağının sıcak presleme aĢamasında gerek yarıda 

kalan kondenzasyon reaksiyonu gereği metilol üre yapıları arasında ve gerekse de polimerleĢen 

tutkal ile odunu oluĢturan lif yüzeylerindeki karbonhidratların C6‘daki OH, halka oksijeni ve 

köprü oksijeni arasında bağlanma kurulacaktır. Bu yapılar arasında kurulan bağlar kondenzasyon 

reaksiyonunun gereği olarak ya sadece su ya da su ile formaldehit açığa çıkaracaktır. Burada 

ortaya çıkan formaldehit kondenzasyon reaksiyonunun sonucu olarak metilol üre yapıları 

arasında –CH2– Ģeklindeki bağlanmayla gerçekleĢir. Bu oluĢum pres sıcaklığı, pres basıncı ve 

ortam pH‘ına bağlı olarak gerçekleĢir. Oysa, üretilen tutkalın mol oranına ve üretim sonrası 

uygulanan vakumun büyüklüğüne ve uygulama Ģekline bağlı olarak da tutkal içersinde bir miktar 

formaldehit kalmaktadır. Sonuç olarak; gerek tutkal üretim aĢamasında levha içerisinde kalan 

formaldehit gerekse de preste devam ettirilen kondenzasyon reaksiyonu sonucu oluĢan 

formaldehit üretimden hemen sonra levhadan çevreye yayılan formaldehitin ana kaynağını 

oluĢturmaktadır. Ayrıca, üretilen levhaların kullanım sırasında rutubete maruz kalmaları sonucu 
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özellikle, selülozun C6‘daki OH grubuyla polimerleĢen bağlanmalarda formaldehit bozunmaları 

söz konusu olmaktadır. Bu tür bir bozunma da formaldehit yayılımına neden olmaktadır (Boran, 

2010). Yonga levha ve MDF‘lerde formaldehit emisyonunu birçok faktör etkilemektedir. 

Bunlardan en önemlileri üre ile formaldehitin mol oranı, pres sıcaklığı, çevre sıcaklığı ve 

kullanım yerindeki rutubet içeriğidir (Pizzi, 1994). 

 

Formaldehit miktarlarının düzeyine bağlı olarak üretilen levha ürünleri E1 ve E2 olarak 

isimlendirilmektedir. E1‘in ifade ettiği anlam direnç ve su iliĢkileri bakımından en az EN 

normlarını karĢılayan, diğer taraftan da sağlık açısından özellikle kanser riski ve alerjik astım 

oluĢumuna neden olması bakımından risk içermeyen ürün anlamına gelmektedir. Formaldehitin 

insan sağlığı üzerine olan etkisinin en aza indirilmesi için Avrupa Birliği ülkelerinde serbest 

formaldehit miktarı 3-8 mg/100 gr levha olarak öngörülmektedir. Hatta E0 olarak kabul edilen 2 

mg/100 gr levhaya doğru bir geçiĢ söz konusudur (Roffael, 1993). Ayrıca, formaldehit, 

Uluslararası Kanser AraĢtırma Kurumu tarafından kanserojen özelliği açısından Grup 2A olarak 

sınıflanmıĢtır. Yakın zamanda yapılan çalıĢmalarda formaldehitin özellikle burun ve üst solunum 

yolu kanserlerine neden olabileceği, ultraviyoleye bağlı deri kanserlerinin geliĢimine neden 

olduğu bildirilmektedir. Bu nedenlerden dolayı son zamanlarda odun ürünlerinden açığa çıkan 

formaldehit emisyonunu azaltmak veya elimine etmek için düzenleyici baskılar söz konusu 

olmaya baĢlamıĢtır. Formaldehitle ilgili yasal düzenlemelerin artıĢına ve de zehirlilik etkisine 

bağlı olarak  endüstriyel iĢ yerlerinde formaldehitin zehirlilik etkisini azaltmak için ciddi 

önlemler alınması yoluna gidilmiĢtir (Aksakal ve ark., 2005).  

 

Odun esaslı panellerden formaldehit emisyonu konusu, formaldehit önemli bir zehirli madde 

olarak bilindiğinden beri halk arasında büyük önem arz etmektedir. Aslında, Uluslar arası Kanser 

AraĢtırma Kurumu ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  kanserojen madde olarak bilinen Grup 2A 

sınıfı içerisinde Haziran 2004 te formaldehit yeniden sınıflandırılarak bu grup içersinde yer 

almıĢtır (IARC, 2004). ġekil 1‘de farklı tutkal türleri ile üretilen odun esaslı panellerdeki 

formaldehit miktarları görülmektedir. 

 

 
 

ġekil 1. Farklı tutkal türleri ile üretilen odun esaslı panellerdeki formaldehit miktarları (Marutzky, 

1998). 
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Serbest formaldehiti belirlemek için kullanılan en yaygın metot EN 120‘ye göre yapılan 

perforatör ve gaz analizi (EN 717-2) yöntemidir. Flask yöntemi (EN 717-3) de yüksek rutubet 

(yaklaĢık %100) ve 40° C‘lıkta uygulanan diğer bir formaldehit emisyonu belirleme yöntemidir. 

EN 717-1 chamber yönteminde ise sıcaklık, bağıl nem, hava değiĢim oranı ve yükleme hızı 

(levha/m
3
 hacimdeki m

2
) kararlı hal alıncaya dek ölçüm yapılmaktadır. Bir chamber yöntemi 

olan Japon chamber yönteminde ise Avrupa chamber yöntemi ile karĢılaĢtırıldığında daha 

yüksek sıcaklık (28ºC), daha düĢük hava değiĢim oranı (0.5/h) ve daha yüksek yükleme hızı (2.2 

m
2
/m

3
) söz konusudur. Diğer bir yöntem de desikatör yöntemi olup (JIS A 1460) Asya da yaygın 

olarak kullanılmakta olan flask yöntemine benzer bir yöntemdir. Formaldehit analiz yöntemleri 

Tablo 1‘de,  formaldehit sınırları ise Tablo 2‘de verilmektedir (Ohlmeyer, 2008). 

 
Tablo 1. Formaldehit analiz yöntemleri 

 
Sudaki formaldehit çözeltisi 

Hantz reaksiyonu 

Asetilasyon ve amonyak iyonu ile formaldehit tayini (diasetildihidrolutidin-DDL) 

412 nm de DDL nin maksimum absorpsiyonu ile renk değiĢimi 

Spektrofotometre ile yoğunluk absorpsiyonu ölçümü 

 

Tablo 2‘de ise yongalevha, liflevha ve kontrplak için farklı yöntemlere göre emisyon  verilmiĢtir. 

 
Tablo 2.  Alman düzenlemelerine göre sınıflandırma (Roffael, 2006) 

 
Levha sınıfı Sınıflandırma yöntemi Emisyon değeri Açıklamalar 

E1- yongalevha 

Chamber EN 717-1 ≤ 0.1 ppm 6 aylık % 6.5 nem 

içeriğindeki 

konsantrasyon 
Perforatör EN 120 ≤ 6.5 mg/100 g 

E1- liflevha 

Chamber EN 717-1 ≤ 0.1 ppm 6 aylık % 6.5 nem 

içeriğindeki 

konsantrasyon 
Perforatör EN 120 ≤ 7.0 mg/100 g 

E1-kontrplak 
Chamber EN 717-1 ≤ 0.1 ppm 

0.1 ppm konsantrasyon 
Gaz analizi EN 717-2 ≤ 3.5 mg/h/m

2
 

 

 

3.2. VOC (Organik Uçucu BileĢikler) 

 

Formaldehitin yanı sıra odunda çeĢitli organik uçucu bileĢikler de bulunmaktadır. Tablo 3‘de 

odun esaslı levhalarda bulunan bazı VOC bileĢikleri verilmiĢtir. Terpenler ve çeĢitli organik 

asitler gibi diğer VOC bileĢiklerinin oranı baĢta odun türüne bağlıdır. MeĢe ve kayın gibi sert 

odunlar yüksek oranda asetik asit ve formik asit, daha az oranda da terpen bileĢikleri 

içermektedir. YumuĢak odunlar daha az organik asit ihtiva etmelerine rağmen daha fazla terpen 

bileĢiğine sahiptirler. Çam diri odunundaki VOC emisyon miktarı ise öz odundaki VOC 

emisyonundan oldukça yüksektir (Risholm-Sundman ve ark., 1998).  

Odun esaslı levhalarda açığa çıkan organik uçucu bileĢiklerin büyük bir oranı presleme sırasında 

oluĢmaktadır. Yonga levhalardan sıcak presleme esnasında hemiselülozların termal 

bozunmasıyla, furfurol, metanol, formik asit ve asetik asit emisyonları oluĢmaktadır (Carlson ve 

ark., 1994). Güney çamlarından üretilen levhaların pres sırasında oluĢan emisyonları üzerine 

yapılmıĢ bir çalıĢma da hexanal, pentanal, pentanol den baĢka α-pinen ve β-pinen odun 

ekstraktifleri gibi çoğunlukta olan VOC emisyonları da tespit edilmiĢtir (Wang, 1999). 
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Tablo 3. Odun Esaslı Levhalarda Bulunan bazı VOC BileĢikleri 

 

 

Pres süresi, taslak tutkal miktarı, pres sıcaklığı ve bunların birbirleriyle etkileĢimlerinin; sert 

odundan üretilen levhaların sıcak presleme sırasında VOC emisyonlarının oluĢmasında ve 

kontrolünde en önemli 3 faktör olduğu bulunmuĢtur. Pres süresi, taslak tutkal miktarı ve pres 

sıcaklığının artması ile baĢlıca VOC emisyonlarının da önemli oranda arttığı tespit edilmiĢtir 

(Dönmez Çavdar, 2008). 

 

VOC emisyonlarını belirlemek için çeĢitli standart ve teknikler mevcuttur. AĢağıda ġekil 2‘de 

örnek olarak sıvı fazda örnek için belirlenen bazı VOC emisyonları ve belirlenme teknikleri 

gösterilmektedir (Jiang ve ark., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ġekil 2. VOC emisyonlarının belirlenmesinde kullanılan analitik tekniklerin Ģeması 

 

VOC emisyonlarının belirlendiği çeĢitli test çemberleri vardır. En yaygın olarak 1m
3
‘lük ve 23.5 

litrelik test çemberleri kullanılmaktadır.  Ohlmeyer ve arkadaĢı yaptıkları çalıĢmada, 23,5 litrelik 

ve 1m
3
‘lük küçük ve büyük test çemberinde, sarıçamdan üretilmiĢ OSB‘lerden açığa çıkan (VOC 

emisyonu) organik uçucu birleĢikleri karĢılaĢtırarak değerlendirmiĢtir. Ġki çembere de konulan 

OSB örnekleri, kırk beĢ günlük bu süre içerisinde teste tabi tutulmuĢlardır. Ġç mekanlardaki 

emisyon kaynaklarını kontrol altında tutmak ve emisyon oranlarını azaltmak amacıyla çeĢitli 

milletler ve Avrupa giriĢimcileri çeĢitli çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. Bu amaçla yapılan 

değerlendirmeler sonucunda bazı bileĢiklerin iç mekanlardaki hava konsantrasyonları 

(RWI&RWII) hedef değerler olarak seçilmiĢ ve bu değerler üzerinden ilgili düzenlemelere 

gidilmiĢtir (Dönmez Çavdar, 2008). 

 

 

 

 

VOC Emisyonları 

Sulu Çözelti 

Metilen Klorit Çözeltisi YMa VOC Bileşikleri 

Metanol 

Formaldehit 

DMa asitler 

ASTM D-5582 

GC 

HPLC 

GC/MS 
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4. Odun Esaslı Panellerde Kullanılan Tutkallarla Yapılan ÇalıĢmalar 

 

Formaldehit esaslı tutkallardan fenol formaldehit (PF) ve üre formaldehit (ÜF) tutkalları 

fiyatlarının ucuz olması, kuvvetli bir bağlanma sağlaması ve odun zararlılarına karĢı dayanıklı 

olmalarından dolayı odun kompositleri üretiminde yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadırlar. 

(Mansouri ve ark., 2006). Bununla birlikte, formaldehit esaslı tutkallar ile çevreye duyarlı 

ürünler elde etmek zordur. Formaldehit, tutkalın hidrolizi ile üretilebilir ve formaldehit esaslı 

tutkallar kullanılarak üretilen odun kompositlerin kullanımında formaldehitin çevreye büyük 

oranda yayılma tehlikesi söz konusu olabilmektedir. Yıllardır odun esaslı panellerde bağlayıcı 

olarak kullanılan sıfır formaldehit içeren tutkalların geliĢtirilmesi için  dikkate değer çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Günümüzde, endüstriyel olarak isosiyanat tutkalları, epoksi tutkalları ve tanen, 

lignin, soya proteini gibi bazı doğal ürünleri kapsayan formaldehit içermeyen tutkallar odun 

tutkallarını geliĢtirmek için hammadde olarak kullanılmaktadır. Liang Tang ve arkadaĢları, 

formaldehit içermeyen yüksek yoğunlukta polietilen graft kopolimer tutkallının yeni bir türünü 

ortaya çıkarmıĢlardır. Bu çalıĢmada, graft kopolimerizasyonun klorlanması ile oluĢması 

sonucunda maleik anhidrit graftlanmıĢ yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) nin bir graft 

kopolimerini hazırlamıĢlardır ve odun tutkalı olarak performansını araĢtırmıĢlardır. ÇalıĢma 

sonucunda, özellikle PE-cg-MAH ın klorin içeriğinin çok yüksek olmadığı formaldehiti sıfır 

olarak adlandırılan tutkal olarak kullanılabileceği anlaĢılmıĢtır (Tang ve ark., 2011). 

 

ÜF tutkalındaki serbest formaldehit miktarının sıcak pres sırasında yüksek sıcaklıkta arttığı 

bilinmektedir (Park ve ark., 2006). Son on yıl boyunca formaldehit hakkındaki yoğun tartıĢmalar 

her Ģeyden önce ÜF tutkalı üzerine odaklanmıĢtır. ġüphesiz olarak, bütün dünyada daha düĢük 

içerikli serbest formaldehite sahip ÜF tutkalı ile ilgili tartıĢmalar hız kazanmıĢtır. Bu durum, 

üreticilerin yeni ÜF tutkal türleriyle tanıĢmasını sağlamıĢtır. Levha endüstrisinde ürenin 

formaldehite mol oranı düĢük olan ÜF tutkallarına aĢamalı olarak geçiĢ söz konusudur (Que ve 

ark., 2007). Park ve arkadaĢlarının yaptıkları bir çalıĢmada formaldehit emisyonuna neden olan 

farklı üre/formaldehit mol oranlarına sahip üre formaldehit tutkallarının hidrolitik stabilite ve 

kristalenliğini araĢtırmıĢlardır. Üre/formaldehit mol oranı azaldıkça ÜF tutkalının hidrolitik 

stabilitesinin geliĢtiği, ancak partikül boyutu azaldığı zaman olumsuz yönde etkilendiği 

belirlenmiĢtir. Ayrıca, daha düĢük üre/formaldehit mol oranlarına sahip tutkallar (1.2 ve 1.0) 

kristalen yapıya sahipken daha yüksek üre/ formaldehit mol oranına (1.6 ve 1.4) sahip ÜF 

tutkallarının esasen amorf yapıda oldukları sonucuna varılmıĢtır (Park ve Jeong, 2011).Daha 

düĢük Ü/F mol oranı levhanın formaldehit emisyonunu azaltırken mekanik özelliklerinde ise 

düĢme görülecektir. Bu problemlerin üstesinden gelmek için tutkalın modifiye edilmesi yoluna 

gidilmelidir. Amerika ve diğer ülkelerdeki yeni düzenlemeler ÜF tutkalı sistemi içeren odun 

ürünlerinden formaldehit emisyonunu azaltmak için araĢtırmalara sevk etmektedir. Tutkalın 

maliyetini azaltmak veya performansını geliĢtirmek için ÜF tutkallarına formaldehit tutucu gibi 

modifiye maddeler ilave edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu maddeler tutkalın yapısında kısmen 

oluĢması için metilasyon ve kondenzasyon reaksiyonu sırasında tutkala ilave edilebilir 

(Coppock, 1996; Boran, 2008).Bu ürenin ilavesi maliyetin ucuz olması açısından çok sıklıkla 

uygulanan bir yöntemdir. Tanen, resorsinol, peroxid ve amonyak gibi diğer formaldehit tutucular 

pahalı olup aynı zamanda çok etkili olmadıkları bilinmektedir. Ürenin tutkala ilavesi yongalevha 

üretimi sırasında problem oluĢturmamaktadır. Bununla birlikte, formaldehit bağlayıcı kullanımı 

dikkatli yapılmalı ve panellerin özelliklerini olumsuz etkilediği bilinmektedir (Grene, 1992; 

Coppock,1996; Roffael ve ark., 2000; Bisanda ve ark.,  2003). Üre aynı zamanda ÜF tutkalının 

stabilizasyonunu geliĢtirmekte ve pH kontrolunu sağlamaktadır. Amonyum klorit ise bir 

bağlayıcı ve reaksiyon sırasında asit katalizörü olarak rol oynamaktadır (Kim, 2009). Üre ucuz 

bir formaldehit bağlayıcı olup, ısı ile birlikte levha içinde bağlı formaldehitin tekrar yayılmasına 
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neden olmaktadır. Ayrıca, amonyum fosfat monobasic ve amonyum fosfat dibasic içeren 

kimyasalların da formaldehit bağlayıcı özellikte olduğu bilinmektedir. Üstelik, üre ve amonyum 

fosfat monobasic, amonyum fosfat dibasic ve amonyum sülfattan seçilen en az bir amonyum 

tuzu içeren bir aldehit koku giderici özelliğe sahip bileĢikler de formaldehit bağlayıcı olarak 

bilinmektedir (Fujii ve ark., 2011). BaĢka bir çalıĢmada (Breyer ve  ark., 1997) üre ilave edilerek 

formaldehit emisyonunu azaltma yoluna gidilmiĢ olup, ürenin tutkal özelliklerinde olumsuz 

etkiye neden olduğu belirlenmiĢtir. Bir formaldehit bağlayıcı olarak düĢük molekül ağırlıklı 

melamin üre formaldehit tutkalı kullanımı önerilmiĢtir. Ancak bu tutkalın maliyeti de 

düĢündürücüdür.  

 

ÜF tutkalı hazırlama aĢamasının sonunda ikinci veya üçüncü ilave olarak melamin ilave edilmesi 

formaldehiti azaltma yollarından biri olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda, melaminin 

küçük miktarlarda dahi ilavesi levhadan formaldehit emisyonunun dikkate değer Ģekilde 

azaltmayı sağlayacaktır. Suya melaminin dayanıklılığı metilen melamin bağlarında yakalanan 

serbest formaldehit fazlalığının kolayca hidrolizlenmemesini  sağlamaktır. Böyle bir yaklaĢımın 

en önemli sakıncası melamin büyük miktarlarda kullanıldığından maliyetin yüksek olmasıdır. 

DüĢük formaldehit emisyonlu bir ÜF tutkalı hazırlamamanın iyi bir yöntemi de, tutkal 

hazırlaması süresince ürenin ilave sayısını artırmaktır. Böylece, üçüncü üre ilaveli bir tutkal, 

ikinci defa üre ilave edilerek hazırlanan tutkaldan daha iyi bir direnç ve daha düĢük bir emisyon 

verir. Dört üre ilavesiyle hazırlanan tutkal, üç üre ilavesi ile hazırlanan tutkaldan daha iyi 

olacaktır. Üçüncü tutkal hazırlamada ifade edildiği gibi tutkal karıĢımı içinde hızlandırıcılar ve 

absorplayıcıların kullanımı bu tip tutkallara uygulanabilir (Pizzi,1994). 

 

Yıllardır, odun esaslı panellerde bağlayıcı olarak kullanılan formaldehit esaslı tutkalları 

geliĢtirmek için araĢtırmalar yapılmaktadır (Mittal ve Sharma, 1992; Huang, ve Li, 2008). 

Bugünlerde sanayide kullanılan formaldehit içermeyen tutkallar isosiyanat tutkalları (Umemura 

ve ark., 1999; Tohmura ve ark, 2005), epoksi tutkalları (Kishi ve ark., 2006) ve tanen (Sowunmi 

ve ark., 1996), lignini (Mittal ve Sharma, 1992) ve soya proteini gibi bazı doğal ürünler, içeren 

tutkalları kapsamaktadır (Liu ve Kaichang, 2007). Kim ve arkadaĢları, kontrplaktan ve kaplama 

üretimi için üre formaldehit tutkalına akasya tanenini %5 oranında ve melamin formaldehit 

tutkalına PVAc‘yi %30 oranında ilave ederek formaldehiti ve VOC emisyonunu azaltmak amaçlı 

kullanmıĢlardır. Odun penetrasyonu açısından üre formaldehit tutkalına göre daha iyi sonuçlar 

elde edilmiĢtir. Ayrıca, en iyi VOC emisyonu PVAc ilaveli melamin formaldehitten, daha sonra 

da tanen ilaveli üre formaldehit tutkalından üretilen ürünlerden sağlandığı ortaya konmuĢtur. 

Formaldehit açısından da yine aynı olumlu sonuçlarla karĢılaĢılmıĢtır (Kim ve ark., 2007). Boran 

ve arkadaĢları akmeĢe taneni %15 oranındaki üre formaldehit tutkalına %1 oranında ilave 

edildiğinde üretilen liflevhaların serbest formaldehit değerlerinde %27.89 oranında bir azalma 

olduğu, çekme direncinde %12.04 oranında bir azalma eğilme direncinde %27.80 oranında ve 

eğilmede elastikiyet modülünde %18.5‘lük bir azalma olduğunu belirlemiĢlerdir (Boran ve ark., 

2011a).  

 

Formaldehit bağlayıcı olarak en çok bilinen bileĢikler üre, amonyak, melamin ve disiyanid amid 

gibi primer ve sekonder aminlerdir (Dupre ve ark., 2002). Üre/ amonyum kloritin ÜF tutkalının 

%10‘u olacak Ģekilde ilave edilerek üretilmesi ile elde edilen yongalevhaların bağlanma 

özellikleri üzerine bu ilavenin herhangi bir etkisi olmadığı belirlenmiĢtir. Diğer bilinen 

formaldehit bağlayıcılar organik aminlerdir (Sundin ve ark., 1997).Boran ve arkadaĢları, üre, 

etilamin, metilamin, propilamin ve siklopentilamini 1:1.17 mol oranına sahip üre formaldehit 

tutkalına %0.4, 0.6, 0.8,1, 1.2 oranlarında ilave edilmiĢ olup %16 oranındaki üreformaldehit 

tutkalına %.08 oranında üre ve etilamin çözeltisi ilave edildiğinde %16.5 civarında bir azalma 
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elde edilmiĢtir. Siklopentilamin kullanıldığında bu azalma oranı %57 olup, propilamin için bu 

oran ise %41 ve metilamin için ise %48 olarak belirlenmiĢtir (Boran ve ark., 2011b). 

 

Kim, mol oranı 1.25 olan üre formaldehit tutkalına puzolanı %1, %3, %5 ve %10 oranlarında 

ilave etmiĢ ve bu tutkalla MDF levhaları üretmiĢtir. Bu çalıĢmada, bu levhaların formaldehit 

içerikleri, mekanik ve fiziksel özellikleri araĢtırılmıĢtır. Formaldehit tayini hem desikatör hem de 

chamber yöntemi ile gerçekleĢtirilmiĢ olup, iki yöntem ile pozulan ilavesinin benzer sonuçlar 

verdiği gözlenmiĢtir. Formaldehit emisyonu kontrol levhası için 1.27 mg/m
2
h olup tutkala %10 

pozulan ilave edildiğinde bu değerin 0.2 mg/m
2
h‘ın altına düĢtüğü belirlenmiĢtir. MDFlerin 

kalınlığına ĢiĢme değerleri pozulan içeriğinin artmasıyla azaldığı, su alma oranının pozulan 

ilavesinin artmasıyla önemli bir Ģekilde etkilenmediği görülmüĢtür. Bu çalıĢmada uçucu organik 

bileĢiklerin de miktarı araĢtırılmıĢ, formaldehite benzer Ģekilde bu tür bileĢiklerin pozulan 

ilavesiyle birlikte azaldığı belirlenmiĢtir. Bunun nedeninin pozulanın gözenekli yapısından 

kaynaklandığı ve özellikle MDF üretimi sırasında VOC ve formaldehit emisyonunu azaltmayı 

sağlayarak tolueni absorbe etmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Mekanik özellikler 

açısından değerlendirildiğinde MDF lerin çekme direnci değerlerinin pozulan ilavesiyle birlikte 

önemli bir oranda değiĢmediği, ancak MDF lerin sağlamlık özelliklerinin %1 pozulan ilavesiyle 

önemli bir Ģekilde arttığı belirlenmiĢtir. Silika ve zeolit gibi inorganik materyallerin ilavesinin 

hidrofilik ve hidrofobik materyaller arasındaki yüzeylerarası bozulma nedeniyle kompozit 

malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Fonksiyonel ve 

çevresel özelliklerinin iyileĢmesine rağmen, fiziksel ve mekanik özellikler gibi baĢlıca özellikler 

azalmamalıdır. ÜF tutkalına sadece %10 oranında pozulan ilavesi fiziksel ve mekanik özellikler 

herhangi bir azalmaya neden olmadığı gözlenmiĢtir (Kim, 2009). 

 

KarıĢık ĠYA yongalevhaların sıcak presleme sırasında meydana gelen VOC bileĢikleri üzerine 

yapılan araĢtırmalarda sıcak presleme süresi ve sıcaklığının artıĢına bağlı olarak formaldehit ve 

VOC emisyonlarının arttığı belirlenmiĢtir (Jiang ve ark., 2002). Bununla birlikte, bitmiĢ ürün 

olan odun esaslı panellerin mekanik ve fiziksel özelliklerinde sıcak presleme süresi ve 

sıcaklığının etkisi olduğu için pres süresi ve sıcaklığının artmasının uygun olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır. Wang ve arkadaĢları sıcak presleme süresi ve sıcaklığı üzerinde çalıĢma yapmıĢlar, 

daha uzun sürede daha düĢük sıcaklıkta üretilen panellere göre daha kısa sürede daha yüksek 

sıcaklıkta üretilen panellerden daha fazla formaldehit ve VOC yayıldığı belirlenmiĢ olup, bu iki 

farklı sıcaklık ve süre Ģartlarında eĢit Ģekilde çekme direncine sahip levhaların üretimi söz 

konusu olmuĢtur (Wang ve ark., 2002). 

 

Formaldehit bağlayıcı özellikteki kimyasallar tutkalın bağlanma kalitesini olumsuz yönde 

etkileyebilir. Formaldehit bağlayıcı olarak amin bileĢikleri kullanımı mümkündür. Bunlar daha 

önce de bahsedildiği üzere üre olup, thioüre ve primer ve sekonder aminler, amonyak, amonyum 

tuzları veya hidroksil bileĢikleridir. Thioüre, amonyak, amonyum tuzları ve aminler gibi 

kimyasallar formaldehitle reaksiyona girebilmektedir. Prensip olarak, fenol, resorsinol ve tanen 

gibi hidroksil fonksiyonel aromatik bileĢikler aynı amaçla kullanılabilmekte, ancak bu 

bileĢiklerin presleme sırasında reaktifliği azalttığı ve istenmeyen koyu renkli tutkal hattına neden 

olmasından dolayı daha az tercih edildiği bilinmektedir (Pedersen ve ark., 2011). Amonyum 

tuzlarının formaldehit bağlayıcı özellik göstererek serbest formaldehitle reaksiyona girdiği 

bilinmektedir. Amonyum tuzu çözeltisi formaldehit bağlayıcının etkisini iyileĢtirmek amacıyla 

üreyi ilave olarak içerebilir. Ancak bu yöntem de sisteme ilave teçhizat yapılmasından dolayı ek 

bir maliyet gerektirmektedir (Benyahia ve Hans, 2010). 
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BaĢka bir çalıĢmada ise formaldehit emisyonunu azaltmak için tutkala çeĢitli proteinler ve diğer 

oligomerik veya polimerik poliamidler ilave edilmiĢtir. Doğal proteinle ve daha uzun molekül 

zincirine sahip poliamidler tutkalın viskozitesinde istenmeyen  artıĢlara neden olmaktadır 

(Belmares, 2003). Fowler ve arkadaĢları sebze yağı esaslı ürünlerin sıcakta sertleĢen tutkallara 

alternatif olarak düĢünülmesi gerektiğini ve özellikle daha az emisyon yayılımına neden 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Disiocyanate ve tanen tutkalları gibi formaldehiti düĢük tutkalların 

kullanımı mümkün olduğu halde hala MDF üretiminin yaklaĢık %85‘i üre formaldehit tutkalı 

kullanmaktadır. Bu tutkallarda son yıllarda formaldehit içeriği azaltılmasında baĢarılar elde 

edilmiĢ olup uzun bir proses süresinden kaynaklanan maliyet artıĢı ve levhanın mekanik ve 

fiziksel özelliklerinde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Günümüzde fiyat, performans ve 

odun esaslı levhaların üretimine uygun çevreye dost tutkalların üretimi gerekli hale gelmiĢtir 

(Fowler ve ark., 2009). 

 

Kunaver ve arkadaĢları, gliserol ve dietilen glikol ile ĠYA ve YA odunlarının farklı türlerini 

sıvılaĢtırma prosesi uygulamıĢlardır. SıvılaĢtırılmıĢ (spruce) ladin melamin formaldehit ve 

melamin üre formaldehit tutkalı kullanılarak sıcak preslemede kondenzasyon reaksiyonunda 

reaksiyona sokulmuĢtur. %50 sıvılaĢtırılmıĢ odun ilavesiyle üretilen levhaların mekanik 

özelliklerinin ve formaldehit içeriğinin yonga levha Avrupa standartları esas alındığında bu 

standartlardaki kalite esasına uygun olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca, formaldehit emisyonunda 

%40 oranında bir azalma sağlanmıĢtır. Pres sıcaklığının 180ºC‘den 160ºC‘ye düĢürülmesinde 

levhanın mekanik özelliklerinde önemli bir değiĢme olmadığı gözlenmiĢtir. Yapılan bu çalıĢma 

ile sıvılaĢtırılmıĢ odunun yongalevha üretiminde kullanılan tutkallar ile kullanımın uygun olacağı 

sonucuna varılmıĢtır (Kunaver ve ark., 2010). 

 

5. Sonuçlar 

 

Odun esaslı paneller iç mekanlarda kullanılmakta olup, bu panellerin kullanım yerlerinde 

formaldehit ve VOC ortama yayılarak ortamda kalitesiz havaya neden olarak insan sağlığını 

tehdit etmektedir. Bu çalıĢmada  bahsedilen farklı yöntemlerle tutkaldaki serbest formaldehit, 

VOC gibi zararlı etkenler en az seviyeye indirilebilir. Ancak, bu yöntemler kullanıldığında 

formaldehiti azaltmada baĢarılı olacağı bilinmekle beraber, levhaların mekanik ve fiziksel 

özellikleri açısından gerekli standartlarda olmasını sağlaması hususuna dikkat edilmelidir. 

Ayrıca, VOC ve formaldehit gibi zararlı bileĢenler için yasal düzenlemeler takip edilerek insan 

sağlığı için tehdit oluĢturacak zararlı etkiler en aza indirilmeye çalıĢılmalıdır. 
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Özet 

 

Odun hammaddesi üretim iĢlerinin planlanması, odun hammaddesinin üretimi, bölmeden çıkarma ve ana 

taĢıma gibi ormancılık çalıĢmalarını kapsar. Bu durum kendi içinde ve birbirleri arasında etkin ve uyumlu 

tasarım ile uygulamasını gerektiren oldukça karmaĢık bir yapıya sahiptir. Bu çalıĢmada son dönemlerde 

yapay zekâ yöntemleri arasında yer almaya baĢlayan karınca koloni sistemi ve optimizasyonunun ne ifade 

ettiği, optimizasyon tekniklerinde ne gibi geliĢmelere katkıda bulunduğu, karınca sistemi olarak baĢlayan 

serüvenden nasıl olup da karınca koloni sistemi haline dönüĢtüğü açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca 

baĢlangıcından günümüze kadar hangi süreçlerden geçtiği, hangi çalıĢmalara tanıklık ettiği hakkında 

bilgiler verilmektedir. Hala geliĢmekte ve kullanım alanı gün geçtikçe artan KKO (Karınca koloni 

optimizasyonu) algoritmalarının Orman Mühendisliğinde kullanımı ve daha önce bu alanda çalıĢılmıĢ 

konular üzerine örnekler verilmektedir. Karınca Kolonisi Optimizasyonu da gerçek karıncalardan ilham 

alınarak geliĢtirilmiĢ bir meta sezgiseldir. Aynı zamanda bu çalıĢmada neden KKO algoritmalarının odun 

hammaddesi taĢımasında kullanılması gerektiği ve bunun ne gibi faydalar sağlayabileceği üzerinde 

durulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler:Odun Hammaddesi TaĢıması, Karınca Kolonisi Optimizasyonu, Metasezgisel 

 

Abstract 

 
Planning of wood raw material production jobs, production of wood raw material, splitting the work 

covers the extraction and forestry, such as the main transport. This situation in itself, and between them is 

quite complex, requiring effective and harmonious design and implementation of a structure. In this 

study, artificial intelligence methods in recent years began to take place between the ant colony system 

and the optimization of the meaning, what optimization techniques to contribute to developments such as 

the ant system, how is it started as the adventure turned into ant colony system are explained. In addition, 

beginning until the present day passes in which the processes, which provides information about the 

studies that bear witness. ACO is still developing and growing by the day use area (Ant colony 

optimization) algorithms for the use of Forest Engineering, and previously worked on the issues in this 

area are examples. Ant Colony Optimization and inspired by real ants in a meta-intuitive. At the same 

time why this study should be used to transport wood raw material ACO algorithms and focused more on 

what it tried to provide such benefits. 

 

Key Words:Wood raw material transport, Ant Colony Optimization,Metaheuristic 

 

1.GiriĢ 

Ülkemizde odun hammaddesinin orman yolları ve kısmen de karayolları üzerinde taĢınması 

kamyon veya traktör-treylerle yapılmaktadır. Ülkemizde odun hammaddesinin rampalardan ya 

da ara depolardan son depo ve fabrikalara taĢınmasında en fazla tercih edilen araç tipi 

kamyonlardır. Daha çok kısa tomruk, kâğıtlık odun, sanayi odunu ve maden direği gibi odun 

hammaddesinin taĢınmasında kullanılan bu araçlar iki veya üç aksa sahiptirler. TaĢıma iĢlerinde 
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çoğunlukla yerel halkın mülkiyetinde olan araçlar kullanılmaktadır. TaĢıma araçları genelde 

kooperatif üyelerine ait olup taĢıma iĢleri, orman iĢletme ve kooperatif yöneticileri arasında 

varılan anlaĢmalar uyarınca gerçekleĢtirilmektedir(ÇalıĢkan, 2008). 

Dağlık arazideki ormanların iĢletilmesi, büyük ölçüde taĢıma imkânlarının etkisi altında 

bulunmaktadır. Dağlık arazideki ormanlardan ekonomik bakımdan faydalanma yanında 

ormanların korunması, yeniden gençleĢtirilmesi ve tesisi imkânları geniĢ ölçüde taĢıma problemi 

ile ilgilidir. Bu nedenle taĢıma yöntemlerinin geliĢtirilmesi ve maliyetlerinin azaltılması, bu tip 

orman arazisinde en önemli isteklerden birisidir.  

Ülkemizde toplam 21,2 milyon ha (% 27) orman alanı bulunmaktadır. Bu alanlarda devlet 

tarafından yıllık ortalama değerler olarak 11 milyon m
3
 endüstriyel odun ve 5 milyon m

3 
yakacak 

odun üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Özel sektör üretimi ise yaklaĢık 3,5 milyon m
3
 olarak 

gerçekleĢmektedir. Toplam üretim miktarı ise yaklaĢık olarak 19,5 milyon m
3‘

 tür. 2010 yılında 

odun hammaddesinin orman yolu üzerindeki taĢınması için harcanan miktar ise 101 955 482 

YTL‘ dir. Bu giderin azaltılması için odun hammaddesinin taĢınmasında meta-sezgisel 

tekniklerin kullanımı kaçınılmaz bir durum haline gelmiĢtir. Günümüzde bu konuda kabul 

görmüĢ ve kullanılmakta olan belirli bir yöntem bulunmamaktadır.  

Genel üretim giderleri toplamı 590 471 375 YTL‘dir. Genel üretim giderlerinden sürütme ve 

orman yolu üzerinde taĢıma 340 442 785 YTL olup burada doğrudan taĢıma faaliyetleri genel 

üretim giderlerinin % 56‘ sına karĢılık gelmektedir. Bu bağlamda odun hammaddesi üretimi ve 

yollar üzerinde taĢınmasının çok zor ve aynı zamanda pahalı bir yöntem olduğu açıktır.  

Optimizasyon problemlerinin çözümüyle ilgili bilimsel çalıĢmalar oldukça eskidir ve bu 

çalıĢmalar tüm mühendislik alanlarını ilgilendirdiğinden önemli bir bilim alanı haline gelmiĢtir. 

Büyük boyutlu problemlerin çözümünde uygun hesaplama süresi içinde yakın optimal çözümleri 

bulabilmek yaklaĢık algoritmaları gerçekleĢtirmek ve kullanmak önemli olduğundan yeni 

çalıĢmalar yapılmıĢ ve önemli sonuçlar elde edilmiĢtir. Özellikle son 30-40 yıldır, 

optimizasyonla uğraĢan bilim adamları yeni yöntemler geliĢtirmek için dikkatlerini doğada var 

olan ve çalıĢan doğal sistemlere ve bu sistemlerde cereyan eden olaylara yöneltmiĢtir. Tabiatta 

var olan sistemleri ve olayları temel alarak oluĢturulan optimizasyon yöntemlerine sezgisel 

yöntem, zeki yöntem veya yapay zeka yöntemi gibi çeĢitli isimler verilmektedir. Günümüzde 

çok farklı mühendislik alanlarında ve konularında kullanılabilen algoritmalar geliĢtirilmiĢtir. 

Karınca koloni algoritmaları da bu algoritmalardan birisi olmuĢtur (Karaboğa, 2004). 

Bu çalıĢmada, odun hammaddesi taĢımasının sınıflandırılması ile gerçek karınca davranıĢları ve 

bunlardan yola çıkılarak geliĢtirilmiĢ olan karınca kolonisi optimizasyon hakkında bilgi 

verilecek, daha sonraki bölümlerde ise farklı mühendislik alanlarında bu alanda yapılmıĢ olan 

çalıĢmalar ve orman mühendisliğinde hangi problem türleri için kullanıldığı, kullanılabileceği ve 

ne gibi avantajlar sağlayacağı üzerine durulacaktır. 

 

2.Ormancılıkta Odun Hammaddesi TaĢımasının Sınıflandırılması 

 

Odun hammaddesi üretiminde uygulanan iĢlemlerin özellikleri dikkate alındığında, üretim 

faaliyetleri iki farklı süreçte değerlendirilebilir (ErdaĢ, 1987; Yıldırım, 1989; Wenger, 1991, 

Heinimann, 1994; Bayoğlu, 1996; Karaman, 2001). Bunlardan birincisi, dikili haldeki ağacın 

kesilmesi ve Ģekil değiĢimi iĢlemlerinden oluĢan süreç ki bu, "Kesim Süreci" olarak 

adlandırılabilir. Kesim süreci, dikili ağaçların devrilmesi ve çeĢitli iĢlemlerin tatbik edilerek ağaç 

gövdesinin hareket ettirilmeye uygun hale getirilmesinden ibarettir. Söz konusu iĢlemler orman 

içerisinde, ağacın kütüğü dibinde yapılmaktadır. 

Ġkincisi ise, kısmen veya tamamen Ģekil değiĢimine uğrayan ağaç ya da gövde kısımlarının 

hareket ettirilmesi iĢlemlerinden oluĢan "TaĢıma Süreci"dir. Bu iki temel sürecin 
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tamamlanmasıyla orman iĢletmeleri açısından söz konusu olan odun hammaddesi üretimi 

gerçekleĢmiĢ olur. 

Odun hammaddesinin taĢıması (nakliyatı) iki ana aĢamada gerçekleĢir. Bunlardan birincisi, 

kesim yerinde kütüğün dibinde kesim süreci tamamlanan ürünlerin buradan alınıp en yakın 

orman yoluna veya ara depolara kadar olan taĢıma ―Tali Nakliyat‖ ya da ―Bölmeden 

Çıkarma‖dır (ġekil 1) (ErdaĢ, 1986; Acar, 1997; Aykut vd, 1997). 

 

 
 

ġekil 1. Bölmeden çıkarma (Tali Nakliyat) 

Ġkinci aĢama ise rampalardan ve orman içerisindeki ara depolardan  orman satıĢ depolarına ya da 

fabrikalara kadar olan taĢıma yani ―ana nakliyat‖dır (ġekil 2). Ana nakliyat olarak da 

isimlendirilen bu iĢlemler, orman içinde baĢlamakta, çoğunlukla orman yolları üzerinde, kısmen 

de diğer karayolları üzerinde devam ettirilmekte ve orman depolarında son bulmaktadır (Aykut, 

1984; ErdaĢ, 1986; Bayoğlu, 1996; Acar, 1997; Acar, 1998; ÇalıĢkan vd, 2007). Bu iki ana 

aĢama arasında ve depolarda ise yükleme ve boĢaltma iĢleri yapılmaktadır. Ormancılıkta odun 

taĢımasının unsurları orman yolu, kamyonlar ve odun hammaddesi‘nden oluĢmaktadır (ġekil 3). 
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ġekil 2. Orman iĢletmeciliğinde ana nakliyat aĢaması 

 

                            

ġekil 3.Ormancılıkta odun taĢımasının unsurları  

 

3.Karıncaların Gerçek DavranıĢları 
 

Karıncalar, kolonilerinin menfaatleri için beraber çalıĢan sosyal böceklerin en iyi 

örneklerindendir. Koloni halinde yaĢayan karıncalar yiyecek bulmak için ilk olarak öncü 

karıncaları tek baĢına gönderirler. Bu öncüler çevreyi araĢtırarak uygun yiyecek kaynağını 

bulmaya çalıĢır. Öncüler yiyecek bulursa, koloninin olduğu yere geri dönerken arkalarında özel 

bir koku izi bırakarak ilerler. Bu iz sayesinde diğer karıncalar da bu yiyecek kaynağını 

bulabilirler. Aslında karıncalar yukarıda bahsedilenden çok daha karmaĢık bir yöntemi 

uygularlar. Yiyecek kaynağını baĢarıyla bulan öncü karınca geri dönerken en kısa yoldan 

dönmüĢ olmayabilir, tabii bu da kolonidekilerin karmaĢık yollarla kaynağa keĢfeden baĢka bir 

öncü karınca belki buraya daha kestirme bir yol bulmuĢ olabilir. Bu nedenle bazen koloniler 

gereksiz derecede uzun bir yoldan gitmek zorunda kalabilirler. Ama kestirme yollardaki izler 

daha düzenli olarak yenilenir ve bu sayede de karıncalar daha belirgin izi olan yani daha kısa 

yolu tercih ederek gereksiz derecede uzun yollardan ilerlemek zorunda kalmazlar. ĠĢte 

araĢtırmacılar karıncaların bu gerçek yaĢamlarından yola çıkarak yeni problem çözme teknikleri 

geliĢtirmiĢlerdir (Dorigo, 1999; 2004). 

Karınca kolonileri meta sezgiseli, doğal karıncaların yuvaları ile besin kaynakları arasında 

izledikleri yolların izlenmesi sonucu ortaya çıkan bilimsel gerçekler üzerine doğmuĢtur. Gerçek 

karıncalar ile ilgili deneyler Goss ve arkadaĢları  tarafından 1989 yılında laboratuar ortamında 

yetiĢtirilmiĢ karınca kolonileri üzerinde yapılmıĢtır (Öztürk, 2006). Bu çalıĢmalarda elde edilen 

sonuçlar; Pek çok karınca türü neredeyse kördür, karıncalar yuvalarından yiyecek kaynağına 

veya tersi yönde hareket ederlerken geçtikleri yollara feromen adı verilen bir tür kimyasal madde 

bırakmaktadırlar, karıncalar bir yol seçmeleri gerektiği zaman bu seçimi alternatif yollar üzerine 

bırakılmıĢ olan feromen madde yoğunluğuna göre belirlemektedirler ve karıncaların bu 

hareketleri merkezi bir kontrol ile sağlanmamaktadır Ģeklinde özetlenmiĢtir. Karıncaların 

yuvaları ile yiyecek kaynağı arasındaki hareketleri ġekil 4‘de gösterilmiĢtir. ġekil 4‘de 

görüldüğü gibi, karıncalar yuvalarının etrafındaki alanda yiyecek kaynaklarını rassal bir Ģekilde 

ararlar. Bir karınca bir yiyecek kaynağı bulduğu zaman kaynağın kalitesini veya miktarını 

değerlendirir ve bir miktar yiyecek alarak yuvasına geri döner. Bu geri dönüĢ sırasında, bulduğu 

yiyecek kaynağının kalitesi veya miktarıyla doğru orantılı olacak Ģekilde kullandığı yola feromen 

maddesi koyar. Böylece diğer karıncalar bu yolun sonundaki yiyecek kaynağının kalitesi veya 

miktarı konusunda bilgi sahibi olurlar. Yuvaya yakın kaynaklara ulaĢmak daha kolay olacağı için 

bu bölgelerde feromen maddesinin yoğunluğu daha fazla olacaktır.  

 

Odun 
hammadesi 

 

Orman yolu 
 

Kamyonlar 
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ġekil 4. a) Karıncalar A-E arasındaki yolu izlemektedirler. b)Yolun bir yerine bir  engel 

konulmuĢtur ve karıncalar hangi yönü seçeceklerine rasgele karar verirler.  c)Kısa olan yolda 

daha fazla feromen birikir 

Doğal karıncaların bu davranıĢ kalıplarının, özellikle en kısa yol problemleri olmak üzere, pek 

çok kombinatoriyel optimizasyon probleminde kullanılabileceği ilk kez 1992 yılında Marco 

Dorigo ve arkadaĢları tarafından ortaya atılmıĢtır (Dorigo, 1992). Karıncaların doğal hareketleri 

ile kombinatoriyel optimizasyon problemlerinin uyuĢan karakteristik özellikleri; Gerçek 

karıncaların arama alanı ile kombinatoriyel problemlerin mümkün sonuçlar kümesi, bir 

kaynaktaki yiyecek miktarı ile amaç fonksiyonu, feromen madde ile hafıza‘dır (Parragh, 2007). 

Karınca Kolonileri Meta sezgiselinden türetilmiĢ ve çeĢitli problemlerin çözümünde kullanılan 

çok sayıda algoritma vardır. Bu algoritmalar formülasyon olarak birbirinden ayrılmakta fakat 

hepsi karınca kolonileri meta sezgiselinin ortak özelliklerini kullanmaktadır. 

Bu güne kadar birçok karınca algoritmaları geliĢtirilmiĢtir. Ġlk karınca algoritması olan 

KS(Karınca Sistemi) algoritması Marco Dorigo tarafından GSP (Gezgin Satıcı Problemleri) 

problemleri için 1991‘de incelenmeye baĢlanmıĢ, doktora tezi olarak da 1992‘de sunulmuĢtur. 

Daha sonra da algoritmanın performansını artırmak ve daha iyi çözümler elde etmek amacıyla 

çalıĢmalar devam etmiĢtir. BaĢlangıçtaki karınca sistemi yapısına ilave edilen ilk geliĢme, 

karınca sistemi için elit strateji olarak adlandırılır (EAS-Elitist Ant System). Bu yöntem de, 

Dorigo tarafında 1992‘de bilim dünyasına tanıtılmıĢ ve önerilmiĢ olup, yine kendisince 1996‘ya 

kadarki süreçte geliĢtirilmiĢtir. MAX-MIN karınca sistemi (MMAS) ise 1997 yılında Stützle ve 

Hoose tarafından tanıtılmıĢtır. Karınca sistemindeki diğer bir geliĢme ise Rütbeye veya dereceye 

dayalı olan (ASrank) versiyonudur. Bu geliĢim Bullnheimer, Hartl ve Strauss tarafından 1999‘da 

tanıtılmıĢtır. Köken olarak karınca sisteminden türetilmiĢ üç algoritma seti daha vardır. Bunlar 

Karınca Çevrim (Ant Cycle), Karınca Yoğunluk (Ant Density) ve Karınca Miktar (Ant Quantity) 

algoritmalarıdır. Karınca Koloni Sistemi ise (ACS- Ant Colony System), 1996‘da Dorigo ve 

Gambardella tarafından tanıtılmıĢtır. Tüm bu algoritmalar arasındaki fark genel itibariyle 

feromon adı verilen koku bırakımından yola çıkılarak karınca sisteminin performansının 

geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır(Pitakosa, 2007). 

 

3.1.Karınca Koloni Optimizasyonu  

 

GeniĢ bir perspektiften bakıldığında, KKO (Karınca koloni optimizasyonu) algoritmaları model 

tabanlı araĢtırma algoritmaları sınıfındandır. Bu sınıf ayrık optimizasyon problemleri çözmede 

gittikçe artan popülariteye sahip algoritma sınıfıdır. Model tabanlı araĢtırma algoritmaları, 

parametreleri bulunan ihtimale dayalı model kullanımıyla diğerlerinden ayrılır. KKO teknikleri, 

kombinasyonel optimizasyon problemlerini çözmek için karıncaların sosyal davranıĢını modeller. 
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Karınca algoritmaları gerçek karıncaların davranıĢının gözlemlenmesinden türetilen modelleri 

inceleyen bir bilim dalıdır. Bütün KKO algoritmaları aynı zamanda birer karınca algoritmasıdır. 

Karınca Koloni Optimizasyonu (KKO) gerçek karınca koloni davranıĢlarının matematiksel modelleri 

üzerine dayalı bir algoritmadır. Ġlk çalıĢma Dorigo ve arkadaĢları tarafından (1991) yapılmıĢ ve kendi 

sistemlerini "karınca sistemi", ortaya çıkan algoritmayı ise "karınca algoritması" olarak 

tanımlamıĢlardır. Karınca kolonilerinin davranıĢlarının tam olarak modellenmesi yerine, yapay 

karınca kolonilerinin bir optimizasyon aracı olarak değerlendirilmesinden dolayı önerilen 

algoritmalar, gerçek karınca davranıĢlarından biraz farklı yapıdadır. Örneğin, yapay karıncalar belirli 

hafızaya sahiptirler ve gerçek karıncaların tersine tamamen kör değildir. Aynı zamanda, yapay 

karıncalar ayrık zamanlı bir çevrede yaĢamaktadırlar. Herhangi bir dağıtılmıĢ sistemin 

tanımlanmasında en temel ve en önemli nokta bireyler arasında haberleĢme iĢleminin nasıl 

yapıldığının ifade edilmesidir(Dorigo, 1999).  

KKO karınca sisteminden dört ana noktada farklılık gösterir. Ġlki karınca sisteminden daha atılgan bir 

seçme kuralı uygulanmasıyla, karınca sistemindeki karıncaların birikimi olağan üstü bir baĢarıya 

dönüĢtürülmüĢtür.  

Ġkincisi feromon buharlaĢımı ve feromon bırakımı, sadece o ana kadarki en iyi tura ait arklarda 

geçerlidir. Bir tur sonunda bütün karıncalar bir çözüm oluĢturduklarında, feromon izi tekrarın 

baĢlangıcından o yana en iyi turu bulan karıncanın kullandığı arklara ilave edilir.  

Üçüncüsü, karıncaların i Ģehrinden j Ģehrine hareket ederken kullandıkları bir (i,j) arkındaki 

feromonun bir kısmı, her defasında, alternatif yolların keĢfini arttırmak için, azalır. Bu Ģekilde farklı 

bir lokal feromon güncelleme gerçekleĢtirilir.  

Dördüncüsü ziyaret edilecek bir sonraki Ģehrin seçimini sınırlamak için aday listeleri kullanılır.  

 

3.2. Karınca Sistemi Formülasyonu 

Karınca sistemi ile ele alınan bir problemin sonucunun, o problemi meydana getiren n adet 

varlığın (entity) permutasyonu olduğu varsayılır. Problemin baĢlangıcında her karınca farklı veya 

aynı köĢelere yerleĢtirilir. Bu karıncalar (t) anında hangi komĢu düğüm noktasında olacaklarını 

(1) numaralı bağıntıya göre belirlenir (Colorni, 1992). 

                                                                      (1) 

tij (t) : t anında (i,j) köĢelerindeki feromen iz miktarı. 

nij : (i,j) köĢeleri arasındaki görünülürlük (visibility) değeridir. Bu değer problem çözümünde ele 

alınan kritere göre değiĢmektedir. 

α : Problemde feromen ize verilen bağıl önemi gösteren bir parametredir. 

β : Problemde görünülürlük (visibility) değerine verilen önemi gösteren bir parametredir. 

Ak: Henüz seçilmemiĢ olan düğüm noktaları kümesidir. 

Karıncalar bu olasılık bağıntısına göre bir sonraki seçimlerini yaparlar. Problemdeki tüm düğüm 

noktaları gezildikten sonra bir tur veya iterasyon tamamlanmıĢtır. Bu noktada (2) numaralı 

bağıntıya göre feromen iz miktarı güncellenir (Colorni, 1992). 

tij (t + n) = p.tij (t) + Δtij                                                                                                          (2) 

p : t ile t+n süreleri arasında buharlaĢan feromen iz oranı (0 < p <1) 

Δtij : Karıncanın bir turu boyunca (i,j) köĢesini seçmelerinden dolayı bu köĢedeki feromen iz 

miktarını gösterir. Bu miktar (3) numaralı bağlantıya göre hesaplanır. 

(3) numaralı bağıntı ise: 
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                                                                                                                   (3) 

m : Toplam karınca sayısı 

Δtij : k. karıncanın (i,j) köĢesine bıraktığı feromen iz miktarı 

(4) numaralı bağıntı ise her bir (k) karıncasının herhangi bir (i,j) köĢesindeki feromen iz 

miktarına ne kadarlık katkı yapacağını gösterir (Colorni, 1992). 

                                                                                                          (4) 

Q : Sabit bir değerdir. 

Lk : k. karıncanın tur uzunluğu. 

Eğer karınca tur boyunca (i,j) köĢesini kullandı ise (4) ifadeye göre bıraktığı iz miktarı 

hesaplanır. Aksi halde iz miktarı sıfır olur. 

Genel KKO algoritması ġekil 5‘de verilmiĢtir. Ġlk adım çoğunlukla feromon izinin 

baĢlangıç değerlerinin belirlenmesi Ģeklinde tanımlanmaktadır (Talbi vd 2001). 

 

Adım 1: BaĢlangıç 

               Feromon izi 

Adım 2: Ġterasyon 

              Her bir karınca için tekrarla 

              Feromon izi kullanılarak çözüm oluĢturma 

             Feromon izinin güncellenmesi 

             Durma kriteri 

ġekil 5.Genel Karınca Algoritması 

4.KKO Algoritmalarının Kullanımı ve Orman Mühendisliği 

Meta-Sezgisel algoritmalar herhangi bir amacı gerçekleĢtirmek veya hedefe varmak için çeĢitli 

alternatif hareketlerden etkili olanlara karar vermek amacı ile tanımlanan kriterler veya 

bilgisayar metodlarıdır. Bu tür algoritmaların kesin çözümü garantileme olasılığı yoktur sadece 

kesin çözüm yakınındaki çözümü garanti ettikleri de bilinmektedir. Orman mühendisliğinde çok 

zor ve çözümü fazlasıyla karıĢık problemleri  içermektedir. Bu sebepten dolayı çözüm kalitesinin 

yüksek ve kesine en yakın olması hem araĢtırmaların doğru yolda ilerlemesine hemde zamandan 

ve dolayısıyla da maliyetten tasarruf edilmesine yardımcı olacaktır. Bu güne kadar birçok orman 

mühendisliği çalıĢmasında meta-sezgisel algoritmalardan yararlanılmıĢtır. Bunun sebebi 

optimizasyon probleminin kesin çözümü bulma iĢleminin tanımlanamadığı bir yapıya sahip 

olması, anlaĢılabilirlik açısından meta-sezgisel algoritmaların çok daha basit olması, sezgisel 

algoritmaların öğrenme amaçlı ve kesin çözümü bulma iĢleminin bir parçası olarak kullanılması 

ve matematik formülleriyle yapılan tanımlamalarda genellikle gerçek dünya problemlerinin en 

zor taraflarının ihmal edilmesidir.    Ayrıca sezgisel algoritmaların değerlendirilmesi için 

kriterler açık olarak ifade edilebilir. Bunlar çözüm kalitesi ve hesaplama zamanı, kod basitliği ve 

gerçeklenebilirliği, esnekliği, dinç olması, basit ve analiz edilebilir olması, etkileĢimli hesaplama 

ve teknoloji değiĢimlerimlere açık olmasıdır (Karaboğa, 2004). 

Dorigo‘nun üzerinde ilk olarak 1991 yılında çalıĢtığı Gezgin Satıcı Problemi (GSP) de UlaĢtırma 

mühendisliğinde de çok karĢılaĢılan en kısa yol problemidir. Yine taĢıma alanında kara yolu ağ 

kesiminin performansının belirlenmesi, fayda-maliyet analizi problemleri, kapasite hizmet 

düzeyi, seyahat süresi tahmini problemleri, güzergâh seçim davranıĢı problemleri gibi 
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birçoktaĢıma mühendisliği problemi KKO algoritmaları ile çözümlenebilen ya da 

çözümlenebilecek problem türleridir. 

KKO popülasyon tabanlı meta-sezgisel bir metot olarak son yıllarda birçok optimizasyon 

probleminin çözümünde kullanım alanı bulmuĢtur. Bunlar arasında araç rotalama (Bell ve 

Mullen 2004, Donati vd 2008), quadratik atama (Talbi vd 2001, Demirel ve Toksarı 2006), 

dinamik sürekli optimizasyon (Dreo ve Siarry 2006), araç çizelgeleme (Wang ve Shen 2007) ve 

gezgin satıcı problemi (Cheng ve Mao 2007) sayılabilir. Yu ve Yang (2005) otobüs ağ tasarımı 

için optimizasyon modeli geliĢtirmiĢlerdir. Modelde hat uzunluğu kısıtına bağlı olarak hat baĢına 

minimum transfer ve maksimum yolcu adedi sağlanması amaçlanmıĢtır. Problemi çözmek için 

paralel KKO tekniği kullanılmıĢtır. 

Hava taĢımacılığı alanında Kılıç ve Kaylan (2005) tarafından yapılan çalıĢmada, uçak çizgileme 

problemlerinin çözümünde de KKO algoritmaları kullanılarak genel amaçlı bir karar verme 

algoritması geliĢtirilmiĢtir. GeliĢtirilen algoritma tek veya çok pist kullanımında iniĢ ve 

kalkıĢların çizelgelenebilmesi için tasarlanmıĢtır(Kılıç, 2005). 

Orman mühendisliği alanında yer alabilen çalıĢma ise Doerner vd. (2001) tarafından 

yayınlanmıĢtır. Yapılan çalıĢma tam yüklü kamyonların taĢınma problemleri için karınca koloni 

optimizasyonundan yararlanılmasından ibarettir. Bu çalıĢmada problemin çözümü için hibrit bir 

KKO algoritması yaklaĢımı geliĢtirilmiĢtir. HibritleĢmenin özel bir sezgisel problemde 

kullanımının baĢarıldığı savunulmaktadır. Bu yöntem hem feromon bilgisini baĢlangıç durumuna 

getirmek hem de çözümlerin KKO prosedüründe kurulmasında 

yararlanılmaktadır. Parragh vd. (2007) tarafından yayınlanan bir makale bu problem türüne 

örnek olarak ifade edilebilir. TaĢıma ve teslimat problemleri üzerine yapılan bu çalıĢma iki 

bölümde ele alınmıĢtır. Sabit ve değiĢken maliyetli ağ modelli taĢıma problemlerinde araç 

güzergah sorun çözümünde KKO Algoritmasını kullanmıĢlardır. (Bell and McMullen 2004; 

Rizzoli et al.2004). Tesis konumu sorunu çözümünde KKO Algoritmasını kullanmıĢlardır 

(Levanova 2005; McKendall and Shang 2006). 

 

5. Sonuçlar 
 

Meta-sezgisel yöntemlerin odun hammaddesi taĢınması uygulamaları son dönemlerde  

simülasyon bazında olmak üzere pek çok ülkede gerçek hayata aktarılmıĢtır. Ülkemizde ise 

henüz yeterli sayıda çalıĢmalar yapılmamıĢtır. Yapılan bazı çalıĢmalarda da, ormancılıkta 

kullanılabilecek çeĢitli tekniklerden bahsedilmesine rağmen, bu konularda somut çalıĢmalar 

yapılmamıĢtır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada meta-sezgisel yöntemlerin odun hammaddesi 

taĢınmasında kullanımı mevcut kapasitenin en iyi Ģekilde kullanımını amaçlamaktadır. Bu 

nedenle artık odun hammaddesi taĢıma çalıĢmalarında meta-sezgisel yöntem olarak adlandırılan 

Karınca Kolonisi Optimizasyon gibi yöntemlerin kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu çalıĢmada, diğer mühendislik alanlarında kullanıldığı gibi orman mühendisliğinde de 

kullanılabilen ve bu alanda daha da kullanım imkanı bulabilecek optimizasyon tekniği olan 

Karınca kolonisi optimizasyon yönteminden bahsedilmiĢtir. Bu bağlamda Karınca kolonisinin 

genel yapısı, geliĢimi, daha önce farklı mühendislik dallarında gerçekleĢtirilmiĢ olan çalıĢmalar 

tanıtılmıĢ ve orman mühendisliğinde hangi problem türlerini çözümüne yardımcı olduğu ve 

olacağı konusuna değinilmiĢtir. KKO algoritmaları geçmiĢten günümüze kadar büyük geliĢmeler 

kaydetmiĢ ve bilim dünyasına getirdiği yeniliklerle katkılar sağlamıĢtır. Bir tabu araĢtırma, 

olasılık- tahmin hesabı yaptığı düĢünüldüğünde gelecekle ilgili bilimsel bir takım yorumların da 

yapılabilmesine katkılar sağlamıĢ sağlamaya da devam edecektir. 

Orman Mühendisliği de çalıĢma alanı olarak genel itibarı ile plan, program ve hesaplamalar 

çerçevesinde gelecek hakkında bir takım bilimsel yorumlardan yola çıkarak çalıĢmalarını 

gerçekleĢtirdiği için KKO algoritmaları bu alanda kullanılabilecek en iyi optimizasyon 
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tekniklerindendir. Bu alanda çalıĢmaların değerlendirilmesi, yorumlanması iĢinin sadece 

matematiksel iĢlemler kullanılarak yapılması oldukça zor ve bir hayli zaman kaybına neden 

olacaktır. Bu alanda kullanılan formülasyonlar oldukça karıĢık olması da yapılan hesaplamaları 

daha da zor hale getireceğinden bir optimizasyon tekniğinin kullanılması  KKO algoritmalarının 

bilim ve paralelinde iĢ dünyasına sağlayacağı katkılar göz önünde bulundurulduğunda gelecekte 

daha da geliĢip, daha büyük katkılar sağlayacağını Ģimdiden söylemek zor olmayacaktır. 
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Özet 

Son yıllarda, dünya ormanları ile ilgili problemleri de kapsayan çevre sorunları büyük ilgi 

uyandırmaktadır. Bu bağlamda, küresel ormanları korumak için sertifikasyon bir seçenek olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Piyasa tabanlı bir mekanizma olan sertifikasyon süreci, orman kaynağının sürdürülebilir bir 

Ģekilde iĢletilmesini sağlamakta ve tüketicilere ürünlerin bu tarzda iĢletilen bir orman kaynağından 

geldiğini garanti etmektedir. Ġki tip sertifikasyon vardır: Orman yönetiminin sertifikasyonu, denetim ve 

gözetim zinciri sertifikasyonu. 

Orman yönetiminin sertifikasyonu ormancılık faaliyetlerinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı 

sıra, orman envanteri, iĢletme planlaması, silvikültür, hasat, yol yapımı ve diğer ilgili faaliyetleri 

kapsamaktadır. Denetim ve gözetim zinciri (CoC) sertifikasyonu ise, baĢka bir deyiĢle odun ve odun 

ürünlerinin sertifikasyonu, üretim süresi boyunca, ormandan tüketiciye, taĢıma, üretim, dağıtım dahil 

olmak üzere bütün iĢleme aĢamalarının sertifikalandırılmasını kapsamaktadır. Odun ve odun esaslı 

ürünlerin sürdürülebilirlik esaslarına göre yönetilen ormanlardan geldiğini garanti etmek için, farklı 

akredite kuruluĢları tarafından denetim ve gözetim sertifikası verilmektedir. GeliĢmiĢ muhasebe ve 

izlenebilirlik sağlayan bu CoC sertifikası, odun iĢleme sanayisi için daha verimli üretim sistemleri 

sağlamaktadır. Ayrıca bu belge, giderek çevreye duyarlı hale gelmiĢ bir sektörde iĢletmelerin geliĢmiĢ 

pazara ulaĢmasını sağlamaktadır. Odun ve odun ürünlerinin sertifikasyonunda üretim kanalının 

incelenmesi güvenilir bir etiketleme için ön koĢul olmaktadır. Sertifikalandırmayla iliĢkili ürün 

etiketlemenin diğer bir Ģartı da orman yönetiminin ve üretim kanalının sertifikalandırılmasıdır.   

Bu çalıĢmada, denetim ve gözetim zinciri sertifikasyonu, odun ve odun ürünleri endüstrisinde 

sertifikasyon, sertifikasyon süreçleri, ülkemizdeki ve dünyadaki durum, denetim mekanizması ve 

sertifikalı ürün pazarlanması hakkında bilgiler verilmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Denetim ve Gözetim zinciri, Odun ve odun ürünleri, sertifikasyon,  

 

Certification of Wood and Wood Based Products 

 
Abstract 

 

In recent years, the environmental problems, which also contain the issues about world forests; take 

attention. In this context, forest certification emerged as an option for preserving the remaining global 

woodlands. As a market-based mechanism, the process of certification; provides the sustainable 

management of forest resources and guarantees that consumers use certificated products which 

manufactured from such forests. The certification types are two: forest management certification and 

chain of custody (CoC) certification. 

Forest Management certification includes forest inventory, management planning, silviculture, harvesting, 

road construction and other related activities as well as with environmental, economic and social impacts 

of forestry activities. On the other hand; the chain of custody certification; certifies wood product 

manufacturers, includes certification of material gotten  through the production process - from the forest 

to consumer, including all successive stages of processing, transformation, manufacturing and 

distribution. Also, in order to provide assurances that wood and wood-based products originate from 

mailto:fadimek@bmtrada.com.tr
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sustainably managed forests, CoC certificate is given by different accredited organizations. For the wood-

processing industry, Chain of Custody certification can improve efficiency and production systems 

through enhanced traceability and accounting. Also, this certification assists enterprises to increase their 

market share by paying attention to environment.  At the wood and wood based products certification, 

examination of the production channel is a prerequisite for a reliable labeling. Another condition of 

product labeling is; forest management certification and chain of custody certification.  For the wood-

processing industry, Chain of Custody certification can improve efficiency and production systems 

through enhanced traceability and accounting 

In this study, the information about; chain of custody certification, wood and wood based products 

industry certification, the certification process, our country and the situation of the world, the control 

mechanism and the marketing of certified products were given.   

Key words: Chain of Custody, wood and wood based products, certification 

 

1.GiriĢ 

DeğiĢen dünya Ģartları tüketicilerin tercihlerinin ve önceliklerinin değiĢmesine sebep olmakta, 

tüketiciler artık tükettikleri ürünlerin ilk aĢamasından itibaren takip edilebilirliğine önem 

vermektedirler. Özellikle gıda sektöründe genetiği değiĢtirilmiĢ organizmalar (GDO) ile 

baĢlayan, bu alanda üretilen ürünlerin insan sağlığını direk etkilemesinden dolayı, tüketicilerin 

ürünlerin ekim safhasından son tüketiciye gelene kadar geçirdikleri aĢamaları sorgulamaları 

süreci hızla diğer sektörlere de yayılmıĢ, ormancılık sektörü de bu geliĢmelerden nasibini 

almıĢtır. Artık birçok tüketici kullandıkları orman ürünlerinin üretimin baĢlangıcından itibaren 

geçirdiği aĢamaları sorgulamakta ve tercihlerinde bu durum önemli bir etken haline gelmektedir. 

Bu durumun farkında olan sektör mensupları hızla sertifikasyon konusuna yönelmiĢtir.  

Ormancılıkta sertifikalandırma; bir orman iĢletmesi bünyesindeki orman iĢletmeciliği 

faaliyetlerinin bağımsız bir kurum tarafından, belirlenen çevresel, sosyal, teknik ve ekonomik 

ölçüt ve göstergelere göre, bizzat orman alanında değerlendirilmesi ve teftiĢ edilmesi imkânını 

sağlayacak bir süreci kapsamaktadır. Böylelikle, orman kaynağının sürdürülebilir bir Ģekilde 

iĢletilmesi sağlanmakta, meĢcereden baĢlayarak, en son satıĢ noktalarına kadar ürünlerin 

zincirleme kontrolü yoluyla, tüketicilere ürünlerin sertifikalandırma sürecinden geçmiĢ bir orman 

kaynağından geldiğini garanti etmektedir (Durusoy, 2002). Ayrıca bu sistem orman içersinde 

yaĢayan flora ve faunaları, orman köylülerini, bölmeden çıkarma, nakliye, odunun iĢlenmesi ve 

pazarlamasına kadar geçen bütün aĢamaları kontrol altına almaktadır.  

Ormancılıkta sertifikalandırmanın ortaya çıkıĢı ilk olarak sivil toplum örgütleri tarafından 

gündeme getirilmiĢtir. Özellikle de tropik ormanlar üzerindeki olumsuz geliĢmelere tepki olarak, 

tropik orman ürünlerine karĢı Avrupa‘da ve Amerika‘da baĢlatılan boykotlara bir alternatif 

olarak ortaya konulmuĢtur. Bu bağlamda, Hollanda, Amerika ve Almanya gibi ülkelerde bazı 

belediyeler, devlet tarafından finanse edilen inĢaatlarda tropikal ürünlerin kullanımını 

yasaklamıĢtır. Hatta Avusturya hükümeti daha da ileri giderek, 1990‘da parlamentodan çıkardığı 

bir kararla, ormancılık çalıĢmalarının sürdürülebilir olmadığı ülkelerden ürünlerin ithalatını 

kısıtlamıĢtır. Hollanda‘da odun tüketimini yalnız sürdürülebilir kaynaklardan temin edebilecek 

bir düzeye indirmek amacıyla 1992 yılında sivil toplum örgütü vasıtasıyla kampanyalar 

gerçekleĢtirmiĢtir (Türker ve ark., 2001;  Türkoğlu, 2009). ) 

2.Ormacılıkta Sertifikasyon 

Ġçinde yaĢadığımız yüzyılda artan hava ve çevre kirliliği, küresel ısınma ve karbon salınımı 

konusu uluslararası boyutta ormancılık konusuna gözlerin çevrilmesine neden olmuĢ ve 

Sürdürülebilir Orman Yönetiminin önemi daha da ön plana çıkarmıĢtır. Ormanların 

sürdürülebilir yönetimini sağlamada bir araç olarak da sertifikasyon benimsenmiĢtir.  
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Uluslararası benimsenen prensip, kriter ve göstergelere göre orman yönetiminin, odun üretiminin 

ve iĢlenmesinin belgelendirilmesi olarak bilinen sertifikasyon, odun üretiminin sürdürülebilir 

tekniklerle gerçekleĢtiğini ve bu süreçte doğru teknikler kullanılarak kayıpların azaldığını ve 

çevreye zararın minimize edildiğini ispat etmektedir. Bir baĢka deyiĢle sertifikalı ormanlar 

sosyal, çevresel ve ekonomik olarak iyi yönetimin uygulamalarının yapıldığı ormanları ifade 

etmektedir (Vurdu ve ark., 2007, Türker ve ark., 2002). 

Çevreye duyarlı tüketiciler, firmalar ve toplum, kullandıkları ahĢap esaslı ürünlerin hammaddesi 

olan odunun iyi yönetilmiĢ orman kaynaklarından geldiğinin garantisini aldıkları ürünleri talep 

etmektedirler. Bu nedenle sertifikasyonda iki önemli baĢlık vardır (Karagöz, 2010). Bunlar; 

1. Orman Yönetiminin Sertifikasyonu (Forest Management Certification); orman ürün ve 

hizmetlerinin üretildiği orman iĢletmesinin sertifikalandırılması yani; ormancılık 

faaliyetlerinin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerinin yanı sıra, orman envanteri, iĢletme 

planlaması, silvikültür, hasat, yol yapımı ve diğer ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.  

2. Odun ve Odun Ürünlerinin Sertifikasyonu yani Denetim ve Gözetim Sertifikasyonu 

(Chain of Custody/ CoC); sertifikalı ormandan elde edilen ham ve yarı mamul haldeki 

orman ürünlerini ham madde olarak alıp iĢleyen ve bunlardan değiĢik ürün elde eden fabrika 

ve tesislerin sertifikalandırılmasını kapsamaktadır. 

Orman sertifikalandırma ile ürün sertifikalandırma, farklı iĢlemler dizisini kapsayan süreçler 

olmakla birlikte ikisi de zincirin birer halkalarıdır. Bu iĢlemler birbirinden tamamen farklı 

olmakla birlikte, ürün sertifikalandırma veya etiketlenmesinde, ürünün tüm üretim kanalı 

boyunca izlenerek, sertifikalandırılmıĢ bir orman alanından gelip gelmediği araĢtırılmaktadır. 

Dolayısıyla ürün sertifikalandırmanın gerçekleĢtirilebilmesi, orman sertifikalandırmasının 

yapılmıĢ olmasına bağlı olmaktadır  (Durusoy, 2002). 

Sertifikasyon iĢlemi, ulusal ve uluslararası ölçeklere göre uygulama Ģekilleri ve standartları olan 

kuruluĢlar tarafından yapılır. Farklı yapıda sertifikalandırma sistemleri olmasına rağmen en çok 

kabul gören ve yaygınlaĢan sertifikalandırma sistemi, kabul edilmiĢ standartlara göre tarafsız ve 

bağımsız bir kuruluĢ tarafından bizzat alan üzerindeki değerlendirmeleri içermektedir (Akyol ve 

Üçok, 2008). 

Sertifikasyonla ilgili giriĢimler 1990‘lı yıllarda yoğunluk kazanmıĢtır. Bu giriĢimler; 

sertifikasyon ve etiketleme sistemlerinin tanımlanması amacıyla ormanların yönetimi, iĢletimi 

koruma ve gözetim zinciri ile ilgili konularda birtakım standartların saptanması, gösterge ve 

ölçütlerin ortaya konulması faaliyetlerini kapsamaktadır.  Bu standartlar, gösterge ve ölçütler 

çeĢitli uluslararası sivil toplum kuruluĢlarınca gerçekleĢtirilmektedir (ġener, 2009). En çok 

bilinen kuruluĢlar Ģunlardır;  

 Orman Ġdare Konseyi (Forest Stewardship Council (FSC)) 

  Pan Avrupa Ormancılık Sertifikasyon Sistemi (Pan European Forest Certification 

System (PEFC)),   

 Kanada Standartlar Kurumu Sertifikasyon Sistemi (CSA),  

 Afrika Kereste Örgütü Standartları, Endonezya Ekoetiketleme Kurumu (LEI) 

 Sürdürülebilir Ormancılık Sistemi (Sustainable Forestry Initiative; SFI)  
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 Amerika Ağaç Tarım Sistemi (ATFS), 

2.1. Orman Yönetiminin Sertifikasyonu (Forest Management Certification) 

Ülkemizde ormanlar devlete ait olup devlet orman iĢletmeleri aracılığıyla iĢletilmektedir. Orman 

varlığımız 21,2 Milyon hektar olup, yılda 12-13 milyon m
3
 yuvarlak odun üretilmektedir. Bu 

üretimin  % 75'i devlet ormanlarından karĢılanmaktadır. Endüstriyel odunun % 61'i Orman 

Genel Müdürlüğü (OGM) satıĢları, % 27'si özel sektör satıĢları, % 12'si ise ithalat yoluyla 

sağlanmaktadır (Kaplan,2008).  

Dünya kara alanlarının %30‘nu kaplayan ormanlar 3,9 milyar hektardır. Tropikal ve yarı tropikal 

ormanlar bu alanın yaklaĢık % 55‘ini teĢkil etmektedir (FAO, 2007). Dünya ormanlarının 375 

milyon hektarı (Mayıs 2011‘ e kadar) bir veya birkaç uluslar arası sertifikasyon kuruluĢu (FSC, 

PEFC, SFI, ..vb)  tarafından sertifikalandırılmıĢtır (ġekil 1). Dünyadaki sertifikalı orman 

alanlarının büyük bir çoğunluğu Rusya Federasyonunda ve Kuzey Amerika‘da yer almaktadır.  

Sertifikalı orman alanlarında Mayıs 2010 yılına göre Mayıs 2011 yılında % 7‘lik (23,5 milyon) 

bir artıĢ gözlenmiĢtir. 2009 yılına kadar çeĢitli sertifikasyon kuruluĢları sertifika verirken 2009 

yılından sonra PEFC ve FSC kuruluĢları daha baskın hale gelmiĢ ve özellikle PEFC kuruluĢu 

Ormanların sertifikasında ilk sırayı almıĢtır.    

Mayıs 2011 tarihi itibariyle, PEFC baĢta Kanada, US, Finlandiya ve Norveç olmak üzere 25 

ülkede, 29 farklı sertifika sistemiyle 236 milyon hektar, FSC ise ilk olarak 1993 yılında Kanada 

daha sonrada Rusya Federasyonu baĢta olmak üzere 81 ülkede bulunan akreditasyon ofisleri ile 

143 milyon hektar ormanı sertifikalandırmıĢtır (UNECE/FAO, 2011). FSC ile 

sertifikalandırılmıĢ ormanların Eylül 2011 ayındaki değeri ise 144,6 milyon hektar olmuĢtur ve 

bu değer son 5 ay içinde sertifikalı orman alanlarının 1,6 milyon hektar arttığını göstermektedir 

(FSC, 2011). 

ġekil 1‘de belirtilen sertifikalı orman alanlarının bölgelere göre dağılımı ġekil 2‘de 

gösterilmektedir. Dünyadaki sertifikalı orman alanlarının yarısından fazlası yani  %54‘ü Kuzey 

Amerika‘da bulunmaktadır. Ayrıca %23‘ü Avrupa Birliği/ Avrupa Serbest Ticaret Birliği 

ülkelerinde (EU/EFTA), % 12‘si diğer Avrupa ülkeleri ve Bağımsız devlet topluluklarında (CIS), 

kalan %11‘lik kısım ise Güney yarımküre ülkelerine aittir. Kuzey yarım küredeki ormanların ise 

yaklaĢık %90‘ı sertifikalıdır (UNECE/FAO, 2011) .    

Kuzey Amerika‘daki sertifikalı ormanların % 40 (55,254 milyon hektar, 197 sertifika)  FSC ile 

sertifikalandırılmıĢtır. Ayrıca Avrupa‘da 59,057 milyon hektar (% 42), Afrika‘da 7,448 milyon 

hektar, Asya‘da 4.664 milyon hektar FSC ile sertifikalandırılmıĢtır (FSC,2011).   
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ġekil 1. SertifikalandırılmıĢ orman alanları 

(UNECE/FAO, 2011) 

 

 

ġekil 2. Sertifikalı ormanların bölgelere göre 

dağılımı (UNECE/FAO, 2011) 

Ülkemizde ise henüz sertifikalandırılmıĢ orman alanları bulunmamakla birlikte, son zamanlarda 

Bolu Aladağ Orman ĠĢletme ġefliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Daday 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü ormanlarında sertifika çalıĢmaları baĢlatılmıĢ durumdadır.  

 

2.2. Odun ve Odun Ürünlerinin Sertifikasyonu (CoC) 

Sertifikalı bir orman kaynağından elde edilen odun ürünleri; bölmeden çıkarma, taĢıma, iĢleme, 

depolama ve nihai kullanıcıya kadar olan ticari iĢlemler vb. çeĢitli aĢamalardan geçmektedir.  

Tüm bu süreçlerde, sertifikalı bir ormandan gelen odunun sertifikasız bir ürünle karıĢtırılması 

veya değiĢtirilmesi riski söz konusu olmaktadır. Bu nedenle tüm bu süreçlerde sertifika 

kurumunun etiketini taĢıyan ürünlerin gerçekten sertifikalı bir ormandan geldiğini garanti etmek 

için bir takip sürecinin ve kontrol sisteminin uygulanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır 

(Vurdu ve ark. 2007).  Bu sisteme Denetim ve Gözetim Zinciri Sistemi (Chain of Custody, CoC) 

denmektedir.   

Bilindiği gibi PEFC ve FSC iki büyük sertifikasyon kuruluĢu olup, belirlemiĢ oldukları 

standartlar ile tarafsızlıklarını korumuĢ olmak için kendileri sertifika vermemekte,  CoC‘nin 

sertifikalandırılması, PEFC ve FSC tarafından belirlenen akredite belgelendirme kuruluĢları 

tarafından yapılmaktadır. FSC etiketini veren Smartwood, SGS, BM TRADA gibi uluslararası 

27 adet akredite kuruluĢ bulunmaktadır.  

Üretim kanalının, denetim ve gözetiminin yapılması ile orman endüstri iĢletmelerinin en önemli 

hammaddesi olan odunun gerçekten sertifikalı bir ormandan geldiğinin garantisi yapılmıĢ 

olmaktadır. Odun ürünlerine iliĢkin olarak yapılan ―sağlam kaynaktan gelme” iddiası, ancak 

ürünün bu kaynağa kadar geri izlenebilmesi ile doğrulanabileceğinden, üretim kanalının 

denetlenmesi güvenilir bir ürün etiketlemesi için ön koĢuldur (ġekil 3).  
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1.Orman 
yönetiminin  

Sertifikasyonu( FM) 

2.Denetim-Gözetim 
Zinciri (CoC) 

3.Denetim-Gözetim 

Zinciri (CoC) 

4.Denetim-Gözetim 

Zinciri (CoC) 

5.Denetim-Gözetim 

Zinciri (CoC) 

ġekil 3. Üretim Kanalının denetlenmesi 

Ormanlardan elde edilen ürünü girdi olarak kullanan tüm üretici ve toptan ticaret yapan 

kuruluĢlar, dağıtıcılar ve perakendeciler veya toptan satıcılar bu sertifikasyondan 

yararlanabilmektedirler. Bir orman endüstri iĢletmesinin sertifikalı ürün üretebilmesi için en 

önemli koĢul girdisinin yani hammaddesinin (odun, selüloz, vb.) sertifikalı ormandan gelmiĢ 

olması gerekmektedir. Daha sonra en çok bilinen sertifika kuruluĢlarından olan FSC veya 

PEFC‘nin belirlemiĢ olduğu standartlara göre iĢletme içerisinde bir takım değiĢiklikler yapmak 

zorundadır.  

Bir orman endüstri iĢletmesinin ilk yapması gereken, sertifikalı ürünlerle sertifikalı olmayan 

girdi/ürünlerin birbirine karıĢma risklerinin olduğu kritik noktaları belirlemesidir. Sertifikalı ve 

sertifikasız ürünlerin iĢletme içerisinde karıĢabileceği noktalar, hammadde satın alma, üretim, 

stok, satıĢ ve marka onayının yapıldığı yerlerdir. Denetim ve gözetim sistemi ile bütün bu 

noktalar kontrol altına alınarak karıĢımın olmayacağı garanti edilmektedir. Ayrıca, iĢletme kritik 

kontrol noktalarında oluĢabilecek bu karıĢımı önlemek için ürün tanımlamasını yapmak, kayıt ve 

dokümantasyon iĢlemlerini yerine getirmek ve FSC‘nin ana standardı olan FSC STD-40-004 

(2011)‘e göre belirlenmiĢ aĢağıdaki kriterlere uymak zorundadır.  

1. Kalite yönetimi: CoC yönetim sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için 

sorumlu ve yetkilendirilmiĢ bir yönetim temsilcisinin tanımlanmıĢ olması gerekmektedir. 

Ayrıca, bütün çalıĢanlara eğitim verilerek CoC sistemi içerisindeki sorumluluklarının 

bilincinde olmaları gerektiği anlatılmalıdır.  Bütün bunların yanında CoC sistemini 

tanımlayıcı prosedürler oluĢturulmalı, günlük kayıtlar tutulmalı ve bunlar en az 5 yıl süre ile 

saklanmalıdır.  

2. Ürün kapsamı: FSC nitelikli ürünlerin tanımlanması, bu tanımlamalarda ürün özellikleri 

verilmelidir. 

3. Malzeme tanımlama: ĠĢletme girdi özelliklerini tanımlamalıdır. Yani iĢletme 

hammaddesini aldıktan sonra bu hammaddeyi FSC‘nin belirlediği ürün kategorilerine göre 

kayıt etmelidir. FSC‘nin belirlemiĢ olduğu ürün kategorileri Ģunlardır; FSC saf (Pure), FSC 

KarıĢım (Mix), FSC GeridönüĢüm (Recycled), FSC controlled Wood, amaca ulaĢmıĢ yani 

uygun tüketimi yapılmıĢ ürünler (post-consumer), amaca ulaĢmamıĢ yani tüketiciye 

ulaĢmadan geri dönen ürünler (pre-consumer). Ayrıca, iĢletme malzeme aldığı firmanın 

ürünlerinin sertifikalı olup olmadığını kontrol etmelidir.  
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4. Malzeme kabulü ve depolama: ĠĢletme girdi kontrollerini çok iyi yapması gerekmektedir. 

Bunu için tedarikçiye FSC tarafından verilmiĢ olan sertifikasyon numarası, ürüne ait 

tanımlamalar (Pure, Mix, Recyled..vb.) ve ürün miktarı tedarikçi faturası üzerinde 

bulunması gerekmektedir FSC ürün grupları içinde kullanılan giriĢler açıkça kimliği 

saptanabilir ve ayrımının yapılabilir olması gerekmektedir.  Eğer bir tedarikçi önceden 

etiketlenmiĢ malzemeyi satmaya devam ediyor ise onun doğru etiket kullandığından emin 

olmalıdır. 

5. Ürün Miktar Kontrolü: Her ürün grubu ve her iĢlem basamakları için dönüĢüm faktörü 

belirlenmelidir. DönüĢüm faktörü, giren malzeme miktarı ile çıkan malzeme miktarı 

arasındaki oranı belirler.  Böylelikle giren ürün miktarı ile çıkan ürün miktarının uyumlu 

olup olmadığı ispatlanmıĢ olmaktadır. Ayrıca iĢletme uygulanabilir ve kendileri için en 

uygun hacim/miktar kontrol sistemini seçmesi gerekmektedir. FSC‘nin belirlediği kontrol 

sistemleri Ģunlardır: 

 Transfer Kontrol sistem: matbaacılar, reklamcılar, tüccar ve dağıtıcılar için 

 Kredi kontrol sistem: üreticiler için 

 Yüzde kontrol sistem: hem üreticiler hem perakendeciler için  

6. SatıĢ ve Dağıtım: Son olarak sertifikalı hammadde kullanılarak üretilen ürünlerin fatura ve 

taĢıma belgelerinde, ürüne ait bilgiler, CoC numarası ve iletiĢim bilgileri bulunmalıdır. FSC 

etiketi ile satılan ürünlerin üzerinde baĢka sertifikasyon etiketleri bulunamaz. 

7. Etiketleme: FSC ürünlerinin 3 farklı etiketleme Ģekli vardır. 

 FSC 100%: Eğer bütün ürünler 100% saf sertifikalı ormanlardan gelmiĢ ise bu 

ürün FSC 100% etiketini taĢır.   

 FSC Mix: Eğer bir ürün ―FSC Mixed Credit‖ veya ―FSC Mixed XX%‖ en az 

%70‘lik bir kontrol sistemi ile kontrol edilip üretilmiĢ ise, bu ürün FSC Mixed 

etiketini taĢır. Yani FSC Mix etiketini taĢıyan ürünler, farklı sertifikalı orman 

alanlarından elde edilmiĢ endüstriyel odunlar, uygun tüketimi yapılarak geri 

dönen ürünler (post-consumer, örneğin bir gazete okunduktan sonra geri 

dönüĢüme gelmesi), tüketiciye ulaĢmadan geri dönen ürünler (Pre-consumer, 

örneğin matbaa atıkları), FSC STD 40-005 (2011) standardında belirtilen 5 kritere 

göre risk analizi yapılarak elde edilmiĢ odunlar (controlled wood) kullanılarak bir 

karıĢım halinde ve belli karıĢım oranları ile üretilen ürünlerdir.   

 FSC Recycled: Eğer bir ürün FSC Recycled Credit veya FSC recycled XX% en 

az % 85‘lik bir kontrol sistemi ile kontrol edilip üretilmiĢ ise bu ürün FSC 

Recycled etiketini taĢır. Bu etiketlemede minimum % 85 uygun tüketim sonucu 

geri dönüĢtürülmüĢ malzeme (post-consumer) kullanılması gerekmektedir. Geri 

kalan oran ise amaca ulaĢmadan geri dönmüĢ ürünlerden (pre-consumer) 

oluĢmalıdır.   
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Denetim ve gözetim sistemi kullanılarak sertifikalandırılmıĢ ürün üzerinde bulunabilecek FSC 

etiket çeĢitleri ġekil 4‘de gösterilmektedir.  

FSC 100% (Saf) FSC Mix (KarıĢım) FSC Recycled (Geri dönüĢüm) 

   

ġekil 4. FSC Denetim ve Gözetim Zinciri etiket çeĢitleri 

FSC CoC sitemine iĢletmenin büyüklüğü fark etmeksizin hammadde olarak endüstriyel odun 

veya kağıt üretimi için selüloz kullan bütün iĢletmeler baĢvurabilmektedir. Ayrıca, sadece ürün 

üreten, sertifikalı son ürünü kullanacak olan dağıtım ve pazarlama Ģirketleri, reklamcılar, 

tekstilciler, ambalaj Ģirketleri sertifika almak zorundadır.  

Ülkemizde ve dünyada denetim ve gözetim sistemi kullanan birçok firma yer almaktadır. 

Ülkemizde FSC etiketini kullanan 86 ve PEFC etiketini kullanan 5 adet iĢletme bulunmaktadır. 

Bunların 43 tanesi matbaa, 18 tanesi kağıt satıcıları, 7 kereste, 4 kağıt, 3 kalem, 2 kaplama ve 

birer tane mobilya ve laminant üreten firma CoC sistemini kullanmakta ve sertifikalı ürün üretip 

satmaktadır (ġekil 5). 

Dünya da sertifikalı ormanlardan 447 milyon
3 

endüstriyel odun elde edilmekte ve bu değer 

toplam endüstriyel odun ihtiyacının % 25‘ine (Mayıs 2011)  karĢılık gelmektedir (UNECE/FAO, 

2011). Son tüketiciye etiketli olarak ulaĢan orman endüstri ürünlerinin,  belgeli ve iyi yönetilmiĢ 

sertifikalı ormanlardan geldiğini ve sıkı kontroller altında uygulanan belgelendirme ve 

etiketleme yöntemi ile bu ürünlerin,  tedarik zincirinin herhangi bir aĢamasında belgeli olmayan 

orman ürünleri ile karıĢmayarak üretildiğini ispat eden dünyadaki Denetim ve Gözetim zinciri 

sertifikası (CoC) sayısı ġekil 6‘da verilmektedir.   

 
ġekil 5. Ülkemzde CoC sertifikalı ürünler 

(PEFC, 2011 ) 

 

ġekil 6.  Dünya CoC sertifikalı ürün sayısı    

(UNECE/FAO, 2011) 

Denetim ve Gözetim Zinciri (CoC) sistemi 2005 yılından bu yana hızla yayılmaktadır. Mayıs 

2010 ve Mayıs 2011 yılları arasındaki bir yıllık süre içerisinde CoC belgesi alan firma sayısında 

% 20‘lik bir artıĢ gözlemlenmiĢtir. Mayıs 2011 yılına göre FSC ve PEFC ile CoC sertifikalı 

28,423 adet firma bulunmaktadır. Bu değerin 21,493   tanesi FSC belgesini kullanan ürünlerden 

oluĢmaktadır. Ayrıca, hem orman iĢletmesi (Forest management/FM) hem de denetim-gözetim 
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zinciri (Chain of custody/CoC) sertifikasyonu alan 1062 (FM/CoC certificates) adet firma 

bulunmaktadır (UNECE/FAO, 2011; FSC, 2011). Bu durum, ekonomik durgunluğa rağmen, 

sertifikasyonun, yüksek çevre performansını göstermek için çok iyi bir araç olduğunun güçlü bir 

kanıtı olduğunu göstermektedir.    

Dünyada denetim ve gözetim sertifikası kullanan kuruluĢ sayıları ülke bazında ġekil 6‘da 

gösterilmektedir. ġekilde de görüldüğü gibi 4112 adet CoC sertifikası alan firma sayısı ile US 

lider konumda iken,  bu ülkeyi UK (3715), Almanya (3308) ve Fransa (2484) takip etmektedir 

(PEFC, 2011, FSC 2011).  

 

ġekil 6. Ülke bazında CoC sertifisının dağılımı (Eylül 2011) 

3. Orman Ürünleri Endüstrisinde Sertifikasyonun Önemi 

Orman sertifikalandırma, ―doğa-dostu tüketiciler‖ ile ürünlerini pazara daha büyük bir avantajla 

sunmak isteyen üretici taraflar arasında güçlü bir iliĢki kurmak suretiyle, ormanların daha iyi 

yönetilmesini teĢvik etmek ve ormancılık faaliyetlerinin ―sürdürülebilir kalkınma‖ ilkelerine 

uygun olarak yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla geliĢtirilmiĢ yeni bir araçtır (Durusoy, 

2002)  

Sertifikasyon faaliyetlerinin ilk etapta çok maliyetli ve ekonomik faydalarının olmadığı 

düĢünülebilir. Fakat sertifikasyon, potansiyel pazara eriĢim ve geliĢmiĢ iĢletme görüntüsü 

sağlaması,  bilinçliliği artırmayı ve hem üreticiye hem de tüketiciye ormanların sorumlu kullanımına 

doğru teĢvikler sağlamayı amaçlaması açısından çok önemlidir. Ayrıca, orman yönetimin 

sertifikasyonu, sosyo-ekonomik ve çevresel bir miras olan ormanların sürdürülebilirliğini 

sağlamaktadır ( Engür, 2011). Kısaca sertifikasyonun faydalarını özetlemek gerekirse; 

 Orman kaynaklarının korunmasını sağlar 

 Sürdürülebilir orman yönetimini destekler 

 Odun hammaddesini yenilenebilir ve geri dönüĢtürülebilir hammadde olarak teĢvik eder, 

 Orman endüstri ürünlerinin pazarlanmasını destekler. Orman endüstri iĢletmeleri için pazar 

iletiĢim aracı olarak kullanılır 

 Güçlü ayırt edebilme yetisiyle pazarlara daha kolay eriĢim sağlar. 

 Tüketici güvenini arttırır. 

 Marka imajını iyileĢtirir. 
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 ĠĢletmenin çevresel imaj ve politikasını destekler. 

 Orman sahipleri ve ormancılıkla ilgili diğer kurumların sürdürülebilir ormancılık bilincinde 

olduklarına dair güvence verir. 

 MeĢcereden baĢlayarak, en son satıĢ noktalarına kadar ürünlerin zincirleme kontrolü 

yoluyla, tüketicilere ürünlerin sertifikalandırma sürecinden geçmiĢ bir orman 

kaynağından geldiğini garanti etmektedir 

 Orman içerisinde yaĢayan flora ve faunaları, orman köylülerini, bölmeden çıkarma, 

nakliye, odunun iĢlenmesi ve pazarlamasına kadar geçen bütün aĢamaları kontrol altına 

alır. 

 Nihai tüketiciye ulaĢan odun ürünleri üzerinde bulanan etiketler, odun ürünlerinin sağlam 

kaynaktan geldiğini ispat eder ve ürünün bu kaynağa kadar geri izlenebilmesini sağlar.   

 

Orman yönetimi ile ilgili sertifikasyon çalıĢmaları ülkemizde daha yeni baĢlamıĢtır. Bunun en 

büyük sebebi odun hammaddesi yönünden ülke içi dengelerin çatıĢıyor olması ve ihracat sektörü 

niteliğinin bulunmamasıdır. Ülkemizde orman endüstri iĢletmeleri kullandığı hammaddenin 

büyük bir bölümünü ülke içinden temin etmesi dolayısıyla sertifikalı ürün üretmesi mümkün 

olmamaktadır. Bu bağlamda Türkiye‘nin en büyük dezavantajlarından biri, orman ürünlerinin en 

büyük pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerinin sertifikalı olan ürünlere daha fazla rağbet 

göstermesidir. Bu durum ülkemiz orman ürünleri endüstrisinde faaliyet gösteren iĢletmeleri 

küresel pazarda kendine yer bulma açısından ve özellikle ekonomik olarak olumsuz 

etkileyecektir.   
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Okaliptüs Ağaçlandırmaları Ġçin Uyumlu Gövde Çapı ve Gövde Hacim 

Modellerinin GeliĢtirlmesi 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, Tarsus yöresi Eucalytus grandis plantasyonları için uyumlu gövde çapı ve gövde hacim 

modeli geliĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada, Max ve Burkhart (1976) ve Thomas ve Parresol (1991) tarafından 

geliĢtirilen farklı iki gövde çapı ve gövde hacim modeli kullanılmıĢtır. Önerilen modeller, gövde çapı ve 

gövde hacim tahminlerinde, genel olarak tüm ağaç gövdesi ve gövdenin farklı bölümleri için güvenilir 

sonuçlar vermiĢtir. Bununla birlikte en iyi sonuçlar Max ve Burkhart (1976) tarafından geliĢtirilen parçalı 

gövde çapı ve hacim modeli ile elde edilmiĢtir. Bu model ile gövde üzerinde değiĢik noktalarda yapılan 

çap tahminlerinde ortalama hata 1,5 cm‘den ve hacim tahminlerinde 0.005 m
3
‘den daha az bulunmuĢtur. 

Önerilen model, E. grandis için Özkurt (2000) tarafından geliĢtirilen genel ağaç hacim denklemi ile de 

karĢılaĢtırılmıĢ, ağaç hacim denklemi kullanılarak elde edilen hacim değerlerinin nispeten daha yüksek 

hata miktarına sahip oldukları görülmüĢtür. 

         
Anahtar Kelimeler: E. grandis, gövde çapı, gövde hacmi, parçalı gövde çapı modeli 

Compatible Taper and Stem Volume Equation for Eucalyptus Plantations 

 

Abstract 

 

In this study, compatible segmented and trigonometric taper and volume models were developed for 

Eucalyptus grandis plantations in Tarsus Region of Turkey. Max and Burkhart (1976) and Thomas and 

Parresol (1991) taper and volume functions were used in this study. The proposed models generally 

performed better for whole tree and different sections of tree bole for taper and stem volume. The 

equation proposed by Max and Burkhart (1976) performed significantly better than Thomas and Parresol 

(1991) equation for this tree species. (1991). Average diameter prediction error was less than 1,5 cm and 

average volume error was less than 0.005 m
3
 in different points on bole. Model estimates compared well 

to existing tree volume equation developed by Özkurt (2001) and tree volume equation prediction errors 

for E. grandis were found to be slightly larger than those for he proposed volume model.  

 

Keywords:  E. grandis, taper, volume, segmented taper model     

 

 

1. GiriĢ 

Okaliptüs Türkiye'ye ilk olarak 1885 yılında bir Fransız firması tarafından inĢa edilen Adana-

Mersin demiryolu etrafının ağaçlandırılması amacıyla kullanılmıĢtır (Adalı, 1944). Ġlk okaliptüs 

ağaçlandırması ise; Eucalyptus camaldulensis tohumları kullanılarak 1939 yılında Tarsus-

Kabucak'ta 885 ha'lık bir alanda gerçekleĢtirilmiĢtir (Gürses, 1990; Özkurt, 2000). Bu 

ağaçlandırma sayesinde; bir bataklık olan Karabucak'ın kurutulması ile sıtma ve benzeri 

hastalıklarında önüne geçilmesi mümkün olmuĢtur. Tarsus-Karabucak okaliptüs ormanı 

günümüzde ise endüstriyel amaçlı olarak kullanılmaktadır.  

mailto:ramazanozcelik@sdu.edu.tr
mailto:hasanalkan@sdu.edu.tr
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Doğu Akdeniz Bölgesinde uzun yıllar ambalaj sanayisinde ve yakacak odun olarak kullanılan 

okaliptüs daha sonraları odunun kullanım alanlarındaki çeĢitlenmelere bağlı olarak özel sektörün 

de ilgisini çekmiĢ ve ekonomik amaçlı plantasyonlar tesis edilmeye baĢlamıĢtır.  

Özkurt (2000); bu bölgede yaklaĢık 10.000 ha civarında okaliptüs plantasyonun var olduğu ve bu 

alan üzerindeki ağaç serveti miktarının 1.000.000 m
3
 ün üzerinde olduğunu ifade etmektedir. Bu 

durum okaliptüs'ü; özellikle odun hammaddesine dayalı olarak faaliyet gösteren sanayi kollarının 

artan hammadde ihtiyaçlarının karĢılanması bakımından önemli bir kaynak durumuna gelmiĢtir. 

Kurt vd. (2008); değiĢik kaynaklara dayanarak; okaliptüs odununun; kereste, kalıplık malzeme, 

kontrplak üretimi, kompozit levha üretimi, lif ve yonga levha üretimi, yer döĢemelerinde, 

mobilya üretimi ve değiĢik mühendislik ürünü ağaç malzeme üretiminde kullanıldığını 

bildirmektedir. Bugüne kadar gerek devlet gerekse özel sektör tarafından yapılan 

plantasyonlarda; Eucalyptus camaldulensis türü kullanılmıĢtır (Gülbaba, 1997; Yıldızbakan vd., 

2007). Ancak; yapılan araĢtırmalar, Eucalyptus grandis türünün Eucalyptus camaldulensis kadar 

hızlı geliĢtiğini; daha düzgün ve dolgun bir gövde yapısına sahip olduğunu ve iyi bir 

iĢletmecilikle hektarda 50 m
3
/ha yıllık artım alınabileceğini ortaya koymuĢtur (Avcıoğlu ve 

Gürses, 1988). Gürses vd. (1998) tarafından E. grandis'in kağıt hamuru ve beyaz kağıt 

üretiminde kullanılabilecek en iyi orijin olduğu ortaya konmuĢtur. Bu nedenle; 1994 yılından 

itibaren kurulan okaliptüs plantasyonlarında E.grandis kullanılmaya baĢlanmıĢtır.  

Gerek devlet tarafından yapılan ağaçlandırmalar gerekse özel sektör plantasyonlarından elde 

edilen ürünlerin piyasaya arzında (özellikle de önceden satıĢ yöntemlerinin kullanıldığı 

durumlarda) iĢletmeci & müĢteri memnuniyetinin sağlanabilmesi önemlidir. Bu bağlamda, 

değiĢken koĢullara göre farklı yararlanma alternatiflerinin ve çok farklı yönetim uygulamalarının 

gerçekleĢtirilebilmesi için meĢcere veya tek ağaç hacminin gerçeğe yakın değerler olarak ortaya 

koyulabilmesi gerekmektedir. Bu durumda, esnek ve güvenilir metotlara ihtiyaç duyulacağı 

açıktır. Ülkemizde uzun yıllardır ağaç gövde hacim tahminleri için kullanılmakta olan ağaç 

hacim tabloları ve özellikle bu amaçla yoğun olarak kullanılan tek giriĢli ağaç hacim tabloları, 

Türkiye‘deki çeĢitlenen ürün yelpazesi ve değiĢken pazar koĢullarının gerektirdiği hacim 

tahminleri için yetersiz kalmaktadır.  

Bu nedenle; Türkiye‘de odun hacminin daha gerçekçi olarak belirlenebilmesi ve sürdürülebilir 

orman yönetimi uygulamaları için, her ağaç türü ve farklı yetiĢme ortamlarında, gövde çapı ve 

gövde hacim denklemlerinin geliĢtirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gövde çapı modelleriyle, ağaçların göğüs çapı ve boyu ile bunlardan türetilen bağımsız 

değiĢkenlerin fonksiyonu olarak; 

1-Herhangi bir gövde yüksekliğindeki çapı 

2-Herhangi bir gövde çapının kaç metre yükseklikte olduğu 

3-Ticari (satılabilir) gövdenin hacmi 

4-Toplam gövde hacmi 

5-Bir gövdeden elde edilebilecek tüm odun çeĢitlerinin hacimleri 

6-Gövde üzerinde herhangi iki yükseklik arasındaki gövde bölümünün hacmi 

7-Gövde üzerinde herhangi iki çap arasındaki gövde bölümünün hacmi çok pratik biçimde 

hesaplanabilmektedir (Kozak, 2004).  

Yüzyılı aĢkın bir süredir, basitten çok karmaĢığa kadar, pek çok ağaç türü için gövde çapı 

modelleri geliĢtirilmiĢtir (Kozak vd., 1969; Max ve Burkhart, 1976, Hilt, 1980; Kozak, 1988; 

Clark vd., 1991; Thomas ve Parresol, 1991; Newnham, 1992, Fang vd., 2000). Newnham 

(1988)‘e göre gövde çapı denklemleri üzerindeki çalıĢmaların her geçen gün artmasının iki temel 

sebebi vardır. Bunlardan birincisi; bütün ağaç türleri için gövde formundaki varyasyonu tam 

olarak açıklayabilen bir teorinin bulunmaması, ikinci ise; sürekli değiĢen pazar koĢullarına bağlı 

olarak farklı odun çeĢidi standartlarını dikkate alan bir yöntemin elde edilememesidir. Bu 

nedenle gövde çapı modelleri bu alandaki önemli bir boĢluğu doldurmaktadır. Çünkü basit bir 
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gövde çapı modeli ile hem toplam gövde hacminin hem de ticari hacmin belirlenmesi oldukça 

kolaydır. Gövde çapı modelleri, genel olarak tek bir ağaç türü veya birkaç tür grubu için 

geliĢtirilmiĢtir. Ormancılık çalıĢmalarında iki grup gövde çapı modelinin baĢarı ile kullanıldığı 

belirtilmektedir. Bunlardan ilki değiĢken Ģekil çap modelleridir. Bu modellerde bir ağaç 

gövdesinin, dipten tepeye doğru nayloid, paraboloid ve konik parçalardan oluĢtuğu 

düĢünülmektedir (Newnham, 1988; Kozak, 1988; Perez vd., 1990). Ancak bu model formunun 

bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar; gövde üzerindeki farklı Ģekillerin hacim 

hesaplamalarında birleĢtirilememesi ve en yüksekteki çap değeri için ticari boyun doğrudan 

hesaplanamayıp, bir iterasyon ile hesaplanmasının gerekli olması belirtilebilir. Ġkinci grup ise; 

parçalı-gövde çapı (Segmented-polinomial) modelleridir. Bu modeller farklı ağaç bölümlerinin 

çap düĢüĢlerini farklı denklem formları kullanılarak tanımlamaktadır. AraĢtırma sonuçlarına 

göre, parçalı gövde çapı modellerinin, diğer gövde profili modellerine göre daha üstün oldukları 

görülmüĢtür (Martin, 1981; Parresol vd., 1987; Clark vd., 1991; Figueiredo-Filho vd., 1996; 

Jiang, 2004). Bu gövde çapı modellerinin diğer gövde çapı modellerine göre önemli bir 

üstünlüğü, gövde çapı modellerinin hacim hesaplamaları için kolaylıkla hacim denklemlerine 

dönüĢtürülebiliyor olmasıdır (Fang vd., 2000). Ülkemizde de bazı ağaç türleri için yöresel 

düzeyde gövde çapı modelleri (Yavuz, 1995; Yavuz ve Saraçoğlu, 1999; Meydan-Aktürk, 2006; 

Sakıcı vd., 2008; Özçelik vd., 2011) ile gövde çapı ve gövde hacim modelleri (Brooks vd., 2008) 

geliĢtirilmiĢtir. 

Kozak ve Smith (1993); en uygun modelin seçilebilmesini kolaylaĢtırmak amacıyla bazı kriterler 

ortaya konmuĢtur. Bunlar;  

1-Gövde çapı modeli basit, orman yöneticisinin ihtiyaç duyabileceği ve değiĢik nitelikteki orman 

ürünlerinin hacmini tahmin etmesine imkân verebilecek Ģekilde olmalıdır.  

2-Regresyon denkleminin katsayıları kolaylıkla tahmin edilebilmelidir.  

3-Denklem kolaylıkla uygulanabilmelidir.  

4-Denklemde kullanılacak bağımsız değiĢkenler (çap, vb.) kolaylıkla ölçülebilmelidir.  

5-Denklemin kullanılabilmesi için geniĢ bir alanda test edilmiĢ olması gerekmektedir.  

Bu çalıĢma ile: ülkemizde özellikle Tarsus ve yöresinde endüstriyel plantasyonlar kurmak 

amacıyla yaygın olarak kullanılan ve orman ürünleri endüstrisinin çeĢitli kollarında oldukça 

yaygın kullanım alanına sahip bulunan E. Grandis türü için uyumlu gövde çapı ve gövde hacim 

denklem sistemlerinin geliĢtirilmesi ve bu denklem sistemlerinin ülkemizde odun üretimi ve 

pazarlanması çalıĢmalarında kullanılabilirliğinin test edilmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla Max ve 

Burkhart (1976) ve Thomas ve Parresol (1991) tarafından geliĢtirilen uyumlu gövde çapı ve 

gövde hacim modelleri kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar Özkurt (2000) tarafından geliĢtirilen 

Hacim Tablosu değerleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

2.Materyal ve Metot 

2.1 Materyal 

Örnek ağaçlar Tarsus Orman ĠĢletme Müdürlüğü Karabucak Orman ĠĢletme ġefliği Okaliptüs 

(Eucalyptus grandis w. Hill Ex Miaden) plantasyonlarından elde edilmiĢtir. Örnek ağaçlar farklı 

çap ve boy gruplarından seçilmiĢtir. Örnek ağaçların seçimi sırasında tepesi kırık çatallı tepeye 

ya da gövdeye sahip olan ve düzgün gövdeli olmayan ağaçların seçilmemesine özen 

gösterilmiĢtir. Daha sonra; örnek ağaçlar kesilmiĢ ve toplam ağaç boyu Ģerit metre yardımı ile 

ortalama 5 cm hata ile; ağaç gövde çapı ve 1 metre aralıklarla ağaç tepe noktasına kadar gövde 

üzerindeki farklı noktalardaki çap değerleri de ortalama 0.5 cm hassasiyetle ölçülmüĢtür. 

Ölçümü yapılan örnek ağaçlardan tesadüfî olarak seçilen yaklaĢık %75‘i gövde çapı ve gövde 

hacim modellerinin geliĢtirilmesi. geri kalan %25‘lik kısmı da geliĢtirilen modellerin test 

edilmesi ve var olan hacim tablosu değerleri ile karĢılaĢtırmalar yapmak amacıyla kullanılmıĢtır. 

Örnek ağaçlarla ilgili açıklayıcı istatistikler Çizelge 1‘de verilmiĢtir. Model geliĢtirme ve 
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geliĢtirilen modellerin test edilmesi amacıyla kullanılacak verilere iliĢkin nispi çap ve boy 

değerleri de ġekil 1'de gösterilmiĢtir. Örnek ağaçlara ve ağaç gövdesi üzerindeki farklı 

seksiyonlara ait gerçek hacim değerleri Smalian Yöntemi kullanılarak bulunmuĢtur.  

 

 
Tablo 1. Model Parametrelerinin ve Model Uygunluğunun Denetiminde Kullanılan Veriler 

Okaliptüs Ortalama S.D Minimum Maksimum 

Model GeliĢtirme (n=59)     

Çap (cm) 25.9 6.4 12.0 39.0 

Toplam Boy (m) 26.4 4.9 11.6 34.0 

Disk çapı (cm) 16.2 8.1 1.2 51.2 

Disk boyu (m) 12.4 7.7 0.3 29.3 

M. Uygunluğu (n = 20)     

Çap (cm) 26.5 8.6 12.0 51.7 

Toplam Boy (m) 25.9 5.2 15.1 35.4 

Disk çapı (cm) 16.3 8.6 1.7 61.5 

Disk boyu (m) 11.9 7.4 0.3 29.3 

 

2.2 Metot 

2.2.1 Gövde Çapı Modelleri 

Model 1 (Max ve Burkhart. 1976) 

Max ve Burkhart (1976) tarafından geliĢtirilen gövde çapı modeli tüm ağaç gövdesini üç farklı 

geometrik Ģekille tanımlamıĢtır. Buna göre; gövdenin dibe yakın kısmı neiloid ortan kısmı kesik 

paraboloid ve uç kısmı da koni olarak tanımlanmıĢtır. Bu üç farklı geometrik Ģekil iki katılma 

noktası ile birleĢtirilerek tek bir formül olarak verilmiĢtir. Bu denklemin formu; 

 
 

                                                                                                                                                       (1) 

 

Burada:  
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 h = ölçüm noktasının yerden yüksekliği (m). 

H = toplam ağaç boyu (m). 

D = kabuklu göğüs çapı (cm). 

d = h yüksekliğindeki kabuklu göğüs çapı (cm) . 

ia = örnek ağaçlardan tahmin edilen katılma noktaları. 2,1i  . 

ib = regresyon katsayıları. 4..1i . 
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Gövde hacim modeli ise; 
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Burada:  

K = 0.0000785 

 

  

 

 

 

lh = ilgilenilen en düĢük boy (m).  

uh = ilgilenilen en yüksek boy (m). 

 

 

Model 2 (Thomas ve Parresol. 1991) 
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Gövde hacim modeli ise; 
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c: iğne yapraklı türler için 1.5; yapraklı türler için 2.0 dır. Bu formülde kullanılan diğer ifadeler daha 

önceki formülde açıklanmıĢtır. 

 

2.3 Model Değerlendirme Ölçütleri 

Bu çalıĢmada; okaliptüs için geliĢtirilen gövde çapı ve gövde hacmi modellerinin tahmin 

performanslarını değerlendirmek amacıyla Kozak ve Smith (1993) tarafından önerilen hata )(d . 

tahminin standart hatası (SEE) ve fit index (FI) ölçütleri kullanılmıĢtır.  

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Burada:  

iY   = i. Ağaç için ölçülen değer. 

iŶ   = i. Ağaç için tahmin edilen değer. 

Y   = Ölçülen değerlerin ortalaması. 

k    = Tahmin edilen parametre sayısı. 

n  = Toplam gözlem sayısıdır. 

 

Gövde çapı ve gövde hacim modellerindeki hatayı eĢ zamanlı olarak minimum yapabilmek 

amacıyla SAS PROC MODEL (SAS Institute 2002) kullanılmıĢtır. Bütün parametreler gövde 

çapı ve gövde hacim modellerine paylaĢtırılmıĢtır. SAS PROC MODEL iĢleminde verilerde 

bulunan iliĢkili hata yapısı geliĢtirilen modellerin doğruluğunu çok fazla etkilemediğinden ve 

model yapısı içerisinde kendiliğinden değerlendirildiğinden dolayı hesaplamalarda dikkate 

alınmamıĢtır (Williams ve Reich 1997; Kozak 1997). 
 

3. Sonuçlar 

Okaliptüs ağaç türü için Max ve Burkhart (1976) ve Thomas ve Parresol (1991) tarafından 

geliĢtirilen gövde çapı ve gövde hacim denklemlerinin eĢ zamanlı olarak çözümü yapılmıĢ ve 
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elde edilen parametre tahmin değerleri ve parametrelerin önemlilik düzeyleri Tablo 2‘de 

verilmiĢtir. Bütün parametreler 0.0001 önem seviyesinde önemli bulunmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 2. Doğrusal Olmayan SUR Model ile Elde Edilen Parametre Değerleri 

Parametre Tahmin Standart hata t değeri p-değeri 

Max ve Burkhart Model     

b1 -2.9398 0.2846 -10.33 <0.0001 

b2 1.3814 0.1537 8.99 <0.0001 

b3 -0.8158 0.1451 -5.62 <0.0001 

b4 35.5626 5.5197 6.44 <0.0001 

a1 0.7997 0.0327 24.44 <0.0001 

a2 0.0897 0.0041 18.18 <0.0001 

Thomas ve Parresol Model     

b1 -0.8000 0.0036 -225.24 <0.0001 

b2 0.0778 0.0016 50.28 <0.0001 

b3 0.0090 0.0034 26.90 <0.0001 

 

Tüm ağaç gövdesi için elde edilen sonuçlara iliĢkin ölçüt değerleri Tablo 3‘de gösterilmiĢtir. 

Max ve Burkhart (1976) ve Thomas ve Parresol (1991) tarafından geliĢtirilen gövde çapı ve 

gövde hacim modelleri çap ve hacimdeki varyasyonun sırasıyla %97 ve %95‘inden daha 

fazlasını açıklayabilmektedir. Tahminlerin standart hata değerleri ise gövde çapı ve gövde hacim 

değerleri için sırasıyla her iki gövde profili modeli için 1.5 cm 2.2 cm'den ve 0.0038 m
3
 ve 

0.0060 m
3
 den daha azdır. Ġki gövde çapı ve gövde hacim modeli karĢılaĢtırıldığında Max ve 

Burkhart (1976) tarafından geliĢtirilen modelin daha baĢarılı olduğu söylenebilir. Bu sonuç 

Thomas ve Parresol (1991) tarafından elde edilen bulgularla benzerlik göstermektedir. 

 
Tablo 3. Okaliptüs Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemleri Ġçin Ölçüt Değerleri 

Okaliptüs 
Gövde Çapı Gövde Hacmi 

Hata SEE FI Hata SEE FI 

       

Max ve Burkhart (1976) 0.1557 1.4994 0.9658 0.0003 0.0038 0.9706 

Thomas ve Parresol (1991) -0.6180 2.1273 0.9575 -0.0013 0.0060 0.9541 

 

Gövde çapı ve gövde hacim tahminlerinin gövdenin farklı kısımlarındaki baĢarı durumunu da 

görmek amacıyla, nispi boy değerleri içinde değerlendirmeler yapılmıĢ ve sonuçlar Tablo 4‘de 

verilmiĢtir. Tablo 4'ün incelenmesinden de görüleceği gibi her iki modelin de kullanılması ile 

gövde üzerinde farklı noktalar için elde edilen çap ve hacim değerlerinde büyük bir varyasyonun 

olmadığı görülmektedir. Her iki model için de; çap ve boy tahminlerinde oldukça tutarlı sonuçlar 

elde edilmiĢtir. Ancak kullanılan gövde profili modelleri karĢılaĢtırıldığında; Max ve Burkhart 

(1976) tarafından geliĢtirilen modelin daha baĢarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. Her iki 

model içinde çap tahminlerindeki en yüksek hata değerleri ağaç boyunun yaklaĢık %60-

70'lerinde sonra daha yüksek olduğu görülmektedir. Ġlgili ağaç türünde ve genel olarak ağaç 
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türlerinde boyun %60-70'inden sonra tepe tacının baĢladığı; dallanmanın yoğun olduğu bölgeler 

olduğu ve bu nedenle bu bölgelerde çap tahminlerinde daha çok hataların ortaya çıktığı 

görülmektedir (Jiang vd., 2005).   

 

 

 

 

 

 
Tablo 4. Okaliptüs ağaç türünün farklı nispi Boy değerleri (RH) için hata ve tahminlere iliĢkin standart 

hata değerleri. 

RH 

 Max ve Burkhart (1976) Model Thomas ve Parresol (1991) Model 

n 

Çap Hacim Çap Hacim 

Hata 

(cm) 

SEE 

(cm) 

Hata 

(cm) 

SEE 

(cm) 

Hata 

(cm) 

SEE 

(cm) 

Hata 

(cm) 

SEE 

(cm) 

0.0-0.1 151 0.2225 1.7837 0.0007 0.0053 0.8212 2.2020 0.0057 0.0079 

0.1-0.2 142 0.0976 1.1544 0.0002 0.0043 0.6206 1.3448 0.0016 0.0048 

0.2-0.3 142 0.2043 1.1934 0.0006 0.0042 -0.2592 1.2758 -0.0016 0.0049 

0.3-0.4 148 0.1470 1.3373 0.0002 0.0042 -1.1866 1.9038 -0.0044 0.0069 

0.4-0.5 136 0.1217 1.4791 0.0003 0.0043 -1.8026 2.4758 -0.0055 0.0080 

0.5-0.6 142 0.3221 1.6708 0.0007 0.0040 -1.8347 2.6134 -0.0047 0.0071 

0.6-0.7 144 0.2190 1.7167 0.0003 0.0034 -1.8351 2.6746 -0.0039 0.0060 

0.7-0.8 139 0.1723 1.6175 0.0002 0.0024 -1.3339 2.2495 -0.0020 0.0036 

0.8-0.9 143 -0.1011 1.5782 -0.0002 0.0017 -0.2356 1.7363 0.0007 0.0029 

0.9-1.0 64 0.1399 1.2547 -0.0001 0.0006 2.3999 2.7245 0.0038 0.0046 

Toplam 1351 0.1557 1.4994 0.0003 0.0038 -0.6180 2.1273 -0.0013 0.0060 

 

Yukarıda da açıklandığı üzere Max ve Burkhart (1976) tarafından geliĢtirilen gövde çapı ve 

gövde hacim modelinin Thomas ve Parresol (1991) tarafından geliĢtirilen modele göre E. grandis 

için gerek toplam ağaç hacmi, gerekse gövdenin değiĢik noktalarındaki çap ve hacim 

tahminlerinde daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle Max ve Burkhart (1976) tarafından 

geliĢtirilen gövde çapı ve gövde hacim modelinin E. grandis için daha uygun olduğu söylenebilir. 

Ancak geliĢtirilen çap ve gövde hacim modelinin kullanılabilir olduğunu ortaya koymak için 

bağımsız bir veri seti ile de test edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; ilgili gövde çap modeli için 

elde edilen parametre değerleri kullanılarak, tesadüfî olarak seçilen örnek ağaçlar için gövde çapı 

ve hacim değerleri elde edilmiĢ ve elde edilen sonuçlar Özkurt (2000) tarafından ilgili ağaç türü 

için geliĢtirilen ağaç hacim denklemi ile elde edilen sonuçlarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 5'de 

verilen sonuçlar ve ġekil 1 incelendiğinde Max ve Burkhart (1976) tarafından geliĢtirilen model 

ile elde edilen sonuçların ağaç hacim tablosu değerlerine göre nispeten daha doğru olduğu 

söylenebilir. Her üç ağaç hacim modeli de gerçek hacim değerlerine göre daha yüksek ortalama 

hacim değerleri vermiĢtir. ġekil 1'in incelenmesinden de anlaĢılabileceği gibi gövde profili 

modeli küçük ve orta çap değerleri için oldukça küçük hata değerleri ve tutarlı sonuçlar 

vermiĢtir. Ancak Özkurt (2000) tarafından geliĢtirilen ağaç hacim denkleminin özellikle büyük 

çap değerleri için daha yüksek hata değerleri verdiği görülmektedir.  

 

Tablo 5. Önerilen model ile var olan ağaç hacim denkleminin toplam ağaç hacmindeki hata ve standart 
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hata bakımından karĢılaĢtırılması 

Tür Hata (m
3
) SEE (m

3
) 

Okaliptüs   

Max ve Burkhart (1976) -0.0549 0.0250 

Thomas ve Parresol (1991) -0.0929 0.0420 

Özkurt (2001) -0.0811 0.0508 

 

 

ġekil 1. Bağımsız veri seti kullanılarak, Max ve Burkhart (1976) gövde hacim modeli ve Özkurt (2000) 

tarafından geliĢtirilen ağaç hacim denklemine iliĢkin hacim farkları   

 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

ĠĢletmelerin dıĢ çevrede meydana gelebilecek geliĢmeler ve iĢletme amaçları doğrultusunda 

farklı üretim senaryolarını oluĢturulabilmesi, iĢletme gelirleri ve müĢteri giderlerinin 

oluĢumunda etkiye sahip olan ürün miktarı ve çeĢitliliğinin gerçeğe yakın değerler olarak tahmin 

edebilmesi önemli hale gelmektedir. Bunun sonucunda; kavak, okaliptüs, vb. hızlı geliĢen 

türlerle yapılacak ağaçlandırma çalıĢmalarının ekonomik olarak baĢarıya ulaĢabilmesi ve 

devamlılığın sağlanabilmesi de garanti altına alınmıĢ olacaktır.   

Bu çalıĢmada; Tarsus yöresi E. grandis plantasyonları için uyumlu gövde çapı ve gövde hacim 

modelleri geliĢtirilmiĢtir. Gövde çapı ve gövde hacim modelleri arasında uyumu sağlamak 

amacıyla her iki model için eĢ zamanlı çözüm yapılmıĢ; çap ve hacim modelleri için ortak 

katsayılar elde edilmiĢtir. Bu çalıĢma kapsamında değerlendirilen her iki gövde çapı modelinin 

de gerek tüm ağaç gövdesi gerekse gövde üzerindeki farklı bölümlerdeki çap ve hacim 

tahminlerinde oldukça baĢarılı bir performans gösterdiği söylenebilir. Ancak Max ve Burkhart 

(1976) tarafından geliĢtirilen modelin literatür bilgileri ile de uyumlu olarak daha baĢarılı olduğu 

görülmüĢtür. Bağımsız bir veri grubu ile yapılan denetim sonucunda da; Max ve Burkhart (1976) 

tarafından geliĢtirilen gövde çapı ve gövde hacim modelinin gerek ağaç gövdesi üzerindeki farklı 

noktalardaki çap değerlerinin gerekse hacim tahminleri için baĢarı ile kullanılabileceği 

görülmüĢtür. Önerilen model; Özkurt (2000) tarafından geliĢtirilen ağaç hacim denklemine göre 

de nispeten daha baĢarılı sonuçlar vermiĢtir. Sonuç olarak; Max ve Burkhart (1976) tarafından 

geliĢtirilen model kullanılarak E. grandis plantasyonları ve bu ağaç türünün değiĢik ticari 
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boyutları için daha doğru ve güvenilir hacim tahminlerinin daha kolayca yapılabileceği 

söylenebilir.      
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Özet 

Orman kaynaklarımızın planlanması için 2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni amenajman yönetmeliğinin 

4.maddesi; amenajman planlarının ―Sürdürülebilir Orman ĠĢletmeciliği (SOĠ)‖ ilkelerine uygun olarak 

Ekosistem Tabanlı FOnksiyonel Planlama (ETFOP) yaklaĢımı ile hazırlanmasını öngörmektedir. ETFOP 

sürecinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için araĢtırılası gereken bir çok konunun olduğu görülmüĢtür. 

Bunlardan bir tanesi de ülkemizdeki değiĢik coğrafi bölgeler itibariyle ayrılanan koruma ve hizmet üretim 

amacıyla iĢletilen ormanlardaki optimal orman kuruluĢunun nasıl olması gerektiğidir. Her hangi bir 

orman fonksiyonunun amaca göre uygun meĢcere kuruluĢunu (hedef göğüs yüzeyi, orta çap, kapalılık, 

sıklık) bilmeden aktüeldeki bir orman ekosistemine yapılacak silvikültürel müdahalelerin sonuçları 

baĢarısız olacaktır. Bu bildiride; ETFOP süreci içerisinde optimal kuruluĢ kavramı ve ulaĢma süreci ile 

özellikle koruma ve hizmet üretim amaçlı iĢletilecek ormanlardaki orman fonksiyonlarına iliĢkin optimal 

kuruluĢun nasıl belirleneceği teorik olarak açıklandıktan sonra, sayısal ve grafiksel örneklerle ortaya 

konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Optimal kuruluĢ, ETFOP, orman fonksiyonu, orman amenajmanı 

Abstract 

In order to plan forest resources, the new Forest Management Planning Regulations Article 4 which is 

effective since 2008, require that Forest Management plans should be prepared according to the principles 

of Sustainable Forest Management with the Ecosystem-Based Functional Planning (EBFUP ) approach. 

The results of the silvicultural treatments implemented in an existing forest ecosystem will be 

unsuccessful without the knowledge of optimal stand formation (basal area, middle diameter, closure, 

density) that is suitable for any kind of forest function. In this study, during the EBFUP the optimal 

formation and reaching processes will be determined. After explaining how to determine the optimal 

formation in the managed forests for production and service theoretically, related numerical and graphical 

examples will be given. 

Keywords: Optimal Structure, ETFOP, Forest Function, Forest Management 
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1. GiriĢ 

 

05.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren yeni Amenajman Yönetmeliğinin 4.maddesi; amenajman 

planlarının ―Sürdürülebilir Orman ĠĢletmeciliği (SOĠ)‖ ilkelerine uygun olarak Ekosistem 

Tabanlı FOnksiyonel Planlama (ETFOP) yaklaĢımı ile hazırlanmasını öngörmektedir. ETFOP 

açısından SOĠ, orman iĢletmelerinde öngörülen teknik, biyolojik, sosyal ve ekonomik etkinlikler 

kümesi biçiminde anlaĢılmalıdır. Böylece, orman ekosistemlerinde kendiliğinden oluĢan ürün ve 

hizmetlerden, toplumun; 

 süreci tam iĢletilmiĢ katılımcı yaklaĢım ile belirlenen, bugünkü ve gelecekteki taleplerini 

sürekli ve kesintisiz biçimde,  

 bu sistemleri oluĢturan canlı ve cansız elemanlar arasındaki doğal süreçleri zedelemeden,  

 sistemin doğal üretim gücünün sınırları içinde kalarak,  

 orman sağlığını ve biyolojik çeĢitliliği koruyarak yararlanabilmesi mümkün olacaktır. 

 

Buna göre SOĠ, ekolojik açıdan uygun, ekonomik açıdan mümkün ve sosyal açıdan yararlı bir 

iĢletmecilik yaklaĢımını ifade etmektedir (Asan, 2009 ). 

 

Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama (ETFOP): Orman ekosistemlerinde kendiliğinden 

oluĢan ürün ve hizmetleri, bu sistemleri oluĢturan canlı ve cansız elemanların varlığını yok 

etmeden ve aralarındaki doğal süreçleri zedelemeden, Orman Amenajmanı Disiplininin temel 

ilkelerini ve plan ünitelerinde öne çıkan konumsal fonksiyonları gözeterek sürekli ve kesintisiz 

biçimde alabilmek için, plan ünitelerinde öngörülen teknik, biyolojik, sosyal ve ekonomik 

etkinlikleri uzun ve orta vadeli stratejik öngörüler çerçevesinde yer ve zamana bağlı olarak 

düzenleyen bir planlama sistemidir (Asan, 2005; Asan vd, 2007). 

 

ETFOP sisteminde orman fonksiyonlarının sınıflandırılmasının gerçekleĢtirilmiĢ olmasıyla 

birlikte, ormanların topluma sunmuĢ olduğu fonksiyonların ideal meĢcere kuruluĢları ve bu 

meĢcerelere yapılacak silvikültürel müdahaleler tam olarak henüz ortaya konulamamıĢtır. 

Örneğin; toprak koruma, çığ koruma, su koruma, kaya ve taĢ yuvarlanmalarına karĢı koruma 

fonksiyonu görecek ormanlarda optimal orman kuruluĢu ve ideal meĢcere yapısının belirlenmesi, 

ormanların topluma sunacağı sürekli ve kesintisiz hizmetler açısından son derece önemlidir. Her 

hangi bir orman fonksiyonunun amaca göre uygun meĢcere kuruluĢunu (hedef göğüs yüzeyi, orta 

çap, kapalılık, sıklık) bilmeden her hangi bir orman ekosistemine yapılacak tüm silvikültürel 

müdahalelerin sonuçları baĢarısız olacaktır. Bu bildiride; ETFOP süreci içerisinde optimal 

kuruluĢ kavramı ve ulaĢma süreci ile özellikle koruma ve hizmet üretim amaçlı iĢletilecek 

ormanlardaki orman fonksiyonlarına iliĢkin optimal kuruluĢun nasıl belirleneceği teorik olarak 

açıklandıktan sonra, sayısal ve grafiksel örneklerle ortaya konulacaktır. 

 

2.Optimal KuruluĢların Belirlenme Esasları 

 

Optimal kuruluĢ, ormandan beklenen fayda ve fonksiyonları en iyi biçimde yerine getirmek 

üzere, bu hizmetlerin görülmesine tahsis edilen iĢletme sınıflarında bir bütün halinde sahip 

olması gereken meĢcere kuruluĢlarının düzenli biçimde bulunmasıdır. ÇeĢitli orman 

fonksiyonlarını en iyi biçimde yerine getiren meĢcere kuruluĢları birbirinden farklı olduğundan, 

optimal kuruluĢlar da bu kuruluĢlara bağlı olarak birbirinden farklıdır. Optimal kuruluĢlar, 

planlama meĢcere bazında yapılırsa her bir meĢcere için ayrı, iĢletme sınıfı bazında yapılacak ise 
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her iĢletme sınıfı için ayrı olarak belirlenir. Ancak, meĢcerelerin verim güçleri arasında fazla fark 

yok ise, planlama meĢcere bazında olsa da optimal kuruluĢu aktüel meĢcere tiplerinin ortalama 

bonitetine göre hepsi için ortak olarak belirlemek de mümkündür (Asan, 2009). 

Orman amenajmanı pratiğinde optimal kuruluĢun belirlenmesi amacıyla uygulanan yöntemler 

iĢletme Ģekli, orman formuna ve faydalanmanın düzenlenmesinde kullanılan amenajman 

metoduna göre değiĢmektedir (Asan, 2009). Optimal kuruluĢların belirlenmesinde gerekli olan 

düzenleme öğelerinin orman formu ve iĢletme Ģekline göre farklılıkları Tablo1 de gösterilmiĢtir 

(Bozali vd, 2010) 

 

 

 

Tablo 1. Optimal kuruluĢ düzenleme öğelerinin iĢletme Ģekli, orman formu ve amenajman 

metoduna göre değiĢimi 

ĠĢletme ġekli ve Amenajman Metodu Optimal KuruluĢ Düzenleme Öğesi  

Aynı yaĢlı ve tek katlı koru ormanları 

(YaĢ Sınıfları Metodu)  

Ġdare süresi  

yaĢ sınıfları peryot uzunluğu  

plan ünitesi alanı  

EĢit yaĢlı ve tek katlı plantasyon 

ormanları 

(Yıllık Alan Metodu) 

Ġdare süresi  

plan ünitesi alanı 

DeğiĢik yaĢlı ve düĢey kapalı ormanlar 

(Hufnagl metodu) 

Çap basamağı geniĢliği  

amaç çapı (son çap basamağı)  

hektardaki ağaç sayılarının çap basamaklarına dağılımı  

DeğiĢik yaĢlı ve düĢey kapalı 

ormanlarda  

(Fransız hacim metodu)  

Amaç çapı  

bu çapın elde edilmesi için gerekli amaç yaĢı  

birim alandaki hacmin ince, orta ve kalın çap sınıflarına 

dağılımı  

 

Optimal kuruluĢ ortaya konulurken amaca uygun meĢcere tablolarının ya da büyüme 

modellerinin mevcut olup olmamasına göre de değiĢir. MeĢcere tablolarının varlığı halinde 

optimal kuruluĢlar bu tablolar yardımıyla, yok ise kesimlik ortalama artım yardımıyla belirlenir.  

 

2.1. Ormanlarda Optimal KuruluĢun Belirlenmesinin Önemi 

 

Nasıl ki dünya nüfusu giderek artıyor ve buna paralel olarak insanların ihtiyaçları artarak 

çeĢitleniyorsa, bu ihtiyaçlara cevap veren ekonomik iĢletmelerin de üretimlerini arttırmaları 

gerekmektedir. O halde, orman iĢletmelerinin de üretim kapasitelerini zaman içinde sürekli 

biçimde arttırmaları gerekmektedir. Ancak ormancılıkta üretimi sonsuza kadar artırmak mümkün 

değildir. 

 

Belirli bir ormandan alınması mümkün olan en yüksek hasılatın miktarı, yetiĢme ortamı 

faktörleri ile sınırlandırılmaktadır. Dolayısıyla ormancılıkta uygulanan teknik iĢlemlerin üretimi 

artırma üzerine yaptığı etki sınırlı kalmaktadır. Ormancılık, mevcut olan ormanı yetiĢme ortamı 

Ģartlarının imkan verdiği ölçüde en yüksek miktar ve kalitede hasılatı devamlı olarak verebilecek 

bir duruma getirmeye muktedirdir. Her aktüel ormanın bir optimal kuruluĢu ve statüsü 

dolayısıyla en yüksek miktar ve kalitedeki hasılatı devamlı olarak veren bir yapısı 

bulunmaktadır. Eğer bir ormanın optimal kuruluĢu grafik ve rakamlarla ifade edilebilirse, bu 

ormandan alınabilecek hasılatın en yüksek sınırı da belli olacaktır (Eraslan, 1961).  
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2.2. Koruma ve Hizmet Üretim Amaçlı ĠĢletilen Aynı YaĢlı ve Maktalı Ormanlarda 

Optimal KuruluĢun Belirlenmesi  

 

YaĢ sınıfları metodunda kullanılan idare süresi ve periyot uzunluğu; koruma ve hizmet üretim 

amaçlı iĢletilen ormanlar ile değiĢik çap ve kalitede yuvarlak odun elde etmek amacıyla iĢletilen 

ormanlarda farklı uygulanmaktadır. Koruma ve hizmet üretim amaçlı iĢletilen ormanlarda idare 

süresi daha uzun ve periyot aralığı daha geniĢ alınarak optimal kuruluĢ alan ve servet itibariyle 

ortaya koyulabilir. Koruma amaçlı iĢletme sınıflarında optimal ağaç servetleri hesaplanırken 

sadece sıklık derecesinin kararlaĢtırılması yeterli olmaktadır. Ana ve yan meĢcerelere ait 

miktarlar kararlaĢtırılan sıklık derecesi ile çarpılır.  

Sıklık dereceleri, yaban hayatı için 0,6; hidrolojik fonksiyon için %30 eğime kadar 0,6; %31-60 

için 0,8; daha fazla eğim için 0,90 olarak kabul edilebilir. Erozyon tehlikesinin çok fazla olduğu 

%100 den daha dik ve sarp arazilerde sıklık derecesi 1, yani odun üretim amaçlı iĢletme 

sınıflarına eĢit olarak alınmalıdır (Asan, 2009).  

 

Yapılan açıklamalara iki örnek 120 yıllık idare süresi ile iĢletilen ve ortalama boniteti III. sınıf 

olan 234,92 ha büyüklüğündeki koruma fonksiyonlu bir Karaçam iĢletme sınıfı için aĢağıda 

gösterilmiĢtir. Amaç göğüs yüzeyi yüksek olan ve erozyon kontrolü amacıyla iĢletilen bir 

Karaçam iĢletme sınıfının optimal kuruluĢu Tablo 2 de sayısal, ġekil 1 de grafiksel olarak 

gösterilmiĢtir. Aynı ormanın daha az göğüs yüzeyi gerektiren su üretim ya da yabanıl hayat 

fonksiyonlu bir iĢletme sınıfı için optimal kuruluĢları ise Tablo 3 ve ġekil 2 de verilmiĢtir.  

 

Tablo 2: 120 Yıllık Ġdare Süresi ve 30 Yıllık periyot Uzunluğu Ġle ĠĢletilen 234,92 ha 

Büyüklüğündeki III. Bonitet Erozyon Kontrolü Amacıyla ĠĢletilen Bir Karaçam ĠĢletme Sınıfının 

Optimal KuruluĢu (Anonim, 2002 sf 241den değiĢtirilerek). 
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I 1 – 30 30 136 3 4080 90 4170 58.73 7987 176 8163 

II 31 - 60 30 255 23 7650 690 8340 58.73 14976 1351 16327 

III 61 – 90 30 430 50 12900 1500 14400 58.73 25254 2937 28190 

IV 91-120 30 557 67 16710 2010 18720 58.73 32713 3935 36648 

Toplam 120 - - 41340 4290 45630 234.92 80930 8398 89328 
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ġekil 1: 120 Yıllık Ġdare Süresi ve 30 Yıllık periyot Uzunluğu Ġle ĠĢletilen 234,92 ha Büyüklüğündeki 

III.Bonitet Erozyon Kontrol Fonksiyonu Amacıyla ĠĢletilen Bir Karaçam ĠĢletme Sınıfının Optimal KuruluĢu  

Tablo 3: 120 Yıllık Ġdare Süresi ve 30 Yıllık periyot Uzunluğu Ġle ĠĢletilen 234,92 ha Büyüklüğündeki 

III.Bonitet Yabanıl Hayat (Ya da Hidrolojik) Fonksiyon Amacıyla ĠĢletilen Bir Karaçam ĠĢletme Sınıfının 

Optimal KuruluĢu (Anonim, 2002 sf 241den değiĢtirilerek). 

 
 

Periyotların 

120 Yıllık Ġdare Süresi Ġle ĠĢletilen 120 ha 

Büyüklüğündeki Bir ĠĢletme Sınıfı Ġçin 
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I 1 – 30 30 81.60 1.8 2448 54 2502 58.73 4792 106 4898 

II 31 - 60 30 153.00 13.8 4590 414 5004 58.73 8986 810 9796 

III 61 – 90 30 258.00 30 7740 900 8640 58.73 15152 1762 16914 

IV 91-120 30 334.20 40.2 10026 1206 11232 58.73 19628 2361 21989 

Toplam 120  - 24804 2574 27378 234.92 48558 5039 53597 
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ġekil 2: 120 Yıllık Ġdare Süresi ve 30 Yıllık periyot Uzunluğu Ġle ĠĢletilen 234,92 ha Büyüklüğündeki 

III.Bonitet Yabanıl Hayat (Ya da Hidrolojik) Fonksiyon Amacıyla ĠĢletilen Bir Göknar ĠĢletme Sınıfının 

Optimal KuruluĢu  

Yukarıdaki tablolarda erozyon kontrol iĢletme sınıfında amaç göğüs yüzeyi ve amaç serveti %100 

yani, normal hasılat tablosundaki değerler olarak alınmıĢtır. Yabanıl hayat ya da hidrolojik 

fonksiyonlu ormanlar için optimal kuruluĢlar ise, optimal servetleri %40 oranında azaltarak ve bir 

önceki tablodaki miktarların %60 ı alınarak hesaplanmıĢtır. 

 

2.3. Koruma ve Hizmet Üretim Amaçlı ĠĢletilen DeğiĢik YaĢlı ve DüĢey Kapalı Ormanlarda 

Optimal KuruluĢun Belirlenmesi 

 

DeğiĢik yaĢlı ve düĢey kapalı ormanlarda yaĢ ve alan önemini kaybederken; yaĢın yerini çap, yaĢ 

sınıfının yerini çap sınıfı, alanın yerini ise ağaç sayısı ve göğüs yüzeyi almaktadır. DeğiĢik yaĢlı 

ve düĢey kapalı seçme ormanlarında optimal kuruluĢlar hektardaki ağaç sayılarının çap 

basamaklarına dağılımları Ģeklinde ortaya konulmaktadır. Bunu için amaç çapı, çap basamağı 

geniĢliği ve bu çap basamağında bulunması istenen ağaç sayısının bilinmesi gerekmektedir. 

 

Hufnagl metotlarını hem ana amacı yuvarlak odun üretimi olan ormanlarda, hem de koruma ve 

hizmet üretim amacıyla iĢletilen ormanlarda uygulamak mümkündür. Aradaki tek fark, koruma 

ve hizmet üretim amaçlı iĢletme sınıflarında optimal kuruluĢlar belirlenirken ağaç sayılarının çap 

sınıflarına dağılımlarının amaç sıklık ya da göğüs yüzeyine göre yeniden hesaplanmasıdır.  

 

Açıklanan hususlara iliĢkin bir örnek 62 cm amaç çapı için Batı Karadeniz‘deki Göknar 

Ormanlarının II.Bonitet B KuruluĢ Tipi Ġçin Optimal MeĢcere Parametrelerinden yararlanılarak 

Tablo 4 ve 5 de verilmiĢtir (Asan, 2009). 
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Tablo 4: Batı Karadeniz‘de Ana Amacı Odun Üretimi Olan II.Bonitet B KuruluĢ Tipindeki 

Göknar Ormanında MeĢcere Parametrelerinin Çap Basamakları ve Sınıfları Ġtibariyle Optimal 

Dağılımı (62 cm Amaç Çapına Göre) 

Çap 

Basamakları 

Basamak 

Ortası Çapı 

 

Cm 

Ağaç 

Sayısı 

 

 

Ad./ha 

Göğüs 

Yüzeyi 

 

M²/ha 

Hacim 

 

M³/ha 

Hacim  

Artımı 

M³/ha 

8 – 11 10 216 1,687 7,776 0,432 

12 – 15 14 168 2,588 14,616 0,504 

16 – 19 18 134 3,407 25,460 0,804 

I. Çap Sınıfı - 518 7,682 47,852 1,740 

20 – 23 22 105 4,009 35,805 1,050 

24 – 27 26 82 4,356 45,182 1,148 

28 – 31 30 65 4,604 53,950 1,170 

32 – 35 34 51 4,611 60,945 1,122 

II. Çap Sınıfı - 303 17,580 195,882 4,490 

36 – 39 38 40 4,577 63,560 1,000 

40 – 43 42 31 4,328 63,116 0,899 

44 – 47 46 25 4,113 63,175 0,800 

48 – 51 50 19 3,836 57,627 0,684 

III. Çap Sınıfı - 115 16,854 247,478 3,383 

52 – 55 54 16 3,579 57,008 0,624 

56 – 59 58 12 3,096 50,916 0,516 

60 – 63 62 9 2.359 44,262 0,423 

IV. Çap Sınıfı - 37 9,034 152,186 1,563 

Toplam - 973 51,150 643,398 11,176 

 

Bu optimal kuruluĢun 0,60 sıklık derecesini gerektiren bir yabanıl hayat veya su üretim 

fonksiyonlu iĢletme sınıfındaki durumunu ortaya koymak için yapılacak iĢ, son dört sütundaki 

sayısal değerleri 0,6 ile çarpmaktır.  
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Tablo 5: Batı Karadeniz‘de Ana Amacı Yabanıl Hayat veya Su Üretimi Olan II.Bonitet B 

KuruluĢ Tipindeki Göknar Ormanında MeĢcere Parametrelerinin Çap Basamakları ve Sınıfları 

Ġtibariyle Optimal  Dağılımı (62 cm Amaç Çapına Göre) 

Çap 

Basamakları 

Basamak 

Ortası Çapı 

 

Cm 

Ağaç 

Sayısı 

 

Ad./ha 

Göğüs 

Yüzeyi 

M²/ha 

Hacim 

 

M³/ha 

Hacim  

Artımı 

M³/ha 

8 – 11 10 130 1,012 4,666 0,259 

12 – 15 14 101 1,553 8,770 0,302 

16 – 19 18 80 2,044 15,276 0,482 

I. Çap Sınıfı - 311 4,609 28,711 1,044 

20 – 23 22 63 2,405 21,483 0,630 

24 – 27 26 49 2,614 27,109 0,689 

28 – 31 30 39 2,762 32,370 0,702 

32 – 35 34 31 2,767 36,567 0,673 

II. Çap Sınıfı - 182 10,548 117,529 2,694 

36 – 39 38 24 2,746 38,136 0,600 

40 – 43 42 19 2,597 37,870 0,539 

44 – 47 46 15 2,468 37,905 0,480 

48 – 51 50 11 2,302 34,576 0,410 

III. Çap Sınıfı - 69 10,112 148,487 2,030 

52 – 55 54 10 2,147 34,205 0,374 

56 – 59 58 7 1,858 30,550 0,310 

60 – 63 62 5 1,415 26,557 0,254 

IV. Çap Sınıfı - 22 5,420 91,312 0,938 

Toplam - 584 30,690 386,039 6,706 
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3. Sonuç ve Öneriler  

 

Koruma ve hizmet üretim amaçlı iĢletilen aynı yaĢlı ve maktalı ormanlar ile değiĢik yaĢlı düĢey 

kapalı ormanların optimal kuruluĢlarının neĢekilde belirleneceği ile ilgili deyatlı bilgiler 

verilmiĢtir. Yapılan açıklamalar doğrultusunda, örnekler üzerinde grafik ve rakamlarla optimal 

kuruluĢun nasıl belirlendiği gösterilmiĢtir. Farklı orman fonksiyonlarını en iyi biçimde yerine 

getiren meĢcere kuruluĢları birbirinden farklı olması sebebiyle, optimal kuruluĢlarının da farklı 

olduğu verilen bu örnekler üzerinde ortaya konulmuĢtur.  

 

Son zamanlarda orman ürün ve hizmetlerine olan talebin artması aynı orman alanının aynı anda 

birden fazla amaca hizmet etmek üzere iĢletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunu sağlayabilmek 

için plan ünitelerinin süreci tam iĢletilmiĢ katılımcı yaklaĢımla fonksiyon haritalarnın 

oluĢturulması öne çıkmaktadır. Koruma ve hizmet üretim amaçlı olarak ayrılacak orman 

fonksiyonları için bu zamana kadar optimal kuruluĢlar ortaya konulmamıĢtır. Bu alanların 

iĢletme sınıflarına ayrılarak optimal kuruluĢlarının ortaya konulması ormanların topluma 

sunacağı sürekli ve kesintisiz hizmetler açısından son derece önelidir. 

 

Ana amacı koruma ve hizmet üretiminin sürekliliğini esas alarak planlama yapılırken sadece 

mevcut durumun dikkate alınması ve faydalanmanın buna göre düzenlenmesi plan ünitesinin 

potansiyel üretim gücünü doğru olarak yansıtamamaktadır. Sadece mevcut durum göz önünde 

bulundurularak yapılacak olan bir planlama orman amenajmanının verimlilik ilkesiyle de 

örtüĢmeyecektir. Planlayıcı önünde ulaĢabileceği bir hedef olmadan gerçekleĢtireceği plan ile 

iĢletme amacı için öngörülen optimal kuruluĢtan önemli ölçüde sapma göstereceği durumlarda, 

planlama sonucunda ormanı nereye götürdüğünü ve hedeften ne kadar uzakta bulunduğunu 

anlaması mümkün olmayacaktır. Planlayıcının elinde karĢılaĢtırma yapmayı sağlayacak bir veri 

olmadığı için yapılan düzenlemenin en iyi seçenek olduğu varsayılacaktır. Ormanlardaki optimal 

kuruluĢun belirlenmesi ile 

 Yapılan planlamanın varılmak istenen hedefe ne kadar yaklaĢtığı belirlenecek, 

 DeğiĢik alternatifleri deneyerek en uygun olanına karar verilebilecek 

 Planlama sonucunda ortaya çıkacak yeni durumu bu günden bilmek planlayıcı 

açısından son derece önemli olacaktır(Asan, 2011) 
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Özet 

Dünya üzerinde mevcut biyoçeĢitliliğin korunması öncelikle ekosistemlerin sağlıklı bir Ģekilde 

sürdürülebilirliliği için gereklidir. Bu aynı zamanda ekosistemlerdeki peyzaj estetiğinin de korunmasına 

yardımcı olur. Bilindiği üzere ekosistemler çok farklı canlı çeĢidinin cansız çevre ile oluĢturduğu bir 

birlikteliktir. Alan ölçekli koruma farklı habitat tiplerinden oluĢan ekosistemlerin ve dolayısıyla bu 

habitatlara bağımlı türlerin korunmasında faydalar yaratabilir. Günümüzde doğal habitatların insanoğlu 

tarafından tahrip edilmesi biyoçeĢitliliğin yok olmasında en önemli tehditler arasında yer almakta ve bu 

tehdit her geçen gün Ģiddetini daha da arttırmaktadır. Bu noktada, biyoçeĢitliliği korumada elde 

edebileceğimiz baĢarı Ģansını artırmak uygun yöntem ve metotlarla üretilmiĢ yönetim planları ile 

mümkündür. Bu konuda dünyada yapılan çalıĢmalar gün geçtikçe artmakta ve ulaĢılan bilgiler bu 

hedeflere ulaĢmada yön gösterici olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise bu konu ile ilgili yapılan 

çalıĢmalar oldukça sınırlı olup, elde edilen verilerden ulusal bir plan ortaya çıkarma hedefi oldukça 

uzaktadır. Ülke sathında yapılması gereken çalıĢmalar zaman ve maddi kaynak ile sınırlı olduğundan bilgi 

üretiminde yeterli sıçramayı henüz sağlayabilmiĢ değiliz. Bu konuda ormancılık sektörü üzerine düĢen 

görevleri tamamlayabilmek için pek çok çalıĢmaya önayak olmuĢtur. Ancak elde edilen envanterler 

halihazırda tamamıyla yönetim planlarına aktarılamamıĢtır. Özellikle ülkemiz ormanlarının sahip olduğu 

bitki biyoçeĢitliliği tam anlamıyla ortaya konulmamıĢtır. Orman denince akla ilk olarak bitki örtüsü 

gelmektedir. Ülkemizin yüksek bitki çeĢitliliği ve aynı zamanda habitat çeĢitliliği dikkate alındığında bu 

iĢlemlerin tamamlanması uzman ekiplerin mevcudiyetini gerektirmektedir. Bu konuda eğitim 

çalıĢmalarına da ayrıca önem vermek gerekmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Orman, Ekosistem, Bitki biyoçeĢitliliği, Türkiye 

 

Biodiversity Conservation and Monitoring in Forest Ecosystems 
 

Abstract 

Conservation of biodiversity on earth is primarily required for the sustainability of ecosystems in a 

healthy way. This also helps to protect ecosystems in landscape aesthetics. As is known, the type of very 

different living ecosystems formed a unity with non-living environment. Field-scale conservation can 

make benefits for conservation efforts of different habitat types and species dependent on certain habitats. 

Today, extinction of biodiversity, destruction of natural habitats by human beings is one of the most 

important threats and the severity of this threat can be felt with each passing day. At this point, 

biodiversity conservation can be obtained using appropriate methods and methods to increase chances of 

success made possible with management plans. Studies on this subject in the world day by day and the 

information accessed is used as a pointer to the direction in achieving these goals. But, In Turkey, studies 

on this subject is very limited, the data obtained is very far from the national goal of a plan to unearth. 

Work to be done throughout the country, with the time and financial resources are limited, the production 

of knowledge are not enough leap yet. On the forestry sector in order to complete its duties in this regard 

the study was initiated by many. However, forest inventories haven't been fully included to forest 

management plans. Plant biodiversity in the forests of our country to have fully realized that, especially 

not been set. When we speak of "Forest", plant cover appears first in our minds. High plant and habitat 

diversity of our country at the same time given the completion of these transactions involved the 

existence of specialist teams. This issue is highly important to the educational efforts. 

 

Key Words: Forest, Ecosystem, Plant biodiversity, Turkey 
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1. GiriĢ 

 

BiyoçeĢitliliği gözeten günümüz dünya ormancılığında, ekolojik yaklaĢımların yanında 

sürdürülebilir ekosistem ve meĢcere yönetim modellerinin de önemi giderek artmaktadır 

(BaĢkent, 1999). Bu modellerin oluĢturulmasında ekosistemlerin ve ormanları oluĢturan 

meĢcerelerin yapısal ve konumsal dinamiklerinin yanı sıra kompozisyon değiĢimlerinin 

belirlenmesi ve bu dinamiklerin birbirleriyle etkileĢimleri sonucu meydana gelen değiĢimlerin 

açığa çıkartılması ve mutlaka yorumlanması gerekmektedir. Bu konuda BaĢkent (1999), doğal 

ekosistemlerin yapıları, değiĢim süreçleri ve öğeleri arasındaki iliĢkilerin daha iyi kavranmasıyla 

bu sistemden planlı olarak yararlanma derecesinin de artacağını belirtmektedir. 

 

Sağlıklı ekosistemlerin oluĢturulması ve biyoçeĢitliliğin devamlılığının sağlanması fikri 

günümüz ormancılığını yalnızca odun üreten bir sektör olmaktan çıkararak ekosistemin diğer 

fonksiyonlarını da gözeten bütünleĢik bir bakıĢ açısına doğru yöneltmiĢtir. Bu amaçla son 

yıllarda ormanların sahip olduğu fonksiyonların ayrımları yapılmıĢ ve sınırları haritalanmaya 

baĢlanmıĢtır (Yolasığmaz, 1998, BaĢkent vd., 2008). Ancak, kendine koruma ve sürdürülebilir 

kullanım fonksiyonu içerisinde yer bulan bitkisel veriler henüz tam anlamıyla ekosistem 

uygulamaları içerisindeki yerini alamamıĢtır. Çünkü orman ekosistemleriyle ilgili günümüze 

değin oluĢturulan bitki listeleri, alandaki türlerin zenginliği hakkında genel bilgiler sunmalarına 

rağmen bitkisel tür çeĢitliliği ve değiĢimi hakkında yeterli bilgi sağlayamamaktadır. Aynı 

zamanda bitkisel tür çeĢitliliğinin dinamik bir yapı olan orman ekosistemleri içerisindeki yapısal, 

alansal ve konumsal değiĢimleri hakkındaki eksik veriler nedeniyle planlamalar çoğunlukla 

ekosistemi planlamaktan uzak kalmıĢtır (BaĢkent vd., 2005; Terzioğlu vd., 2010). Rey (1997) bu 

konuda ormancılara mevcut ve potansiyel türler hakkında bilgi edinilmesi gerektiğini, 

belirlenecek floristik birlikler sayesinde alanda yapılacak silvikültürel planlamaların daha da 

etkin olacağını bildirmektedir.  

 

Floristik birlikler ekosistemin bir grup özelliği taĢıyan birçok türünden oluĢurlar ve bu oluĢumda 

süksesyonun da büyük bir rolü vardır. Belirli süksesyon aĢamalarına dağılan bitkilerin 

oluĢturduğu bu gruplar farklı meĢcere tipleri içinde de farkederler. Orman ekosistemleri farklı 

geliĢim çağı ve kapalılıkta, geçmiĢten günümüze çok farklı ormancılık faaliyetlerinin etkisi 

altında kalmıĢ, her biri bitki kompozisyonu bakımından birbirinden belirgin Ģekilde farkeden pek 

çok meĢcere tipinden oluĢmaktadır. Bu yapıların içerisinde yer alan ağaçlandırma ve 

gençleĢtirme sahaları da orman ekosistemlerinin birer parçasıdır ve çok farklı türden ve sayıda 

bitki yayılıĢına ev sahipliği yaparlar. Bu bağlamda habitat farklılıklarını gözeten botanik 

çalıĢmalarıyla elde edilebilecek verilerin planlamalardaki etkinliğin arttırılmasında önemli bir rol 

üstleneceği aĢikârdır. Bu veriler aynı zamanda farklı planlama tekniklerinin oluĢturulmasında yol 

gösterici olarak kullanılabilir ve ekosistem bileĢenlerinin daha dengeli ve sürdürülebilir 

yönetiminin sağlanmasında katkılar sunabilir.  

 

 

 

 

2. Dünyada ve Türkiye’de BiyoçeĢitlilik 

 

Carl Linnaeus‘un 18. yüzyılın ortalarında 9000 bitki ve hayvan türü belirlemesinden 250 yıl 

sonra bu sayı 1,7 milyon canlı türüne ulaĢmıĢtır (Lévêque ve Mounolou, 2003). Bu örnek bize 

tür envanterinin henüz tam anlamıyla bitirilemediğini açıkça göstermektedir. Bu konuda yapılan 

tahminler ise 10 ile 100 milyon tür arasında değiĢmektedir. (Lovejoy, 1997; Lévêque ve 
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Mounolou, 2003). Dünya‘da mevcut türlerin envanterinin bitirilebilmesi için ise yaklaĢık 500 

yıllık bir süre öngörülmektedir (Magurran, 2004). 

 

Dünya üzerinde yaklaĢık 250.000-300.000 tohumlu bitki türü (Spermatophyta) bulunduğu 

belirtilmektedir (Hamilton ve Hamilton, 2006; Gibson ve Gibson, 2007). Mooney (2003), 

Raven‘e (1976) atfen bu sayının % 65‘inin (162.500) tropik ve yarı tropik bölgelerde yayılıĢ 

gösterdiğini bildirmektedir. Buna göre geri kalan % 35 (87.500) ılıman bölge bitkisinin % 

12,6‘sına, Dünya vasküler florasının ise % 4,4‘üne (11.014 takson, Güner vd., 2001) sahip olan 

ülkemizde küresel yokoluĢun etkilerinin azaltılabilmesi için biyoçeĢitliliği barındıran farklı 

ekosistemlerde pek çok çalıĢmanın yapılmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya karasal 

alanlarının % 30-35‘ini kaplayan (Thomas ve Packham, 2007) ve aynı zamanda bitki türlerinin 

yaklaĢık % 50‘sini barındıran orman ekosistemleri bu konuda, öncelikte ilk sırayı almalıdır. 

Özellikle de biyoçeĢitlilik bakımından önemli olan sıcak noktalarda bu çalıĢmalar 

yoğunlaĢtırılmalıdır. Bu alanlar tüm vasküler bitkilerin yaklaĢık % 44‘ünü barındırmaktadır 

(Lévêque ve Mounolou, 2003).  

 

Türkiye‘nin nerdeyse tamamı tanımlanan 3 sıcak bölge içerisinde kalmaktadır. Bunlar Kafkasya 

(1600 end.), Akdeniz Havzası (11.700 end.), ve Ġran-Anadolu (2500 end.) sıcak bölgeleridir 

(URL-2, 2009). Bu bölgelerin tümü endemizm bakımından büyük öneme sahiptir. Bu üç önemli 

biyoçeĢitlilik alanının kesiĢiminde bulunan Türkiye sahip olduğu 8988 tür ve 11.014 taksonla 

neredeyse tüm Avrupa kıtasının sahip olduğu zenginliğe sahiptir. Ayrıca dünya ölçeğinde 

bitkisel tür zenginliği bakımından tropik bölge ülkelerinin ardından 24. sırada yeralmaktadır 

(Caldecott vd., 1996). Bu zenginlik çoğunlukla farklı iklim ve topografya özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca ülkemizin buzul çağında oldukça korunaklı bir alan olması da 

çeĢitliliği artırıcı etki yapmıĢtır (Ekim ve Güner, 2000). 

 

3. BiyoçeĢitliliğin Tanımı ve BileĢenleri 

 

―Biyolojik ÇeĢitlilik‖ karasal, deniz ve diğer sulak ekosistemler gibi tüm kaynakların içerdiği 

yaĢayan organizmalar arasındaki çeĢitliliği ve bunların parçası oldukları ekolojik kompleksi 

(bileĢimi) ifade eder. Bu; türler içindeki, türler arasındaki ve türler ile ekosistemler arasındaki 

çeĢitliliği içerir (Heywood, 1995; Magurran, 2004). 

 

―Biyolojik ÇeĢitlilik‖ teriminin kullanımı uzun bir geçmiĢe sahiptir, fakat bu terimin popüler 

anlamda yükseliĢi ve günümüzdeki anlama ulaĢabilmesi 1980 yılında hazırlanan 3 makalenin 

yayınlanmasıyla baĢlamıĢtır. Lovejoy (1980a, 1980b) bu terimle ilgili bir tanımlamadan uzak 

durarak mevcut tür sayısı olarak değerlendirmiĢtir. Norse ve McManus (1980) ise bu terimin 

bağlantıda olduğu iki yapıyı ―genetik‖ ve ―ekolojik‖ çeĢitlilik olarak ortaya koymuĢlardır. 

―BiyoçeĢitlilik‖ ilk kez 1985 yılında bu konu ile ilgili ulusal bir forumun planlama toplantısında 

kullanılmıĢtır (Harper & Hawksworth, 1995; Eldredge, 2002). Son olarak, 1992 yılında Rio‘da 

imzalanan Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi ile birlikte biyoçeĢitlilik tanımı son halini almıĢtır.  

 

Bu sözleĢme, imza koyan ülkelere sahip oldukları doğal biyolojik kaynaklarını (flora, fauna, vs.) 

koruma ve de sürdürülebilir kullanma sorumluluğu yüklemiĢtir. SözleĢmeye taraf ülkeler 6. ve 7. 

maddelere göre; kendilerine ait korunması gerekli ve sürdürülebilir kullanımı önem arz eden 

biyolojik çeĢitliliğin bileĢenlerini tanımlamak, bu bileĢenlerin sürekliliğini sağlamak için gerekli 

izleme yöntemlerini oluĢturmak ve özellikle acil koruma önlemleri gerektiren türlerden elde 

edilecek verilerden yola çıkarak biyolojik çeĢitliliğin korunması konusunda belirli ilerlemeler 

kaydetmek zorundadırlar. Ayrıca, bu ülkeler biyolojik çeĢitliliğin korunması ve sürdürülebilir 
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kullanımı için ulusal stratejiler, planlar ve programlar geliĢtirmek ve bu planları mevcut sektörel 

planlarına dahil etmekle yükümlüdürler (Anderson vd., 1998; URL-1, 2005).  

 

BiyoçeĢitliliği tüm bileĢenleriyle ortaya koymak ve planlara yansıtmak oldukça zor bir iĢlemdir. 

Bu durumda biyoçeĢitliliği bölümler halinde araĢtırmak ve sonra bağlantıları kurmak daha kolay 

bir yöntemdir. Bu bağlamda bir ekosistemdeki biyoçeĢitlilik, dört ana bölümde incelenebilir;       

1) Genetik çeĢitlilik, 2) Tür çeĢitliliği, 3) Ekosistem çeĢitliliği ve 4) Ekolojik süreç çeĢitliliği 

(IĢık vd., 1997).  

 

Genetik çeĢitlilik (tür içi, türler arası), genlerin toplamıyla oluĢan genetik bilginin ortalama 

değeridir (IĢık vd., 1997). Yüksek genetik çeĢitlilik türlere değiĢen çevre koĢullarına uyumda 

geniĢ bir esneklik sunarken düĢük genetik çeĢitlilik izole olmuĢ popülasyonlarda türlerin yok 

olma riskinin artmasına neden olur (Anonim, 2001). Hesaplanan çeĢitlilik değeri aynı zamanda 

türlerin popülasyon seviyelerini ifade eder. Örneğin; ormana bağımlı türlerin düĢük seviyedeki 

nispi popülasyonları veya önemli derecede daralmıĢ yaĢam alanları o türlerin gen havuzu 

kaynaklarından önemli genetik karakterlerini (allellerini) kaybetme riskini artırır. Belirli habitat 

veya ekosistemlerin temsilcisi türlerin, doğal yayılıĢ alanlarındaki popülasyon seviyelerinin 

gözetilmesi, benzer alanlara bağlı diğer türlerin ve bunların alt popülasyonlarının bir 

göstergesidir. Dolayısıyla genetik çeĢitlilik iç içe yapılanmıĢ karmaĢık bir yapı arz etmektedir 

(IĢık vd., 1997).  

 

Tür çeĢitliliği, biyoçeĢitliliğin ikinci öğesidir ve türlerin sayısındaki veya filogenetik 

çeĢitliliğindeki değiĢim olarak açıklanabildiği gibi genel olarak bir bölgenin tür kompozisyonu 

olarak da tanımlanabilir. Tür çeĢitliliği küresel ölçekte düĢünüldüğünde ise dünyadaki yaĢamı 

temsil eder (Takacs, 1996). Ancak, tür çeĢitliliğini yalnız tür sayısı ile açıklamak tam anlamıyla 

yeterli değildir. Belirli bir bölge veya birimde bulunan türlerin sayısından baĢka mevcut türlerin 

nispi bollukları da değerlendirmelere katılır (Eldredge, 2002; Kılınç ve Kutbay, 2008).  

 

Tür çeĢitliliğinin zenginlik ölçütü, sadece tür sayısı değil, ekolojik sistem içinde bu türlerin yer 

aldığı taksonomik grup çeĢidi ile bunların içerdiği genetik bilgi derecesidir (IĢık vd., 1997). Bitki 

komünitelerindeki tür çeĢitliliğinin oluĢumuna yön veren iki önemli belirleyici vardır. Bunlardan 

ilki tür havuzudur. Bu terim, bir bölge için doğal olan ve ayrıca çevreden gelip o bölgeye 

yerleĢme kabiliyetine sahip tüm türleri kapsar. Ġkinci faktör ise yerel ekolojik bağlantılardır ki, 

bu özellik tür havuzunda bulunan türler içerisinden, birlikte bir komünitede var olabilecek 

türlerin seçilimine neden olur (Van Der Maarel, 2006). Seçilim sonucu belirli alanlara yerleĢen 

türlerin çeĢitliliğini hesaplamada konumsal ölçekte 3 farklı anlayıĢ ortaya atılmıĢtır (Whittaker, 

1972). Bunlar; alfa, beta ve gamma çeĢitliliklerdir. 

 

 Alfa çeşitlilik; belirli bir alandaki veya ekosistemdeki toplam tür sayısını ifade eder. Örneğin, 

bir orman veya alpin ekosistemindeki tür zenginliğinin (species richness) ifadesidir.  

 Beta çeşitlilik; farklı bölgeler veya ekosistemler arasında mevcut tür çeĢitliliğindeki değiĢim 

olarak ifade edilir. Bu çeĢitlilik için farklı ekosistemler karĢılaĢtırılır ve her bir ekosisteme 

özgü türler hesaba katılırken ortak bulunan türler değerlendirme dıĢı tutulur.  

 Gamma çeşitlilik ise daha kapsamlı bir ölçü sunar ve bir bölgede mevcut farklı 

ekosistemlerin sahip olduğu toplam tür çeĢitliliğini verir. Bu sayede coğrafi ölçekte 

çeĢitliliğin değiĢimini izlemeye olanak sağlar.  

 

Hunter‘ın (1999) alfa, beta ve gamma çeĢitlilik gösterimi (ġekil 1) incelendiğinde; ―a‖ ve ―b‖ bir 

ormanda (aynı habitatta) farklı yükseltileri tercih eden iki farklı türü simgelemektedir. Buradaki 
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çeĢitlilik alfa çeĢitliliktir. ―c‖ türü ise aynı adada ancak farklı bir habitatta yaĢamaktadır. Burada 

orman habitatı ile çayır habitatı arasındaki çeĢitlilik beta olarak adlandırılır. Gamma çeĢitlilik ise 

3 farklı türün (a, b, c) yaĢadığı ada ile ―d‖ türünün yaĢadığı diğer ada çeĢitlilik bakımından 

kıyaslanırsa ortaya çıkar. Bu çeĢitlilik coğrafik ölçekte çeĢitlilik olarak da isimlendirilmektedir. 

 

 
 
ġekil 1. Whittaker‘ın alfa, beta ve gamma çeĢitlilik gösterimi (Hunter, 1999). 

 

Ekosistem çeĢitliliği: Ekosistem, biyolojik üstünlük sınıflandırmasında komünite düzeyinden bir 

üst konumda yer alan ve canlılar ile cansız (fiziksel) çevreden meydana gelen iĢlevsel bir 

ekolojik sistemdir (Odum ve Barrett, 2008). Bir doğa parçası olan ekosistemler, sahip oldukları 

iklim, toprak, topoğrafik ve biyotik özellikleri bakımından birbirlerinden az çok farklılık 

gösterirler. Bu durumda ekosistem çeĢitliliğinden söz edilir. Ekosistem çeĢitliliği arttıkça, 

potansiyel olarak habitat (yaĢama ortamı) ve tür çeĢitliliği de artar. 

 

Ekosistemlerin belirli sınırları yoktur ve amaca göre mevcut sınırlar değiĢebilir. Örneğin, 

dünyamızın bütünü bir ekosistem olarak ele alınabildiği gibi, onun bir kıtası, bir kıtadaki bir 

bölge, bir bölgedeki akarsu havzası veya bir denizin herhangi bir kesiti bile bir ekosistem olarak 

nitelendirilebilir (IĢık vd., 1997). 

Ekolojik süreç çeĢitliliği: Bir ekosistemde, milyonlarca yıldan beri canlı ve cansız varlıklar 

arasında durmadan süregelen etkileĢimler mevcuttur. Bu etkileĢim ve iliĢkilerden en çok 

bilinenler avcı-av, parazitlik ve karĢılıklı fayda sağlama (simbiyozluk ve mutualizm) Ģeklinde 

olan iliĢkilerdir. Ayrıca çevredeki ekolojik hizmetlerin çoğu (su, oksijen, karbodioksit ve nitrojen 

döngüleri, vb.) canlı ve cansız varlıklar arasındaki iliĢkilerin bir sonucudur. Bunların tümüne 

ekolojik süreç (iĢlevler) çeĢitliliği adı verilmektedir (IĢık vd., 1997). Bu çeĢitlilik biyoçeĢitliliğin 

temel bir öğesi olup, ekosistemin iĢleyiĢini ve biyoçeĢitliliğin diğer parçaları arasında karĢılıklı 

dengenin oluĢturulmasını sağlamaktadır. Oldukça karmaĢık bir yapıya sahip olan ekolojik süreç 

çeĢitliliğinin anlaĢılması disiplinler arası çalıĢmalar sonucu mümkün olabilmektedir.  

 

Ekolojik süreçlerin izlenmesi asıl olarak, popülasyonların oluĢumunda büyük etkiye sahip olan 

ve komünitelerin kompozisyonundaki dinamikleri karakterize eden fiziki çevre Ģartlarındaki 

değiĢimin izlenmesiyle gerçekleĢtirilir (Iriondo vd., 2008). 
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3. BiyoçeĢitlilik Ölçümü ve Ġzlemede Kullanılan Göstergeler 

 

ÇeĢitlilik ölçümleri üç varsayıma dayanmaktadır. Bunlardan ilki tüm türlerin eĢit olduğu 

varsayımıdır. Yani belirli bir alanda önemli koruma değerine sahip olan veya varlığıyla toplum 

fonksiyonuna orantısız derecede katkı sağlayan türler diğer türlerle eĢit olarak değerlendirilir. 

Hesaplamalarda özel bir önem veya etkiye sahip değillerdir. Toplumdaki bir türün nispi bolluğu 

bir çeĢitlilik ölçümünde önemini belirleyen tek faktördür. Tür zenginliği (richness) ölçümlerinde 

türler arasında ayrım yapılmaz ve olağanüstü bol olan türler ile çok nadir olan türlere aynı 

Ģekilde davranılır. ÇeĢitlilik ölçümlerinde bir örnekteki türlerin ortalama benzerlikleri tanımlanır. 

Bu benzerlik familya bazında taksonomik seviyede incelendiğinde; aynı zenginliğe ve nispi 

bolluğa sahip olan fakat türlerin çeĢitli familyalara dağıldığı bir toplum, tek bir familyada 

toplandığı bir toplumdan çok daha zengin olacaktır. Ġkinci varsayımda ise; ―tüm bireyler eĢittir‖. 

Prensip olarak, bu ölçümlere göre anıt Picea orientalis ağacı ile ufak bir Fagus orientalis 

fideciği arasında hiçbir fark yoktur. Son olarak, biyolojik çeĢitlilik ölçümleri tür bolluğunun 

(species abundance) uygun ve karĢılaĢtırılabilir birimler kullanılarak kaydedildiğini varsayar 

(Magurran, 2004). 

 

Yapılan ölçümler genellikle karĢılaĢtırmalı analizlerde kullanılırlar. Akla ilk olarak; ―Farklı 

habitatlar veya orman parçaları birbirlerinden daha çeĢitli midir?‖ veya ―ÇeĢitlilik süksesyon gibi 

süreçler nedeniyle değiĢir mi?‖, değiĢir ise; ―Yükselti veya bakı bunda etkilimidir?‖ soruları 

gelmektedir. Tabii ki bu soruları arttırmak mümkündür. 

 

BiyoçeĢitliliğin ölçümü için pek çok yöntem geliĢtirilmiĢ olmasına rağmen, henüz uluslararası 

düzeyde kabul görmüĢ bütünleĢik bir sistem bulunmamaktadır. Teorik açıdan bakıldığında en iyi 

çözüm, bir sistemdeki biyoçeĢitliliğin tüm yönleriyle değerlendirilmesi olarak görülmektedir 

(Lévêque ve Mounolou, 2003). Bu konudaki araĢtırmalar devam etmekle birlikte mevcut 

ilerlemeler ve oluĢturulan göstergeler arazilerin yönetilmesinde değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır 

(Raison vd., 2000).  

 

BiyoçeĢitlilik ölçüm ve göstergeleri yönetim planlarında faydalı birer araçtırlar (Gaines vd., 

1999). Her bir ölçüm tek baĢına kullanıldığında çeĢitliliğin yönetilmesinde kesin bir yargıya 

ulaĢmada yeterli olamamasına rağmen alanların tanımlanması, izlenmesi ve karĢılaĢtırılması 

bakımından önemli bir metot oluĢtururlar. Yönetim planı gerektiren alanlar için yol gösterici 

olmalarının yanı sıra ekolojik yapının daha sağlıklı bir Ģekilde yönetilmesi, vejetasyonun genel 

gidiĢatının yansıtılması ve teknik ormancılık ya da silvikültürel uygulamalardan doğabilecek 

uyarı sinyallerinin belirlenebilmesi açısından önemlidirler (Hansen vd., 1991; Ehrlich ve Ehrlich, 

1992; Halpern ve Spies 1995).  

 

Biyolojik çeĢitliliği izlemek için farklı ölçeklerde ve seviyelerde çeĢitli göstergeler mevcuttur. 

Bu göstergeler doğru bir Ģekilde ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması yanı sıra güvenilebilir 

ve tekrarlanabilir de olmalıdır. Son yıllarda bu konu ile ilgili bilimsel düzeyde çeĢitli görüĢler 

ortaya atılmıĢ ve farklı bakıĢ açılarından biyoçeĢitlilik ölçüm ve değerlendirme metotları 

geliĢtirilmiĢtir (Roy ve Foote, 1997; Ricotta, 2004). Ancak bu modern metotların henüz tam 

anlamıyla son derece karmaĢık yapılara sahip olan çevresel sistemleri ve pek çok farklı değiĢkeni 

içeren ve çevreyle etkileĢim halinde olan ekosistemleri ve bunların alt sistemlerini 

açıklayabildiğini söylemek zordur. Çoğu zaman hesaplanması arzu edilen göstergeler o kadar 

karmaĢıktır ki çoğunlukla ölçümleri mümkün olamamaktadır (Müler, 2005).  
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BiyoçeĢitlilikle ilgili ana göstergelerin baĢında genetik çeĢitlilik, tür çeĢitliliği ve ekosistem 

çeĢitliliği gelmektedir (ġekil 2). Ayrıca son yıllarda kompozisyon çeĢitliliği, yapısal çeĢitlilik ve 

fonksiyonel çeĢitlilik değerlendirmeye tabi tutulan diğer göstergelerdendir (Duelli ve Obrist, 

2003).  

 

ġekil 2. BiyoçeĢitlilik göstergeleri (Duelli ve Obrist, 2003‘den değiĢtirilerek) 

 

Biyolojik çeĢitliliğin bileĢenleri arasında yer alan tür çeĢitliliği diğerlerine oranla daha kolay 

ölçülebilir olmasından dolayı ilk çalıĢmalar bu konuda yoğunlaĢmıĢtır. Bu yolla diğer 

bileĢenlerin de mantıksal temsili sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Lévêque ve Mounolou (2003) belirli 

bir alanda tespit edilen sayıca fazla türün daha geniĢ genetik, filogenetik, morfolojik, biyolojik 

ve ekolojik çeĢitlilik için iyi bir gösterge olduğunu belirtmektedir. Marques vd. (2005) ise 

özellikle gösterge değerlerinin birleĢtirilmesiyle elde edilecek tek bir gösterge değerinin alanların 

yönetiminde daha faydalı olabileceğini ve bu değerin ekolojik yapılar ile toplum yargısı 

arasındaki uyumun artırılmasında da kullanılabileceğini bildirmektedir. Ancak hiç Ģüphe yok ki 

tek bir formülle hesaplanması mümkün olmayan bu oldukça karmaĢık yapıları tek bir değerde 

toplamak anlamlı gözükmemektedir (Gaston ve Spicer, 1998). 

 

Bunların yanında tür ile doğrudan veya dolaylı iliĢkide bulunan ve koruma biyolojisi açısından 

önem taĢıyan çeĢitli göstergeler de mevcuttur. Alttür, varyete ve kültivarlar dahil olmak üzere 

türlerin yok olma risklerini değerlendiren tehlike kategorileri koruma listelerinin 

oluĢturulmasında büyük öneme sahiptir (IUCN, 2001; Duelli ve Obrist, 2003). Kırmızı listeler 

olarak adlandırılan bu veri tabanları bir ülkede neyin korunması gerektiğini belirtmeleri 

bakımından önem taĢırlar (Ekim vd., 2000; Çolak, 2001). 
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Bu doğrudan irtibatlı göstergelere ek olarak tür ile dolaylı iliĢkide bulunan göstergeler de 

mevcuttur. Bunlar baĢta doğal tür sayısı olmak üzere, yabancı (insan marifetiyle doğal 

habitatlarının dıĢına taĢınan türler) ve istilacı türler ile ekosistem amenajmanı ve korumanın 

planlanmasında etkin bir rol üstlenen gösterge, anahtar, bayrak ve Ģemsiye türler olarak 

sıralanabilir (Duelli ve Obrist, 2003).  

 

Anahtar türler, gerçekleĢtirdikleri faaliyetlerle bulundukları ekosistemlerde büyük bir etkiye 

sahiptirler. Bu türlerin popülasyonlarındaki herhangi bir değiĢim bulundukları ekosistem 

üzerinde büyük etki yapabilmektedir. Tek bir tohum yayıcı kuĢ türüne bağımlı bir ekosistemin 

bu kuĢ türünün alandan yok olmasıyla yapısal olarak değiĢime uğrayacağı öngörüsü buna örnek 

olarak verilebilir. Şemsiye türler, belirli bir habitata veya alana gereksinim duyarlar. ġemsiye 

türün hayatiyetini devam ettirebileceği miktarda bir alanın korunması durumunda bu türle 

birlikte yaĢayan diğer canlıların da korunacağı ilkesinden yola çıkılır. Burada, türün nadir olma 

durumu ile insan müdahalelerine karĢı duyarlılığı Ģemsiye türün seçiminde önde gelen iki 

faktördür (Fleishman vd., 2000). Bayrak türler ise, koruma amacına ulaĢmak için yerel halkı 

bilinçlendirme çalıĢmalarında kullanmak ve bu faaliyetleri gerçekleĢtirmek için gereken finansal 

kaynakları sağlamak için stratejik olarak seçilirler. Gösterge türler, ya toplum kompozisyonunu 

temsil etmesi için ya da çevresel değiĢiklikleri yansıtması için kullanılırlar. Bu nedenle, 

izlenmesi gerçekleĢtirilen herhangi bir çevresel soruna gecikmeksizin tepki verebilen türlerden 

seçilirler (Mace vd., 2006).  

 

Tüm bu göstergeler planlayıcılara küresel destek sağlaması bakımından önemlidirler. Bu sayede 

koruma hedeflerini ve varılan sonuçları kolaylıkla ve anlaĢılabilir bir Ģekilde topluma 

aktarabilme imkânı doğar. 

 

BiyoçeĢitliliğin korunması çoğunlukla milli parklar veya diğer çevre koruma alanları yoluyla (in-

situ) sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Bu gayretler, planlı koruma hedefleri veya hedef türler 

içermemelerine rağmen alanlardaki insan yıkımını azaltmaya yönelik olumlu sonuçlar 

vermiĢlerdir. Bazı kuruluĢların tohum toplama ve depolama çalıĢmaları ile sayıları gün geçtikçe 

artan botanik bahçeleri ve arboretumlar da bitkiler için alan dıĢında koruma (ex-situ) 

faaliyetlerinden birkaçıdır. Ancak (in-situ) korumanın nasıl yapılacağı ve hangi göstergelerden 

yola çıkılabileceği henüz hala tartıĢılmaktadır.  

 

Noss (1999), seçilen türlerin popülasyonlarını izlemenin daha doğru olduğunu, bir türü birey 

bazında izlemektense o türe ait tüm popülasyonu izlemenin daha verimli sonuçlar doğuracağını 

bildirmektedir. Noss bu fikirden hareketle orman ekosistemlerinde izlenmesi düĢünülen türleri 

çeĢitli baĢlıklar altında toplamıĢtır. 

 

Alan bakımından sınırlı türler; popülasyonların canlılığını korumak için büyük yama boyutları 

gerektiren türlerdir. 

Tohum yayılıĢı sınırlı türler habitat yamaları arasında hareket yeteneği sınırlı olan, ya da bunu 

gerçekleĢtirmek için çalıĢırken yüksek bir ölüm riski ile karĢı karĢıya kalan türler. Örnek olarak; 

uçuĢ yeteneğine sahip olmayan orman içine bağımlı böcekler, semenderler, küçük orman 

memelileri ve avlanma nedeniyle veya orman içi yollarda kaza ile ölen büyük memeliler. 

Yiyecek kaynağı sınırlı türler kısa süreli besin kaynaklarına bağımlı türlerdir. Kaynaklar 

arasında iri ölü ağaçlar, nektar kaynakları ve meyveler yer alır. Örneğin, sinek kuĢu, meyveci 

kuĢlar, ağaç oyuklarında yuvalayan kuĢlar ve memeliler. 
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Süreç sınırlı türler; sel, yangın, otlatma düzeyi gibi bazı ekolojik süreçlerin karakteristik 

özelliklerine, sıklığına, seviyelerine ve zamanlamasına duyarlı türlerdir. Örnek olarak çimlenmek 

için yangına bağımlı bitki türleri verilebilir. 

Anahtar türler; varlığı bir ekosisteme orantısız Ģekilde fayda sağlayan türlerdir. 

Dar yayılıĢlı endemik türler; çok küçük coğrafik alanlara sıkıĢmıĢ türlerdir.  

Bayrak türler; dev panda örneğinde olduğu gibi koruma çabalarını gerçekleĢtirebilmek için 

kamuoyu desteğini teĢvik etmekte kullanılırlar. 

  

Takip edilmesi gereken popülasyonlar da çoğunlukla takibi en zor yapılabilenlerden olmaktadır 

(Noss, 1999). Bu nedenle uluslararası kuruluĢlarca günümüze değin yapılan izleme 

çalıĢmalarının iĢin baĢlangıcındaki beklentilerin ne kadarını karĢıladığı henüz tam olarak 

bilinememektedir (Newton ve Kapos, 2002).  

 

Newton and Kapos (2002) araziden alınan bilgilerin habitatlarla iliĢkilendirilerek kategoriler 

halinde özetlenebileceğini öne sürmektedir. Örneğin tür zenginliğinin belirli sayıdan fazla ağaç 

türü içeren orman alanlarını temsil için kullanılması veya orman parçalanmalarını temsilen 

orman alanlarının sahip olduğu belirli parçalanma endeks değerlerinin kullanılması gibi. Hiç 

Ģüphesiz bu yaklaĢım, sonuçların haritalanmasına olanak sağlayacak ve bilgilerin birbirleriyle 

iletiĢimini ve entegrasyonunu kolaylaĢtıracaktır. Bu metot ayrıca izleme ve raporlama faaliyetleri 

için farklı ölçeklerde veri elde edilmesine yardımcı olacaktır.  
 

BiyoçeĢitlilik ile ilgili pek çok bilgi değerlendirmelere konu edilmektedir. Bunlar genel ve 

detaylı karakteristik bilgiler olmak üzere iki grupta incelenebilir. Genel karakteristik bilgiler 

arasında alanın bulunduğu mevkii (lokalitesi), yükselti, yönetim metodu, orman tipi ve meĢcere 

yaĢı sayılabilir. Bunlar çoğunlukla coğrafi özelliklerle, meĢcerelerin genel özelliklerinden oluĢur. 

Detaylı karakteristik bilgiler ise; ağaç, çalı ve otsu türler ile bu türlerin toprak yüzeyini kaplama 

oranları, ortalama meĢcere göğüs yüzeyi (DBH), meĢcere yüksekliği, tepe çatısının örtme 

derecesi gibi bilgilerdir. Bunlar da meĢcere yapısı ve bitki kompozisyonu ile ilgili bilgilerden 

oluĢur (Tablo 1, 2).  
Tablo 1. BiyoçeĢitliliğin kompozisyon, yapı ve fonksiyon elemanlarının ölçümü için araziden 

toplanabilecek temel değiĢkenler (Angelstam ve Dönz-Breuss, 2004).  
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DeğiĢkenler Elemanlar 

Kompozisyon  DeğiĢik çap sınıflarında yer alan tüm canlı ağaç türlerinin hektardaki hektardaki gögüs 

yüzeyleri 

  Farklı çap sınıflarında ve çürüme aĢamalarında bulunan dik ve yatık ölü ağaçların 

hektardaki gögüs yüzeyleri 

  Özellikli sarkık likenler (20 cm) ve göze çarpan liken türleri (Lobaria spp.) 

  Dik veya yatık kabuksuz odunlardaki böcek iĢaretleri (çıkıĢ delikleri) 

  Özellikli omurgalıların doğrudan veya dolaylı iĢaretleri (orman tavuğu, ağaçkakan, vb.) 

Yapı  Tepe çatısı yüksekliği 

  Otsu vejetasyon ile toprağı örtme oranları tarafından belirlenen alan tipi 

  MeĢcere yapısı 

  Dikey katmanlanma 

  Ağaç yaĢı yapısı 

  Ağaç rejenerasyonu 

  Çalı türleri 

  Önemli mikrohabitatlarda bulunan özel ağaçlar (örneğin kovuklu ağaçlar) 

Fonksiyon  Arazi yönetimi 

  Arazinin terk edilmesi (hasat kütükleri ve arkeolojik özellikler) 

  Abiyotik süreçler (yangın, sel, rüzgar) 

  Biyotik süreçler (kav mantarı veya kabuk böceği salgınları) 

  Memeli otoburların hasarı (kabuk soyma, vb.) 

  Yırtıcılık (etoburlar)  

  Ġnsan müdahaleleri 

 
 

Tablo 2. Ilıman yaprak döken orman ekosistemlerinin restorasyonu, yönetimi ve değerlendirilmesinde 

kullanılan ekolojik öznitelikler (Keddy ve Drummond 1996).  
 

Öznitelikler Potansiyel değerler 

Ağaç boyutu  YaĢlı ormanlar, nispeten yüksek sayıda büyük ağaçlar ile karakterize 

olma eğilimindedir.  

Tepe çatısının kompozisyonu 

 

Olgun ormanlar nispeten sadece birkaç gölgede dayanıklı tür tarafından 

egemen olma eğilimindedir. Süksesyon ormanları ise ıĢık ağaçları da 

dahil olmak üzere daha çok sayıda ağaç türünü bünyesinde barındırır. 

Odunsu atıklar DevrilmiĢ kütükler, budaklar, ve büyük dalları içerir. KuĢlar, 

memeliler, omurgasızlar ve mantarlar da dahil olmak üzere birçok 

organizma için önemli bir habitat bileĢenidir.  

Otsu tabaka 

 

Ilıman zondaki geniĢ yapraklı ormanlar çeĢitlilik bakımından zengin bir 

otsu bitki örtüsü ile karakterize edilirler. Bu zenginlik odun üretimi ve 

özellikle otlatmaya duyarlı olabilir. 

Epifitler, karayosunları ve likenler Gizli eĢeylilerin zengin çeĢitliliğe sahip komüniteleri (yosun ve 

likenler) özellikle hava kirliliğinden etkilenmemiĢ ve müdahale 

görmemiĢ nemli ormanlarda ağaçların gövdeleri ve dalları üzerinde 

bulunabilirler.  

Yaban hayatı ağaçları Pek çok kuĢ, memeli, ve omurgasız için özel yaĢam alanı özellikleri 

olan (örneğin, yuvalama, tüneme veya yiyecek arama alanları gibi) 

ağaçlar gerekir. GeniĢ çaplı budaklara sahip dik duran ölü ağaçlar ve 

gövdesi kovuklu canlı ağaçlar özellikle önemlidir. Bu ağaçlar ise belirli 

habitatlarla özdeĢleĢmiĢ olabilir. Doğal yaĢlı ormanlar her 10 hektarda 

4 yaban hayatı ağacı ile karakterize edilirler. 

Mantar Ilıman ormanlar genellikle, ayrıĢma ve besin döngüsünde kritik bir rol 

oynayan büyük mantarların çeĢitli toplulukları tarafından karakterize 

edilmektedir. Pek çok ılıman bölge ağacı besin alımına yardımcı olan 

ve birçok diğer organizmalar için de önemli bir besin kaynağı oluĢturan 

ektomycorrhizal mantarlarla birlik oluĢtururlar. Mantar topluluklarının 

kompozisyonu hala tam olarak belgelenmiĢ değildir, ancak yaĢlı 

ormanlardaki mantar türü sayısı hektarda 100 türü aĢabilir. 

KuĢlar KuĢ komünitelerindeki kompozisyon orman yamalarıyla doğrudan 

bağlantılıdır. Bazı türler geniĢ orman parçalarına bağımlıdırlar. 
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Etoburlar 

 

Büyük etoburlar besin zincirinin en üstünde olma eğilimindedirler ve 

onların varlığı sağlam bir gıda ağının göstergesidir. Bunlar otobur 

sayılarını kontrol altında tutmakta önemli bir rol oynayabilir. Böylelikle 

otoburların aĢırı otlamasının önüne geçilmiĢ olunur. Büyük etoburlar 

açıkça ılıman ormanların çoğunda yok edilmiĢtir ve bu nedenle 

restorasyon faaliyetlerinde ulaĢılması gereken bir hedef olarak kabul 

edilmesi gerekebilir. 

Orman alanı Pek çok alanda, insan faaliyetinin bir sonucu olarak orman yolları doğal 

alanları sürekli parçalamıĢtır. Parçalanma, tür çeĢitliliğini azaltır ve 

kalan ormanlarda tür kompozisyonunu değiĢtirir. Memeliler ve kuĢlar 

büyük bölgesel gereksinimleri nedeniyle en çok etkilenenlerdendir. Bir 

ormanın türlerin tamamını içerebilmesi için bu türlerin ihtiyacını 

karĢılayabilecek yeterli büyüklükte olması gerekir. (100.000 ha)  
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Özet 
Orman ekosistemleri; içinde barındırdığı ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler ve diğer canlı grupları ile birlikte 

çeĢitli olumsuzluklarla karĢı karĢıyadır. Ekosistem üzerindeki geri dönülmesi mümkün olmayan yanlıĢ 

uygulamalar neticesinde ormanların yapısı giderek bozulmakta, doğal orman alanları doğrudan insan 

etkisi ile ya da dolaylı olarak insanın neden olduğu olumsuz çevre koĢulları nedeni ile gün geçtikçe 

azalmakta veya tahrip olmaktadır.  

 

Ülkemizin de içinde bulunduğu ılıman zondaki ormanların büyük bir bölümü ilk ormanların kesilmesi 

veya tarım alanlarının terk edilmesi ile geliĢen sekonder ormanlardır. Bu verimli bölgede insanların 

yerleĢimi çok eski dönemlere uzanır ve geçmiĢten günümüze değin süregelen insan faaliyetleri bölgenin 

biyolojik çeĢitliliği üzerinde önemli etkiler yapmıĢtır. Var olan pek çok doğal ekosistem yok edilmiĢ ve 

geriye kalan habitatların büyük bir kısmı da parçalanmıĢtır. Ilıman zon ormanlarının yanı sıra dünya 

biyolojik çeĢitliliğinin yaklaĢık %70‘ini ihtiva eden tropik bölge ormanları da aynı tehlike ile karĢı 

karĢıyadır Bu nedenle günümüzde habitat parçalanmaları biyolojik çeĢitliliğin en büyük tehdidi olarak 

kabul edilmektedir. Orman ekosistemlerinde parçalanma ya habitatların tamamen kaybı, ya parça 

boyutlarının küçülmesi ya da parçaların konumsal izolasyonlarının iyice artması Ģeklinde seyredebilir. 

Orman ekosistemlerindeki bu parçalanma; yeterli suyun sağlanamaması ve kalitesinin bozulması, zengin 

ve sağlıklı orman habitatlarının yok olması, rekreasyon, kereste ve diğer orman ürünlerinden sağlanan 

ekonomik gelirin azalması ve sellerin artması gibi ekosistemin imkanlarının bozulmasına neden 

olmaktadır. Ayrıca biyolojik çeĢitliliği azaltmakta ve istilacı egzotik türlerin giriĢini artırmaktadır.  

 

Bu bildiri ile orman ekosistemlerinde habitat parçalanmaları ve kenar etkisi, parça Ģekillerinin nasıl 

değerlendirileceği, bunların biyolojik çeĢitlik üzerine nasıl etkide bulunduğu ve parçalanmanın 

engellenmesi için ne gibi önlemler alınabileceği üzerinde durulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Habitat parçalanmaları, kenar etkisi, parça Ģekli, biyolojik çeĢitlilik 

 

Habitat Fragmentations and Its Effects on Biological Diversity in Forest Ecosystems 

 
Abstract 

Forest ecosystems include trees, shrubs, herbaceous plants and other living groups are faced with a 

variety of negativity. As a result of the irreversible wrong practices on ecosystems, forest structures 

becoming more disturbed and natural forest areas have been destroyed or decreased gradually due to 

direct or indirect human impact. 

 

Most of the forests in the temperate zone in which contains our country are secondary forests that 

developed after logging of primeval forests or abandonment of agricultural lands. Settlement of people in 

these productive and hospitable regions has a long history and has had dramatic impacts on biological 

diversity. Many ecosystems and organisms have been entirely eliminated, and most remaining examples 

of natural ecosystems are fragmented and highly modified. In addition to temperate forest, tropical forests 

which contain 70 % of global biodiversity are also faced with this danger. Therefore, habitat 

fragmentation today is considered the biggest threat to biodiversity. This fragmentation in forest 

ecosystem can have negative and irreversible effects on local environments like loss of rare critical 

habitats, changes in hydrology and microclimate, reduced water quality, loss of economic benefits which 
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obtained from timber and other forest products and increased flooding. Moreover, fragmentations reduce 

biodiversity and increase exotic invasive species in habitat. 

 

In this study, habitat fragmentations, patch creation, patch shapes and edge effect in forest ecosystems 

were examined. Also patch shape impacts on biodiversity were evaluated and made some 

recommendations on what precautions can be focused on in order to prevent fragmentation. 

Key words: Habitat fragmentations, edge effect, patch shape, biological diversity 

 

1.GiriĢ 

 

Biyolojik çeĢitlilik insan yaĢamı için temel olan ürün ve hizmetleri sağlamakta ve ekosistemlerin 

sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte faydaları hakkında 

bilinçlenmenin artmasına rağmen biyolojik çeĢitlilik, insan kaynaklı değiĢikliklerin neden olduğu 

baskılardan dolayı Ģüphe götürmez bir Ģekilde tehdit altındadır. Bu tehdidin öncelikli olarak ele 

alınmasını gerektiren üç temel olumsuz koĢul vardır. Ġlk olarak insan nüfusunun aĢırı derecede 

artıĢı çevreyi her geçen gün artan bir oranla tahrip etmektedir. Ġkinci olarak bilim biyolojik 

çeĢitliliğin, insanların karĢı karĢıya olduğu olumsuzlukların ve çevre zararlarının etkisini 

azaltacak yeni kullanım alanlarını tespit etmektedir. Son olarak da doğal habitatların tahrip 

edilmesinden dolayı biyolojik çeĢitliğin büyük bir bölümü geri dönülemez bir biçimde 

kaybolmaktadır (Wilson, 1988; Hester ve Harrison, 2007). 

 

1992 yılında Brezilya‘nın Rio de Janerio kentinde gerçekleĢtirilen Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi'nde biyolojik çeĢitliliğin azalmasının önemli bir sorun olduğu ve bu azalmanın 

uluslararası çaba sarf edilmeden önlenemeyeceği kabul edilmiĢtir. Zirve, Türkiye‘nin de taraf 

olduğu Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi‘nin de aralarında bulunduğu önemli küresel sözleĢmelerin 

imzalanmasıyla sonuçlanmıĢtır. Bu sözleĢmenin hedefi, biyolojik çeĢitliliğin korunmasını, 

sürdürülebilir kullanımını ve uygun teknoloji transferi yolu ile genetik kaynaklardan elde dilen 

faydaların dengeli bir Ģekilde kullanımını sağlamaktır (Uzun ve ark., 2003; URL-1). 

 

―Biyolojik ÇeĢitlilik‖ karasal, deniz ve diğer sulak ekosistemler gibi tüm kaynakların içerdiği 

yaĢayan organizmalar arasındaki çeĢitliliği ve bunların parçası oldukları ekolojik kompleksi 

(bileĢimi) ifade eder. Bu, türler içindeki, türler arasındaki ve türler ile ekosistemler arasındaki 

çeĢitliliği içerir (Maguran, 2004). Buna göre biyolojik çeĢitlilik; genetik çeĢitlilik, tür çeĢitliliği 

ve ekosistem çeĢitliliği olmak üzere üç grupta incelenebilir. Ayrıca bunlara ek olarak ekolojik 

süreçler çeĢitliğinden bahsetmek gerekir ki bu iĢlevsel bir öğedir ve biyolojik çeĢitliliğin yapısal 

parçaları arasındaki çok karmaĢık nitelikli ekolojik bağlantıları oluĢturmakla birlikte canlıların 

yaĢadığı ortamların bir bütünlük içerisinde görev yapmasını da sağlamaktadır (IĢık ve ark., 

1997).  

 

Biyolojik çeĢitlilikten bahsedildiğinde akla ilk gelen tür çeĢitliliğidir. Tür çeĢitliliği kısaca, 

orman veya sulak alan gibi belirli bir ekosistemdeki türlerin sayısını ifade eder. Ancak bir 

ekosistemin sayıca çok tür içermesi çeĢitlilik açısından zengin olduğunu göstermez. Türlerin 

sayısı kadar, doğadaki bollukları, endemik veya nadir olma durumları da tür çeĢitliliğini 

değerlendirirken büyük önem arz eder.  

 

Her bir tür coğrafik olarak sürekli olmayan, dağınık alanlarda yayılıĢ gösterir. Bir türün yayılıĢı 

ne kadar kesintili olursa o türün yok olma riski de o derece yüksektir. Bir türün yayılıĢ alanının 

dağınıklığı o türün konumsal dağılımı ve ekolojik gereksinimleri ile ilgilidir. Bu durumun 

sonucu olarak türün yok olma riski yayılıĢ alanındaki parçalanmanın derecesiyle ve bu yolla 

ekolojisi ile ilgilidir. Türler nadir veya çok yaygın yayılma kaynaklarına sahipse veya iklim ve 
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besin kaynakları ciddi Ģekilde kısıtlıysa daha parçalanmıĢ bir yayılıĢ alanına sahip olurlar. 

Türlerin yayılıĢ alanındaki parçalanmanın artması izole olmuĢ popülasyonların artmasına bu da 

lokal popülasyonların yok olma riskinin artmasına dolayısıyla da türlerin küresel olarak yok 

olmasına neden olabilmektedir. Aynı cinse ait iki farklı türü ele alacak olursak bu türlerden 

yayılıĢ alanı coğrafik olarak daha fazla parçalanmıĢ olanın yok olma riski de daha yüksektir 

(McKinney ve Drake, 1998). 

 

20. yüzyılın ikinci yarısında, türlerin yok olma oranın dünya tarihinde görülmemiĢ bir seviyeye 

ulaĢtığı ve bazı yazarlar tarafından da dünyanın altıncı önemli yok oluĢ (nesil tükenmesi) 

olayının yaĢandığı öne sürülmüĢtür. Günümüzdeki biyolojik çeĢitlilik krizinin sorumlusu,  dört 

önemli insan etmenli süreçtir: 1) avlanma ile türlerin aĢırı istismarı; 2) habitatların kalitesinin 

düĢmesine neden olan çevresel bozulma; 3) egzotik türlerin giriĢi ve 4) habitatların parçalanması. 

Bu her bir sürecin biyolojik çeĢitliliğin kaybına neden olan nispi katkısı kesin değildir ancak 

habitat parçalanmalarının tür çeĢitliliğinin en önemli tehditlerinden bir tanesi olabileceği öne 

sürülmektedir (Honnay ve ark. 2004). 

 

Habitat parçalanması geniĢ alanlar kaplayan, sürekli bir habitatın, ekosistemin veya arazi 

kullanım Ģeklinin daha küçük parçalara ayrılmasıdır ki bu arazi değiĢimindeki pek çok konumsal 

süreçten biri olarak düĢünülmektedir. Habitat parçalanması baĢlıca ağaç kesimi, orman 

alanlarının tarım alanlarına dönüĢtürülmesi ve yerleĢim yeri açma gibi insan faaliyetlerinden 

kaynaklanabileceği gibi yangın, sel Ģeklindeki doğal süreçlerden dolayı da meydana 

gelebilmektedir (URL-2). 

 

1.1.Habitat Parçalanmaları ve Kenar Etkisi 

 

Habitatların parçalanma süreci baĢlıca üç bileĢeni kapsamaktadır; 1. Habitatların tamamen kaybı, 

2. Parça boyutunun azalması ve 3. Kalıntı habitatlar arasındaki konumsal izolasyonun artması 

(Honnay ve ark. 2004). Ayrıca habitatların parçalanmasının neticesinde birbiriyle iliĢkili üç 

sonuç oluĢmaktadır: Doğal vejetasyonun miktarında azalma; kalan vejetasyonun parça 

kalıntılarına veya yamalara ayrılması ve kaybolan vejetasyonun yerine yeni arazi kullanım 

Ģekillerinin oluĢması. Bu üç süreç birbiriyle yakından iliĢkilidir ve türler ya da topluluklar 

üzerindeki etkilerini ayrı ayrı değerlendirmek oldukça güçtür (Bennett ve Saunders, 2010). 

 

Parçalanma sürecinin ilk sonucu olan habitatların tamamı ile kaybı doğrudan türlerin yok 

olmasına nenden olmaktadır. Bununla birlikte habitat parçalarının alanının azalmasının ve 

izolasyonun artmasının tür çeĢitliliği üzerindeki rolü, çok daha karmaĢıktır ve ekolojik 

araĢtırmaların ana konusu olmuĢtur. Küçük habitat parçaları yalnızca küçük popülasyonlar 

içerebilir, buna karĢılık izole olmuĢ habitat yamaları (parçaları) diğer parçalardan göç alamaz 

veya veremezler. Parçanın habitat kalitesi optimumda kalsa bile eğer popülasyon belirli bir 

boyutun altında kalırsa türler yok olma tehdidine çok daha fazla maruz kalırlar. Eğer bu küçük 

popülâsyonlar kendi aralarında izole olurlarsa yok olma ihtimalinin artacağı sanılmaktadır. Yok, 

olma sonucu boĢalan bir parçanın tekrar kolonize olması mümkün olmadığından bu parçaların 

kurtarılmasını sağlamak için bireylerin diğer parçalarla birleĢerek tekrar koloni haline gelmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden, popülasyonların, yama boyutu ve izolasyonu belirli bir eĢik değerine 

ulaĢtığında, yok olması beklenir (Honnay ve ark. 2004).  

 

Parça alanının azalmasının ikinci önemli sonucu var olan türlerin popülasyon boyutuyla iliĢkili 

değildir; habitat parçasının kenar uzunluğunun nispi artıĢı ile iliĢkilidir ki bu olumsuz kenar 
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etkisinin parçanın içine ilerlemesine izin verir ve var olan türlerin hayatiyetini etkiler. Kenar 

oluĢumunun sonuçları birincil (ana) ve ikincil (tali) sonuçlar olarak değerlendirilebilir (ġekil 1). 

 

 
 
ġekil 1. Kenar oluĢumunu takiben sonuçları ve süreçleri içeren diyagram (a) yeni oluĢmuĢ bir kenar ve (b) 

daha eski bir kenar. Kutuların içerisindeki yukarı ve aĢağı oklar sırasıyla azalıĢı ve artıĢı simgeler. 

Abiyotik ve Biyotik değiĢimler (Üçgenlerin yüksekliği kenar etkisinin büyüklüğünü  [KEB] ve geniĢliği 

kenar etkisinin mesafesini [KEM]) yeni oluĢmuĢ bir kenarda güçlüdür (a) ve daha eski kenarlarda daha 

keskin, daha zayıf veya daha uzun olabilirler, Ģekilde ―keskin, yumuĢak ve geniĢlemiĢ‖ ifadeleriyle 

belirtilmiĢtir (b). Keskin kenar süregelen kenarlarda yoğun bir vejetasyon örtüsünün geliĢimini, kenar 

yumuĢaklığı yeni oluĢan kenarlarda kenar etkisinin azlığını ve geniĢlemiĢ kenar zamanla kenar etkisinin 

artıĢını temsil etmektedir (Harper ve ark, 2005). 

 

Ana sonuçlar kenar oluĢumu etkilerinden anında ve doğrudan meydan gelmektedir. Ormanlarda, 

ana sonuçlar; ağaçların ve vejetasyon örtüsünün zararını, toprağın ve orman örtüsünün 

kesilmesini, polen ve tohumların yayılmasının artmasını ve evapotranspirasyonun, besin 

zincirinin ve ayrıĢmanın değiĢimini kapsar. Bu ekolojik süreçler orman yapısındaki değiĢimler 

(tepe çatısının örtüĢü, ağaç yoğunluğu, devrik ağaçlar, yaprak alanı, ve bitkisel biyokütleyi 

içerir) gibi ana yapısal sonuçların iĢleyiĢinden sorumludur (Honnay ve ark. 2004). 

 

Tali yani ikincil sonuçlar (veya kenar oluĢumunun dolaylı etkileri), ana sonuçların doğal biyotik 

ve abiyotik etmenleri değiĢtirmesinden meydana gelmektedir. Tali süreçlerin kenar oluĢumu 

üzerine etkileri (örneğin; yeni nesillerin oluĢumu, büyüme, üreme, ölüm)  hem kenara bağlı 

etmenler hem de ana süreçlerle birlikte meydana gelir. Bu değiĢimler orman yapısında (örneğin; 

fidan yoğunluğu, alt tabakanın örtüĢü, çalı yüksekliği) ve tür kompozisyonunda (tür değiĢimleri 

olarak açıkça cevaplar) tali sonuçlara yol açar. Zaman içerisinde kenar oluĢumunun tali -ikincil- 

sonuçları (kenar geliĢiminin devam eden süreçleri neticesinde oluĢan sonuçlar) orman çevresi ve 

ekolojik süreçler üzerinde artan bir etki sağlamaktadır (Harper ve ark., 2005). 
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Yapılan araĢtırmalar kenar oluĢumunun genel sonucu olan ağaç zararlarının, tepe çatısının 

azalmasına ve kenarlardaki kırık dalların ve ağaç kütüklerinin bolluğunun artmasına neden 

olduğunu göstermektedir (ġekil 2). Ana süreçlere iliĢkin sonuçlardan olan ağaç ölümleri ana 

yapısal sonuçlara oranla kenar etkisinin büyüklüğünde ve mesafesinde daha fazla bir etkiye 

sahiptir. Kenar etkisinin ana sonuçlarından biri olan kenarlara yakın bölgelerdeki abiotik 

değiĢimler (tepe çatısı örtüĢü gibi) yeni bireylerin oluĢumu, büyüme ve ölüm gibi tali süreçlerin 

sonuçları için olası iĢleyiĢlerdir.  

 

Tali süreçlerin bu sonuçları ana sonuçlara kıyasla kenar etkisinin büyüklüğü ve mesafesi 

üzerinde benzer veya daha fazla etki göstermektedir. Tali süreçlerin sonuçları sırasıyla kenar 

etkisinden dolayı orman alt tabakasının yapısının değiĢimi ve kenarlarda çeĢitliğin artıĢını ve 

fidan, otsu bitki ve çalıların bolluğunun artıĢını içeren tür kompozisyonun değiĢimidir. Kenar 

etkisinin büyüklüğü ve mesafesi alt tabakanın yapısal değiĢimi için nispeten daha azdır. Bunun 

aksine yeni bireylerin oluĢumu, büyüme ve ölüm üzerine olan kenar etkisindeki küçük tür 

farklılıkları muhtemelen yapıdan nazaran tür kompozisyonunda gözlemlenen kenar etkisinin 

mesafesindeki artıĢın asıl nedenidir. Yani ikincil (tali) sonuçlar için kenar etkisinin büyüklüğü 

tür kompozisyonunda diğer kenar sonuçlarına nazaran tatminkâr derecede yüksektir Bu 

kompozisyon değiĢimi genel olarak ıĢık isteği yüksek olan ve egzotik türlerin bolluğunun artıĢını 

içermektedir. Buna karĢılık gölgeye dayanıklı türlerin varlığı ise azalmaktadır (ġekil 2). 

 

 
ġekil 2. Farklı kategorilerin sonuçları için (a) Kenar etkisinin büyüklüğü ve (b) mesafesi. Çubuklar her bir 

kategorideki sonuçlar için hesaplanmıĢ ortalama mutlak değeri göstermektedir. Çizgiler bireyler için (bir 

çalıĢmanın ortalama değeri değildir) en yüksek değeri göstermektedir. Kenar etkisinin büyüklüğü çeĢitli 

araĢtırmalardan elde edilen kenar ve iç habitat değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır (Harper ve 

ark, 2005). 

 

Zaman içerisinde abiyotik ve biyotik değiĢimler ve süreçlerin sonuçları azalmasına rağmen 

kompozisyon ve yapısal sonuçların kalıcı olması beklenmektedir. Zamanla kenar etkisi tür 

kompozisyonundaki değiĢimden dolayı azalabilmektedir. Bazı kenarlarda dıĢ kaynaklı 

müdahalelerden (örneğin yangın gibi) veya kalıcı rüzgar etkisi gibi faktörlerden dolayı zaman 
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içerisinde kenar etkisinin büyüklüğü azalmasına rağmen mesafesi artmaktadır (Harper ve ark, 

2005). 

 

1.2.Parça ġekillerinin Değerlendirilmesi 

 

Genel olarak aynı habitatta yer alan büyük parçalar küçük parçalara oranla daha fazla tür ve çok 

daha fazla sayıda birey içermektedirler. Bitkilerle alan arasındaki iliĢkiler incelendiğinde bu 

ĢaĢırtıcı bir sonuç değildir ve pek çok nedenden kaynaklanmaktadır. Ġlk olarak, büyük parçalar 

içlerinde; daha fazla mikroklima, bitkilerdeki yapısal değiĢiklikler ve topoğrafik yapının 

çeĢitliliği gibi lokal çevresel çeĢitlilik içerirler. Bu çeĢitlilik farklı gereksinimleri olan 

organizmalar için parça içerisinde kendilerine uygun bir alan bulabilmelerine daha fazla fırsat 

sağlar. Ek olarak kenarlar ve parçanın çekirdek (iç) alanı bazı türlerin hoĢuna giden bazılarının 

ise gitmeyen farklı ortam Ģartlarına sahip olabilirler. Küçük parçalarda çevre uzunluğunun parça 

alanına oranı büyük parçalara nazaran daha fazladır. Bunun anlamı büyük parçalar daha büyük 

oranda iç habitata (çekirdek alana) sahiptirler. Bir orman parçasının kenar alanı genellikle daha 

ıĢıklı, daha ılık ve kuru bir mikroklimaya sahiptir ve açık habitatlarda bulunan organizmaların 

oranı daha fazladır. Bunun aksine parçanın iç kısımları daha gölgeli, daha soğuk ve nemlidir; 

genellikle de açık habitatlardaki organizmalara rastlanmaz. Bir parça fazlasıyla küçük ve uzun 

bir Ģekle sahipse bütün iç habitatı kaybolur ve buda çekirdek alan türlerinin yok olmasına ve 

kenar habitat türlerinin baskın hale gelmesine yol açar. Büyük parçalar ise hem iç alan hem de 

kenar alan türlerini birlikte içermektedir. (Turner ve ark., 2001). 

 

Bitkileri barındıran bir alanda parça Ģekillerinin anlaĢılması ve değerlendirilebilmesini 

yorumlarken temel olabilecek bir takım geometrik Ģekiller geliĢtirilmiĢtir (ġekil 3). Buna göre 

genellikle büyük alanlar daha zengindir çünkü büyük alanlar küçük alanlara oranla daha fazla 

çeĢitliliğe sahiptir (Diamond, 1975; McGarigal ve Marks, 1994; Terzioğlu ve ark., 2009). Eğer 

bir alan büyük bir parçaya sahip değilse bu durumda küçük parçalar mümkün olduğunca geniĢ 

olmalı ve tohumun yayılmasını kolaylaĢtırmak için birbirlerine yakın olmalıdır. Aynı Ģekilde 

parçaların bir hat üzerinde yer almasındansa birbirlerine eĢit uzaklıkta bulunmaları daha iyidir. 

ġeritler halindeki parçalardan birbirlerine habitat koridorları ile bağlanmıĢ olanlar tamamıyla 

izole olmuĢ parçalara tercih edilirler. Aynı büyüklüğe sahip iki alandan ise daire Ģeklinde olan 

daha fazla iç habitat sahip olacağından uzun bir Ģekle sahip parçadan daha iyidir. 

 

 
ġekil 3. Doğal alanlar için parça Ģekillerinin yorumlanmasında temel 

olacak geometrik Ģekiller ilkeleri (İlke A; aynı şekildeki büyük habitatlar 

küçük habitatlardan daha iyidir. B; aynı büyüklüğe sahip habitatlardan 

devamlı olan dağınık olana göre daha iyidir. C; aynı büyüklüğe sahip 

parçalı habitatlardan birbirine yakın bulunanlar dağınık bulunanlardan 

daha iyidir. D; birbirine yakın bulunan habitatlar, koridor şeklinde bir 

hat üzerinde yer alan habitatlardan daha iyidir. E; hat üzerinde 

yerleşmiş habitatlardan koridorlar ile birbirlerine bağlanmış olanlar 

daha iyidir. F; aynı boyuttaki habitatlardan daire şeklinde olan habitat 

hat şeklinde olandan daha iyidir. G; aynı büyüklükte fakat dağınık 

yerleşmiş habitatlar yine dağınık yerleşmiş fakat farklı büyüklükte olan 

habitatlardan daha iyidir.) (Diamond, 1975; Terzioğlu ve ark., 2009). 
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1.3.Habitat Parçalanmalarının Biyolojik ÇeĢitlilik Üzerine Etkileri 

 

Biyolojik çeĢitliğin korunması biyolojik toplulukların yapısının ve kompozisyonunun 

belirlenmesinde anahtar rol oynayan ekolojik süreçlerin devamlılığının sağlanmasına bağlıdır 

(ġekil 4). Ġnsan kullanımına konu olan alanlarda biyolojik çeĢitlilik koruma eylemlerinin 

kapsamının belirlenmesinde ana faktör bu süreçlerin arazi kullanım Ģekillerini hangi ölçüde 

etkilediğidir (Newton, 2007). 

 

 
 
ġekil 4. ParçalanmıĢ orman alanlarında insan faaliyetlerinin biyolojik çeĢitlilik üzerine olası etkilerini 

gösteren diyagram. Ġnsan faaliyetleri orman habitatlarının özelliklerini farklı derecelerde etkiler. Bunun 

neticesinde de biyolojik çeĢitliliğin bileĢenlerini etkileyen ekolojik süreçler etkilenmektedir (Newton, 

2007). 

 

Ekolojik bilimler bizlere tür-alan iliĢkisi ile ilgili çok sayıda örnek sunmaktadır. Esas olarak daha 

büyük habitat alanları daha fazla türün barınmasına olanak tanır. Bir habitatın alanının %90 

azalması durumunda orada yaĢayan türlerin %50‘sinin kaybolacağı genel bir kabuldür. Bu yok 

oluĢların ana nedenlerinden biri habitat kayıplarıdır. Tür-alan iliĢkisi bilinen bir alanda habitat 

kayıplarının oranı ölçülebilirse türlerin yok olma oranı da tahmin edilebilir. Yağmur 

ormanlarındaki türler için habitat kayıplarına dayanan hesaplamalar; orman kayıp oranlarının 

hesaplanmasında kullanılan hipotezlere göre (alan oranına dayalı tür çeĢitliği, orijinal veriler 

kullanılarak orman tipleri arasındaki değiĢimler ve tür-alan iliĢkisi modellerinin kullanımı 

neticesinde elde edilen oranlar) çeĢitlilik göstermektedir. Tropik yağmur ormanları sahip 

oldukları yüksek tür zenginlikleri ile dünyanın limanları konumunda olduklarından bu alanlarda 

detaylı çalıĢmalar sürdürülmüĢtür ve küresel ekosistem kayıp oranının hesaplanmasında 

güvenilir bir kriterdir. Bu bölgeler için türlere dayalı yapılan hesaplamalar, kayıp oranlarının 

2020 yılına kadar % 2-25 arasında gerçekleĢeceğini göstermektedir. Orman kayıplarının 
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hesaplanması 2020 yılına kadar tüm dünyadaki türlerin %1-10‘unun yok olacağı gibi genel bir 

tahmin yapmamıza olanak tanımaktadır ki bu da arka planda yok olma oranının bin misli veya 

onbin misli artacağı anlamına gelmektedir (Jeffries, 2006). 

 

1.4.Habitat Parçalanmalarının Olumsuz Etkilerinin Önlenmesi 

 

Parçalanma sürecinde yaĢanan habitat kayıpları nadir türlerin popülasyon boyutunun ani bir 

Ģekilde azalmasına neden olmaktadır. Geriye kalan ve birkaç parça ile sınırlanmıĢ olan 

popülâsyonlar ise olgun bireylerin ölüm oranının artması (örneğin kenar etkisi), kesimler, 

egzotik ve doğal türler arasındaki rekabet, orman yangınları nedenleriyle, aynı azalma ile yüz 

yüze gelmektedir. Bunlara ek olarak habitat kayıplarından ve avlanmadan dolayı tohumların 

yayılmasını sağlayan omurgalı hayvanların yok olması da tohumların yayılmasını sekteye 

uğrattığından popülasyonların yok olmasına neden olmaktadır. Bunların neticesinde habitat 

parçalanmalarına karĢı hassas olan yerel ve bölgesel türlerin yok olması hızlanmaktadır. Buna 

karĢılık müdahalelere uyum sağlayan-genellikle öncü ağaç ve çalı türleri- parçalarda baskın hale 

gelmektedir. Doğal vejetasyonun kaybolması ve müdahalelere dayanıklı türlerin yerleĢmesi 

sonucu küçük orman parçaları daha fazla kenar etkisine maruz kalmakta ve doğal alanlara 

kıyasla da az sayıda tür içermektedirler. Bunun neticesinde bilim adamları biyolojik çeĢitliğin 

kaybına karĢı habitat parçalanmalarının etkilerini değerlendirme çabasına girmiĢlerdir. AĢağıda 

insan etkisine maruz kalan parçalar üzerinde bu etkileri azaltmaya veya yok etmeye yönelik 

olarak türlerin devamlılığını sağlama yönünde önlemlerin neler olabileceği tartıĢılmıĢtır 

(Tabarelli ve Gascon, 2005).  

 

a.  Koruma önlemleri 

 

GeçmiĢten günümüze değin alınan pek çok koruma önlemi bir olayın neticesi olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Ancak artık günümüzde koruma önlemleri önceden alınmalıdır. Örneğin geniĢ 

habitat parçaları yok olmadan ekolojik önemlerine göre biyolojik rezerv öncelikleri 

belirlenmelidir. Halen korunan alanlar orman alanların büyük ölçüde yok edildiği alanlardan arta 

kalan kısımlarda oluĢturulmaktadır. Eğer gelecekte ormansızlaĢma sürecinin odak noktası olacak 

alanlar ve bununla ilgili faktörler önceden tahmin edilebilirse korumada yüksek önceliğe sahip 

alanlar vaktinden önce belirlenebilecektir (Tabarelli ve Gascon, 2005). 

 

b. GeniĢ Alanları Korumak ve Büyük Orman Alanlarının Parçalanmasını Önlemek 

 

Pek çok canlı için ( kuĢlar, kelebekler, kemirgenler, sürüngenler, iletim demetli bitkiler ve daha 

fazlası) habitat parçasındaki tür zenginliği parça boyutuyla doğrudan iliĢkilidir. Ayrıca bir 

parçadaki tür zenginliği aynı boyuttaki devamlı bir habitatla kıyaslandığında daha azdır. Bu da 

parçalanma sürecinin türlerin yok oluĢuna neden olduğunun kanıtıdır (Bennett ve Saunders, 

2010). 

 

GeniĢ orman alanları daha büyük popülasyonları barındırmalarından dolayı koruma altına 

alınmalıdırlar. Bu geniĢ alanlar aynı zamanda küçük parça ve habitatların oluĢumunda göçmen 

türlerin kaynağını oluĢturacakları için de ayrı bir öneme sahiptirler. Ciddi Ģekilde orman 

tahriplerinin olduğu ve dünyadaki endemik türlerin büyük bir bölümünü barındıran biyolojik 

çeĢitlilik sıcak noktaları gibi alanlarda, kalan büyük orman alanlarının muhakkak korunması 

gerekmektedir. Özelliklede >10
5
 ha‘dan büyük olan alanlar koruma birimi olarak ayrılmaya 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kalıntı alanlar bölgelerinde kaybolan çeĢitliliğin yeniden inĢa 

edilmesinde koruma blokları olarak görev yapacaklardır (Tabarelli ve Gascon, 2005).  



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

761 

 

c. Orman parçalarında orman kenarlarının yönetimi 

 

Yapılan araĢtırmalar rüzgâr zararının artmasından toprak neminin azalmasına kadar fiziksel ve 

biyotik pek çok Ģartın değiĢiminden dolayı türler için en büyük tehdidin kenar etkisi olduğunu 

göstermiĢtir. Orman parçalanmaları ve bundan kaynaklanan kenar etkisi tohum dökülmelerinin 

kesilmesi; habitatların verimsizleĢmesi; sarılıcı, tırmanıcı ve ruderal bitkilerle olan rekabet 

sonucu fidan ölümlerinin artması, orman kenarlarında ağaç kırılmalarının ve kökleme 

iĢlemlerinin artmasından dolayı yetiĢkin ağaçlarda ölümlerin artması gibi nedenler ağaçların 

ihtiyaç duyduğu bitki gereksinimlerini azaltmaktadır. Tüm bu süreçler yerel ve bölgesel ağaç 

kayıplarını artırmakta ve orman kenarları boyunca ve küçük parçalarda fakirleĢmiĢ bitki 

toplumlarının yerleĢmesine neden olmaktadır. Orman kenarlarının oluĢumundan kaynaklanan 

pek çok çevresel değiĢim kenar oluĢumundan 5 yıl sonra -kenarların büyüme etkisi ile 

dolmasından dolayı- azalmaktadır. Pek çok araĢtırmacı orman kenarlarının bozulmasını 

dengelemek için basit önlemler alınmasını önermektedir. Örneğin tampon zonların oluĢturulması 

kenar alanlarının koruma amaçlı birleĢtirilmesi için en kolay yollardan birisidir. Hâlihazırda 

parçalanmıĢ alanlarda kenar etkisinden kaynaklanan ağaç ölümlerinden dolayı ormanın geliĢimi 

oldukça azalmıĢtır. Ayrıca orman parçalarının yakınında tesis edilen alanlar (örneğin tarımsal 

ormancılık plantasyonları) orman parçalarına destek görevi gören tampon alanlar olarak görev 

yaparlar. Belirli durumlarda bu alanlar ticari faydalar için de kullanılabilir (Tabarelli ve Gascon, 

2005). 

 

d. Ġzole olmuĢ orman parçalarını bağlamak için suyolları boyunca galeri ormanlarının 

korunması 

 

Orman parçalarının tamamı ile izolasyonundan kaçınılmalıdır. Kalıntı orman alanlarının 

çevresinin vejetasyon örtüsünden yoksun kalması özellikle ormanların iç bölgelerinde 

hayatiyetini devam ettirebilen türler gibi pek çok canlı için önemli bir engel oluĢturur. Çok 

sayıda küçük memeli, kuĢlar ve arılar parçalar arasındaki dar (100m) ormansız alanları 

geçemezler. Nehir kanalları boyunca uzanan galeri ormanları küçük memeli hayvanlar ve 

kurbağalar için uygun habitatlar sağlar. Bu dar alanlar (ortalama 160 m geniĢliğinde) komĢusu 

olan asıl ormandan tür sayısı ve kompozisyonu bakımından çok zor ayırt edilirler. Üstelik pek 

çok kurbağa ve küçük memeli bu alanlarda ürerler ve bazı memeliler bu alanlar arasında göç 

ederler. Bu tür suyolları gibi alanlar vasıtasıyla parçalar arasında ormanın devamlılığının 

sağlanması fonksiyonel bütünlüğün korunmasında ve bölgesel yok oluĢların önlenmesinde 

oldukça etkilidir. Ġdeal olarak bu koridorların geniĢliğinin 300-1000 m arasında olması 

önerilmektedir (Tabarelli ve Gascon, 2005). 

 

e. Orman parçaları yakınındaki Yangınlar, egzotik türlerin giriĢi ve zehirli kimyasalların 

kullanım sınırı 

 

Yoğun kullanılan alanlarda yangınların ve zehirli kimyasalların kullanımı yüzyıllardır arazi 

yönetiminin bir parçası olmuĢtur. Ġnsan sağılığı açısından zararlı olmasına rağmen kimyasalların 

kullanımı ve yakma iĢlemi tarımsal ürünlerin verimliliğinin ve üretimin atması için 

kullanılmaktadır. Bunun gibi tarım alanlarında alanlarda egzotik türler pek çok doğal türün yerini 

almıĢtır. Genellikle bu egzotik türler yangınlara karĢı dirençlidirler ve tekrarlanan yakma 

iĢlemleri sayesinde kalıntı haldeki orman parçalarının kenarlarına kadar sokulabilirler. Uzun 

vadede uygulanan bu yakma, kimyasal kullanımı ve egzotik türler orman parçalarının yok 

olmasında çok Ģiddetli bir etkiye sahiptirler. Bu uygulamalar yalnızca parçalardaki hassas türleri 

değil tüm vejetasyon yapısını tehdit etmektedir. GeniĢ alanlarda yakma iĢleminin uygulanmasına 
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yasalarla sırlamalar getirilmelidir. Özellikle tarımsal amaçlarla egzotik türlerin giriĢi kontrol 

altına alınmalıdır. Son olarak orman parçalarının yakınlarında kimyasalların kullanımı 

yasaklanmalıdır (Tabarelli ve Gascon, 2005). 

 

2.Sonuç ve Öneriler 

 

Biyolojik çeĢitliliğin korunması için en önemli yaklaĢımlardan birinin korunan alanlar olduğu 

kabul edilirken; çalıĢmalar açıkça insan kullanımına açık orman alanlarına yoğunlaĢmıĢtır. Eğer 

koruma önlemleri etkili bir Ģekilde uygulanırsa korunan alanlar izolasyon süreci ile karĢı karĢıya 

kalmayacaktır. Bu nedenle müdahale altındaki ormanlarla biyolojik çeĢitliğin korunmasını bir 

araya getirecek metotların geliĢtirilmesine ihtiyaç vardır (Newton, 2007). 

 

ġunu belirtmek gerekir ki, aslında tüm alanlar ve habitatlar kuĢkusuz belirli seviyede 

parçalanmıĢtır. Örneğin bir ormandaki rüzgâr kırmaları veya sulak alandaki taĢkın doğal bir 

biçimde parçalanmıĢ bir habitat yaratabilir. Bununla birlikte habitatlarda doğal yollarla meydana 

gelen parçalanmalar genel olarak insan etmenli parçalanmalardan; daha küçük, geçici ve parçalar 

arasındaki bağın yüksek olmasıyla, konumsal açıdan farklıdır. Bu yüzden, pek çok türün belirli 

seviyedeki doğal habitat parçalanmalarına az çok uyum sağlaması beklenmektedir (Honnay ve 

ark., 2004). 

 

Habitatların kaybı biyolojik çeĢitliğin korunmasıyla ilgilenen uygulamacılar için en önemli 

konudur. Habitat kayıpları hem biyolojik çeĢitlilik kaybının ölçülmesi açısından hem de türlerin 

yok olmasının ana nedeni olması açısından büyük bir önemi hak etmektedir. Bununla birlikte 

ekosistemleri tanımlamak zordur ve boyutları, sınırları, zaman içerisindeki değiĢimleri gibi 

dinamikleri kesin değildir. Habitatlar da birbirleri içerisinde farlılık gösterirler, bir tür 

kaybolurken bir diğeri yerleĢebilir. Küresel ölçekte habitat kayıp oranları 1976-80 arasında % 

0.6, 1981-85 arasında % 0.62, 1990-2000 arasında % 0.8 olarak hesaplanmıĢtır (Jeffries, 2006). 

 

Arazi değiĢimlerinin hızlanması doğal kaynakların ve müdahale görmemiĢ ekosistemlerin de 

hızla bozulmasına neden olmaktadır. Arazi kullanım değiĢimlerinin ve bunların doğurduğu 

kaçınılmaz ekolojik sonuçların anlaĢılması ekologlara bir mücadele Ģansı sunmaktadır. Tüm 

dünyada doğal alanlar tarım, ormanların kesimi, yerleĢme, inĢaat, madencilik gibi doğrudan 

insan faaliyetleri nedeniyle değiĢmektedir. Özellikle de ormanlar ve mera alanları değiĢime 

uğramaktadır. 1700 ile 1980 yılları arasında tüm dünyadaki orman alanlarının % 19, çayır ve 

meraların % 8 oranında azaldığı buna karĢılık tarım alanlarının ise % 466 arttığı hesaplanmıĢtır. 

Üstelik bu değiĢim giderek hızlanmıĢtır, bu orman ve çayır alanlarının azalıĢının büyük bir 

bölümü 1950 ile 1980 arasındaki 30 yılda gerçekleĢmiĢtir. 

 

Arazi kullanım faaliyetleri doğal habitatların bolluğunu değiĢtirmek ve yeni arazi örtüĢ tipleri 

yaratmak yoluyla arazilerin yapısını değiĢtirmektedir. Yeni bir arazi örtüĢ Ģeklinin oluĢturulması 

yeni habitatlar sağlama yoluyla biyolojik çeĢitliliği artırabilir ancak bu durum doğal habitatları 

ve dolayısıyla da doğal türleri azaltmaktadır. Arazi kullanım Ģekilleri habitatların konumsal 

dağılımını da değiĢtirir. Bu da genellikle sürekli bir habitatın parçalanmasına ve doğal türlerin 

biyolojik çeĢitliğinin azalmasına neden olmaktadır. Amerikan ekoloji birliği komitesi arazi 

kullanım Ģekillerinin ekolojik sonuçlarını açıklayan yeni bir rapor hazırlamıĢtır. Arazi 

kullanımlarının sonuçlarını altı temel ilke ile tanımlamıĢtır. Bu ekolojik ilkeler zaman, tür, yer, 

verimlilik, müdahale ve arazileri ele almaktadır. Ekolojik süreçlerin belirli bir zaman ve 

mekânda meydana geldiği bilinmektedir. Yani arazi kullanımlarının etkilerinin zaman içindeki 

değiĢimi analiz edilmelidir. Ayrıca tek bir tür ve bunun etkileĢim içinde bulunduğu diğer türler 
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ekolojik süreçler üzerinde oldukça güçlü etkilere sahiptir. Üstelik her bir alan veya bölge 

ekolojik süreçleri etkileyen ve sınırlayan eĢsiz bir organizma grubuna ve abiyotik koĢullara 

sahiptir. Verimlilik iklim, mevcut yenilenebilir kaynaklar ve bir alanda bulunan türlerin 

bütünüdür. Müdahaleler, toplumları ve ekosistem dinamiklerini güçlü bir Ģekilde etkileyen 

önemli ve her yerde karĢılaĢılan ekolojik süreçlerdir. Son olarak, bir alandaki parçaların boyutu, 

Ģekli ve konumsal iliĢkileri ekosistemin fonksiyonlarını ve yapısını etkiler. 

 

Arazi kullanımlarının ve müdahale Ģekillerinin karĢılıklı etkileĢiminin daha fazla araĢtırılmasına 

ihtiyaç vardır. Eğer arazi kullanım Ģekilleri doğal habitatların sıklığını, boyutunu ve bolluğunu 

değiĢtirirse, vejetasyon geliĢimlerinin düzeni de değiĢir. Bu da tamamıyla farklı bitki 

toplumlarının oluĢmasına neden olabilir. Ciddi müdahalelere konu olan yerlerdeki arazi 

değiĢimleri, insan ihtiyaçları, istekleri ve doğal süreçler arasında çeliĢkili sonuçlar doğurabilir. 

 

Arazi seviyesinde habitat koruma önlemlerini maddeler halinde Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

Habitat koruma önlemlerinin biyolojik ilkeleri 

Doğal vejetasyonun parçalanmasının önlenerek bunların büyük ve birbiri ile etkileĢim halindeki 

parçalar olarak devamlılığı sağlanmalı 

Öncelikli türlerin ve bunların yayıldığı habitatların korunması sağlanmalı 

Nadir arazi unsurlarının korunması sağlanmalı 

Yaban hayatı habitatları arasında canlıların hareketini sağlayacak koridorlar oluĢturarak bağlantı 

sağlanmalı 

Nadir türlerin lokal habitatları korunarak bölgedeki varlığına katkıda bulunulmalı 

 

Yaban hayatının bölgesel bazda korunması için ilkeler 

Ġnsan faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda yaban hayatı habitatlarının çekirdek alanları 

arasında tampon zonlar oluĢturulmalı 

Ġnsan baskısının yoğun olduğu alanlarda yabani hayvanların hareketi kolaylaĢtırılmalı 

Büyük doğal yırtıcı hayvanlar ile insanlar arasındaki temaslar en aza indirilmeli 

DeğiĢen alanlarda doğal arazi Ģekilleri taklit edilmeli  

 

Uygulama ilkeleri 

Öncelikle bilimsel bulgulara dayanan kuralları uygulamada gönüllü olunmalı 

Açıkça belirlenmiĢ, özel hedefleri olan koruma planları oluĢturulmalı 

Koruma önceliklerinin oluĢturulması için kullanılan çözümlerin bundan etkilenecek herkes 

tarafından anlaĢılması sağlanmalı 

Faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirenler tarafından uygulanabilecek planlar yapılmalı 

Yaban hayatı habitatlarının geliĢtirilmesi için fırsatlar yaratılmalı 

 

Tüm bunların yanı sıra orman amenajmanı faaliyetleri de arazilerin konumsal dağılımları 

üzerinde etki yapmaktadırlar. Doğal müdahale Ģekilleri farklı boyutta, Ģekilde ve değiĢik 

lokasyonlarda açıklık alanlar oluĢturmaktadır. Üretim faaliyetleri tamamen boĢaltılmıĢ farklı 

boyutta ve düzende yamalar oluĢturmakta ve farklı üretim metotları farklı arazi modellerinin 

oluĢumuna neden olmaktadır. Bu nedenle orman amenajmanında arazi ekolojisi çalıĢmaları Ģu 

konulara yoğunlaĢmalıdır: (1) üretim stratejileri ile bunun sonucunda oluĢan arazideki konumsal 

dağılım arasında bağlantılar sağlanmalı ve (2) yaĢlı ormanların kaybı ve habitat kayıpları gibi 

olumsuz etkilerin nasıl en aza indirebilirin yolları araĢtırılmalı (Turner, ve ark., 2001). 
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Özet 

 

Orman yangınları önemli çevre sorunlarındandır. Yangınlar, toprak yüzeyindeki ağaçlar ve vejetasyonla 

birlikte toprakları da doğrudan etkilemektedir. Yangının toprağa olan etkisi, toprak yüzeyinde ve 

derinliklerinde oluĢturduğu ısıdan kaynaklanmaktadır. Yangın sonucunda, toprağın yüzey ısısı hızlı bir 

Ģekilde artmakta ve toprağın alt tabakalarına doğru bir ısı penetrasyonu olmaktadır. 

 

Bu çalıĢmada, yangının topraktaki sıcaklık hareketi ve nem miktarına etkisi laboratuar koĢullarında 

araĢtırılmıĢtır. 3 farklı toprak tekstürü kullanılmıĢ ve 3 farklı nem uygulaması yapılmıĢtır. Yanma 

öncesinde ve yanma sonrasında toprağın çeĢitli derinliklerindeki nem değerleri belirlenmiĢtir. Toprak 

sıcaklık değerleri de, yanma öncesinde, yanma sonrasında ve yanma süresi boyunca termokapıllar 

yardımıyla ölçülmüĢtür. 

 

Elde edilen bütün değerlerin istatistiksel analizleri yapılmıĢtır. Sonuçlar; yanmayla birlikte, yüzeydeki 

toprak sıcaklığının her toprak tekstüründe de ani bir Ģekilde arttığını göstermiĢtir. Bu ani sıcaklık 

değiĢiklikleri, artan derinliklerde kademeli olarak azalmıĢtır. Toprağın nem kapsamı, yüzeydeki ani 

sıcaklık artıĢlarını önlemiĢtir. Bununla beraber, toprak nemi iletkenliği artırmıĢtır. Sıcaklık 

değiĢikliklerinde toprak tekstürünün etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıĢtır. Toprak nemi ise ısı 

iletkenliğinde en önemli faktörlerden biri olmuĢtur.  

 

Anahtar kelimeler : Orman yangınları, toprak sıcaklığı, toprak nemi, toprağın ısı özellikleri.  

 

Effect Of Forest Fires 

On Temperature Transporation and Water Content In Soil 

 

Abstract 

 

Forest fires are important environmental problems. Fires, also affect soils directly in concurrence with 

trees at soil surface and vegetation. The effect of fire on soil is heat occurred at soil surface and deep 

layers. As a consequence of fire, soil surface temperature is risen abruptly and thermal penetration is 

occurred through soil sublayers. 

 

In this study, effect of fire on soil temperature transportation and water content has been investigated 

under laboratory conditions. Three different soil textures have been used and three different soil moisture 

levels have been treatment in the experiments. The values for soil moisture distributions at different soil 

layers have been determined before and after the burning. Soil temperatures also have been recorded by 

thermocouples at different time intervals before, after and through the burning. 

 

All measurements obtained have been analyzed statistically. Results show that temperatures at soil 

surface have been risen abruptly for each soil textures by burning. These abrupt temperature changes 

gradually decreased with increasing depth. Soil moisture content prevented sudden temperature rises at 

the surface. However, soil moisture increased the thermal conductivity. Effects of soil texture changes 

were not important statistically. Soil moisture was one of the most important factors on thermal 

conductivity.  

 

Key words : Forest fires, soil temperature, soil moisture, soil thermal properties. 
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1. GiriĢ 

 

Orman yangınları önemli çevre sorunlarındandır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 

ülkemizde de orman varlığını tehdit eden unsurların baĢında orman yangınları gelmektedir. 

Orman yangınlarının çıkıĢ nedenleri arasında 2 önemli faktör bulunmaktadır. Birincisi, % 5-6 

oranında yıldırım gibi doğal unsurlar ikincisi ise, % 94-95 oranında insan faktörüdür. Ġnsan 

kaynaklı yangınların büyük çoğunluğu ise insanların ihmal ve dikkatsizliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

Ülkemiz Akdeniz iklim kuĢağında yer almaktadır. Orman yangınları bu kuĢağın kaçınılmaz 

olgusudur. Her yıl dünyada ortalama 4 milyon hektar, Akdeniz kuĢağında ise ortalama 550 bin 

hektar orman yanmaktadır. Ülkemiz özellikle Hatay‘dan baĢlayıp Akdeniz ve Ege sahil 

bölgelerinden Ġstanbul‘a kadar uzanan kıyı bandı yangınlar açısından en riskli bölgeyi 

oluĢturmaktadır. Yangına birinci derece hassas alan 7.182.051 ha, yangına ikinci derece hassas 

alan 5.091.788 ha‘dır. Buna göre ormanlarımızın yaklaĢık % 60‘ına tekabül eden 12 milyon 

hektarlık kısmı yangına çok hassas bölgelerde yer almaktadır. Küresel ısınma; iklim değiĢikliği 

ve kuraklıkla birlikte hassaslık zaman içinde değiĢebilmektedir (OGM, 2011). 

 

Orman yangınlarını etkileyen faktörler; (i) hava sıcaklığı, (ii) havanın açık veya kapalı olması, 

(iii) nispi nem, (iv) mevsim, (v) yağıĢ miktarı ve zamanı, (vi) rüzgarın hızı ve yönü, (vii) 

topoğrafik yapı, (viii) bakı, (ix) yükseklik, (x) arazinin eğimi, (xi) arazi Ģekli (röliyef) olarak 

sayılabilmektedir (OGM, 2011). 

 

Orman yangınları doğayı olumsuz etkilemekte ve pek çok tahribata sebebiyet vermektedir. 

Orman yangınlarında sadece ağaçların ve vejetasyonun değil toprakların da etkilendiği bir 

gerçektir. Yanmanın toprak özelliklerine etkili olan tarafı, yanan materyalin çeĢidinin yanı sıra 

miktarı ve toprak yüzeyinde oluĢturduğu ısıdır. Toprak yüzeyinde meydana gelen yanma 

sonucunda toprağın alt tabakalarına doğru bir ısı penetrasyonu olmaktadır (Hungerford vd, 

1991). Yanma sonucunda toprağın yüzey sıcaklığı hızlı bir Ģekilde artmakta, toprağın organik 

madde, azot, fosfor ve kükürt kapsamları değiĢmekte, bitki kökleri, bitki tohumları ve toprak 

mikroorganizmaları ölmektedir (Mickovsky, 1967).  

 

Orman yangınları sonucunda toprakta oluĢan etkiler; (i) sıcaklığın bitki ve toprağa doğrudan 

etkisi, (ii) toprak üzerindeki bitki ve bitkisel artıkları yok ederek yeni bir mikroklima 

oluĢturması, (iii) besin elementlerinin elveriĢliliğini ve paternini değiĢtirmesi olarak 

sıralanabilmektedir (Sayın, 1989). Orman yangınlarının toprak sıcaklığına ve nemine etkisi; (i) 

yangının Ģiddeti, (ii) yanan maddenin ısı verimi, (iii) yanan madde miktarı, (iv) yanma mevsimi, 

(v) sıcaklık derecesi, (vi) yangının yayılma oranı gibi faktörlere bağlı olarak değiĢiklik 

göstermektedir. 

 

Fiziksel bir özellik olan toprak sıcaklığı sadece tohumların çimlenmelerini, bitkilerin daha erken 

geliĢmesini, olgunlaĢmasını ve verimin artmasını sağlamakla kalmaz toprağın (i) nem, (ii) 

havalanma, (iii) strüktür, (iv) mikrobiyal ve enzim aktivitesi, (v) bitki artıklarının 

dekompozisyonu, (vi) bitki besin maddelerinin yarayıĢlılığı gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

olayları da etkilemektedir. Toprak sıcaklığının belirlenmesinde, toprağın sahip olduğu ısısal 

özellikler ile atmosferden gelen toplam ısı miktarı da etkili olmaktadır. Toprak sıcaklığı, toprak 

suyunun hareketini de etkilemektedir. Toprak suyunun yüzey gerilimini etkileyerek sıvı haldeki 

hareketini, buhar basıncını etkileyerek ise buhar haldeki hareketini de yönlendirmektedir 

(Diener, 1974). 
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Toprağın sahip olduğu ısısal özellikler, statik özellik (ısı kapasitesi) ve dinamik özellik (termal 

iletkenlik) olarak iki kısımda incelenmektedir (Diener, 1974). 

 

Toprağın ısı iletimini etkileyen iki faktör bulunmaktadır: 

1) Fiziksel özellikler (de Vries, 1963) : Nem, porozite, su tutma kapasitesi, tane büyüklüğü, 

hacim ağırlığı, permeabilite, hidrolik iletkenlik, kompaksiyon ve konsolidasyon.  

2) Isısal özellikler (Campbell, 1985) : Spesifik ısı, termal iletkenlik, termal diffüzivite. 

 

Toprağın ısı iletkenliği aĢağıdaki faktörlerle iliĢkili olmaktadır: 

1) Porozite : Porozite ısı iletkenliğini azaltan bir faktördür. Daha çok porozite daha az ısı 

iletkenliği anlamına gelmektedir. 

2) Yoğunluk : Hacim ağırlığı ısı iletkenliğini artıran bir faktördür. Daha yüksek hacim ağırlığı 

daha yüksek ısı iletkenliği anlamına gelmektedir. 

3) Tekstür (Bünye) : Tekstür ısı iletkenliğini etkileyen bir faktördür. Kaba  (kumlu) tekstürlü 

toprakların ısı iletkenliği ince (killi) tekstürlü topraklardan daha yüksektir.  

4) Organik madde : Organik madde ısı iletkenliğini azaltan bir faktördür. Daha fazla miktarda 

organik madde içeren toprağın ısı iletkenliği daha düĢüktür.   

 

Toprak içindeki ısı akıĢı ve toprak partikülleri arasındaki ısı geçiĢini sağlayan ısı transferi 5 

farklı mekanizmayla olmaktadır (Diener, 1974): 

1) Konveksiyon : TaĢınma 

2) Kondaksiyon : Ġletim 

3) Kondensasyon : SıkıĢma 

4) Radyasyon : IĢınım, aktarım 

5) Diffüzyon : Yayılım 

 

Patten (1909), toprakların ısı transferi ile ilgili yaptığı çalıĢmada bir toprak partikülünden 

diğerine ısı transferinin toprak partikülleri arasındaki su ile dolu olan boĢluklardan etkilendiğini 

ve toprak neminin ısı iletkenliğini artırıcı bir rol oynadığını belirtmiĢtir.  

 

Patten (1909), kuru toprakların nemlendirilmesi ile ısı iletkenliğinin neme bağlı olarak linear bir 

fonksiyon haline geldiğini belirlemiĢtir. Bu durum suyun toprak partiküllerinin nemlendirilmesi 

sonucunda birbirleriyle bağlantı sağlaması ve suyun havadan daha iyi bir iletken olmasıyla 

açıklanmaktadır. Suyun ilave edilmesiyle ısıda meydana gelen düĢüĢ iletkenlikte meydana gelen 

artıĢla örtülecek kadar azdır. Toprağa ilave edilen su belirli bir yüzdenin üzerinde olduğunda 

(tarla kapasitesi) ısı iletkenliği daha yavaĢ artmaktadır. Bu etki, suyun yüksek düzeyde ısı 

kapasitesine sahip olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Smith ve Byers (1938), toprakların ısı iletkenliklerinin organik madde ve tekstüre bağlı olarak 

değiĢtiğini, kumlu bünyeye sahip topraklar iyi bir ısı iletim kabiliyetine sahip olurken fazla 

miktarda kil içeren toprakların daha az ısı iletkenliği gösterdiğini belirtmiĢlerdir. Yüksek 

miktarda organik madde içeren topraklar ise en düĢük ısı iletkenlik değerine sahiptir. Termal 

iletkenlik ile porozite arasında ters bir orantı bulunmaktadır.  

 

Kertsen (1949), toprakların ısısal özelliklerinin belirlenmesi için yaptığı çalıĢmada ısısal 

iletkenliğin sıcaklıkla arttığını ortaya koymuĢtur. Termal iletkenlik sabit nem içeriğinde kuru 

hacim ağırlığının artmasıyla azalma göstermiĢ, sabit kuru hacim ağırlığında ise, nem miktarının 

artmasıyla artıĢ göstermiĢtir. Burada, belirlenen nem miktarı ve hacim ağırlığı değerleri, toprak 
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bünyesine bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir. Termal iletkenlik kumlu topraklarda en 

yüksek, tınlı topraklarda orta seviyede, siltli ve killi topraklarda en düĢük değerde olmaktadır.     

 

Toprakların termal özelliklerinin belirlenmesinde toprak tekstürü, toprak nemi ve hacim ağırlığı 

gibi fiziksel özellikler etkili olmaktadır. Yapılan çalıĢmada, 0-15 cm derinlikten alınan ve % 9 

kil, % 10 silt, % 81 kum ve  % 1‘den az organik madde içeren toprak örneği kullanılmıĢtır. 

Hacim ağırlığı 1.66 g/cm
3
 olarak belirlenen toprağın % 8‘lik ve % 34‘lük nem içeriğindeki 

spesifik ısı (de Vries, 1963), termal iletkenlik ve termal diffüzivite değerleri (Campbell, 1985) 

tespit edilmiĢtir. Burada, artan nem değerlerine karĢılık diğer değerlerin de artıĢ göstermesi, 

nemin termal iletkenliği artırıcı bir etkiye sahip olduğu ve kumun da iyi bir iletken olduğu ortaya 

konmuĢtur. ÇalıĢmada, sıcaklık sonucunda oluĢan gizli ısı (latent) iletkenlikte birincil derecede 

etkili olmuĢtur. Topraktaki buhar iletkenliğinin, hava ile dolu boĢluklar ve boĢlukların 

dolambaçlılığı, sıcaklık ve basınç faktörleri tarafından etkilendiği, iletkenliğin aynı zamanda 

termal yayınımla da iliĢkili olduğu belirlenmiĢtir.     

 

Kohnke ve Nakshabandi (1964)‘ye göre, toprak sıcaklığının toprağın farklı noktalarında farklı 

olması sadece toprağın ısı iletkenliğine bağlı değildir. Toprağın birim hacim içerisinde bulunan 

diğer faktörlerin ısı kapasiteleri de toprak sıcaklığındaki farklılığı etkilemektedir.     

 

Gardner ve Hanks (1966), toprağa uygulanan ısının bir kısmının toprağı ısıtmak için kullanılan 

hissedilebilir (sensible) ısı, bir kısmının da suyu buharlaĢtırmak için kullanılan gizli (latent) ısı 

olduğu belirtilmiĢtir.   

 

Pala (1979)‘a göre, toprakların nem kapsamları ısı iletkenliğini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Isının toprak içine ve dıĢına olan hareketi yüzey toprağı ile alt katmanlardaki sıcaklık değiĢimine 

bağlıdır. Bu hareket sıcak katmanlardan soğuk katmanlara doğru olmaktadır. Bitki geliĢme 

bölgesinde toprak sıcaklığının düĢük olduğu durumlarda yüksek nem kapsamı söz konusudur.  

 

Hanks ve Ascroft (1980), toprak sıcaklığının yıl içindeki aylık değiĢimlerin günlük değiĢimlere 

benzediğini belirmiĢlerdir. GüneĢ radyasyonunun fazla süreli ve yüksek yoğunluklu olduğu 

zamanlarda aylık ve günlük sıcaklık değiĢimlerinin maksimum olduğu ve toprak yüzeyinden 

itibaren 7-8 m derinliğe kadar etkili olduğu, güneĢ radyasyonunun kısa süreli ve düĢük 

yoğunluklu olduğu zamanlarda ise aylık ve günlük sıcaklık değiĢimlerinin minimum olduğu ve 

toprak yüzeyinden itibaren 30-40 cm derinliğe kadar etkili olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

 

Klute ve Dirkson (1986), toprakta organik madde varlığının toprağın ısı iletkenliğini azalttığını 

ortaya koymuĢtur. Bunun nedeninin, sebep olduğu agregatlaĢma ile hacim ağırlığını azaltarak ısı 

iletkenliğini azaltması olduğu belirtilmiĢtir.  

 

Taylor ve Jackson (1986)‘ya göre topraktaki bitki varlığı, toprakta meydana gelen biyolojik ve 

kimyasal reaksiyonlar toprak sıcaklığı tarafından çok fazla etkilenmektedir. Sıcaklık değerleri, 

toprağın ısı kapasitesi ve spesifik ısı gibi fiziksel özelliklere bağlı olmaktadır. Isı alıĢ-veriĢindeki 

sıcaklık değiĢimi ısı kapasitesi tarafından yönlendirilmektedir.   

 

Tsuda ve Kikuchi (1993) ve Tsuda ve Fujita (1994) tarafından Japonya‘da yapılan çalıĢmada, 

meydana gelen yangındaki yüksek sıcaklık nedeniyle bitkilerin ve tohumların öldüğü, yangından 

bir süre sonra birçok fidenin yeĢerme kabiliyeti gösterdiği ancak oluĢan fidelerin fizyolojisinde 

birtakım değiĢiklerin meydana geldiği ortaya konmuĢtur. Yangın sırasında, yüzey yanması 

altında oluĢan toprak sıcaklığında genel olarak çok az bir artıĢ meydana gelmektedir. Toprak 
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yüzeyindeki bitki varlığının çoğunluğunun yok olmasına karĢılık toprak altındaki aksamdaki 

canlılık nedeniyle yeni bir vejetasyon oluĢabilmektedir (Tsuda, 1996). 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Materyal 

 

2.1.1.Toprak materyali  

AraĢtırmada kumlu tın, killi tın, kumlu killi tın olmak üzere 3 farklı tekstürde toprak örnekleri 

kullanılmıĢtır. Toprak örnekleri, toprak ünitesinde hava kuru hale getirildikten sonra 2 mm‘lik 

elekten geçirilerek araĢtırmada kullanılmıĢtır. 

 

2.1.2.Bitki materyali 

AraĢtırmada, ince dal parçacıklarından oluĢan kuru haldeki bitki materyalleri kullanılmıĢtır.  

 

2.1.3.Özel toprak kutuları 

AraĢtırmada, 20.4 cm çapında 27 cm yüksekliğinde, ısıya dayanıklı materyalden yapılmıĢ silindir 

Ģeklindeki toprak kutuları kullanılmıĢtır. Toprak kutularının bir yanına, termokapılların 

yerleĢtirilmesi amacıyla ilk lokasyon için üstten 2 cm. mesafe bırakılarak; üstten sırasıyla 

0,1,3,5,10 ve 15 cm olmak üzere 6 farklı derinlikte 0.5 cm çapında delikler oluĢturulmuĢtur.   

 

2.1.4.Termokapıl 
AraĢtırmada, 15 cm uzunluğunda ve 3 cm çapında 6 adet dijital termokapıl kullanılmıĢtır.  

 

 

2.1.5.Saksı burgusu 

AraĢtırmada 30 cm uzunluğunda ve 1.8 cm çapında saksı burgusu kullanılmıĢtır. Saksı burgusu 

iki farklı nem (tarla kapasitesi ve ´ tarla kapasitesi) uygulaması için, yanma iĢleminden önce ve 

uygulamadan sonra 0-1, 1-3, 3-5, 5-10 ve 10-15 cm derinliklerden toprak örneklerinin alınması 

için kullanılmıĢtır.  

 

2.2. Yöntem 

 

2.2.1.Toprak örneklerinin laboratuar analiz yöntemleri 

Tekstür (Bünye) : Hidrometre yöntemi ile (Bouyoucos, 1951) ve tekstür üçgeni (Soil Survey, 

1951) kullanılarak belirlenmiĢtir.  

 

Nem : Belirli bir miktar toprak örneğinin 105 
o
C‘lik etüvde sabit ağırlığa gelinceye kadar 

kurutulup tartılması esasına göre belirlenmiĢtir (Richards, 1954). 

 

% Saturasyon : 2 mm.lik elekten geçirilmiĢ hava kuru durumdaki belirli bir miktar toprağa saf 

su ilave edilerek ve çamurun nem kapsamı tayin edilerek belirlenmiĢtir (Richards, 1954). 

 

Tarla kapasitesi : Toprakların 1/3 atmosfer basınç altında tutabildikleri su miktarı, bu basınca 

dayanıklı seramik levha kullanılarak tayin edilmiĢtir (Richards, 1954). 

 

Özgül ağırlık : Piknometre yöntemine göre belirlenmiĢtir (Richards, 1954). 
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Hacim ağırlığı : BozulmuĢ toprak örneklerinin hacmi bilinen bir silindire doldurulan toprağın 

vibrasyonla yerleĢtirildikten sonra ölçülen hacmi ve ağırlığından yararlanılarak tespit edilmiĢtir 

(De Boodt ve ark., 1973). 

 

Porozite : Toprağın bilinen kuru hacim ağırlığı ve özgül ağırlık değerlerinden yararlanılarak 

hesaplama yoluyla bulunmuĢtur (De Boodt, 1958).  

 

Kireç tayini : Çağlar (1958) tarafından belirtildiği Ģekilde Scheibler kalsimetresi ile tayin 

edilerek % olarak ifade edilmiĢtir.  

Organik madde : Toprak örnekleri 0.5 N Fe(NH4)2(SO4)2 ile Walkley-Black (1934) yöntemine 

göre titre edilerek hesaplama yoluyla tayin edilmiĢtir (Richards, 1954). 

 

Toprak reaksiyonu (pH) : Richards (1954) tarafından belirtildiği Ģekilde hazırlanan saturasyon 

çamurunda ve ekstraktında cam elektrotlu pH metre ile ölçülmüĢtür. 

 

Elektriksel iletkenlik (EC) : Richards (1954) tarafından belirtildiği Ģekilde saturasyon 

çamurunda ve ekstraktında kondaktivite aleti ile elektriksel iletkenlik ölçülerek belirlenmiĢtir.  

 

Katyon değiĢim kapasitesi : Toprak kolloitlerinin 1 N NaCH3COO çözeltisi ile doyurulduktan 

sonra toprak tarafından tutulan Na
+
‘un 1 N NaCH3COO çözeltisi ile geri alınarak flame 

fotometrede Na
+
 okuması yapılmıĢ ve standart kurve yardımıyla belirlenmiĢtir (Richards, 1954).  

 

Bağımsız iyonlar : Suda çözünen iyonlardan saturasyon ekstraktında Ca
++

 ve Mg
++

 iyonları 

EDTA titrasyonu ile, Na
+
 ve K

+
 iyonları flame fotometre ile, CO3

=
 HCO3

-
 iyonları 0.01 N H2SO4 

ile Cl
-
 iyonu  0.05 N AgNO3 titrasyonu ile, SO4

=
 iyonu ise BaSO4 olarak çökelme suretiyle 

Richards (1954) tarafından belirtildiği yöntemlerle tayin edilmiĢtir. 

 

2.2.2. Toprak örneklerinin analize hazırlanması 

Kumlu tın, killi tın, kumlu killi tın olmak üzere 3 farklı tekstürde toprak örnekleri toprak 

ünitesinde hava kuru hale getirildikten sonra 2 mm‘lik elekten geçirilmiĢtir. Hava kuru, ´ tarla 

kapasitesi, tarla kapasitesi olmak üzere 3 farklı nem uygulaması yapılmıĢtır. Hava kuru 

uygulama için; 3 farklı tekstürdeki toprak örnekleri hava kuru durumda toprak kutularına 

doldurulmuĢ ve araĢtırmada kullanılmıĢtır. Tarla kapasitesi uygulaması için; hava kuru 

durumdaki kumlu tın, kumlu killi tın, killi tınlı tekstürdeki toprak örnekleri özel toprak 

kutularına doldurulmuĢ, sırası ile tarla kapasitesi değerleri olan % 17.295, % 18.475 ve % 26.575 

oranında su ilave edilmiĢtir. ´ tarla kapasitesi uygulaması için, kumlu tın, kumlu killi tın, killi 

tınlı tekstürdeki toprak örnekleri özel toprak kutularına doldurulmuĢ, sırası ile tarla kapasitesi 

değerlerinin yarısı kadar su ilave edilmiĢtir. 

 

2.2.3. Bitki örneklerinin analize hazırlanması 

Her bir uygulama için 20 g ince dal parçacıklarından oluĢan kuru haldeki bitki materyalleri 

toplanmıĢ ve yakma öncesi toprak kutularının üst kısmına yerleĢtirilmiĢtir. 

 

2.2.4.Deneme düzeninin kurulması 

AraĢtırmada kumlu tın, killi tın, kumlu killi tın olmak üzere 3 farklı tekstürde toprak örnekleri 

kullanılmıĢ ve hava kuru, ´ tarla kapasitesi, tarla kapasitesi olmak üzere 3 farklı nem 

uygulaması yapılmıĢtır. Dolayısıyla bunların kombinasyonları düĢünüldüğünde 9 farklı 

uygulama 3 tekerrürlü olarak yapılmıĢtır. Her bir uygulama için toprak örnekleri silindir 

Ģeklindeki toprak kutuları yerleĢtirilip hazır hale getirilmiĢtir. Toprak kutularının yan tarafına 
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daha önce belirlenmiĢ olan 0,1,3,5,10 ve 15 cm olmak üzere 6 farklı derinlikte 0.5 cm çapındaki 

lokasyonlara termokapıllar yerleĢtirilmiĢtir. Toprak örnekleriyle dolu olan bu kutuların yüzeyi 

her bir uygulama için 20 g bitki materyali ile kaplanmıĢtır. Yanma iĢleminden önce 

termokapıllar yardımıyla baĢlangıç (sıfır değeri), yanma iĢlemiyle birlikte kronometre 

çalıĢtırılarak belirli zaman aralıklarıyla sıcaklık değeri 
o
C olarak tespit edilmiĢtir.  

 

2.2.5.Nem değerlerinin tespit edilmesi 

Her bir uygulama için, yanma iĢlemi öncesi ve 5 saatlik uygulama süresi sonunda 0-1, 1-3, 3-5, 

5-10 ve 10-15 cm olmak üzere 5 farklı derinlikten toprak örnekleri alınarak nem tayini 

yapılmıĢtır. 

 

2.2.6.Değerlendirme yöntemi 

Sıcaklık ölçümlerini değerlendirme yöntemi 

Sıcaklıklara iliĢkin veriler, tesadüf parselleri deneme tertibinde faktöriyel düzende tekrarlanan 

ölçümlü varyans analiz tekniğiyle (Repeated Measured Design Anova) değerlendirilmiĢtir. 

Uygulama faktörünün hava kuru, ´ tarla kapasitesi ve tarla kapasitesi olmak üzere 3 seviyesi, 

Tekstür faktörünün kumlu tın, killi tın, kumlu killi tın olmak üzere 3 seviyesi, 

Derinlik faktörünün 0,1,3,5,10 ve 15 cm olmak üzere 6 seviyesi, 

Zaman faktörünün ise 30 seviyesi olup bu faktöre iliĢkin ölçümler tekrarlanan ölçüm (repeated 

measured) olarak alınmıĢtır. 

Deneme 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. 

Hesaplamalar sonunda 4‘lü interaksiyon istatistiksel olarak önemli bulunduğundan kombinasyon 

ortalamaları 2‘Ģer 2‘Ģer LSD ile karĢılaĢtırılmıĢtır (Yurtsever, 1984). 

 

Nem değerlerini değerlendirme yöntemi 

´ tarla kapasitesi ve tarla kapasitesi uygulamaları için % nem değerlerine iliĢkin veriler de 

tesadüf parselleri deneme tertibinde faktöriyel düzende değerlendirilmiĢtir. 

Burada uygulama faktörünün ´ tarla kapasitesi ve tarla kapasitesi olmak üzere 2 seviyesi, 

Tekstür faktörünün kumlu tın, killi tın, kumlu killi tın olmak üzere 3 seviyesi, 

Derinlik faktörünün 0-1, 1-3, 3-5, 5-10 ve 10-15 cm olmak üzere 5 seviyesi vardır. 

Deneme 3 tekerrürlü olarak yürütülmüĢtür. 

Farklı grupların saptanmasında ―Duncan‖ testi kullanılmıĢtır (DüzgüneĢ, 1987).  

 

3. AraĢtırma Bulguları 

 

3.1.Nem değerleri 

´ tarla kapasitesi uygulaması için; kumlu toprak örneğine % 8.65, kumlu killi tınlı toprak 

örneğine % 9.25 ve killi toprak örneğine ise % 13.30 oranında, tarla kapasitesi uygulaması için; 

kumlu toprak örneğine % 17.295, kumlu killi tınlı toprak örneğine % 18.475 ve killi toprak 

örneğine ise % 26.575 oranında su ilave edilmesine karĢılık bu oranlar bütün katmanlarda 

homojen dağılım göstermemiĢtir. ´ tarla kapasitesi ve tarla kapasitesi uygulamalarındaki toprak 

örneklerinin % nem değerleri tablo‘da verilmiĢtir. Nem değerlerinden görüleceği gibi çeĢitli 

derinliklerdeki nem miktarlarında yanma ile birlikte değiĢiklikler olmuĢtur. Ancak yanmadan 

önce ve sonra katmanlar arasında önemli bir fark bulunmamıĢtır. Ancak yüzeyde yüksek 

sıcaklıktan kaynaklanan buharlaĢma nedeniyle nem kaybının olduğu gözlenmiĢtir. Toprağın alt 

katmanlarında nem dağılımında değiĢimler olmuĢtur. Bu durum aĢağıdan yukarıya doğru buhar 

hareketi sonucunda bir taĢınmanın olduğunu göstermiĢtir. Toprak yüzeyi ne kadar nemli ise 

buharlaĢma da o kadar fazla olmaktadır.  
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Tablo : Tarla kapasitesi ve  ´ tarla kapasitesi uygulamasında, yakma öncesi ve sonrası toprağın 

çeĢitli  derinliklerindeki % nem değerleri.  

Uygulamalar 

Tarla Kapasitesi ´ Tarla Kapasitesi 

Toprak Tekstürü Toprak Tekstür 

 Kumlu Tın 
Kumu Killi 

Tın 
Killi Tın  Kumlu Tın 

Kumu Killi 

Tın 
Killi Tın 

Deri

n 

lik 

(cm) 

Yanm

a 

Önce

si 

Yanm

a 

Sonras

ı 

Yanm

a 

Önce

si 

Yanm

a 

Sonra

sı 

Yanm

a 

Önce

si 

Yan

ma 

Sonr

ası 

Deri

n 

lik 

(cm) 

Yan

ma 

Önce

si 

Yan

ma 

Sonr

ası 

Yan

ma 

Önce

si 

Yan

ma 

Sonr

ası 

Yan

ma 

Önce

si 

Yanm

a 

Sonra

sı 

0-1 
15.47

6 
13.206 

16.39

8 

15.16

3 

26.38

6 

23.29

6 
0-1 8.826 7.013 9.886 9.066 

13.43

0 

12.25

0 

1-3 
16.07

3 
14.340 

16.59

3 

16.75

3 

24.93

6 

25.58

0 
1-3 9.406 9.093 

10.80

0 
9.553 

14.28

3 

13.23

3 

3-5 
16.02

0 
15.973 

17.30

6 

17.13

3 

25.51

3 

24.71

0 
3-5 9.356 

10.28

6 

10.15

0 
9.230 

14.11

6 

13.00

3 

5-10 
16.29

3 
15.700 

17.40

6 

16.76

6 

24.87

0 

24.39

6 
5-10 

10.01

3 
9.756 

10.93

0 

10.22

0 

12.10

0 

11.57

3 

10-

15 

17.29

0 
15.833 

17.67

6 

16.54

3 

24.63

3 

20.96

3 

10-

15 

10.45

0 
9.356 

11.65

6 

10.80

6 

12.59

0 

12.43

6 

 

3.2.Sıcaklık değerleri 

Yanmadan önce ve uygulama süresi olan 5 saatlik süre boyunca toprağın çeĢitli derinliklerdeki 

sıcaklık değiĢimleri Ģekil‘de gösterilmiĢtir. Yanma sırasında sıcaklık değerleri her bir 

uygulamada yüzeyde görülmüĢ olup doruk sıcaklığına ortalama olarak 90-150 saniyede 

ulaĢılmıĢtır. Daha sonra sıcaklık değerleri hızlı bir Ģekilde azalma göstermiĢtir. Bu durum yanma 

sonucunda ani ve kısa süreli sıcaklık değiĢmesi olduğunu göstermiĢtir. Bundan sonraki toprak 

derinliklerindeki sıcaklık değiĢimi daha yavaĢ ve az olmuĢtur. Sıcaklık değerleri; hava kuru 

uygulamalarda 131.767-136.900 
o
C, ´ tarla kapasitesi uygulamasında 100.733-118.233 

o
C, tarla 

kapasitesi uygulamasında 91.200-93.233 
o
C arasında değiĢiklik göstermiĢtir. 

 

Yanma ile meydana gelen sıcaklık, toprağın 1-5 cm derinliğine kadar etki yapmıĢtır. Ancak bu 

etki yüzeydeki kadar ani ve yüksek olmamıĢtır. Sıcaklıktaki bu ani artıĢ ´ tarla kapasitesi ve 

tarla kapasitesi uygulamalarında da görülmesine rağmen hava kuru uygulamalarda daha yüksek 

sıcaklık değerleri elde edilmiĢtir. Bu durum, yanma sırasında toprağın içerdiği nemden 

kaynaklanmaktadır. Yanmadan sonra meydana gelen toprak sıcaklığının alt katmanlara iletilmesi 

toprağın nem kapsamı ile artıĢ göstermiĢtir. 

 

Hava kuru, ´ tarla kapasitesi, tarla kapasitesi uygulamalarının her üçünde de yanma sonucunda 

oluĢan sıcaklık artıĢı toprağın 5 cm‘den sonraki derinliklerinde çok az etkili olmuĢtur. Bu etki 

önemsiz kabul edilmiĢtir. Hava kuru uygulamada yüzeyde görülen 100 
o
C‘nin üzerindeki yüksek 

sıcaklık değerine karĢılık alt katmanlarda sıcaklık artıĢı olmamıĢtır. ´ tarla kapasitesi ve tarla 
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kapasitesi uygulamalarında ise, yüzey sıcaklığı 100 
o
C‘ye ulaĢmamıĢtır, ancak sıcaklık değiĢimi 

daha hızlı olmuĢtur.    

 

3.3.Değerlendirme yöntemi sonuçları 

´ tarla kapasitesi ve tarla kapasitesi uygulamaları 3 tekerrürlü olarak uygulanmıĢ ve toprağın 

çeĢitli derinlikler arasındaki farkın belirlenmesinde ve farklı grupların saptanmasında ―Duncan‖ 

testi kullanılmıĢtır. Deneme sonucunda sadece ―Uygulama*Tekstür‖ interaksiyonu önemli 

bulunmuĢtur. 3 tekerrürlü olarak uygulanan sıcaklık ölçümlerine iliĢkin deneme sonuçlarının 

mukayesesi için LSD testi kullanılmıĢtır. Hesaplamalar sonunda 4‘lü interaksiyon istatistiksel 

olarak önemli bulunduğundan kombinasyon ortalamaları 2‘Ģer 2‘Ģer LSD ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Uygulamalar arasındaki ―Nem*Tekstür*Derinlik*Zaman‖ interaksiyonu önemli bulunmuĢtur.  

 

4. TartıĢma ve Sonuç 

AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre, yanma sonucunda toprak sıcaklığında ani ve kısa süreli 

bir artıĢ görülmüĢtür. Bu sıcaklık artıĢı daha çok toprağın yüzeyinde meydana gelmiĢ ve en çok 5 

cm derinliğe kadar etkili olduğu tespit edilmiĢtir. Daha sonraki sıcaklık artıĢı pek fazla 

olmamıĢtır. Hava kuru uygulamadaki sıcaklık artıĢı ´ tarla kapasitesi ve tarla kapasitesi 

uygulamalarından daha fazla olmuĢtur. Bunun nedeni uygulanan nemin sıcaklık artıĢını önlemiĢ 

olmasıdır. Nem toprak sıcaklığını ve sıcaklık değiĢimlerini etkilemiĢ, buharlaĢmanın artmasına 

neden olmuĢtur. Çünkü toprak yüzeyi ne kadar nemli olursa buharlaĢma da o kadar fazla 

olmaktadır. ´ tarla kapasitesi ve tarla kapasitesi uygulamalarındaki sıcaklık değiĢimleri hava 

kuru uygulamalar göre daha hızlı olmuĢtur. Sıcaklık değiĢimi en fazla ´ tarla kapasitesi 

uygulamasında olmuĢtur. Bunun nedeni ise, suyun ilave edilmesiyle sıcaklıkta meydana gelen 

düĢüĢ iletkenlikte meydana gelen artıĢla örtülecek kadar az olmasıdır. Nem ısı iletiminde etkili 

olan bir faktördür. Nem miktarının artması ile toprakların ısı iletimi artmıĢtır. Toprağın 

ıslanmaya baĢlanmasıyla su taneler arasındaki dokunma alanını artırdığından iletkenliği 

artırmıĢtır.  Toprağın nem içeriği toprağın ısı iletim kapasitesini artırmakla birlikte özgül ısının 

yüksekliğiyle birlikte toprak sıcaklığının yükselmesi için gerekli ısı miktarını da artırmaktadır.  
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ġekil : Hava kuru, ´ tarla kapasitesi ve tarla kapasitesinde, yanma öncesi ve sonrasında toprağın çeĢitli  derinliklerindeki sıcaklık değiĢimleri. 
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Orman Yangınlarıyla Yaşamayı Öğrenmek 

Bülent SAĞLAM 

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 

Seyitler YerleĢkesi, 08000-Artvin, saglambul@gmail.com  

ÖZET 

Dünya üzerindeki orman alanları çok çeĢitli sebeplere bağlı olarak her geçen gün biraz daha azalmaktadır. 

Bunun en önemli sebeplerinden birisi de orman yangınlarıdır. Dünyada her yıl ortalama 50 milyon, 

Avrupa‟da ise 550 bin hektar ormanlık alan yangınlar sonucu zarar görmektedir. Son yıllarda hızla artan 

köyden kente göç hareketi sonucunda büyük Ģehirlerin sınırları olabildiğince geniĢlemiĢ ve ormanlık 

alanların içine girmiĢtir. Bunun bir neticesi olarak orman yangını tehdidi kent yaĢamını dolayısıyla 

yerleĢim alanlarını da etkilemeye baĢlamıĢtır. Orman/Kent EtkileĢim Sınırları (OKES)‟nın hızla arttığı 

günümüzde ne yazık ki bu alanlarda orman yangınlarıyla ilgili alınması gereken tedbirlere yeterince önem 

verilmemektedir. Küçük düzenlemelerle yaĢadığımız çevreyi yangına dayanıklı hale getirebilmek 

mümkünken, yangını hayatımızdan dıĢlayarak adeta ateĢle oynuyoruz. Bu çalıĢmada yangınla birlikte 

yaĢamayı kabullenen ve öğrenen insanların can ve mallarını korumak için yapmaları gereken 

düzenlemeler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Orman/kent etkileĢim sınırı, yangına dayanıklı çevre, koruma.  

To Learn How to Live With Fire 

ABSTRACT 

The world‟s forested areas continues declining little by little each day due to  the varieties of reasons. 

Forest fires are one of the most important causes of these phenomenon. Each year, 50 million hectares of 

the forested area around the world and 550 thousand hectares of the forested area in the Europe were 

damaged by forest fires. The rapidly growing rural-urban migration in recent years made expansion of the 

city boundaries into the forested areas. As a result, the threat of forest fires began to influence residential 

areas as well as the urban life. Unfortunately, there are no efforts and sufficient attentions by authorities 

to prevent the consequences caused by forest fires because of rapidly growing wildland/urban interface. 

We are playing with the fire by not taking any precautions to prevent the fire. Small adjustments around 

your homes, business places and public buildings can make them fire-resistant environment. In this study, 

we discussed any necessary cautions to prevent lives and properties of people who are willing to accept 

and learn how to live with the fire. 

Keywords: Wildland/urban interface, fire resistant environment, protection. 

1. Giriş  

Orman yangınları yangına hassas diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ormanlık alanlar 

üzerinde etkili olan doğal felaketlerin baĢında gelmektedir. Özellikle ilk müdahalenin baĢarısız 

olması nedeniyle geniĢleyerek kontrol edilemeyen büyük yangınlar ormanların sürekliliği 

üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Bunun yanında bazı doğal ekosistemlerde yangın, o 

ekosistemin sürekliliğini temin eden bir araç olarak görev yapmaktadır. Bu tür alanlar yangına 

bağımlı ekosistemler olarak tanımlanmaktadır ve bu alanlarda yangın ekosistemin olmazsa 

olmaz bir parçası durumundadır. Yangınların ormanlar üzerindeki etkilerinin çok iyi bir Ģekilde 

ortaya konulması, alınması gereken önlemlerin ve yapılması gereken planlamaların etkinliği 

açısından son derece önemlidir. Yangınların ormanlar üzerindeki olumlu etkilerinden istifade 

ederken, özellikle kontrol dıĢı yangınlarla meydana gelen olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için 

mailto:saglambul@gmail.com


    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

778 
 

gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunun için yangına hassas tüm ülkelerde olduğu gibi 

ülkemizde de güçlü bir Yangın Koruma ve SavaĢ Organizasyonu (YKSO)‟nun oluĢturulması 

gerekmektedir. 

Ülkemiz sahip olduğu 21.537.091 hektar ormanlık alanıyla ülke yüzölçümünün %27‟sini 

kaplamaktadır. Bu ormanlık alanların %52‟lik kısmı verimli ormanlardan oluĢurken kalan 

%48‟lik kısmı imar ve ıslaha muhtaç olan bozuk alanlardan oluĢmaktadır. Orman Genel 

Müdürlüğü‟nce belirlenen kriterlere göre; 7,67 milyon hektar ormanlık alanımız yangına “1. 

derecede hassas ĠĢletmeler”ve 4,91 milyon hektar ormanlık alanımız yangına “2. derecede hassas 

ĠĢletmeler” grubunda olmak üzere ülkemiz ormanlarının %58.4‟üne karĢılık gelen toplam 12.58 

milyon hektar ormanlık alanımız yangına çok hassas durumdadır (OGM, 2011).  

Düzenli kayıtların tutulmaya baĢlandığı 1937 yılından 2010 yılı sonuna kadar toplam 88.630 adet 

yangında 1.621.018 hektar orman alanı zarar görmüĢolup,  aynı dönemde yıllıkel ortalama 

yangın sayısı 1.198 adet ve ortalama yanan alan büyüklüğü ise 21.906 hektardır (ġekil 1). Son 10 

yıllık dönemi kapsayan 2001-2010 yılları arasında toplam 20.416 adet orman yangını meydana 

gelmiĢ ve 87.418 hektar alan yanmıĢ, bu dönemde yılda ortalama 2.042 adet yangına karĢılık, 

ortalama 8.742 hektar alan yanmıĢtır. Son 10 yıllık dönem dikkate alındığında Muğla bölgesinde 

yılda ortalama 309 adet, Antalya bölgesinde 125 adet ve Ġzmir bölgesinde 216 adet yangın çıktığı 

görülmektedir. Yanan alan itibariyle ise, yılda ortalama 2.298 hektar ile Antalya, 1.103 hektar ile 

Muğla ve 880 hektar ile Ġzmir bölgelerinin ilk üç sırayı aldığını görmekteyiz. Bu dönem 

itibariyle yangınların %54‟lük kısmı ihmal, dikkatsizlik ve kaza, %11‟lik kısmı kasıt, % 12‟lik 

kısmı yıldırım sonucu çıkmıĢ, % 23‟lük kısmının ise çıkıĢ nedeni belirlenememiĢtir (OGM, 

2011). 

 

ġekil 1. 1937-2010 yılları arasında meydana gelen orman yangınlarının dağılımı. 

2010 yılında Orman Yangınları ile Mücadele faaliyetlerine yapılan ödeme miktarı; yangınla 

mücadele harcamaları; 48.701.432 TL, yangın emniyet yolu yapım giderleri; 416.076 TL, yangın 

emniyet yolu tamir ve bakım giderleri; 1.771.513 TL, kule yolları yapım giderleri; 61.416 TL, 

kule yolları bakım giderleri; 125.809 TL, yangınla mücadele tesis giderleri; 361.083 TL, 

haberleĢme tesis giderleri; 30.700 TL, yangın demirbaĢları; 1.273.106 TL, yangın tesis tamiri; 

2.812.454 TL, yangın demirbaĢ tamiri; 119.637 TL olmak üzere toplam 150.067.822 TL 
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olmuĢtur (OGM, 2011). Bu bilgilerden de anlaĢılacağı üzere orman yangınlarıyla mücadele 

çalıĢmalarına ülkemiz kaynaklarının önemli bir bölümü aktarılmaktadır. Fakat yinede çok sayıda 

can (bu güne kadar orman yangınlarıyla mücadele çalıĢmalarında 102 vatandaĢımız Ģehit 

olmuĢtur) ve mal kayıpları yaĢanmaktadır.  

Ülkemiz açısından her yönüyle son derece önemli olan ve sonuçları itibariyle orman 

ekosistemini vedoğrudan veya dolaylı olarak çok geniĢ halk kitlelerini etkileyen orman 

yangınlarının çok iyi bir Ģekilde anlaĢılması gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak ülkemiz 

topraklarının %58,4‟lük kısmında her yıl gündemde olan orman yangınları hayatın bir parçası 

olarak kabul edilmelidir. Son yıllarda hızla artan köyden kente göç sonucu özellikle sanayi ve 

ticaret merkezleri durumunda olan büyük Ģehirlerin sınırları olabildiğince geniĢlemiĢ ve 

ormanlık alanların içine girmiĢtir. Bunun bir neticesi olarak da orman yangını tehdidi kent 

yaĢamını ve dolayısıyla da yerleĢim alanlarını etkilemeye baĢlamıĢtır. Orman alanlarının 

yerleĢim alanlarının içine girdiği orman/kent etkileĢim sınırlarının (arayüzleri) hızla arttığı 

günümüzde bu alanlarda orman yangınlarıyla ilgili tedbirler yeterince alınmamaktadır.  

Bunun yanında kentlerden uzak kırsal bölgelerdeki orman alanlarına yakın yerleĢim alanlarında 

da yangınlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını söylemek pek mümkün değildir. Kayıtlara 

geçmiĢ en büyük orman yangınımız Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 31 

Temmuz- 4 Ağustos 2008 tarihleri arasında gerçekleĢen TaĢağıl-Serik Orman Yangınıdır. Bu 

yangın sonrası yapılan kesin hasar tespit çalıĢmaları sonucunda KarataĢ Köyü Macarlar 

Mahallesinde 77 konut, 88 ahır ve deponun yandığı, yangında ayrıca, bir ilköğretim okulu ve 

lojman, bir cami ve bir köy konağının hasar gördüğü, 50 küçük ve büyükbaĢ hayvan ile 106 

kovandaki arının telef olduğu belirlenmiĢtir.   

Bu gibi alanlarda yangınla ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması can ve mal kayıplarının 

yaĢanmasına neden olacaktır. Yangın gerçeğini dıĢlamadan yapılacak küçük düzenlemelerle 

yaĢadığımız çevre yangına dayanıklı hale getirilebilir. Bunun için orman yangınlarının oluĢumu, 

geliĢimi, etkileri ve mücadele yöntemleri çok iyi bir Ģekilde öğrenilmelidir. Bu çalıĢmada konu 

hakkında kısa bilgilendirmeler yapılarak alınması gereken tedbirler tartıĢılacaktır. 

2. Orman Yangını 

Orman yangını “çevresi açık olması nedeniyle serbest yayılma eğiliminde olan ve ormandaki 

yanıcı maddeleri (çalı, kuru ve ince dal, kuru kütük, yaprak ile belirli oranda canlı ağaçları da) 

yakan bir yangın” olarak tanımlanmaktadır (Çanakçıoğlu, 1993).  Orman yangınları, bina 

yangınlarından farklı olarak çevresel faktörlerin etkilerine açık bulunmaktadır. Orman 

yangınlarını anlayabilmek için yangının baĢlamasında ve geliĢmesinde etkili olan faktörlerin ve 

bu faktörlere bağlı olarak yangınların nasıl bir seyir izlediğinin bir baĢka ifadeyle yangın 

davranıĢının çok iyi ortaya konulması gerekmektedir.   

2.1. Orman Yangınının Oluşumu    

Yangınların oluĢabilmesi için yanıcı madde, ısı ve oksijenin belli oranlarda bir araya gelmesi 

gerekmektedir. Yangın üçgeni denilen bu üç unsurdan birisinin eksik olduğu bir ortamda yanma 

olayı gerçekleĢemez (ġekil 2).  Orman alanlarında yanıcı madde ve oksijenin bol miktarda 

bulunduğu bilinmektedir, dolayısıyla yangın üçgenini tamamlayacak ısı kaynağının da alanda var 

olmasıyla orman yangının baĢlama Ģartları bir araya gelmiĢ olacaktır.   
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ġekil 2. Yangın üçgeni (a) ve yanmanın aĢamaları; ön ısınma (b1), alevli yanma (b2) ve kor 

halinde yanma (b3)  (Bilgili, 2010). 

Eğer yangın üçgenindeki yanıcı madde, ısı ve oksijen iyi bir Ģekilde anlaĢılırsa, bunlar 

kullanılarak yangınların seyri değiĢtirilebilir. Ġlerleyen yangının önündeki yanıcı maddeyi 

uzaklaĢtırmak suretiyle bir yangın hattı oluĢturarak yanıcı madde yangın üçgeninden 

kopartılabilir. Yangın üçgeninin ısı ayağı, helikopter veya uçaklar ile su veya yanmayı geciktirici 

kimyasallar (reterdant) atmak suretiyle serin hava ve yüksek bağıl nem ile ortam soğutularak 

kesilebilir. Yangını toz, toprak, su veya köpük ile boğarak yangın üçgenindeki oksijen ayağı 

kesilebilir. Burada rüzgârın bol oksijen taĢıyarak yangın Ģiddetinin artmasına neden olduğu 

unutulmamalıdır.  

Yanma olayı, yüksek sıcaklık derecelerinde karbon ve oksijenin reaksiyona girmesi ile 

gerçekleĢir ve sonuçta karbondioksit ve ısı enerjisi açığa çıkar. Yanma olayı fotosentezin tersi bir 

kimyasal reaksiyondur ve tutuĢma sıcaklığı 220-250 °C ye ulaĢmadıkça baĢlamaz. Yanmanın ön 

ısınma, alevli yanma ve kor halinde yanma olmak üzere üç aĢaması vardır ve bu süreç sonunda 

yanıcı maddeler tükenerek küle dönüĢürler.  

2.2. Orman Yangın Davranışı 

Orman yangınları yanıcı madde, topografya ve hava hallerine bağlı olarak bir davranıĢ 

göstermektedirler.  Yangın davranıĢının tam olarak anlaĢılabilmesi için onu etkileyen faktörlerin 

ve etki derecelerinin iyi bir Ģekilde ortaya konulması gerekmektedir. Yanıcı maddeler orman 

alanlarında çok farklı yapı ve kompozisyonlarda bulunan ölü veya canlı organik maddeler olarak 

ifade edilebilir. Yanıcı maddelerin boyutu, düzeni ve sürekliliği, miktarı, yanıcı madde tipleri ve 

arazi üzerindeki dağılımları ile yanıcı madde koĢulları yangın davranıĢı üzerinde etkili olan 

yanıcı madde özellikleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yanıcı maddelerin bu özellikleri dikkate 

alınarak YKSO‟ları tarafından koruyucu ve önleyici tedbirler planlanmaktadır. Özellikle yangına 

hassas alanlarda yanıcı maddelerin yatay ve dikey sürekliliklerini kırmak üzere çeĢitli yanıcı 

madde düzenlemeleri yapılmaktadır. 

Yangın davranıĢını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de topografyadır. Topografya bir 

alanda sabit olmakla birlikte topografyaya bağlı olarak yanıcı madde ve hava hallerinde meydana 

gelen değiĢiklikler yangın davranıĢı üzerinde farklı etkilerde bulunmaktadırlar.  Özellikle arazi 

eğimi yangının yayılma oranını ve yönünü etkilediğinden son derece önemlidir. Düz bir alana 

oranla, eğimli bir arazide alevler daha ilerdeki yanmamıĢ materyale doğrudan temas edebilir 

veya radyasyon ve konveksiyonla yanıcı maddelerdeki nem oranlarını düĢürerek yangının hızlı 

bir Ģekilde yayılmasına katkıda bulunur (Hirsch, 1996; Pyne ve ark., 1996; Bilgili, 2010). Bakı 

a b 
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ve yükselti de yanıcı madde ve hava hallerinde değiĢimlere neden olduklarından yangın 

davranıĢı üzerinde etkili olmaktadır. 

Arazi yapısına ve zamana bağlı olarak farklılıklar göstermeleri nedeniyle yanıcı madde nemi ve 

yangının yayılması üzerinde ve dolayısıyla yangın davranıĢı üzerinde etkili olan bir diğer 

parametre ise hava halleridir. Hava halleri özellikle büyük yangınlarda yangının yayılmasında 

esas belirleyici faktör durumuna gelmektedir. Sıcaklık, bağıl nem, rüzgâr ve yağıĢ miktarı 

tutuĢmayı, yangının yayılmasını ve yangın Ģiddetini etkileyen en önemli hava halleri verileri 

olarak öne çıkmaktadır.  

Sıcaklık ve bağıl nem yanıcı maddenin kurumasına neden olarak yanıcı madde koĢullarını 

değiĢtirir. Rüzgâr; genelde yangın Ģeklini belirleyen en önemli etkenlerden birisidir. Yangının 

yayılma oranı, yangın alanı ve çevresinin tahmin edilmesi için geliĢtirilen modellerde çoğunlukla 

rüzgâr hızı ana değiĢken olarak ortaya çıkmaktadır. Rüzgâr, yangın cephesinin geliĢmesini, 

alevin önündeki yanmamıĢ yanıcı maddelere alevi bükerek, sıcak hava ve bol oksijen taĢıyarak, 

konveksiyon yoluyla tutuĢma ve yanmayı artırarak destekler. YağıĢ; yanıcı maddenin nem 

içeriğini artırarak tutuĢma için gerekli olan ısı miktarını yükseltir. Ġnce ve hafif yanıcı maddeler 

nem içeriklerini kısa süre içerisinde kaybederlerken, kaba ve ağır yanıcı maddeler nemi daha 

uzun süre bünyelerinde tutabilirler (Burgan ve Rothermel, 1984; Chandler ve ark.., 1991; Küçük 

ve Sağlam, 2004). 

Orman yangınlarının hemen hepsi ölü örtü tabakasında baĢlayıp hava halleri, topografya ve 

yanıcı madde özelliklerinin uygun olması durumunda tepe yangınına dönüĢebilir. Yangınların 

oluĢumu ve tepe yangınına dönüĢmesi aĢamalarında belirleyici olan parametrelerin etki 

derecelerinin ve Ģekillerinin çok iyi anlaĢılıp ortaya konulması gerekmektedir. Yanıcı maddeler, 

zaman içerisinde değiĢebilir ve kontrol edilebilir özellikte olmaları nedeniyle yangın davranıĢı 

tahminlerinde öncelikli olarak ele alınmaktadırlar (Küçük ve Bilgili, 2001). Bu kapsamda 

yangına hassas ormanlık alanlara sahip ülkeler, öncelikli olarak yanıcı madde tiplerini 

tanımlamıĢlar ve bunların yangın davranıĢ modellerine entegrasyonu için yanıcı madde modelleri 

geliĢtirmiĢlerdir.  Böylece her bir farklı yanıcı madde tipi için yangın davranıĢ modellerini 

geliĢtirerek benzer alanlarda yangın davranıĢını tahmin etmek için kullanılmak üzere 

uygulamaya aktarmıĢlardır. (Anderson, 1982; Bilgili, 1995, Sağlam, 2002)..  

3. Orman/Kent Etkileşim Sınırı  

Artan nüfusa ve sanayileĢmeye paralel olarak kırsal kesimde yaĢayan insanlar daha iyi gelir elde 

edebilecekleri bölgelere doğru göç etmektedirler. Benzer sebeplerle büyük Ģehirlerdeki nüfus da 

hızla artmaktadır.  Bu tür nüfus hareketleri sonucunda, belli bölgelerde özellikle orman vasfını 

yitirmiĢ fakat ormanlık alanlara komĢu ve/veya bitiĢik alanlar göç eden insanlar tarafından ister 

istemez yerleĢime açılmıĢlardır. Böylece yangın tehlikesinin yüksek olduğu ormanlık alanlar 

kent yaĢamının içine girerek yangın riski yüksek alanlara dönüĢmüĢleridir. 

Orman/kent etkileĢim sınırı (OKES) ormanlık alanın veya kırsal alanın kentle buluĢtuğu 

yerlerdir. Bu alanlarda doğal kaynakların nasıl planlanacağı kent ve kırsal kesim arasında sıklıkla 

karıĢıklığa neden olmaktadır. Yangınlar açısından baktığımızda bu alanlar, kolay tutuĢabilir 

evlerin kolay tutuĢabilir yanıcı maddelerle buluĢtuğu yerlerdir. Dolayısıyla sadece ormanlık 

alanlarda değil aynı zamanda yaĢam alanlarında da yangınla mücadele çalıĢmaları kapsamında 

bir takım düzenlemelerin yapılması bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır. Bu çalıĢmaları genel 

olarak yangın amenajmanı kapsamında ele almak mümkündür.  

Yangın amenajman planlamaları yangın önleme programları, yangın öncesi ve yangınla savaĢ 

planlamaları ile yangının amenajman aracı olarak kullanılmasını içerir. Dolayısıyla bu 
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planlamalarda yangının sosyal, ekonomik ve ekolojik yönleri de ele alınarak belirlenen amaçlara 

ulaĢılmaya çalıĢılır. Tüm planlamalar bir yangının çıkmasını engelleyecek veya çıkacak bir 

yangını en az hasar seviyesinde kontrol altına almak amacına göre yapılır (Bilgili, 2010). 

Yangın amenajmanı çalıĢmalarında temelde üç yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, 

yangınları elimizdeki tüm imkânları kullanarak doğrudan söndürmektir.  Bu yöntem 20. yüzyılın 

ortalarına kadar ağırlıklı olarak kullanılmaktaydı.  Ġkinci yöntem ise, yangınların baĢlaması ve 

yayılması için gerekli olan yanıcı maddelerin fiziksel olarak alandan uzaklaĢtırılması ile 

yangınları dolaylı olarak baskı altına almak veya sınırlamak Ģeklinde yapılmaktadır. Bunun için 

çoğunlukla belirlenmiĢ kesim yöntemi (aralama ve budama) ve bazı durumlarda özellikle ince 

yanıcı maddelerin büyük baĢ hayvanlara ve keçilere otlatılması suretiyle azaltılması yöntemleri 

kullanılmaktadır.  Üçüncü olarak, yangını kullanmak suretiyle kontrollü yangınlar yapmak 

gelmektedir (URL-1). 

Kontrollü yangınlarla daha sağlıklı, güvenli ve yangınlara karĢı dayanıklı alanlar oluĢturmak 

mümkündür. Ormanların mevcut tehlikeli yapılarının kontrol edilemez bir Ģekilde devamına izin 

vermek felakete davetiye çıkartmak gibidir. Kontrollü yangınlar masraflı görünebilir, ancak her 

yıl orman yangınlarıyla mücadele çalıĢmalarına ayrılan milyonlarca lira düĢünüldüğünde oldukça 

ucuz ve etkin bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bunun yanında çok az masrafla ormanlık 

alanları yangına karĢı dayanıklı hale getirmek mümkün olabilir. ġu unutulmamalıdır ki, daha 

önceden kontrollü yangınlarla yakılan bir alanda meydana gelen orman yangınında zarar 

minimum düzeyde oluĢacakken, daha önce yangın geçirmemiĢ veya kontrollü olarak yakılmamıĢ 

alanlardaki yangınlar son derece yıkıcı etkilerde bulunacaktır. Böyle bir yangında yanan alanın 

yeniden eski halini alması yüz yılı bulabilir. 

Yangın amenajmanı çalıĢmalarında yangının kullanılmasının yanıcı maddelerin fiziksel olarak 

uzaklaĢtırılması kadar iĢlevsel olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte bu iki metodun 

uygulamada farklı yanıcı madde, topografya ve hava hallerinde bir takım farklı sonuçlar 

verebileceği de unutulmamalıdır.  Her halükarda yangınların söndürülmesi, yanıcı maddelerin 

azaltılması ve kontrollü yangınların kullanılması yangın yöneticileri için en kullanıĢlı araçlar 

durumundadır.  

3.1. Orman/Kent Etkileşim Sınırında Yangından Korunma  

Orman kent etkileĢim sınırında orman yangınları hem konut alanlarında (yangının ormanlık 

alanlardaki yanıcı maddeler boyunca yayılmasından dolayı) hem de ormanlık alanlardaki bitki 

örtüsü (insan kaynaklı yangınların yapılaĢmalara yakın yerlerde sıklıkla meydana gelmesi 

nedeniyle) önemli bir risktir (Sturtevant and Cleland 2007; Syphard ve ark. 2007). Yangın 

riskinin azaltılması için yeni yöntemler geliĢtirmek üzere yoğun araĢtırmalar yapılmasına 

rağmen, bunlardan sadece birkaç tanesi OKES için planlanmıĢtır. Önerilen metotlar yangın 

yayılmasını ve yangın alanını sınırlandırmak, yanma derinliğini azaltmak ve çevresel değerleri 

korumak için öncelikli olarak yanıcı madde düzenlemeleri üzerine odaklanmıĢtır (Reinhardt ve 

ark., 2008). . Bu çalıĢmaların altında yatan soru ise “yangın riskini minimize etmek için nerede, 

ne zaman ve ne Ģekilde bir yanıcı madde düzenlemesi uygulanmalıdır” olmuĢtur (Massada ve 

ark., 2011).   

Tek tek evler dikkate alındığında Cohen (2001) evin kendisi ve yakın çevresini ifade eden 

“Konut TutuĢma Alanı” (KOTA) kavramını tanımlamıĢtır. KOTA ve diğer parsel ölçeğindeki 

yaklaĢımlar kapsamında, münferit ev sahipleri kendi mülklerini yangına daha dayanıklı hale 

getirmekte, ateĢ kaynağından tutuĢmayı önlemek için yangına dayanıklı materyal ile evlerini inĢa 
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ederek yangın riskini azaltmakta ve örtü yangınlarını sınırlandırmak için evlerinin yakın 

çevresindeki yanıcı maddeleri düzenlemektedirler (Cohen, 2001). 

3.2. Orman/Kent Etkileşim Sınırında Yanıcı Madde Düzenlemeleri 

Orman yangınlarının devam edebilmesi için yanıcı maddelerin düzeni ve sürekliliği son derece 

önemlidir.  Bütün yangınlarda olduğu gibi, OKES‟deki alanlarda da yanıcı maddeler yatay ve 

dikey yönde süreklilik göstermiyorlarsa yangınların devam etmesi söz konusu olamaz. 

Dolayısıyla yangın amenajmanı çalıĢmaları kapsamında yapılacak yanıcı madde 

düzenlemelerinde temel amaç bu sürekliliğin ortadan kaldırılması suretiyle yangın üçgeninin 

yanıcı madde ayağının kırılarak OKES alanlarında yangın güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu 

kapsamda yanıcı madde düzenlemelerinde öne çıkan bazı hususların aydınlatılması 

gerekmektedir.  

Bir orman alanındaki yangında alevi yukarılara taĢıyarak yüksek boylu yanıcı maddelerin 

tutuĢmasına imkân veren ağaç dalları, alçak boylu ağaççık ve çalı gibi bitkilere merdiven yanıcı 

maddeler denir. Bir alanda yangın güvenliğinin sağlanması ve alevlerin örtüden ağaç tepelerine 

ulaĢmasını engellemek için bu tarz yanıcı maddelerin ortamdan uzaklaĢtırılması gerekmektedir. 

Böylelikle, alevlerin ilerlemesi durdurularak yangınların daha kolay bir Ģekilde söndürülmesi 

mümkün olacaktır. Süreklilik, yanıcı maddelerin homojen ve sık bir Ģekilde devamlılığını ifade 

eder. Bitkiler aralarında çok az açıklık alan kalacak Ģekilde birbirlerine çok yakın geliĢmiĢlerse 

yüksek süreklilikten ve yangın tehlikesinden söz edilir. Bitkiler seyrek ve geniĢ olarak aralarında 

boĢluklar olacak Ģekilde birbirlerinden ayrılmıĢlarsa düĢük süreklilikten ve düĢük yangın 

tehlikesinden söz edilir (ġekil 3). 

 

 

ġekil 3. Yanıcı maddelerin farklı yapıları: merdiven yanıcı maddeler, yüksek süreklilik, düĢük 

süreklilik 

Buraya kadar yapılan değerlendirmeler daha çok konutların veya yerleĢim alanlarının etrafındaki 

ormanlık alanlarda yangın tehlikesini azaltmak için yanıcı madde düzenlemeleri için yapılması 

gerekenleri içeriyordu.  Bu düzenlemeler bir yangın anında yangının ilerlemesini engelleyerek 

yangının daha kolay söndürülmesini sağlayacak çalıĢmalardır.  Bunun yanında konutların veya 

yerleĢim alanlarının yakın çevresi ve binalarda kullanılacak malzemelerin de yangına dayanıklı 

hale getirilmesi son derece önemlidir. Zira çok tehlikeli yanma Ģartlarında oluĢacak nokta 

yangınları ile çok uzak mesafelerdeki yerleĢim alanları ve binalar yangın tehdidi altında 

kalabilirler.   

 

Yüksek süreklilik 
Merdiven yanıcı 

maddeler 

DüĢük süreklilik 
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Yangın tehlikesini azaltmak için binaların etrafında yangına dayanıklı vejetasyon ile bir Ģerit 

oluĢturulmalıdır. Bu Ģeride yeĢil kuĢak denir. En az 10 m geniĢliğinde oluĢturulacak yeĢil kuĢak 

üzerindeki bitkilerin sulama yapılarak sürekli yeĢil kalmaları sağlanmalıdır. Binaların çevresinde 

yangın tehlikesini azaltmak için yanıcı madde düzenlemesi yapılmıĢ ve yangın iĢçilerinin evi 

güvenli bir Ģekilde savunmasına imkân verecek bir bölge oluĢturulmalıdır.  Bu bölge ev ile 

muhtemel bir yangın arasındaki alanı ifade eden savunma alanıdır ve en az 30 m geniĢliğinde 

düzenlenmelidir (ġekil 4).  

Düz veya düze yakın alanlarda (en fazla %20‟ye kadar eğimli alanlar) savunma alanı 

oluĢturulurken, çevrede çayır ve ağaç vejetasyonu varsa geniĢliğin 10-12 m, makilik vejetasyon 

varsa 40 m civarında olmasına dikkat etmelidir. Alanın eğimi arttıkça bu mesafenin de 

artırılması gerekmektedir. Örneğin arazi eğimi %21-40 arasında ise bu mesafe, çayırlık alanlarda 

40 m, makilik alanlarda 80 m, ağaçlık alanlarda 40 m olurken, eğim %40‟dan fazla ise çayırlık 

ve makilik alanlarda mesafelerin artırılmasına gerek kalmazken, ağaçlık alanlarda savunma alanı 

mesafesinin 80 metreye çıkartılması gerekmektedir (URL-2).  

 

ġekil 4. Bir evin etrafında oluĢturulması gereken savunma alanı  

Binaların yakın çevresi yangına dayanıklı hale getirilirken binalarda da yangına dayanıklı 

malzemeler kullanılmalıdır. Bina çatılarının metal, kiremit veya çimentolu lif levhadan 

yapılmasına dikkat edilmelidir. Duvarlar taĢ, çimento, kerpiç, kum-kireç-çimento karıĢımıyla 

yapılmıĢ sıva, tuğla veya alüminyum alaĢımlı malzemelerden yapılmalıdır. Çatılar yanmaya 

elveriĢli malzemelerden yapılmıĢsa  üzerlerine yağmurlama sistemi yapılmalı veya yangına karĢı 

dayanıklı hale getirmek için sıvı polifosfat içerikli püskürtme ilaçlar kullanılmalıdır (Sağlam ve 

Bilgili, 1997). 

 

Kıvılcımları uzak tutmak için, bütün menfezlerin, tavan arasındaki açıklıkların, sundurmanın 

altındaki alanların, saçaktaki kutuların ve çatı çıkıntılarının metal ızgara ile gizlenmesi veya bu 

kısımların mümkünse taĢ briket veya çimentodan yapılması gerekmektedir. Yangınlarla taĢınan 

yanmakta olan parçacıklar bu alanlara isabet edip yangını baĢlatabilirler. ġunu unutmamak 

gerekir ki, yangın iĢçileri veya itfaiyeciler bir yangına gittiklerinde ilk olarak hangi evlerin 

kurtarılmasının mümkün olacağının ve hangisinin muhtemelen yanacağının kararını verirler. Bu 

kararı verirken de evleri beĢ önemli özelliğe göre değerlendirirler (Sağlam ve Bilgili, 1997): 

1- Ormanlık veya çalılık alanla evin arasında 10- 30 m temizlenmiĢ bir alan var mı? 

2- TutuĢabilir yanıcı maddelerin olduğu yerlerde veya eğimli arazilerde bu savunma alanı 

uygun ölçülerde geniĢletilmiĢ midir?  

3- Yangın ev istikametinde tepeye doğru hareket edebilir mi? 

4- Cadde veya araba yolu yangın araçlarının giriĢi için yeterli geniĢlikte midir? 

5- Çatı ahĢap malzemeden mi yapılmıĢtır? 

Savunma Alanı 
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Burada ifade edilen özellikler binaların yangından kurtarılabilmesi için son derece önemlidir ve 

yangın iĢçilerinin söndürme önceliklerini belirlemektedirler.  

4. Sonuçlar  

Orman yangınları dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli etkilerde bulunmaktadır. Özellikle 

yangına bağımlı ve yangına hassas ekosistemlerde yangınların mutlaka gerçekleĢeceğini bilerek 

hazırlıklı olma planlarının yapılması gerekmektedir.  Yangınları ihmal etmek veya hafife almak, 

tamir edilemez kötü sonuçların doğmasına neden olabilir. Bu yüzden hem ormanlık alanlarda, 

hem orman/kent etkileĢim sınırlarında ve hem de diğer alanlarda yangın riskini ve yangın 

tehlikesini en aza indirecek tedbirlerin alınması son derece önemlidir. Bu tedbirler kamu 

alanlarında ilgili idare tarafından, özel mülkiyete konu alanlarda da ilgili kiĢiler tarafından 

titizlikle alınmalıdır. Ancak, bu tedbirlerin zorunlu hale getirilmesi ve denetlenmesi için yasal 

düzenlemeler yapılmalı ve gereğince uygulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki hiçbir zahmet veya 

zorluk insan hayatının kaybedilmesinden daha kötü sonuçlar doğurmaz.  
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Özet 

Orman topluluğunun entansif olarak iĢletilmesi ve çeĢitli ormancılık hizmetlerinin yöntem ve tekniğine 

uygun yapılabilmesi amacıyla, dere, yamaç ve bağlantı yolları gibi birbirine bağlı birçok ana ve tali 

yollarla genel yol ağı planları düzenlenmektedir. Veri temini konusunda Küresel Konum Belirleme 

Sistemi (GPS) yazılım ve donanım kapasitelerinin artması ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) etkinliği 

de artmıĢtır. Bu çalıĢmada, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Doyran Orman ĠĢletme ġefliği 1:25000 

ölçekli yol ağı planının sayısal ortamda oluĢturulması ve dinamik bir yapıya kavuĢturulması amacıyla 

örnek bir uygulama yapılmıĢtır. ÇalıĢmada, CBS ve GPS entegrasyonu ile yol güzergahlarına iliĢkin yol 

Ģebeke planlarının güncel ve doğru Ģekilde, konumsal ve nümerik bilgileri toplanarak, ilgili Ģefliğe ait 

örnek bir yol bilgi sistemi oluĢturulmuĢtur. Bu bağlamda, yol Ģebeke planları üzerinde iĢlenmiĢ dere, sırt, 

yamaç, bağlantı, yangın emniyet vb. yollar ve yol Ģebeke planları içerisinde yer almamıĢ tüm yol 

güzergahları GPS yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Veri toplama aĢamasında yola iliĢkin 

öznitelik bilgileri de sisteme aktarılmıĢtır. Sonuç olarak, gelecekte oluĢturulması düĢünülen orman bilgi 

sistemine entegre, dinamik yapıda örnek orman iĢletme Ģefliği yol ağı planı oluĢturulmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: Orman yolu, CBS, GPS, Yol ağı planı 

 

Abstract 

Road network is organized with the aim of appropriate methods and techniques of forestry services and 

planting as intensive of forest community. Especially in obtaining data, the effectiveness of GIS 

(Geographic Information System) has increased with a rise in software and hardware capacities of GPS 

(Global Positioning System). With this study, a sample application was performed so as to transfer the 

road network plans with a scale of 1:25000 in Doyran forest district under the Antalya regional 

directorate of forestry  into digital environment and to make them have a dynamic structure. In this study, 

a sample road information system belonging to the forest enterprise was formed by collecting spatial and 

numerical data of road network plans regarding the road routes in a contemporary and correct way with 

the integration of GIS and GPS. Thus, all forest road routes (stream, ridge, hillside, control line etc.) 

processing on road network and not processing were digitized with the help of GPS. All feature data 

regarding forest road routes were transferred into computer. As a result, road network plan belongs to 

sample forest district that integrated national forest information system and dynamic structure was 

composed. 

 

Keywords: Forest road, GIS, GPS, Road network plan 

 

1..Giriş 

Orman yolları, ormanları entansif olarak iĢletmek, ormanları hastalık ve zararlılardan korumak, 

yangınları söndürmek, orman yetiĢtirmek ve bakım çalıĢmalarını yapmak, orman içinde yaĢayan 

köylerin yol ihtiyacını karĢılamak amacıyla yapılmaktadır. Ormanların entansif olarak 

iĢletilebilmesi için, amaca uygun standart ve yoğunlukta planlanmıĢ bir yol Ģebekesi ile 

donatılması gerekmektedir (Hasdemir, 1998). Orman yol ağı planlarının, çağdaç planlama ilke 

mailto:kmelemez@hotmail.com
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ve yöntemlerine göre yapılması gerekmektedir (Hasdemir ve Demir, 2005). Orman yol 

Ģebekelerinin planlaması, orman köylerine ulaĢım, üretim çalıĢmaları, rekreasyon alanlarına 

ulaĢımı sağlayan sosyal ihtiyaçlara bağlı olarak, yani ormanların fonksiyonel kullanım 

amaçlarına göre yapılmaktadır (Öztürk, 2009). Ormancılık faaliyetlerinin sağlıklı bir Ģekilde 

yürütülebilmesi orman yollarının fonksiyonel olması ve orman yollarına iliĢkin verilerin güncel 

ve yenilenebilir olması son derece önemlidir (Tunay ve ark., 2008). 

 

1964 yılında planlı dönemin baĢlaması ile öncelikle mevcut yollar değerlendirmeye alınmıĢ, 

tespit edilen 31366 km orman yolundan 10765 km‟si gerek konumları, gerekse teknik özellikleri 

nedeniyle, standartlara uymadığından terk edilmiĢ, 20 691 km mevcut yol, yol ağı planları içinde 

yer almıĢtır. 1998 yılı sonu itibariyle 108 808 km orman yolu inĢa edilerek, orman yolu mevcudu 

129 499 km‟ ye yükseltilmiĢtir. Bütün veriler ıĢığı atında orman yolları planlama çalıĢmaları, 

amenajman planlarına bağlı olarak ortaya konularak ormanların fonksiyonel değerlerine göre 

yapılması amaç edinilerek orman yolları hedefi 201 810 km. olarak alınmıĢtır (DPT, 2001). 

 

Ülkemizde orman yolların bilgisayar ortamında planlama çalıĢmalarına 1990‟lı yılların 

baĢlarında baĢlanmıĢtır. Yapılan ilk çalıĢmalarda sayısal arazi modellerinin orman yol 

projelerinde kazı ve dolgu hacimleri hesaplamalarında kullanımı araĢtırılmıĢtır (ġentürk, 1992). 

Orman yol ağları etkinliği optimize edecek Ģekilde planlanmalı, güvenli olmalı ve çevre 

etkilerini minimize etmelidir (Eker, 2010).  

 

Bilgisayar yazılım ve donanımlarında meydana gelen geliĢmeler sonucu ortaya çıkan Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (CBS) günümüzde birçok alanda kullanım olanağı bulmuĢtur. Yeryüzünün en 

önemli doğal kaynaklarından biri olan ormanların iĢletilmesi, planlanması ve yönetimini konu 

alan ormancılık ise coğrafi bilgi sistemlerinin en önemli uygulama alanlarından birini 

oluĢturmaktadır. Günümüzde coğrafi bilgi sistemi olarak, yazılım ve donanımdan oluĢan, 

planlama ve yönetimdeki karmaĢık problemlerin çözüm amaçlarına uygun, kayıt, iĢleme, model 

oluĢturma ve gösterim iĢlevlerini yerine getirmeye yönelik uygulamaları kapsayan bilgisayar 

destekli bir sistem anlaĢılmaktadır. Orman Bilgi Sistemi de yukarıda tanımı yapılan coğrafi bilgi 

sistemlerinin ormancılık alanındaki uygulamasından oluĢmaktadır (Koç,1995). 

 

Bu çalıĢmanın amacı, CBS ve Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) entegrasyonu ile yol 

güzergahlarına iliĢkin yol Ģebeke planlarının güncel ve doğru Ģekilde, konumsal ve nümerik 

bilgileri toplanarak, orman iĢletme Ģefliği bazında örnek bir yol bilgi sistemi oluĢturulmasıdır.  

 

2. Çalışma Alanının Tanıtımı 

Bu çalıĢma, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Doyran Orman ĠĢletme ġefliği bazında örnek bir 

çalıĢma olarak gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 1). 
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ġekil 1. ÇalıĢma alanı (Doyran Orman ĠĢletme ġefliği Yol ġebeke Planı) 

 

3. Uygulama 

GerçekleĢtirilen uygulamada, yazılım ve donanım olarak verilerinin toplanması için Topcon Grs-

1RTK Network CORS-Tr Alıcısı (GRS 1) kullanılmıĢ, verilerin analizi, değerlendirme ve 

tematik haritaların üretilmesi amacıyla Netcat 5.0 ve ESRI-ArcMap 9.1 Coğrafi bilgi sistemleri 

yazılımları kullanılmıĢtır.  

 

Yol Ģebeke planlarının oluĢturulmasına iliĢkin baĢta orman yolları olmak üzere, yol Ģebeke 

planları içerisinde yer almamıĢ tüm yol güzergâhlarını da içeren, yollar üzerindeki dere, sırt, 

yamaç, bağlantı, yangın emniyet vb. yollar GPS yardımı ile bilgisayar ortamına anlık veya 

sonradan aktarılmıĢtır. Yol verisi toplama aĢamasında orman yolları ve diğerlerine iliĢkin 

nümerik bilgiler de sisteme aktarılmıĢtır (ġekil 2). Yol güzergahlarına ait tüm veriler, 

sayısallaĢtırılmıĢ ve geometrik düzeltmeleri yapılmıĢ yol Ģebeke planı ve 1:25000 ölçekli 

topografik haritalara aktarılmıĢtır (ġekil 3; ġekil 4).  
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ġekil 2. ÇalıĢma alanı orman yol ağı 

 
ġekil 3.SayısallaĢtırılmıĢ yol Ģebeke planı üzerine GPS veri aktarımı 

 
ġekil 4. Topografik harita üzerine GPS veri aktarımı 

 

Yol Ģebeke planın hazırlanması ile ilgili haritaların oluĢturulmasında, mevcut harita kenar lejand 

bilgileri, iĢletme müdürlüğü ve Ģefliğe ait bilgiler, hidrolojik bilgiler, yol bilgileri ve transport 

bilgileri, yolun tulü, büyük onarım, köprü durumu, üst yapı ve orman içi tulünü gösteren orman 

yolları yapım programı cetveli hazırlanmıĢ ve tematik harita üzerinde özel iĢaretler tablosuna 

göre belirtilmiĢ (ġekil 5) ve oluĢturulan sonuç harita ile birlikte, öznitelik bilgilerini içeren tablo 

ve lejand bilgileri de gösterilmiĢtir (ġekil 6). 
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ġekil 5. Özel iĢaretler tablosu  
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ġekil 6. TamamlanmıĢ örnek yol Ģebeke planı 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 CBS uygulamalarında GPS kullanılmasının ana avantajı toplanan verilerin sayısal formda 

olmasıdır. Özellikle 1:25000 ve daha küçük ölçekli haritalar bazında yol Ģebeke 

planlarına ait güncel verilerin GPS aracılığı ile toplanarak CBS ortamında analizi ve 

tematik haritalarının hazırlanması etkin ve daha doğru sonuçlar vermektedir. Klasik 

ölçme yöntemleri ile yolların ve bu yollara bağlı yapıların haritaya aktarılması ekonomi 
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ve zaman açısından dezavantajlıdır. Ayrıca yola iliĢkin diğer bilgilerin güncellenmesi de 

her iki açıdan etkin Ģekilde yapılabilmektedir. 

 

 Orman yollarının gerek yapım, gerek bakım çalıĢmalarında yapılacak planlamalar için 

tüm veriler CBS kullanılarak sayısal ortamda dinamik bir yapıya kavuĢturulmuĢtur 

TaĢradaki iĢletme Ģefliklerine ait analog verilerin sayısal ortama aktarılması ve yol 

Ģebeke planlarının 1:25000 ölçekli topografik haritalarının altlık olarak kullanılması ile 

yapılacak tüm planlamalarda sayısal veri kullanımına geçilmesi, ulusal aktif bir bilgi 

sistemi oluĢturulması bağlamında önem taĢımaktadır. 

 

 Yol ağları planlanırken mevcut ve gelecekte söz konusu olabilecek ormancılık 

faaliyetlerinde GPS, GIS ve uzaktan algılama verilerinin kullanımına yönelik teknolojik 

alt yapının kurulması ve nitelikli teknik elemanların yetiĢmesi önem taĢımaktadır. 

 

 Yöntem bazında bu çalıĢmanın, gelecekte oluĢturulması düĢünülen Orman Bilgi Sistemi 

içerisinde etkin kullanımı düĢünülmelidir. Özellikle CBS-GPS entegrasyonu kapsamında, 

elde edilen konum bilgileri sözel bilgiler ile iliĢkilendirilerek, etkin konumsal analiz 

çalıĢmalarının temelleri atılmıĢ olacaktır. 
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Özet 

Son yıllarda geliĢmekte olan çevreye duyarlı ormancılık anlayıĢı kapsamında orman yollarının 

fonksiyonel olarak planlamasının önemi artmıĢtır. Bu bağlamda, planlama aĢamasında çeĢitli 

fonksiyonlara hizmet eden orman yollarının, tasarım standartları ve kriterleri projenin amacına göre 

değiĢebilmekte ve projenin her bir aĢaması için farklı ölçüt ve kısıtlamalara gereksinim 

duyulabilmektedir. Bu kısıtlamalar hem geometrik standartlar hem de çizim stilleri açısından farklılık 

gösterebilmektedir. Orman yollarının planlanması aĢamasında farklı yazılımlar kullanılmaktadır. Bu 

tasarım ve planlama sürecinin daha baĢarılı ve etkin bir Ģekilde tamamlanması için farklı tasarım 

kriterlerine cevap verebilecek, tasarımın herhangi bir bölümünde veya aĢamasında tasarımcının yapacağı 

değiĢikliklerin etkisinin eĢ zamanlı olarak projenin tamamı üzerinde güncellenmesini sağlayacak dinamik 

veri iĢleme yeteneğine sahip bir yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. ÇalıĢmada karayollarının 

planlanmasında etkin bir Ģekilde kullanılan AutoCAD Civil 3D yazılımının orman yollarının planlanması 

aĢamasındaki yeterliliği sınanmıĢ ve farklı kullanım amaçlarına hizmet eden orman yolları için stiller 

ortaya konulmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Dinamik Veri ĠĢleme, Civil 3D, Orman Yolları, Yol Planlaması. 

 

Planning of Forest Roads with Dynamic Modelling CAD Programs 

Abstract 

Functional planning of forest roads has increased in importance in the context of eco-friendly forestry 

consideration developing in recent years.  Design standards and criteria of forest roads serving various 

functions in the planning stage, have been changing according to purpose of the project and different 

criteria and restrictions are in need of for each stage of project. These restrictions show differences both 

in term of drawing styles and geometric standards.  Various software products are used in the stage of 

forest road planning.  Finishing the design and planning stages more successfully and effectively a 

software support having the ability of dynamic data processing as auto-updating revisions on any part of 

the projects to whole of the project by designers, is needed.  In the study, AutoCAD Civil 3D software 

that has been used effectively in highway planning, tested about sufficiency on forest road‟s planning 

stage.  Finally styles were created for serving different purposes of forest roads.  

 

Key words: Dynamic Data Processing, AutoCAD Civil 3D, Forest Roads, Road Planning. 
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1. Giriş  

 

Orman yolları, ormanın kuruluĢ aĢamasından üretim aĢamasına kadar olan süreçte ulaĢımı 

sağlayan önemli yapılardır. Yol planlaması ve üretim çalıĢmaları ormancılık faaliyetlerinin 

önemli öğelerindendir (Abdi ve ark., 2009). Üretim süreçlerinin etkin, güvenli, konforlu ve 

ekonomik olarak yürütülebilmesi için, orman yollarının planlanması büyük önem taĢımaktadır  

(Abeli ve ark., 2000; Aruga ve ark., 2005).  

 

Orman yolu tasarımı, ekolojik ve ekonomik faktörlerin göz önünde bulundurulmasını gerektiren 

karmaĢık bir süreçtir.  Bu süreçte, tasarımcı, yeterli sayıdaki alternatif yollar içinden teknik ve 

ekolojik koĢulları karĢılayan, toplam maliyet bakımından en düĢük olan nihai güzergahı tespit 

etmelidir (Akay ve ark., 2004). Orman yol Ģebekelerinin planlanması ve geliĢtirilmesi zor ve 

zaman alıcı iĢlemlerdir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kullanımıyla alternatif güzergâhlar da 

değerlendirilerek hem zaman kaybının önüne geçilmiĢ hem de daha güvenilir tasarımlar ortaya 

çıkarılmıĢ olmaktadır (Rogers 2001, 2005).  

 

Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte, yol planlaması ve tasarımına hizmet edecek bilgisayar 

yazılımları geliĢtirilmiĢtir. Yol planlamasında kullanılan bu programlardan bazıları, Advenced 

Road Design, Allplan, Anadelta Tessera, AutoCAD Civil 3D, AutoRoads, Bentley InRoads, 

Bentley MXROAD, CAD&PILLAR, Carlson Civil, Civil Designer, DIGICORP CIVIL Design, 

Diolkos, HEADS Pro, HighRoad, HY-SZDL, ISTRAM ISPOL, KeyTERRA-FIRMA, LISCAD, 

NetCAD, Novapoint, NovaTDN, Odos, Optimum Road Design Model, PDS, Plateia, RoadEng, 

SierraSoft ProSt, VESTRA Road olarak sıralanabilir. Bu yazılımlardan RoadEng yazılımı 

dıĢındakiler sadece karayolu planlaması için tasarlanmıĢ ve geliĢtirilmiĢtir.  

 

Orman yolu da bir karayolu olmakla beraber, diğer karayollarından teknik, ekonomik ve orman 

ürünleri taĢımacılığı yönünden farklılıklar göstermektedir (Hasdemir ve Demir, 2001; Acar, 

2005). Bu durum orman yollarının planlamasında kullanılacak yazılımların özel geometrik 

standartlara sahip olmasını gerektirmektedir. Ancak sadece orman yolu planlaması ve tasarımı 

için yaygın bir Ģekilde kullanılan ticari amaçlı bir yazılım bulunmamaktadır. 

 

Dinamik programlamanın temel özelliği, bir aĢamadan diğerine adım adım geçerek optimum 

kararı vermesidir (Aruga ve ark., 2005).  Orman yolları tasarımında dinamik programlama 

literatürde ve uygulamada düĢey aliymanın optimizasyonunda sıkça kullanılmıĢtır (Nicholson, 

1973; Trietsch, 1987).  

 

AutoCAD Civil 3D yazılımı içerdiği "stil" fonksiyonu ile, model objelerin görünümünü anlık 

olarak değiĢtirebilme imkanı sunmaktadır. Yazılım, dinamik modelleme yeteneği sayesinde 

tasarımcıya, daha az zaman harcayarak, alternatif ve iyileĢtirilmiĢ çözüm yolları bulma 

deneyimini kazandırmaktadır. Planlama aĢaması sürecinde tanımlanmıĢ obje ya da obje 

gruplarının herhangi bir özelliğinin değiĢtirilmesi ile bu objelerin hem görünümü hem de ilgili 

etiket ve tablolarındaki değerlerinin eĢ zamanlı olarak değiĢimi ayrı bir iĢlem yapamaya gerek 

kalmaksızın görülebilmektedir. 

 

ÇalıĢmada, yaygın olarak kullanılması, farklı kullanım amaçlarına göre oluĢturulabilen 

geometrik standartlara ve kullanıcı dostu arayüze sahip olması, hem CBS hem de CAD 

yazılımının bir arada kullanması nedenleriyle bütün mühendislik dallarında yaygın olarak 

kullanılan AutoCAD tabanlı AutoCAD Civil 3D yazılımı incelenmiĢtir. 

 

http://www.infycons.com/autoroads.aspx
http://www.bentley.com/en-US/Products/InRoads+Suite/About-InRoads.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+MXROAD/
http://www.digicorpingegneria.com/digiweb/index.php?folder_id=1015
http://www.carlsonsw.com/PL_CS_Civil.html
http://www.civildesigner.com/roads.asp
http://www.digicorpingegneria.com/digiweb/index.php?folder_id=1012&lang_id=2
http://www.diolkos3d.com/diolkos_in_brief_en.htm
http://headsview.com/
http://www.interstudio.net/highroade.html
http://www.hongye.com.cn/en/soft/soft_1.asp
http://www.istram.net/en/index.php?opcion=11
http://www.keyterra-firma.com/products/road.shtml
http://www.liscad.com/liscad/profiles_design.aspx
http://www.novapoint.com/Products/Novapoint-products/Novapoint-Road-Professional
http://www.harmonysoft.com.vn/en/index.php/products/plugin-software/novatdn
http://imola.odos.gr/odos/p44/index.asp
http://www.irad.com.np/ordm.php
http://www.causeway.com/products/565.htm
http://www.cgsplus.com/Default.aspx?tabid=73
http://www.softree.com/Products/Civil_RoadEng.aspx
http://www.sierrasoft.com/en/products/prost.asp
http://www.akgsoftware.de/Road.48+M52087573ab0.0.html


    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

796 
 

2. Materyal ve Yöntem 

 

ÇalıĢmada Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ĠnĢaatı ve Transportu Anabilim Dalında 

mevcut 1/2000 ölçekli örnek bir topoğrafik haritadan yararlanılmıĢtır. Harita AutoCAD Civil 3D 

ortamında sayısallaĢtırılarak Sayısal Arazi Modeli (SAM) oluĢturulmuĢtur. Arazi modeli 

oluĢturulduktan sonra, orman yolunun yatay güzergâhı tanımlanmıĢtır (ġekil 1). Bu aĢamada 

Türkiye‟de uygulanan “Orman Yolları Planlaması Yapımı ve Bakımı” adlı 292 sayılı tebliğde 

belirtilen orman yolu tiplerinden Normal B-Tipi Tali Orman yoluna ait geometrik standartlar 

kullanılmıĢtır (Tablo 1).  

 

 
 

ġekil 1. ÇalıĢma alanına ait harita ve sayısal arazi modelinin üç boyutlu görünümü 

 

Tablo 1. Türkiye‟de uygulanan orman yollarının geometrik standartları (Anonim, 2008). 

 

Yolun tipi Birimi 

Ana 

orman 

yolu 

Tali orman yolu 
Traktör 

yolu A - Tipi 
B - Tipi 

SBT
1
 NBT

2
 EBT

3
 

Platform geniĢliği m 7 6 5 4 3 3,5 

ġerit sayısı adet 2 1 1 1 1 1 

Azami eğim % 8 10 9 12 12 20 

Asgari kurp yarıçapı m 50 35 20 12 8 8 

ġerit geniĢliği m 3 3 3 3 3 3 

Banket geniĢliği m 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50 - 

Hendek geniĢliği m 1,00 1,00 1,00 1,00 0.50 - 

Üst yapı geniĢliği m 6 5 4 3 3 - 

Köprü geniĢliği m 7+(2x0,6) 6+(2x0,6) 5+(2x0,6) 4+(2x0,6) - 
 

1
SBT : Standartları yükseltilmiĢ B tipi Orman Yolu 

2
NBT : Normal B tipi orman yolu 

3
EBT : Ekstrem B-tipi orman yolu 
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Öncelikle “OGM” adında bir çizim standardı (stil) oluĢturulmuĢ; bu standart dâhilinde ilk olarak 

metraj stili ve aralıkları, kurp yarıçapları vb. standartlar hakkında ölçütler ve kısıtlamalar 

belirtilmiĢtir (ġekil 2).  

 

 
 

 

ġekil 2. Metraj ve kurp yarıçaplarına ait tasarım kriterleri editörü 

 

OluĢturulan yatay güzergâhtan sonra boykesitin gerçeğe daha yakın çıkarılması için daha önce 

hazırlanan arazi modelinin üzerine aliymanlara dik olarak kesit çizgileri oluĢturulmuĢtur. Bunun 

için ġekil 3‟de görüldüğü üzere daha önce hazırlanan “OGM” stiline ait kesit çizgisi 

editöründeki kısıtlamalar kullanılmıĢtır. Buna göre baĢlangıçtan itibaren aliymanın orta 

noktasından sağa ve sola 10‟ar metrede, kurplarda ise 20 m de bir ve yatay geometri noktalarında 

da kesit çizgileri tanımlanmıĢtır. 

 

 
 

ġekil 3. Kesit çizgisi editörü 
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Tip enkesit oluĢturulurken, daha önce Normal B tipi orman yolu için hazırlanan (kazıda 1:1, 

dolguda 3:2, hendekler 1 metre geniĢliğinde 3:1) tip kesit standartları kullanılmıĢtır (ġekil 4).  

 

 
 

ġekil 4. Tip enkesit ve enkesit editörü 

 

Tanımlanan tip enkesite göre, kazı ve dolgu hacim hesaplarının hassasiyetini artırmak için 

kurplarda 3 metrede bir, yatay aliymanlarda ise 5 metrede bir kesit çizgileri güncellenmiĢ ve 

önce orman yolu koridoru sonra kesitler oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan enkesitlere göre kübaj 

hesaplamaları için standart bir yüzey malzemesi tanımlanmıĢ ve karayolu projelerinde kullanılan 

kübaj cetveli temel alınmıĢtır. 

 

3. Bulgular 

 

AutoCAD Civil 3D ortamında 691 m olarak planlanan örnek orman yolunda 75 m yarıçapında 

bir adet kurp ve ortalama % 3 eğim kullanılmıĢtır. OluĢturulan “OGM” stili ile yol güzergâhına 

ait yatayda 1/2000, düĢeyde 1/200 ölçekli bir boykesit çıkarılmıĢtır (ġekil 5). 

 

 
 

ġekil 5. Planlanan yol güzergâhına ait boykesit 
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Kazı ve dolgu hacim hesaplarının hassasiyetini artırmak için kesit çizgileri güncellenerek orman 

yolu koridoru ve enkesitler oluĢturulmuĢtur (ġekil 6 ve 7).  

 

 
 

 

ġekil 6. Tanımlanan tip enkesite göre orman yolu koridoru 

 

 
 

ġekil 7. Örnek enkesit (0+280,00 m) 

 

Standart bir yüzey malzemesi tanımlanarak, karayolu projelerine göre hazırlanan kübaj cetvelleri 

elde edilmiĢtir (ġekil 8). 
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ġekil 8. Kübaj cetveli 

 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

 

Bu çalıĢmada 1/2000 ölçekli bir topoğrafik haritada Normal B-Tipi Tali Orman yolu planlaması 

yapılmıĢtır. 691 m olarak planlanan örnek orman yolunda 75 m yarıçapında bir adet kurp ve 

ortalama % 3 eğim kullanılmıĢtır. Yol planlamasındaki tüm aĢamalar AutoCAD Civil 3D 

ortamında yapılmıĢ, Normal B-Tipi Tali orman yolu geometrik standartlarına ve çizim stillerine 

göre hazırlanan “OGM” olarak adlandırdığımız stil veri tabanı kullanılmıĢtır. Söz konusu stil 

veri tabanı metraj, boykesit, enkesit ve kübaj cetveli aĢamaları için ayrı ayrı tanımlanmıĢtır. 

 

AutoCAD Civil 3D‟nin dinamik modelli veri iĢleme yapısı sayesinde projenin herhangi bir 

aĢamasında, proje tamamlansa bile, yapılan değiĢiklikler projenin ilgili tüm aĢamalarına eĢ 

zamanlı olarak yansımıĢtır. Böylece, büro ve arazi çalıĢmaları için ayrılan zamanın asgari 

düzeyde tutulması sağlanmaktadır. Ayrıca oluĢturulan veri tabanında ortaya konulan kısıtlama ve 

ölçütler sayesinde, kullanıcı hatalarından ortaya çıkabilecek standart dıĢı çizimlerde program 

uyarı vermektedir. 

 

Orman yollarının projelendirilmesi diğer yollardan farklı tasarım ve planlama süreçlerine 

sahiptir. Orman yollarında bir yandan geometrik ve ekonomik Ģartlar göz önünde tutulurken bir 

yandan da sürdürülebilir ormancılık anlayıĢına sadık kalınarak farklı kısıtlar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu yönleriyle orman yollarının tasarım ve planlama sürecinin daha baĢarılı ve 

etkin bir Ģekilde tamamlanması için farklı tasarım kriterlerine cevap verebilecek tasarımın 

herhangi bir bölümünde veya aĢamasında tasarımcının yapacağı değiĢikliklerin etkisinin eĢ 

zamanlı olarak projenin tamamı üzerinde güncellenmesini sağlayacak dinamik veri iĢleme 

yeteneğine sahip bir yazılılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla karayollarının planlanmasında 

etkin bir Ģekilde kullanılan AutoCAD Civil 3D ile orman yollarının planlanması ve tasarımı için 

oluĢturulan örnek “OGM” stili, ormancılık amaçlı diğer yol tipleri için de geliĢtirilerek etkin bir 

Ģekilde kullanılabilir. 
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Özet 

Ormanlardan faydalanma amaçlı tüm faaliyetler, ancak iyi bir orman yolu ağıyla mümkündür. Ülkemizde 

her yıl yeni orman yollarına ilaveten, standardı düĢük mevcut yolların onarımı yapılmaktadır. Orman yolu 

yapımı teknik, ekonomik ve çevresel problemleri beraberinde getirmektedir.  

Yol güzergâhlarında ortaya çıkan kaya blokları, genellikle patlayıcılarla parçalanarak ötelenmektedir. Bu 

yöntem, ilk bakıĢta hızlı ve ekonomik bir çözüm oluĢturmasına karĢılık, orman ekosistemi üzerinde 

onarılması güç tahribatlar oluĢturabilmektedir. Özellikle, hassas yapıdaki ormanlık alanlarda kaya 

kazısının çevresel hassasiyetle yapılması, patlatmalı kazıya alternatif çevresel yöntemlerin kullanılması 

bir zorunluluktur.  

Bu çalıĢmada, geliĢmiĢ ülkelerde çevresel açıdan hassas alanlarda sürdürülen kaya kazısında yeni bir 

teknoloji olan “patlayıcısız kaya çatlatma yöntemi” incelenmiĢtir. Bu yöntemin orman yollarında kaya 

kazısı için kullanılabilirliği teknik, ekonomik ve çevresel açıdan irdelenmiĢtir. 

 
Anahtar Kelimeler: Orman yolu yapımı, Kaya kazısı, Kaya çatlatma yöntemi,  

 
Abstract 
All operations aiming benefit from forests is possible if only the forests have a good forest road network. 

Every year, in addition to the new construction of forest roads, existing roads that have low standards 

have been repaired in our country. Forest road construction, brings the technical, economic and 

environmental problems.  

Rock blocks on forest road routes have been usually blasted by the explosives.  The blasting technique, in 

spite of it is fast and economical solution at the first glance, it causes irreparable destruction on the forest 

ecosystems. Especially, in the sensitive forest areas, instead of blasting the usages of alternative 

environmentally sensitive rock excavation methods are an obligation.  

In this study, a new technology and method named as “non-explosive rock fracturing” used in 

environmentally sensitive areas of the developed countries during the rock excavation was studied.  

In view of technical, economic and environmental perspective, the usage possibility of the “non-explosive 

rock fracturing method” is discussed for the excavation of rocks on forest road route.  

 
Key words: Forest road construction, Rock excavation, Rock splitting techniques, 

 

1. Giriş 

Orman yolları, ormancılık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde vazgeçilemez alt yapı 

tesislerindendir. Orman yolu inĢaat çalıĢmaları, kendine özgü ekolojik bir dengesi oluĢmuĢ 

orman ekosistemlerine doğrudan bir müdahale Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir. Bu nedenle 

orman yolu inĢaatları sadece ekonomik ve teknik koĢulların gözetildiği değil, ağırlıklı olarak 

çevresel kriterlerin esas alınarak gerçekleĢtirildiği faaliyetler olmak zorundadır. 

 

Orman yolu planlama, projelendirme ve inĢaat çalıĢmaları çevresel, ekonomik ve teknik hususlar 

dikkate alınarak yapılmak zorundadır. Ancak kimi durumlarda, ekonomik ve teknik hususların 

yetersizliği gibi gerekçelerle çevresel kriterler göz ardı edilebilmektedir. Bu durum ise orman 

ekosisteminin bozulmasına ilaveten diğer çevresel felaketlere neden olabilmektedir.  
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Patlatmalı kaya kazısının yoğun yapıldığı sektörler üzerinde artan baskılar, kazı yeri ve çevresi 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak yeni kazı yöntemlerinin araĢtırılmasına neden olmuĢtur. 

Bu kaygılar; kazı alanlarına yakın yerleĢim alanlarında yaĢayanlar üzerindeki fiziksel ve 

psikolojik etki, okullar veya hastaneler ve benzeri yapılar ile kültürel miras alanları konusundaki 

duyarlılıktır. Bu baskılar sonucunda, patlatmalı kaya kazısının yol açtığı kaya fırlaması, yer 

sarsıntısı, gürültü, zehirli gaz ve toz emisyonunun olumsuz çevresel etkilerini azaltmak ve yine 

diğer avantajları nedeniyle piyasada birçok patlayıcı içermeyen (non-explosive) ürün giderek 

artmaktadır.  

 

Günümüzde, orman yollarında ortaya çıkan kaya kazısının hemen tamamı patlayıcılarla 

gevĢetilerek parçalanmaktadır. Gözlerden uzak, özellikler ormanlık alanlardaki yol yapımı 

sırasında kaya patlatma nedeniyle meĢcere üzerinde oldukça önemli maddi hasara ve ciddi 

çevresel, görsel bozukluklara neden olmaktadır. 

 

Kaya patlatma yöntemi müteahhitler için ekonomik bir çözüm oluĢturmasına karĢın, özellikle 

dikili servet ağaçlar, verimli orman alanı kaybı, hassas yapıdaki orman ekosistemi ile çevresi 

üzerinde onarılması güç tahribatlar oluĢturmaktadır. Bu durum dikkate alındığında, özellikle 

hassas yapıdaki ormanlık alanlar için kaya patlatma iĢlerinin çevresel hassasiyetle düzenlenmesi, 

mevcut kayanın kazısına imkân veren daha çevresel araç ve yöntemlerin kullanılması bir 

zorunluluk olmaktadır.  

 

Bu çalıĢmada, ülkemizde orman yolu inĢaatlarında kaya kazısında kullanılmayan, ancak geliĢmiĢ 

ülkelerde hassas yapıdaki ormanlık alanları ile doğal, kültürel özellikleri itibari ile önem arz eden 

yerlerdeki kaya kazında kullanılan patlayıcı içermeyen (non-explosive) materyal ve yöntemin 

tanıtımı ve ormancılıkta kullanım olanakları ele alınmıĢtır.  

 

1.1. Literatür Özeti 

Ülkemizde orman yolu yapımında kaya patlatma çalıĢmaları ve çevresel etkilerinin incelendiği 

pek az çalıĢma vardır. Bu çalıĢmalarda, doğrudan ve dolaylı yoldan oluĢan meĢcere zararları ile 

görsel açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar vurgulanmaktadır. Bu nedenle makinelilerle yapılan 

toprak veya kaya kazısının çevreye zarar vermeyen daha çevresel yöntem ve araçlarla yapılması 

ortak öneri Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. 

 

ErdaĢ (1981)‟de iyi ve yerinde kullanılan patlayıcı maddelerin hem kazı verimini artırdığını hem 

de yol yapım makinelerinin ömürlerini uzatarak maliyetleri düĢürdüğünü belirtmektedir. ErdaĢ 

ve arkadaĢları (1995) yapmıĢ oldukları çalıĢmada kayaların patlatılması ve yamaç aĢağısına 

yuvarlanması ile çok büyük kayıplar olduğunu belirtmektedirler.  

Sekendiz ve Özder (1983) Doğu Karadeniz Bölgesi ormanlarında yamaç yollarının yapımı 

sırasında, yamaç aĢağısında kalan orman alanının önemli bir kısmının yuvarlanan taĢ ve kayalar 

ile yok edildiğini, yaralanan ve kırılan gövde ve tepelerden bakteri, mantar, kabuk böceği gibi 

zararlıların girebildiğini, epidemi yapabildiğini, neticede kerestelik ağaçların % 50‟sinin yok 

edildiğini belirtmektedir. 

 

Çağlar ve Acar (2006) orman yollarında çevresel açıdan belirlenen kriterlere göre patlatma 

tasarımının yapılması gerekliliği ortaya konulmuĢtur. Çevresel etkilerden; kaya fırlamaları, yer 

sarsıntısı ve hava Ģoklarının dağlık arazi koĢullarında oluĢturabileceği tehlikeleri 

vurgulamıĢlardır.  
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Orman Genel Müdürlüğü  (OGM) 292 sayılı tebliğde, iĢ yeri güvenliğinden müteahhidin 

sorumlu olacağı, ateĢleme belgesi olmayanların patlayıcı madde kullanma, ateĢleme ve patlatma 

iĢlerinde çalıĢtırılamayacağı belirtilmektedir. Sert kayaların sökülmesinde ön çatlatma yöntemi 

ve kırıcılar kullanılacağı, ön çatlatmada kayaların sertlik derecelerine deneme yöntemiyle delik 

aralıkları, derinlikleri ile dinamit miktarlarının belirleneceği, patlatmanın olumsuz çevre 

zararlarının en aza indirileceği belirtilmektedir (OGM, 2007-a). Burada ön çatlatma yönteminin 

patlayıcılar ile yapılacağı anlaĢılmaktadır. Hâlbuki patlayıcı içermeyen materyaller ile kayalarda 

çatlatma yapılarak kazılabilir hale getirmek mümkündür. 

 

Çağlar (2008)‟de, orman yollarındaki farklı türdeki kaya kütlelerinde gerçekleĢtirilen delme 

patlatma tekniği ve ortaya çıkardığı çevresel etkileri incelenmiĢtir. Her bir atımda uygulanan 

patlatma tasarımı parametreleri belirlenerek, mevcut kaya patlatma tekniğinin sonuçları çevresel 

açıdan belirlenmiĢtir. Kaya patlatma nedeni ile oluĢan kaya fırlaması, yer sarsıntısı ve hava 

Ģoklarının azaltılmasına iliĢkin, çevresel açıdan uygun kaya patlatma tasarımı ve modeli ortaya 

konulmuĢtur. 

 

Young (1999) sert kaya kazısı için, patlayıcı içermeyen CFI metodunda, parçalayıcı olarak 

yüksek basınçlı köpük kullanıldığını, bu sayede yer sarsıntısı, hava soku, kaya fırlaması ve 

zehirli gaz ile toz oluĢumunun tamamen önüne geçildiği vurgulamaktadır. CFI metodunun 

kontrol edilebilen kırma özelliği sayesinde, uygun boyutlarda kaya parçaları elde edilebildiği ve 

kalan Ģevdeki kaya kütlesinin en az deformasyonla kırılması mümkün olduğu belirtilmektedir. 

Bu süreçte ortaya çıkan yan ürünlerin, çevresel açıdan makul ve tamamıyla bakteriler tarafından 

ayrıĢtırılabildiği vurgulanmaktadır. 

  

Yamudi ve Akçın (2000)‟de; sıvı karbondioksitle kazı sisteminin (cardox) Kozlu ocaklarındaki 

uygulamaları verilmiĢtir. Sistem, uzun ayaklarda arına dik ve arına paralel olmak üzere iki 

Ģekilde denenmiĢtir. Son olarak, sistemin üstünlükleri ve ekonomik katkısı kısaca tartıĢılmıĢtır. 

Patlayıcı madde ve cardox ile sadece patlayıcı ve iĢçilik maliyeti açısından yapılan kıyaslamada 

cardox sisteminin % 40-45 daha ucuz olduğu belirtilmektedir. 

 

Caldwell (2004) kayaların çatlatma ile kazısında, patlayıcı madde içermeyen ürünlerden Cardox, 

Nonex ve PCF (Penetrating Cone Fracture) ticari isimli materyalleri arazi çalıĢmaları ile 

karĢılaĢtırmıĢtır. Bu çalıĢmada, bir yol inĢaatında 10.000 m
3
 hacmindeki granitin kazısı amacıyla 

1,5 m aralık ve mesafelerde açılan deliklere, içeriğinde sıvı karbondioksit bulunan Cardox 

tüplerinin yerleĢtirilerek kayanın baĢarılı bir Ģekilde çatlatıldığı belirtilmektedir. 

 

1.2. Ülkemizde Orman Yollarının Mevcut Durumu 

Ülkemizde 1964-1974 yılları arasında 1.317 adet iĢletme Ģefliğinin yol Ģebeke planı yapılarak 

144.425 km üretim amaçlı orman yoluna ihtiyaç olduğu tespit edilmiĢtir. Bu miktarın %96'lık 

kısmı gerçekleĢtirilmiĢtir. Orman içi mevcut tüm yolların yoğunluğu 9.24m/ha olup, planlanan 

tüm yollar yapıldığında 11.14 m/ha olacaktır. Mevcut durumda tam kapalı verimli ormanlarda 

yol yoğunluğu 20 m/hektarın üzerindedir (OGM, 2007-b). 

  

Her yıl mevcut 138.689 km üretim yolu, 811 km kule kulübe yolu, 1.489 km depo dahili yol ve 

16.306 km yangın emniyet yolu olmak üzere toplam 157.295 km orman yolunun düzenli olarak 

tamir bakımı yapılmaktadır (OGM, 2007-b). Bununla birlikte, 2014 yılı sonuna kadar toplam 

7.500 km yeni orman yolu yapılacaktır. Ayrıca, geçmiĢ yıllarda yapılmıĢ ancak standardı düĢük 

mevcut yolların iyileĢtirilmesi için her yıl % 3 oranında orman yolu standart hale getirilecektir 

(OGM, 2010). 
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Mevcutlarla birlikte toplam 210.000 km orman yolu, 26.000 km yangın emniyet yolu 

yapılacaktır. Orman içinden gecen köy ve il yollarından standart olanlar yaklaĢık 40.000 km‟dir. 

Buna göre yapılacak; yeni yapılacak orman yolu 12.705 km, yangın emniyet yolu ise 9.694 

km‟dir. Orman yolu yapım program her yıl için % 40 artırılarak 1400 km‟ye çıkarılmıĢ ve 

yangın önleme ve söndürme tedbirleri yükseltilmiĢtir (OGM,2007-b). 

  

Avrupa ülkerinde yol yoğunluğunun 35 m/ha olduğu göz önüne alınırsa, yol yoğunluğunun 

zamanlar artırılabilecektir. Gerek yeni yapılan yollarda, gerekse büyük onarımı yapılan standardı 

düĢük yollarda ve bakım çalıĢmaları sırasında kaya kazısı kaçınılmazdır. Yine doğal ve estetik 

değeri olan milli park, doğa koruma alanları,  fauna ve flora bakımından korunan rezerv alanları 

ile estetik değeri olan yerlerde planlanacak yürüme yollarında güzergaha rastlayan iri kaya 

bloklarının patlayıcı içermeyen materyallerin kullanılması gerekmektedir.  

 

2. Orman Yolu İnşası ve Patlatmalı Kaya Kazısı 

Bir orman yol ağı planı ve aplikasyonunda 292 sayılı “Orman Yol Ağı Planlarının 

Düzenlenmesine Dair Tebliğ” ve buna ek düzenlemeler esas alınmaktadır. Buna göre, plan 

ünitelerinin birleĢtirilmesi ve koordinesiyle havza veya Ģeflik bazında “Orman Yol Ağı Planı” 

meydana getirilmektedir (Çağlar, 2008). 

 

Orman yolları, uygulamada temel olarak üç aĢamada yapılmaktadır. Bunlar; uygun yöntem ve 

tekniklerle orman yollarının planlanması (1), plan ve projeleri hazırlanan yolların aplikasyonu ile 

alt yapı çalıĢmalarından kazı ve dolgu iĢleri ile sanat yapılarının tamamlanması (2), üst yapısının 

seçilerek boyutlandırılıp uygulanması (3) ile son bulmaktadır (OGM, 2007-a; Çağlar, 2008).  

 

2.1. Uygulamada Orman Yolu İnşaatı 
Orman yolları çoğunlukla ihale ile müteahhitlere yaptırılmaktadır. ĠnĢaatı sürdürülen orman 

yolları yapımında altyapı çalıĢmaları; 1) Yapı alanının temizlenmesi (ağaçların kesilmesi ve dip 

kütüklerin çıkarılması), 2) Patlayıcı maddeler ile kayaların parçalanması, 3) DeğiĢik kazı 

metotları ile yol platformunun oluĢturulması için toprak düzlemesi, kazı ve dolgu Ģevlerinin 

düzenlenmesi iĢlerinden oluĢmaktadır (ErdaĢ, 1997; Çağlar, 2008). 

 

Orman yolu inĢaat alanında ortaya çıkan kazılabilir veya sökülebilir nitelikteki kaya partileri; ya 

dozer bıçağı veya riperi ile ya da hidrolik ekskavatör kovası ile kazılmakta veya kırıcısı ile 

kırılmaktadır. Ancak dozer veya ekskavatörle kazının mümkün olmadığı koĢullarda, sert veya 

çok sert olarak adlandırılan kaya partileri patlayıcı maddelerle gevĢetilerek kazısı yapılmaktadır. 

  

Orman yolu güzergâhında ortaya çıkan kayaların makine ile kazılması yöntemi makine sahipleri 

tarafından, makineye zarar verdiği gerekçesiyle pek tercik edilmemekte ve patlayıcı kullanmayı 

tercih etmektedirler. Bu yöntem ilk bakıĢta çok ucuz olmasına karĢın, orman ekosistemi ve 

özellikle dikili servet olan orman ağaçları ile orman arazisi ve diğer kaynaklar üzerindeki 

olumsuz etkileri düĢünüldüğünde oldukça pahalı bir uygulama olabilmektedir. 

 

Uygulamada patlayıcılarla kaya kazısında, çevresel açıdan kullanılacak malzeme, ekipman ve 

yöntemde bir sınırlama yapılmamaktadır. Maliyetleri düĢürmek için patlatmalı kaya kazısı tercih 

edilmekte, bunu yaparken ise ucuz, parçalama ve öteleme gücü düĢük patlayıcı türü seçilmekte, 

aynı yerde birden çok kez atım yapılmaktadır. Örneğin, ANFO gibi ticari patlayıcıları kullanmak 

yerine, azot içeriği yüksek gübre ile dinamit birlikte kullanılmaktadır. 

 

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

806 
 

2.2. Patlatmalı Kaya Kazısı ve Çevresel Etkileri  

Orman yolu güzergâhlarında ortaya çıkan sert, iri bloklar halindeki kaya kütleleri, kompresör ile 

delinip, patlayıcılar ile patlatılmaktadır. Patlayıcının ateĢlenmesi ile ortaya çıkan enerjinin 

parçalama ve öteleme iĢlemlerinden arta kalan kısmının kaya içerisinde veya atmosferdeki 

hareketleri patlatmanın çevresel etkilerini meydana getirmektedir (Çağlar ve ark, 2007).  

 

Patlatmalı tabanlı kaya kazısının yapıldığı orman yollarında, kaya bloklarının istenen miktarda 

parçalanması ve uygun bir yığının oluĢmasıdır. Patlayıcı madde kullanılarak kayanın kontrolsüz 

bir Ģekilde patlatılmasında, çevreye olan olumsuz etkisi dört değiĢik Ģekilde olmaktadır. Bunlar;  

1.  Kaya fırlaması, 

2.  Yer sarsıntısı,  

3.  Hava Ģoku veya gürültü, 

4.  Toz, zehirli gaz ve duman emisyonu‟dur (Raina ve ark., 2004; Çağlar 2008). 

 

Kaya patlatmanın bu etkileri, patlatma yerine yakın çevrede yaĢayanlar üzerinde korku, Ģikâyet 

ve anlaĢmazlıkla sonuçlanabilmekte, canlı ve cansız çevresi üzerinde yaralayıcı-öldürücü veya 

hasar verici-yıkıcı etkisi olabilmektedir  (Raina ve ark., 2004; Çağlar ve Acar, 2006). DeğiĢik 

kaya ve jeolojik ortamlarda farklı Ģekillerde ortaya çıkabilen patlatma nedenli çevresel etkilerin 

en aza indirilmesi için uygun patlatma tasarımlarının yapılması gerekmektedir. Bu durum ise ayrı 

bir bilgi, uzmanlık alanı ve deneyim gerektirmektedir.  

 

Patlatma tabanlı bir kaya kazısında, patlatma öncesinde yersel inceleme ve deneme atımları ile 

patlatmanın kontrol edilebilir parametrelerinde ve geometrisinde değiĢiklikler yapılarak 

oluĢturulacak tasarımlarla bu olumsuz çevresel etkileri bir miktar azaltmak mümkündür. Ancak, 

tamamen ortadan kaldırmak ise son derece güçtür.  

 

Kayalık arazide inĢa edilen orman yolları güzergâhına rastlayan kayaların uzaklaĢtırılabilmesi 

için iticilikten çok kırıcılık özelliği yüksek olan patlayıcı maddeler tercih edilmektedir (Acar ve 

ġentürk, 1997). Patlayıcı madde seçiminde ve patlatmada hedeflenen kırılan kaya kütlesinin yol 

inĢaat alanı içerisinde kalmasını sağlamak ve çevredeki ağaçlara verilen zararı önlemektir (Acar 

ve ark., 2005). Bu koĢul, günümüzde patlayıcı içermeyen materyallerle mümkündür. 

 

3. Patlayıcı İçermeyen Materyallerle Kaya Çatlatma Tekniği  

Dünyada son yıllarda, toplumun çevresel konulardaki artan hassasiyeti patlayıcı içermeyen kaya 

kazısı tekniklerin kullanımını artırmaktadır. Patlayıcı içermeyen (non-explosive)  bu metotlar; 

kaya patlatmanın olumsuz etkilerini azaltmak, yaban hayvanları ve nesli tükenmekte olan türleri 

korumak ve diğer avantajları nedeniyle kullanılmaktadır. Bu yöntemler kaya patlatmayla oluĢan 

çevresel etkileri miktarını önemli miktarda azaltması nedeniyle çevre dostu olarak ön plana 

çıkmaktadırlar. 

 

3.1. Patlayıcı İçermeyen Materyaller ve Temel Çalışma Prensibi 

Patlayıcı içermeyen materyallerle kaya kırma teknolojisi, son yıllarda oldukça büyük bir geliĢim 

kaydetmiĢtir. Bu materyallerden piyasada en fazla bilinen ürünler; Cardox, Nonex ve PCF 

(Penetrating Cone Fracture) isimleri ile bilinen materyallerdir. Bu ürünler arasındaki ana 

benzerlik, tümü kayayı kırmak amacıyla, yanıcı maddenin (propellant) ateĢlenmesiyle ortaya 

çıkan yüksek basınçlı gaz (karbondioksit gibi) kullanmaktadır. Bunlar patlayıcı içermeyen ve bu 

nedenle de patlayıcı taĢıma, bulundurma ve kullanma ruhsatı gerektirmeyen piroteknik bir 

ürünlerdir. Bunların sınıflandırılması uluslararası mevzuata göre “1.4S-1 piroteknik” bir ürün 

olarak yapılmaktadır.  
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Bu çalıĢmada, patlayıcı içermeyen materyallerden, inorganik kireç niteliğindeki kaya çatlatma 

materyali konu edilmiĢtir. Bu materyal tanıtılarak, orman yolu yapımında kaya kazısında 

kullanılabilme olanakları ele alınacaktır. 

 

3.1. Kaya Çatlatıcı İnorganik Kireçler  

Bu kimyasal materyaller; gri renkte, toz halinde, patlayıcı içeriği olmayan, suyla karıĢtırıldığında 

genleĢmesi oldukça yüksek inorganik kireç niteliğinde kimyasallardır. Çatlatılacak kayada uygun 

Ģekilde açılan deliklere, su ile karıĢtırıp bulamaç kıvamına getirilerek dökülür ve kimyasal 

reaksiyonla, deliklerde genleĢme ve basınç oluĢturarak kayayı çatlatmaktadır. Bunlar kaya 

çatlatma sırasında etrafa taĢ (kaya) sıçratma, gürültü, titreĢim riski olmayan yine zehirlik gaz ve 

toz  yayılımına neden olmayan kimyasal ürünlerdir.  

 

Ülkemizde de birçok ticari isim ile piyasada bulunmaktadır. Bunlar; Bristar, Krakit, Kraking, 

Ter-mite, Fract.ag gibi ürünlerdir. Bu kimyasallar her türlü hafriyat iĢlerinde, beton ve kayaların 

çatlatılarak kazılabilir-sökülebilir duruma getirilmesinde kullanılmaktadırlar. 

 

Bu materyallere, belirlenen ölçeklere su ile karıĢtırıldığında uygulama yapılan alanda 600 

kg/cm2 gibi bir gerilim ve geniĢleme basıncı ile kimyasal reaksiyon baĢlamaktadır. Kimyasal 

reaksiyonu sırasında patlama, gürültü, titreĢim, toz, kıvılcım gibi çevresel etkiler oluĢmamaktadır 

(Bristar, 2011). 

 

Yine bu materyallerin kimyasal bileĢiminde; kalsiyum oksit (%90), silisyum oksit (%4), demir 

oksit (%3), alüminyum oksit (%2), inorganik madde (%1) bulunmakta ve inorganik bir kireç 

niteliğindedir. Su ile karıĢtırıldığında yoğunluğu 3,2 gr/cm3 olmaktadır. Ortam sıcaklığını +5
o
C 

ile + 35
o
C arasında etkin bir çatlatıcıdır. Yol Ģev kesimi, blok halinde doğal taĢ üretimi, kontrollü 

kaya ve beton çatlatılması iĢlerinde baĢarı ile kullanılabilmektedir (Krakit, 2011).  

 

3.3. Kaya Çatlatıcı İnorganik Kireçlerin Uygulanışı  

Bu malzemenin kaya çatlatma amacıyla kullanılması sürecinde; 1) deliklerin tasarlanarak 

açılması, 2) kaya çatlatıcı inorganik kireç ile su karıĢımın hazırlanması, 3) karıĢımın deliklere 

Ģarj edilmesi, 4) karıĢımın kimyasal reaksiyonla genleĢerek kayada çatlakların oluĢması olmak 

üzere dört temel aĢama vardır. Bu aĢamaların uygulanma koĢulları ve ihtiyaç duyulan diğer 

materyaller aĢağıda maddeler hallinde yazılmıĢtır. Bunlar; 

 

1-Çatlatma deliklerinin tasarlanarak açılması: Kazısı planlanan kaya üzerinde en uygun delik 

geometrisinin oluĢturularak delinmesidir. Malzemenin ve kaya özelliğine baĢlı olarak uygun 

delik çapı, boyu, eğimi, aralığı ve delik sıraları arası uzaklık belirlenerek delikler açılır. Bu 

amaçla elektrikli, hidrolik veya pnömatik kaya deliciler (martoperfaratör) kullanılır.  

Delikler açılırken kayanın içerdiği çatlaklı yapı gibi süreksizlikler ile çatlatma yönü, serbest 

yüzeye olan mesafesi, çatlatma sonrasında oluĢturulmak istenen Ģevin eğimi gibi özellikler 

dikkate alınarak bir delik tasarımı yapılır. 

Bu tür malzemenin kullanılması durumunda; delik çapının 30 mm ile 70 mm arasında olması 

gerekmektedir. Daha küçük ve büyük çaptaki delikler malzemenin etkinliğini azalttığı 

belirtilmektedir (Karking, 2011). Kaya üzerinde delici matkapla açılacak delikler arasındaki 

mesafe, tamamen matkap çapına göre değiĢmektedir. Örneğin; 35 mm çapındaki delikler arası 

mesafe, 25 cm ile 40 cm arasında seçmelidir. (Frag.ag, 2011). Delikler arası mesafe genellikle 

delik çapının 10 ile 15 katı olarak değiĢebilmektedir. Kayanın çatlatılması 12-24 saat içinde 

gerçekleĢmesi isteniyorsa 10 katı,  24 ile 48 saat içinde gerçekleĢmesi isteniyorsa 15 katı olarak 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

808 
 

alınabilir. Yine delik boyu, delikler arası mesafeden mutlaka fazla olması,  en fazla ise 10 m 

olmalıdır (Kraking, 2011; Bristar; 2011; ). 

 

Deliklere kimyasal bulamacın doldurulmasından itibaren çatlatmanın yönü, bir delikten en kısa 

mesafedeki delik ya da serbest yüzeye doğru geliĢmektedir. Bu nedenle, hangi yönde çatlatma 

yapılmak isteniyorsa o yöndeki delik aralıkları daha kısa tutulmalıdır. Örneğin, delikler arası 

mesafe, delik sıraları arasındaki mesafeden daha kısa tutulursa bu durumda dilimler halinde bir 

çatlama olacaktır. Bu nedenle, kaya üzerinde açılacak delikler istenen yerde, yönde ve Ģekilde 

açılması gerekmektedir. Bu malzemenin verimli olması için, kayanın en az bir adet serbest 

yüzeyi olması gerekmektedir.  

 

2- Kaya çatlatıcı inorganik kireç ve su karışımın hazırlanması: Toz halinde paketlenmiĢ 

kimyasal, ağzı geniĢ bir kovaya dökülür, üzerine en az %26‟sı kadar su ilave edilir. Örneğin; 5 

kg‟lık bir paket toz halindeki kimyasal için 1.5 lire su kullanılır. Daha sonra topaklanma 

olmayacak Ģekilde bir çırpıcı yardımıyla kovada karıĢtırılıp bulamaç kıvamına getirilir ve 

deliklere doldurulur (ġekil 1).  

 

 

ġekil 1. Ġnorganik Kireç ve Su KarıĢımın Hazırlanması (Caldwell, 2004) 

 

Burada kullanılacak su mutlaka soğuk su olmalı, sıcak su kullanılması köpüklenme oluĢturması 

(sifon etkisi)  ve çatlatma verimini düĢürdüğünden uygun değildir. KarıĢım hazırlandıktan sonra 

15 dakika içerisinde kullanılmalıdır. KarıĢımı hazırlayan kiĢi mutlaka koruyucu bir gözlük ve 

eldiven kullanmalıdır (Kraking, 2011; Bristar; 2011).  

 

3- Karışımın açılan deliklere şarj edilmesi: Hazırlanan inorganik kireç ve su karıĢımı bir huni 

yardımıyla daha önce açılıp hazırlanan deliklere dökülür. Bu sırada delik dıĢına dökülen karıĢım 

bol su ile yıkanmalıdır.  

4- Kimyasal reaksiyonla kayanın çatlatılması: Deliklere dökülen karıĢım, zaman geçtikçe 

kimyasal reaksiyon ile genleĢerek, delik cidarlarına doğru bir basınç ve itme kuvveti (600 

kg/cm2 gibi) uygulayarak kayanın çatlamasını sağlamaktadır (ġekil 2). Bu aĢama, deliklerdeki 

karıĢımın genleĢmesi için bekleme süresinden oluĢur. 
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ġekil 2. Patlayıcı içermeyen inorganik kireç yardımıyla çatlatılmıĢ kaya (Fract.ag, 2011) 

 

3.4. Patlayıcılar ile İnorganik Kirecin Ekonomik ve Çevresel Açıdan Kıyaslanması  

Kaya kazısında ekskavatöre monteli kırıcının uzun süre kullanılması, makineye zarar vermesi, 

ekonomik olmaması ve gürültü oluĢturması gibi nedenlerle tercih edilmemekte ve delme-

patlatma yöntemi ön plana çıkmaktadır. Patlatma tabanlı kaya kazısında ise daha önce belirtilen 

çevresel etkiler otaya çıkmaktadır. Bu etkilerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. 

Bu durum, patlayıcı içermeyen materyallerin ortaya çıkmasına ve talep edilmesine yol açmıĢ ve 

günümüzde pek çok hafriyat iĢinde kullanılmaktadır. 

 

Orman yollarında kullanılan, kapsüle duyarlı su bazlı Nobelex E-100 (Emülite) patlayıcı 

maddenin fiyatı; kartuĢ çapı 50 mm olanların 6,67 TL/kg, çapı 27 mm olanların ise 7,02 

TL/kg‟dır (Nitromak, 2011). Bu dinamit türü, kuru patlatma deliklerinde ANFO‟nun 

yemlenmesinde kullanılmaktadır.  

 

Delik çapının 25,4 mm olduğunda, 1 m derinlikte kullanılan dinamit (Nobelex E-100) miktarı 

0,893 kg, 1 m
3
 kaya kazısı için özgül Ģarj miktarı ise 0,310 kg/m

3
 olarak belirlenmiĢtir (Çağlar, 

2008). Bu sarfiyata göre 1 m delik derinliği için oluĢan bugünkü maliyeti; 6,27 TL/m, birim 

hacim için ise 2,19 TL/m
3
 olarak hesap edilmiĢtir. 

 

Ġnorganik kimyasallar ile kaya çatlatma sırasında; delik çapı 42 mm olduğunda sarfiyat miktarı; 

orta sert kayada 9 kg/m
3
 olmaktadır. Yine aynı çapta 1 m delik derinliği için Ģarj miktarı 2,0-2,2 

kg/m olmaktadır (Bristar, 2011). Kaya çatlatmada kullanılan inorganik kirecin 1 kg‟nın fiyatı 8 

TL‟dir (Fract.ag, 2011). Buna göre, 1 m
3
 kazı için; orta sert kayada 72 TL/m

3
 maliyet 

oluĢmaktadır.  

 

Orman yollarında mevcut uygulamada kaya patlatma için 25,4 mm çapında delikler açıldığından 

bu çaptaki patlayıcı Ģarjına ait sarfiyat değerleri verilmiĢtir. Kaya çatlatıcı inorganik kireç ise 28 

mm çap ve daha büyük çaplarda etkili olmaktadır (Tablo 1). Her iki yöntemde birim hacim için 

kazısında iĢçilik ücretleri, makine kirası, yakıt ve benzeri diğer giderler hesaba katılmamıĢ, 

sadece materyal sarfiyatı dikkate alınmıĢtır. 

 

Tablo 1. Ġnorganik kireç ve dinamit‟in 1 m
3 

kaya kazısı için sarfiyatı ve maliyetleri 

Kullanılan Materyal 
Delik çapı 

(mm) 

Sarfiyat 

(kg/m) 

Maliyetler 

TL/m TL/m
3
 

Ġnorganik kireç (Fract.ag)* 28.0 1,0 8.0 48,0* 

Dinamit (Nobelex E-100)  25,4 0,9 6,3 2,2 

*1 m
3 

sert kayanın çatlatılması için sarfiyat 6 kg‟dır. 
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Tablo 1 incelendiğinde, 1 m derinlik için sarfiyata patlayıcı ile inorganik kireç arasında büyük 

bir fark gözükmemektedir. Buna karĢılık, 1 m
3
 kaya kazısı için oluĢan maliyet kaya çatlatıcı 

inorganik kireç için 48,0 TL olurken dinamit için ise 2,2 TL olduğu açık bir Ģekilde 

görülmektedir. Buradaki farkın ana nedeni kaya çatlatıcılar kullanıldığında, delik aralıklarının 

delik çapının 10-15 katı olarak uygulanmasıdır. Buna bağlı olarak, patlayıcılara göre daha fazla 

delik açılması gerekmekte ve sarfiyat miktarı ve maliyeti artmaktadır. Yine bu materyal 

kullanıldığında delik çapı arttıkça, delik aralıkları da artacağından, en uygun delik aralığı kaya 

yersel özelliklerine bağlı olarak belirlenebilmektedir. 

 

Buna göre çevresel açıdan değerlendirildiğinde, kaya kazısında patlayıcı kullanılması kazısı daha 

ekonomik gözükse de, kontrolsüzce yapılan patlatmanın oluĢturduğu çevresel etkilerden kaya 

fırlaması, yer sarsıntısı, hava Ģoku (gürültü), toz-zehirli gaz emisyonu nedeniyle ortaya çıkacak 

Ģikayet ve tazminat bedelleri ile oldukça yüksek maliyetlere ulaĢabilmektedir. Sadece kaya 

fırlaması nedeniyle, ağaç ve fidanlarda yaralanmalarla böcek tasallutu oluĢması ve odun 

hammaddesinin ekonomik değerinin düĢmesi, verimli orman toprağı kaybı, su kaynaklarının 

kirlenmesi, enerji nakil hattı, köprü, bina, tesis gibi yapılardaki fiziksel hasarlar, iĢ kazaları ile 

can ve mal kayıpları oluĢabilmektedir. Yine yer sarsıntısı ile bina ve tesislerde çatlama gibi 

hasarlar, akıĢkan yapıdaki zeminler ile kıĢ aylarında çığ tehlikesi gibi afetlere yol açabilmektedir. 

Tüm bu etkiler ile gürültü ve zehirli toz-gazlar orman ekosistemini ve yaban hayatını doğrudan 

etkilemekte ve yaĢam yerlerini terk etmelerine de neden olabilmektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Orman yollarında kaya patlatma iĢlerinin mevcut durumu dikkate alındığında birçok 

düzenlemeye ihtiyacı olduğu açıktır. Özellikle kaya patlatmanın çevresel etkilerini en aza 

indirilecek yöntemlere ihtiyaç vardır. 

 

Kaya patlatması neticesinde kaya fırlaması (taĢ savrulması) ile kazı yeri çevresindeki fidanları 

kırmakta, ağaç kök ve gövdelerini yaralamakta ve yine yamaç aĢağısındaki verimli orman 

toprağını iĢgal ederek orman alanı kaybına neden olmaktadır. Özellikle böcek tahribatını artırıcı 

veya buna zemin hazırlayıcı olması bakımından kontrollü bir kaya kazısı yöntemi önem 

kazanmaktadır.  

 

Uygulamada patlatmanın çevresel zararlarının önüne geçmek için ekskavatör koluna monteli 

kırıcılar kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemin ekskavatöre zarar verdiği, çalıĢma süresini 

uzattığı, patlatmalı kazıya göre oldukça pahalı olduğu gerekçesiyle, çevresel hassasiyetler 

dikkate alınmaksızın, patlatmalı kazı yöntemi tercih edilmektedir. Patlatmalı kazı ilk bakıĢta 

ekonomik gözükse de, uzun vadede oldukça pahalı bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Kaya çatlatma yönteminin uygulanmasında; deliklerin açmada pnömatik veya gürültü düzeyi 

daha düĢük ekskavatöre monteli hidrolik deliciler kullanılabilir. Yine inorganik kirecin suyla 

homojen Ģekilde karıĢtırılması için karıĢtırıcı ve kova ile eldiven ve gözlük yeterli olmaktadır.    

Kaya çatlatma yöntemi birim hacimdeki kaya miktarının kazısında, patlatmalı kazıya göre pahalı 

olup, çevresel etkilerin en aza indirilmesi nedeniyle oluĢturduğu kazanımlarla birlikte 

düĢünüldüğünde uygulanabilir bir yöntem olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak, bunun orman 

yollarında uygulanması için deneysel çalıĢmalara ihtiyaç olduğu açıktır. 

 

Patlayıcı içermeyen kaya çatlatıcı inorganik kireç niteliğindeki materyalinin kaya kazısında 

kullanılması ile oluĢturacağı avantajlar; 
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 Çevresel açıdan patlayıcılarla kayaların patlatılmasında ortaya çıkan; kaya fırlaması, yer 

sarsıntısı, hava Ģoku (gürültü), zehirli toz ve gaz emisyonu bu materyallerin kullanılması 

sırasında ortaya çıkmamaktadır. Bu sayede meĢcere, tesis ve doğal kaynaklar ve yaban 

hayatının korunması mümkün olacaktır. 

 Kaya patlatması çevresel etkileri sonucunda, çeĢitli Ģikâyetlerle tazminat bedelleri ortaya 

çıkmaktadır. Bu tür materyallerin kullanılması ile bu ekonomik kayıpların da önüne 

geçilebilecektir. 

 Patlayıcının alınması, nakli, ve depolanması ve bunun orman yollarında kullanılması ayrı bir 

yetki, sorumluluk, ehliyet ve uzman personel gerektirmektedir. Bu bakımdan patlayıcı 

içermeyen bu materyallerin kullanımı daha kolay ve pratiktir. 

 Orman yollarında kaya patlatmada patlayıcı maddenin ateĢlenmesinde güvenlik güçlerinin 

davet edilmesi ve patlatma sonrasında kontroller çalıĢmanın aksamasına neden olmaktadır. Bu 

materyallerin kullanılması ile her seferinde izin ve güvenlik önlemlerinin alınmasına gerek 

kalmayacak, iĢ aksamayacak, böylece güvenlik problemlerinin de önüne geçilebilecektir.  

 Patlatmalı kaya kazısı ile Ģevde oluĢan aĢırı deformasyon ve duraysızlık problemlerinin önüne 

ön çatlatmada bu tür materyallerin kullanılmasıyla geçilebilecektir.  

 Patlatmalı kazıda ateĢleme sırasında, sahasının boĢaltılarak makine, ekipman ve iĢçilerin 

uzaklaĢtırılması, patlatma sonrasında kazı sahasına girilmeden önce kontrolü için yapılan 

beklemeler ortadan kaldırılabilecektir. Yine iĢ makinelerinin zarar görmesinin önüne 

geçilebilecektir.  

 

Patlayıcı içermeyen bu tür materyaller, özellikle kent ormanı, peyzaj ve estetik açıdan değer 

taĢıyan doğal manzaraya sahip alanlara yapılacak yürüme yolu güzergâhında ortaya çıkan kaya 

partilerinin kazısında kullanılabilir. 

 

Kaya kütleleri bu materyalle istenilen ebatlarda parçalanabildiğinden, ekskavatör ile dolgu Ģevi 

tarafına taĢ duvar yapımında gerekli ebatların oluĢturulması için bu yöntem kullanılabilir. 

 

Orman yolu inĢaatı iĢlerinde kullanılacak makine-ekipman seçimi, inĢaat zamanı, yol inĢaatında 

çalıĢanların çevresel konunda sertifikalı olması gibi pek çok husus dikkate alınmalıdır. Patlatmalı 

kaya kazısının kaçınılmaz olduğu koĢullarda ise, ulusal ve uluslararası kriterlere göre kontrol 

edilmeli, patlatmanın kontrol edilebilir parametreleri üzerinde değiĢikliklerle patlatma 

geometrisine iliĢkin tasarımlar yapılmalıdır. 
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Özet 

 

Türkiye‟de ormanların tamamına yakını (%99.9) devlet mülkiyetindedir. Bu orman varlığının korunması 

ve toplumun orman ürün ve hizmetlerine olan ihtiyacının sürdürülebilir biçimde karĢılanması Anayasa ve 

yasalarla ormancılık örgütüne yüklenmiĢ bir görevdir. Bu görevin yerine getirilmesi, doğaya açık ve 

dağınık bir örgütlenmeyi gerekli kılmaktadır. Diğer yönden, ormancılık, biyolojik, teknik ve ekonomik 

çalıĢmalar bütünü olmasının yanında kamu yararı ile bireysel çıkarların sıkça çeliĢtiği bir faaliyet alanıdır. 

Tüm bu durumlar ormancılığın örgütlenmesinde ve ormancılık örgütlerinde sorunlara neden olmaktadır. 

   

Orman Mühendisleri ülkemizde ağırlıklı olarak Orman Genel Müdürlüğü ile Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlüklerinde istihdam edilmektedir. Türkiye‟de orman mühendislerinin yönetsel ve örgütsel 

sorunlarını ortaya koymak amacıyla 25 Orman Bölge Müdürlüğü ve 25 Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğünde 

702 orman mühendisiyle görüĢülmüĢtür.  

 

Anket sonuçlarına göre görüĢülen orman mühendislerinin, ortalama hizmet süresi 16.7 yıl olup bunun 

13.4 yılında verimli çalıĢtıklarını ifade etmiĢlerdir. Ankete katılanların %56.8‟i için hizmet ile alınan 

ücret arasında bir dengesizlik söz konusudur. Meslekte liyakata yeterince önem verildiğini düĢünenlerin 

oranı ise sadece %17.8‟dir. Ankete katılanlar ortalama 4 kez görev yeri değiĢtirirken bunun %25‟inin 

kendi istekleri dıĢında gerçekleĢtiği ve %77.6‟sının kurum içindeki konumundan memnun olduğu 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢtığı kurumdan ayrılmayı düĢünmeyenlerin oranı %51.7 ve bir sendikaya üye olanların 

oranı ise %63.5‟dir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Ormancılık Örgütü, Orman Mühendisi, Örgütsel Sorunlar.  

 

A Study on Administrative and Organizational Problems of Forestry Engineers in Forestry 

Organization 

Abstract 

 

Majority of forests (99.9%) in Turkey is a government property. It is responsibility of  Forestry 

Organization, which is given by constitution and laws, to protect these forests and to constantly provide 

public need for products and services related to forestry. To fulfill this duty requires an organization 

scattered and open to the nature. On the other hand, while it is the sum of biological, technical and 

economical studies, forestry is also field where government and public interests often conflict. All these 

issues cause problems for forestry organizations. 

 

In Turkey, Forestry Engineers are mainly employed by General Directorate of Forestry and Directorate of 

Provincial Environment and Forest. To determine administrative and organizational problem of forestry 

engineers, a total of 702 forestsry engineers were interviewed from 25 Regional Directorate of Forestry 

and 25 Directorate of Provincial Environment and Forest. 

 

According to this poll results, an average service time for a forest engineer is 16.7 years and only 13.4 

years of it were described as efficient. 56.8% of those who involved in this study agreed that there is an 
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imbalance between their service and salary. Only 17.8 % of participants think that job competence is 

valued enough. Participants have changed their job place an average of 4 times and 25% of them said this 

was done without their will. 77.6% of participants mentioned that they are satisfied with their status at 

work. Those who don‟t consider to quit their job is 51.7% and those who are a member of any work 

unions are 63.5%.  

 

Keywords: Administration, Forestry Organiation, Forestry Engineer, Organizational Problems 

 

1.Giriş 

Yönetim ve yöneticilik konuları, özellikle geliĢmekte olan ülkeler için ayrı bir anlam ve önem 

taĢır. Gerçekten bu tür ekonomilerde, temel sorun haline gelmiĢ olan üretim faaliyetlerinin etkin 

bir Ģekilde baĢlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması her Ģeyden önce yeter nitelik ve 

nicelikte bir yönetici topluluğunun varlığına bağlıdır. 

. 

Ülkemizde neredeyse 200 yıllık bir geçmiĢe sahip olan ormancılık mesleği doğa koĢullarının 

etkisine açık, biyolojik, teknik ve sosyal yönleri olan bir uğraĢtır. Bu uğraĢı gerçekleĢtiren orman 

mühendisleri, ormancılık örgütüne yüklenmiĢ oldukça geniĢ bir sorumluluk alnında görev 

yapmaktadır.  Toplumun değiĢen ve geliĢen taleplerini karĢılamak amacıyla, anayasal ve yasal 

düzenlemelerle ormancılık amaç ve faaliyetleri belirlenmiĢ olup orman mühendislerinin önemli 

bir kısmı kamuda çalıĢmaktadır. 

 

Kamu örgütleri siyasal bir çerçevede iĢlevlerini yerine getirdiklerinden, iktidar ile kaçınılmaz bir 

biçimde etkileĢim halindedir. Bu iki grup kendi içlerinde karĢıtlıklar barındırsa da, bunların 

birbirlerinden ayrılması bağımsız kalması mümkün değildir. Kamudan hizmet alan toplumun 

beklentilerine duyarlı olan siyasiler, bürokratları bu istekleri yerine getirmeye itmekte, bu uğurda 

bazen yasa dıĢı uygulamalara zorlamaktadırlar. Özellikle kurumsallaĢmanın oturmadığı 

geliĢmekte olan ülkelerde, isteklerinin gerçekleĢtirilmesi için otorite merkezlerini elinde 

bulundurmayı amaçlayan siyasiler, atamalarda “liyakat” ve “kariyer” ilkelerine uymak yerine 

kendilerine itaat edecek kiĢileri ya da kendi yandaĢlarını tercih etmektedirler (Özer,2005). 

 

Personel görevlendirmesinin günlük politikalara alet edilmesinin (Gökçe,1993), atamada belirli 

objektif kriterlerin olmamasının (DaĢdemir,1998), neden olduğu sorunlardan biriside memurların 

siyasi yapı içindeki görev mefhumunu bir tarafa bırakarak formalite bilmeceleri ile kendilerine 

menfaat çıkarmaya çalıĢmalarıdır (Eryılmaz,2005). Zira, istediği yerlere, üst görevlere atanmada 

ehil olmak değil, yetkilisini bulmak yeterli olmaktadır. Bu Ģekilde kamu çalıĢanlarının 

siyasilerden medet umar hale gelmesi; bürokratları yozlaĢtırmakta, güçlerini zayıflatmakta, 

siyasilerin aĢırı istekleri ile karĢı karĢıya kalmalarına neden olmaktadır.  

 

Bürokratik yozlaĢmanın nedenlerinden biri konumuna gelen memurlar, diğer taraftan da 

yozlaĢmadan en çok yakınanlardır. Siyasilerle iĢbirliği yapılarak kazanılan mevki diğer kamu 

çalıĢanlarının Ģikayetine neden olmakta, siyasi otoritenin değiĢmesi veya bürokratla herhangi bir 

Ģekilde ters düĢmesi ile aktif görevden alınan memurda siyaseten yakınır hale gelmektedir. Ehil 

olmayan kiĢilerin üst düzey görevlere atanması yönetim ile yönetilenler arasındaki iliĢkileri de 

olumsuz etkilemektedir. Yine siyasi isteklere direnen kamu çalıĢanları baĢka yer ve görevlere 

atanmakta, çok sık görev yeri değiĢiklikleri yapılması nedeni ile kamudaki verimlilik 

düĢmektedir. Bu durum ormancılık sektöründe çok yaygın olup, yapılan araĢtırmalara göre, 

orman iĢletme Ģefliği görevi yapan personelin yarısı bir yıldan daha az süre içinde yer 

değiĢtirmek zorunda bırakılmaktadır (TaĢ,2000). Üst düzey yöneticilerde de benzer bir durum 
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yaĢanmakta, Orman Genel Müdürlüğü yapma süresi de ortalama 1.9 yıl olmaktadır 

(Gökçe,1993). Diğer bir çalıĢmada ise orman mühendisleri ortalama 17 yıllık hizmet süreleri 

içerisinde 4 kez görev yeri değiĢtirmekte ve bunun 2 tanesi kendi istekleri dıĢında olmaktadır 

(Toksoy ve ark.,2006). 

 

Örgütün baĢarılı olabilmesi için yönetici olacak kiĢilerin yükümlülüklerinin ne olduğunu çok iyi 

bilmesi ve birlikte çalıĢtığı kiĢilerle iyi geçinmeyi baĢarması gerekir (Gülen ve Özdönmez, 

1996).  Siyasi manevralarla göreve getirilen yöneticilerin kurum içinde otorite kurmada 

zorlanmaları kaçınılmaz olmaktadır. Zira, yöneticilik görevine geliĢ kurum içi baĢarıya bağlı 

değildir. Bu tür yöneticilerin kendi personelinin sorunlarına karĢı duyarsız davrandığı, kurum 

çalıĢanlarını da siyasi istekleri yerine getirmeye zorladığı görülmektedir. Memuriyet görevini 

zorlayarak adamına göre iĢ görmeye itilen kamu çalıĢanları da bulundukları konumdan 

Ģikayetçidirler. 

 

Kamu çalıĢanlarının bir kısmı, örgütlenmede norm kadro olmayıĢını veya buna uyulmayıĢını 

fırsat bilmekte, siyasileri de aracı kılarak belli merkezlerde toplanmakta verimsiz, atıl bir Ģekilde 

emekli olmayı beklemektedirler. Bu durumda gerek bakanlık gerekse orman bölge 

müdürlüklerinin bulundukları merkezi yerlerde kadro ĢiĢkinlikleri meydana gelmekte, ücra 

yerlerde eleman bulunamazken belli merkezlerde gereksiz personel istihdam edilmektedir 

(GümüĢ, 2004). Merkezlerde yığılan mühendisler sistemi suçlamakta, uygun koĢullar 

sağlanmadığı için atıl kaldıklarını beyan etmektedirler. 

 

Ormancılık sektörünün kapsamı her ülkede ormancılık politikasının öngördüğü ormancılık 

kavramına göre belirlenir. Dar ve geniĢ anlamda ormancılığın seçilmesine göre ormancılık 

kavramının kapsadığı alan da değiĢir (Özdönmez ve ark.,1998). Ülkemizde orman 

mühendislerinin durumu yasal düzenlemeler göz önüne alındığında, hem ormancılık mesleğinin 

içinde kalan yetki ve sorumluluklarında artıĢ ve çeĢitlenme hem de faaliyet alanının ülkenin 

tamamını kapsayan geniĢ bir alanın varlığı nedeniyle dikkat çekici bir konum arz eder. 

 

Bu çalıĢma ile zor Ģartlarda sorumluluk ve görev alanı oldukça geniĢ olan orman mühendislerinin 

bulundukları konum ve beklentileri sorgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal Ve Yöntem 

 

ÇalıĢma Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı 27 Orman Bölge Müdürlüğünün 25‟inde ve 

bu illerdeki Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde çalıĢan 702 orman mühendisiyle gerçekleĢtirilen 

anket verilerine dayanmaktadır. Bu çalıĢma ile ormancılık örgütündeki orman mühendislerinin 

bireysel ve mesleki durumları, istek ve beklentileri ile yönetsel ve örgütsel durumları ortaya 

konulmak istenmiĢtir. ÇalıĢmada bölge müdürlüğü merkezlerinde nispeten örgüt içinde uzun 

süre çalıĢmıĢ ve mesleki deneyimi fazla olan kiĢiler özellikle seçilmiĢ olup bu kiĢilerin 

deneyimleri ve sonrasında vardıkları yargılardan yararlanılmak istenmiĢtir. AraĢtırmaya 

baĢlamadan önce literatür taraması yapılarak ormancılık örgütüyle ilgili çalıĢmalar incelenmiĢ 

(DaĢdemir,1998; Özden ve Birben,2005; Toksoy ve ark.,2006; Girgin,2007; ġafak,2008; 

Ayyıldız ve Toksoy,2010) ve araĢtırmaya esas oluĢturacak 20 sorudan oluĢan anket formu 

hazırlanmıĢtır. Anket formunun hazırlanmasında Toksoy ve arkadaĢlarının “Ormancılık Örgütü 

Teknik Personelinin Durumu ve KarĢılaĢılan Bürokratik Sorunlar” (Toksoy ve ark.,2006) adlı 

çalıĢmada kullanılan sorular kullanılmıĢtır. AraĢtırma dönemi (Eylül 2009 – ġubat 2010) 

itibariyle Türkiye‟de 27 Orman Bölge Müdürlüğü ve 81 Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü vardı. 

Orman mühendislerinin çok önemli bir kısmının çalıĢtığı OGM‟nin taĢra teĢkilatını oluĢturan 
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bölge müdürlüklerini tamamında anket yapılmak istenmiĢ ancak 25 tanesinden sağlıklı veriler 

elde edilmiĢtir. Anket yapılan Bölge Müdürlüğü, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile ankete 

katılan orman mühendisi sayıları Tablo 1‟de verilmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen verilerin 

istatistiksel analizi SPSS 11.5 paket programı ile frekans ve yüzdelik tabloları oluĢturularak 

analiz edilmiĢ, yorumlanmıĢ ve öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Anket yapılan Bölge Müdürlüğü, Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile ankete katılan 

orman mühendisi sayısı  

 

Anket 

Yapılan Ġl 
Anket Sayısı 

Yüzde 

(%) 

Anket 

Yapılan 

Ġl 

Anket Sayısı 
Yüzde 

(%) 

Adana 23 3,3 EskiĢehir 30 4,3 

Adapazarı 21 3,0 Giresun 21 3,0 

Amasya 18 2,6 Isparta 15 2,1 

Ankara 31 4,4 Ġstanbul 36 5,1 

Artvin 21 3,0 Ġzmir 38 5,4 

Balıkesir 26 3,7 KahramanmaraĢ 30 4,3 

Bolu 24 3,4 Konya 31 4,4 

Bursa 29 4,1 Kütahya 17 2,4 

Çanakkale 31 4,4 Mersin 39 5,6 

Denizli 38 5,4 Muğla 30 4,3 

Elazığ 30 4,3 Sinop 22 3,1 

Erzurum 40 5,7 Trabzon 31 4,4 

   Zonguldak 30 4,3 

TOPLAM 702 100 

 

3. Bulgular 

 

Yüz yüze görüĢme yapılan orman mühendislerini bir ölçüde tanımayı sağlayacak bilgiler de 

toplanmak istenmiĢtir. Bu amaçla 548‟i Orman Bölge Müdürlüklerinde, 154‟ü Ġl Çevre ve 

Orman Müdürlüğünde olmak üzere toplam 702 orman mühendisinin, mezun oldukları üniversite 

ve mezuniyet yılı gibi bilgiler elde edilmiĢtir. Ayrıca sosyo-kültürel duruma yönelik olarak 

sendika üyeliği, yabancı dil bilgisi vb. sorgulanmıĢtır. 

  

Ankete katılanların yaĢları 24 ile 63 arasında değiĢmekte olup ortalama yaĢ 42‟dir. 30 yaĢın 

altındakilerin oranı %8.2, 60 yaĢın üzerindekilerin oranı ise %2.3‟tür. GörüĢülen orman 

mühendislerinin mezuniyet yılları 1966 ile 2008 arasında değiĢmektedir. Eğitim öğretim 

faaliyetlerine devam eden 9 fakülteden de mezunların yer aldığı anket çalıĢmasında 

mühendislerin %54‟ü Ġstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden, %33‟ü ise Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Orman Fakültesinden mezundur. 

 

BaĢkalarının nam ve hesabına çalıĢanların sosyal ve ekonomik hak aramalarında en önemli organ 

sendikalardır. Türkiye‟de sendikal haklar sınırlı olsa da ankete katılan orman mühendislerinin 

%37‟sinin her hangi bir sendikaya üye olmadıkları tespit edilmiĢ olup bu oran oldukça yüksektir. 

Ancak 2009 yılı Mayıs ayı itibariyle Türkiye‟de sendikalaĢma oranı %57‟dir (URL-1). Bu durum 

göz önüne alındığında ormancılık örgütünde çalıĢan orman mühendislerinin sendikalaĢma 

oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. 
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Uluslar arası iliĢkilerin artması, Avrupa Birliği iliĢkilerinin geliĢmesi orman mühendislerinin de 

yabancı dil bilmelerini gerektirmektedir. Ancak ankete katılanların %56‟sı yabancı dil 

bilmediklerini ifade etmiĢlerdir. Kamuda orman mühendisliği mesleğinde baĢarılı olmak için 

gerekli nitelikler arasında yabancı dile pek önem verilmemektedir. Bu çalıĢmanın sonuçları 

Güller ve Korkmazın çalıĢması sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Güller ve Korkmaz, 

2007). 

 

Ankete katılan orman mühendislerine örgüt içi konum ve çalıĢma koĢullarını tespite yönelik 

sorular da sorulmuĢtur. Ormancılık, kendi içinde farklı uzmanlıkların bulunduğu geniĢ ve çok 

yönlü disiplindir. Planlama; iĢletmecilik, kadastro, ağaçlandırma, milli park, yaban hayatı vb. 

birbirinden oldukça farklı uğraĢ alanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Her birim kendi içinde 

özel deneyim gerektirmektedir. Ayrıca, çoğunlukla doğaya açık alanda çalıĢılan bu meslekte, 

çalıĢma yerinin sıklıkla değiĢtirilmesi de baĢarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. ÇalıĢanların 

istek dıĢı yer değiĢtirmeye zorlanmasında politik baskılarında önemli bir etken olduğu yaĢanan 

gerçektir. 

  

Anket sonuçlarına göre, halen çalıĢmakta olduğu birimin uzmanlığına uygun olduğunu beyan 

edenlerin oranı %83, kurum içerisindeki konumundan memnun olanların oranı ise %78‟dir. Bu 

tespitlere göre çalıĢanların %17‟lik kısmı kendi deneyimini ve birikimini kullanacağı alanda 

çalıĢmadığını düĢünmektedir. Yine ankete katılanların ortalama hizmet süresi 16.7 yıl olup bu 

sürede 4 kez görev yeri değiĢtirilen orman mühendislerinin görev yerleri 3 kez kendi istekleri 

doğrultusunda değiĢtirilmiĢtir. Ankete katılanların her birimde görev yapma süresi ise ortalama 6 

yıldır. 5 yıl önce yapılan diğer bir çalıĢmada çalıĢanların %22‟sinin kendi deneyimi ve 

birikiminin olmadığı bir alanda çalıĢtığı,benzer çalıĢma süreleri içinde 2 kez istekleri dıĢında 

yerlerinin değiĢtirildiği belirlenmiĢtir (Toksoy ve ark.,2006). Geçen kısa süre zarfında istek dıĢı 

tayin ve kendi birikim ve deneyimlerine uygun yerde çalıĢmayla ilgili olumlu geliĢmelerin 

yaĢandığı ifade edilebilir. Bu durumda son 9 yıllık dönemde aynı siyasi partinin iktidar 

olmasının da önemli etkisi vardır. 

  

Personelin görevindeki baĢarısında moral ve motivasyonun önemli bir yeri vardır. Ankete katılan 

orman mühendislerinin %22‟si kurum içindeki konumlarından memnun olmadıklarını ifade 

etmiĢlerdir. Yüksek orandaki memnuniyetsizliğin baĢarıyı olumsuz yönde etkileyeceği ve verimi 

düĢüreceği açıktır. Bunun temel nedenleri ise; görevin uzmanlığı ile uyumlu olmadığı, liyakat ve 

ehliyete gerekli önemin gösterilmediği, isteği dıĢında tayin edildiği gibi değerlendirmelere 

dayanmaktadır. 

  

Ankete katılanların %26‟sı üst görevlere atanmada liyakata hiç önem verilmediğini, %53‟ü ise 

pek az önem verildiğini düĢünmektedir. Dolayısıyla üst kadrolara atanmada liyakat 

gözetilmediği görüĢünde olanların oranı %79‟a ulaĢmaktadır. Bu soruya olumlu cevap verenlerin 

oranı %18 olup bu kiĢiler daha çok yönetici konumundadırlar. Soruya cevap vermeyenlerin oranı 

ise %3‟tür. Oysa 5 yıl önce yapılan çalıĢmada üst kadrolara atanmada liyakata önem 

verilmediğini düĢünenlerin oranı %93‟e ulaĢmaktaydı (Toksoy ve ark.,2006). Atanmalarda 

liyakata gereken önem verilmemekle birlikte geçen süre içerisinde bu konuda da kısmi bir 

iyileĢmenin sağlandığını söyleyebiliriz. Meslekte liyakata gerekli önemin verilmediği sonucu 

Çevre ve Orman Bakanlığının Temmuz 2009 yılında yayınlanan stratejik plandaki paydaĢ analizi 

sonuçlarıyla büyük bir benzerlik göstermektedir (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2009). 
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Ankete katılanların büyük çoğunluğunun layık oldukları kadrolara atanmadıklarını 

düĢündüklerine göre, bulundukları görevde verimli olup olmadıkları konusunda da bir öz eleĢtiri 

yapmaları istenmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre, çalıĢanlar ortalama çalıĢma sürelerinin 

%80‟lik diliminde (13.4 yıl) verimli çalıĢtığını düĢünmektedir. Diğer bir çalıĢmada da benzer 

sonuçlar elde edilmiĢ olup orman mühendislerinin çalıĢma sürelerinin %76‟lık diliminde verimli 

çalıĢtıkları belirlenmiĢtir (Toksoy ve ark.,2006). 

 

Kamu çalıĢanlarının çoğunluğu tarafından yakınma konusu olan ücret yetersizliği bu araĢtırmada 

da ortaya çıkmıĢ olup, görüĢülen kiĢilerin %73‟ü maaĢlarının yetersiz olduğunu ifade etmiĢlerdir. 

Bu çalıĢmadan 5 yıl önce yapılan diğer bir çalıĢmada ise maaĢlarının yetersiz olduğunu ifade 

eden orman mühendislerinin oranı %91‟di (Toksoy ve ark.,2006). Geçen süre içinde kısmide 

olsa maaĢ artıĢlarında olumlu bir geliĢme yaĢandığı ifade edilebilir. Her iki çalıĢmada 

çalıĢanların büyük çoğunluğu ücret ile görev arasında dengeli bir dağılımın olmadığı 

düĢüncesine sahiptir. 

  

Orman mühendislerinin taĢradaki örgütlenme ile ilgili eleĢtirileri de tespit edilmiĢtir. Ankete 

katılanların %67‟si taĢrada aynı bakanlığa bağlı iki kurumun (Orman Bölge Müdürlüğü ve Ġl 

Çevre ve Orman Müdürlüğü) bulunmasının doğru olmadığını, aynı alanda hizmet görmekte olan 

ormancılık örgütünün taĢrada tek bir üst yönetici tarafından temsil edilmesinin eĢgüdümün 

sağlanmasında ve verimli çalıĢmada faydalı olacağını belirtmiĢlerdir. Bu oranın Toksoy ve 

arkadaĢları tarafından yapılan diğer bir çalıĢmada %95 olduğu tespit edilmiĢtir (Toksoy ve ark. 

,2006).  

  

Ankete katılanların çalıĢma hayatı boyunca karĢılaĢtıkları önemli sorunlar hakkındaki 

görüĢlerine bakıldığında, ilk sırada %42 ile yönetimin çalıĢanlarına karĢı olumsuz tavrının yer 

aldığı görülmektedir. Daha sonra sırası ile yasalardan kaynaklanan sorunlar (%25), halkla 

iliĢkilerde sorun yaĢanması (%12), parasal kaynak araç-gereç yetersizliği (%11) vb. sorunlar 

sıralanmaktadır. 5 yıl önce yapılan diğer çalıĢmada bu sorunların oranı sırasıyla  %40, %28, 

%18, %24 idi. 5 yıllık bir süre içinde halkla iliĢkiler ve özellikle parasal kaynak ve araç-gereç 

yetersizliğiyle ilgili sorunlarda gözle görülür bir iyileĢmenin yaĢandığını ifade edebiliriz. Her iki 

çalıĢmada da politik müdahalelerin beklenenin altında olmasına karĢın karĢılaĢılan sorunlarda ilk 

sırayı alan yönetimin kendilerine karĢı olumsuz tavır içinde olduğu kanaati politik müdahalelerin 

dolaylı Ģekilde yansıması olarak değerlendirilebilir.  

  

ÇalıĢtığı kurumdan ayrılmayı sıklıkla düĢünenlerin oranı %8 iken ayrılmayı düĢünmeyenlerin 

oranı %52‟dir. Orman mühendislerinin %40‟ı ise zaman zaman çalıĢtığı kurumdan ayrılmayı 

düĢündüklerini ifade etmiĢlerdir. Ankete katılanların %75‟i ormancılık örgütünün mensubu 

olmaktan gurur duyarken %9‟u bu örgüte mensup olmaktan gurur duymadıklarını belirtmiĢlerdir.  

  

Orman mühendislerinin kamu dıĢında çalıĢmasına imkan sağlayan, ormancılıkta özel sektörün 

önünü açarak baĢta istihdam olmak üzere pek çok konuda ormancılık sektörüne önemli katkılar 

sağlayan ve 2006 yılında yürürlüğe giren; “5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri 

Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri Mühendisliği Hakkındaki Kanun” hakkında %10‟nun bilgi 

sahibi olmadığı %46‟sının ise kısmen bilgilerinin var olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

 

 

4. Sonuç ve Öneriler 
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Ormancılık örgütünde istihdam edilen orman mühendislerinin geneli itibariyle düĢük seviyede 

yabancı dil bilgisine sahip oldukları, sendikal faaliyetlere gerekli ilgiyi göstermedikleri ve 

yöneticilerinin kendilerine karĢı tutum ve davranıĢlarından önemli ölçüde yakındıkları, 

çalıĢtıkları süre göz önüne alındığında bu sürenin önemli bir bölümünde kendilerini verimsiz 

gördükleri belirlenmiĢtir. Ayrıca kamudaki orman mühendisleri maaĢlarının yetersiz olduğunu, 

görev ve ücret arasında denge olmadığını ve atamalarda liyakata önem verilmediğini 

düĢünmektedir. Ormancılık örgütünün taĢradaki yapılanmasının eĢgüdüm ve verimi olumsuz 

etkilediği de diğer bir eleĢtiridir. 

  

Önümüzdeki yıllarda istihdam edilen orman mühendislerinin yabancı dil seviyesi yüksek 

olacaktır. Zira bazı orman fakültelerinde yabancı dil hazırlık sınıfları olup, bu eğitim Ģeklinin 

yaygınlaĢacağı düĢünülmektedir. Sendika ve sosyal oluĢumlara ilginin artacağı düĢünülmektedir. 

Ancak 5 yıl arayla yapılan iki çalıĢma sonucunda bir sendikaya üye olmayan orman 

mühendislerinin oranı %23‟den %37‟ye yükselmiĢtir. Bu durum ülkemizde yaĢanan siyasal 

süreçle ilgili olarak açıklanabilir. 

  

Kamu yönetimi siyasi iktidarın yürütme aracıdır. Siyasal iktidar politikalarını etkin bir Ģekilde 

yürütebilmek için bürokrasiye hakim olmak istemektedir. Ancak kurumsal baĢarı için, özellikle 

üst görevlere atanmada özel eğitim görmüĢ, merkezi sınavlarda baĢarı sağlamıĢ personelin 

önerilmesi gerekir. Atamada kriterler ne ölçüde objektif olur ise siyasi baskı o oranda azalacak, 

liyakata uygun atama sayesinde yönetilen grubun emirlere itaat etme ihtimali artacaktır. Bunu 

kabul eden, benimseyen kurum çalıĢanları da huzurlu olacaktır. Ayrıca kamuda verimliliği 

artırmak ve çalıĢanların belli merkezlerde toplanabilmek amacıyla siyasilerle yakınlaĢmalarını 

önlemek için norm kadro uygulaması etkin bir önlem olacaktır. Kırsal kesimde hizmet veren 

personelin özlük haklarının iyileĢtirilmesi ve sıklıkla yer değiĢtirmelerinin önlenmesi de baĢarıyı 

arttırabilecektir. 

  

Ormancılık doğaya açık bir faaliyet alanı olup burada eĢgüdüm çok önemlidir. Örgütlenmede 

eĢgüdüm sorununa sebep olunmaması (Kaplan,1998) gerekmektedir. TaĢra örgütlenmesinde aynı 

alanda yetkili olan birden fazla kiĢinin bulunması sakıncalı görülmektedir (GümüĢ,2004). 

Zamanla oranlarında azalma olsa bile görüĢülen orman mühendisleri de bu konuda aynı görüĢü 

dile getirmiĢ olup, çift baĢlılığın koordinasyonda sorunlara neden olduğunu belirtmiĢlerdir. 

  

Her hangi bir örgütün hedeflerini gerçekleĢtirmesinde çalıĢtırılan insanların birikimleri, mesleki 

deneyimleri belirleyici olmaktadır. Ormancılık örgütü içinde yapılmıĢ olan bu çalıĢmanın 

sonuçları, atamalarda deneyim ve uzmanlığa önem verilmediğini göstermektedir. Günümüzde 

her alanda olduğu gibi Orman Mühendisliği alanında da alt disiplinler vardır. Kurumsal baĢarı 

için uzmanlaĢmayı dikkate alan mesleki eğitimler ve buna göre atamalar yapılmalıdır (Ayberk, 

1974). Bunu sağlamanın bir yolu da, orman fakültelerinde farklı disiplinler için mühendis 

yetiĢtirilmesidir. 2006 yılında yürürlüğe girmesine, kamu dıĢında orman mühendislerine geniĢ 

istihdam alanı sağlamasına ve ormancılık hizmetlerinin özel sektöre yapılmasına imkan sağlayan 

5531 sayılı meslek yasasının çalıĢanlar tarafından yeterince bilinmemesi de dikkat çekici 

bulunmuĢtur. Bu nedenle özellikle meslek mensuplarına yasayı tanıtıcı, bilgilendirici etkinlikler 

düzenlenmelidir.  

  

Kısaca kamuda ormancılık yönetiminde; orman mühendislerinin yönetsel ve örgütsel 

sorunlarının çözümünde; vizyon, misyon, strateji, amaç ve hedefler her bir birim için 
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belirlenmeli yeterli kaynak ve uyumlu insanla birlikte katılımcı ve Ģeffaf bir yönetim sistemi 

benimsenmelidir. 

 

Not: Bu çalıĢmanın anket verileri 2010 yılında KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği 

Bölümünden mezun olan 25 öğrenci tarafından Bölge Müdürlükleri ve Ġl Çevre ve Orman 

Müdürlüklerinden toplanmıĢ ve bitirme tezlerinde kullanılmıĢtır. 
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Özet 

 

Odun hammaddesi üretimi; ağacın kesilmesi, devrilmesi, dallarının temizlenmesi, standartlara uygun 

olarak ölçülüp bölümlere ayrılması, kabuğunun soyulması, kesim sahasında hazırlanan ürünün orman 

yoluna ve oradan taĢıma araçlarına yüklenerek orman depolarına kadar taĢınması, boĢaltılması ve 

istiflenmesi gibi faaliyetleri kapsamaktadır.  

Bu faaliyetler esas itibariyle iki farklı süreçte değerlendirilir. Birincisi, ormanda bulunan dikili haldeki 

ağacın kesilmesi ve taĢımaya hazırlanmasını içeren “kesim süreci”, ikincisi ise kısmen veya tamamen 

Ģekil değiĢimine uğrayan ağaç ya da gövde kısımlarının hareket ettirilmesi iĢlemlerinden oluĢan “nakliyat 

süreci”dir. Nakliyat sürecinin “bölmeden çıkarma” aĢaması; ağacın ormanda kesildiği yerden en yakın 

orman yoluna kadar taĢınması olup, yol kenarına getirilen emvallerin buradan depolara kadar taĢınması 

“ana nakliyat” olarak değerlendirilir.  

Bölmeden çıkarma faaliyetleri açık alanda gerçekleĢtirildiğinden değiĢtirilemeyen doğal koĢulların etkisi 

altındadır. Bu faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesinde insan en önemli öğedir. Ġnsan, yetenekleri ve özellikleri 

gereği bölmeden çıkarma gibi ağır iĢlere uygun olmayıp, kuvveti sınırlı ve çalıĢma kapasitesi de kısıtlıdır. 

Bölmeden çıkarma iĢlerinin ergonomik açıdan incelenmesi, bu iĢlerde çalıĢan iĢçilerin aĢırı zorlanması, 

kazaya maruz kalmaları ve düĢük verim ortaya komaları açısından önemlidir.  

Genellikle bölmeden çıkarma faaliyetlerinde iĢ güvenliğini gözeten ergonomik yaklaĢımların dikkate 

alındığı söylenemez. Ormancılık iĢlerinde ergonomi prensiplerinin benimsenmesi, orman kaynaklarının 

gerektiği gibi korunması ve verimliliğin artırılması bakımından son derece önem arz etmektedir. Bu 

çeĢitli Ģekillerde yapılan bölmeden çıkarma teknikleri ergonomik açıdan irdelenecektir. ÇalıĢma 

sonucunda bölmeden çıkarma teknikleri hakkında ergonomi bilimi çerçevesinde bazı değerlendirmelerde 

bulunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ormancılıkta üretim, bölmeden çıkarma, ergonomi, orman işçiliği 

 

An Ergonomic Look To Logging Which Is A Wood Raw Material Harvesting Process In Forestry 

 

Abstract 

 

Wood raw material production consists of such activities as felling, debranching, measurement and 

backing as appropriate for standards, debarking, loading of the products which was prepared in cutting 

area to forest road and then transporting vehicles and its transport to forestry depots, unloading and 

stacking. 

These activities are basically evaluated in two different processes. First process is the “cutting process” 

which consists of the felling of the tree and its preparation for transportation; the second process is 

movement of the tree or parts of tree stem which are partially or completely changed in their shape, which 

is called “transportation process”. The “logging” stage of transportation process is the carriage of the tree 

from the point where it was cut down to the closest forest road; the carrying of products which were taken 

to roadside to forest depots is evaluated as “main transportation”.  

mailto:habip_eroglu@yahoo.com
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As logging activities are conducted in open field, they are under the effect of unchangeable natural 

conditions. Human is the most important element in realization of these activities. Human is not suitable 

for such heavy work as logging as of their abilities and features; their power and working capacity is 

limited. Examination of logging activities in ergonomic terms is essential in such terms as extreme 

forcing of workers employed in these efforts, their being subject to accidents and displaying low 

productivity.  

It cannot be claimed that generally ergonomic approaches that pay regard to occupational safety are 

considered in logging activities. It is extremely essential that ergonomic principles are adopted so that 

forest resources are duly protected and efficiency is increased in forestry works. Logging techniques that 

adopt various patterns will be examined in ergonomic terms. At the end of this study some evaluations 

will be made about harvesting techniques from the perspective of science of ergonomics. 

 

Keywords: harvesting in forestry, logging, ergonomics, forest workmanship 

 

1. Giriş  

 

Ergonomi; iĢ ve insan arasındaki çalıĢma iliĢkisi olarak tanımlanır. Bir iĢin kolay, sağlıklı, 

güvenli ve etkili bir Ģekilde yapılması için insan ve iĢ arasındaki iliĢkiyi iyileĢtirme imkânının 

bulunmasını ve iĢin iĢçiye, iĢçinin iĢe uyumunu amaçlar (ILO, 1996 ve ILO, 2000). Günümüzde 

insan ihtiyaçlarının değiĢmesi ve geliĢmesi her hangi bir meslek grubunda faaliyet gösteren 

iĢçilerin iĢe karĢı olan uyumunu zorlaĢtırmakta ve iĢ verimini düĢürmektedir. 

 

Ergonominin temel hedefi, verimliliği artırmak adına bir iĢ düzeni kurmaya çalıĢmak ve buradan 

hareketle iĢin iĢçiye uyumlu hale gelmesini sağlamaktır. Ergonomi, yalnızca çalıĢma esnasında 

insan çevre uyumunu gözeten bir kavram olmasının yanında, insanın iĢe hazırlanmasını sağlayan 

dinlenme dönemlerinde de insanın yaĢama biçimini düzenleyen etmenleri barındırır. Ergonomi, 

yaĢanabilirlik düzeyini yükseltmekle birlikte, üretim sistemlerinin de geliĢmesine ve bu sayede iĢ 

veriminin artmasına neden olan pratik ve ekonomik çözümler sunar ( Üçüncü,2008).  

 

Ormancılık faaliyetleri, çok çeĢitli iĢleri içine alan, çoğunlukla doğaya açık çalıĢma koĢullarında 

gerçekleĢtirilen ve ağır iĢlerden oluĢan bir organizasyondur. Ormancılık faaliyetleri içerisinde 

önemli bir yer tutan odun hammaddesi üretim operasyonları, karmaĢık, zaman alıcı, zor ve 

pahalıdır. Odun hammaddesi üretim çalıĢmaları içerisinde bölmeden çıkarma faaliyetleri, uzun 

yıllar sonunda kesim çağına gelmiĢ ağaçların, kesildikleri yerden en yakın orman yoluna kadar 

taĢınması olarak tanımlanır. TaĢınan ürüne, dikili ağaçlara ve gençliğe ve ayrıca orman toprağına 

en az zarar verecek Ģekilde ve ekonomik olarak gerçekleĢtirilmesi gereken bu faaliyetlerin aynı 

zamanda verimli yapılabilmesi için ergonomik açıdan incelenmesi önemlidir. Bu çalıĢma 

bölmeden çıkarma çalıĢmalarına ergonomik açıdan bakılacak ve bir takım çözüm ve öneriler 

sunulacaktır 

 

2. Orman İşleri ve Özellikleri 

 

Ormancılık faaliyetlerinin çoğu makine yardımı ile yapılamayan iĢlerden olduğu için orman 

iĢçileri birçok farklı özellikleri olan ormancılık iĢlerini yapmak zorunda kalırlar. Ormancılık 

faaliyetleri; kesim iĢleri (kabuk soyma, dal alma, bölümlere ayırma), bölmeden çıkarma, 

yükleme, taĢıma, boĢaltma ve istifleme; yol yapımı, yol bakımı, sanat yapıları ve inĢaat iĢleri; 

fidanlık ve ağaçlandırma iĢleri; kültür ve ıslah iĢleri; meĢcere bakımı, gübreleme ve budama 

iĢleri; orman koruma ve odun koruma iĢleri; arazi iĢleri, erozyon kontrol iĢleri, sel derelerinin 

ıslahı gibi iĢler, rekreasyon ve milli park iĢleri gibi çalıĢmaları içerir (Acar, 1998).  
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Yukarıda sıralanan iĢler değiĢik koĢullar altında yapıldığından farklı özellikler gösterir. 

Ormancılık iĢleri sürekli olarak açık hava koĢullarının etkisi altında yapıldığından özellikle 

dağlık arazi Ģartlarında orman iĢçiliği zor ve riski fazla olan iĢler grubuna girmektedir.  

 

3. Ormancılıkta Üretim İşleri ve Bölmeden Çıkarma 

 

Orman iĢletmelerinin odun hammaddesi üretim faaliyetleri iĢletmenin ekonomik bir birim olarak 

ifade edilmesinde ki en büyük etkendir. Doğal ya da suni yollarla yetiĢtirilmiĢ olan ağacın 

kesilerek orman dıĢına çıkarılması ve hizmete konu edilmesine odun hammaddesi üretimi denir. 

Bu faaliyetleri önemli kılan özellikleri doğaya açık olması ve güç Ģartlar altında yapılıyor 

olmasıdır. 

 

Odun hammaddesi üretimi iki farklı aĢamada değerlendirilir. Bunlardan ilki ormanda dikili 

bulunan ağacın yerinde kesilmesi ve bir takım iĢlemlere uğraması iĢlemi olan “ kesim süreci”, 

ikincisi ise ormanda iĢlem görmüĢ olan ağacın ormandan alınmasıyla baĢlayan “nakliyat süreci” 

dir. Nakliyat süreci içerisinde yer alan bölmeden çıkarma iĢlemi aĢamasında birçok değiĢik 

yöntem ve araç kullanılmaktadır.  

 

Ormancılıkta odun hammaddesi üretim faaliyetlerinin en çok problem oluĢturan aĢaması 

bölmeden çıkarma aĢamasıdır. Günümüzde kaydedilen teknolojik geliĢmelere rağmen, bugüne 

kadar güçlük çıkarma ve ekonomikliği olumsuz etkileme yönünde ilk sırayı alan bölmeden 

çıkarma aĢamasına maalesef kesin çözümler getirilememiĢtir. Bölmeden çıkarma iĢlemi ağır iĢler 

sınıfında olup zaman alıcı ve masraflı bir çalıĢmadır. Bu sürecin kısaltılması, iĢlerin 

kolaylaĢtırılması, veriminin yükseltilmesi dolaysıyla ekonomikliğinin sağlanması, planlı ve 

ergonomik bir Ģekilde çalıĢmayı gerektirir. 

 

Bölmeden çıkarmanın amacı; odun hammaddesinin ormana (gençlik, kalan meĢcere ve orman 

toprağı) ve kendisine en az zarar vererek nakledilmesini sağlamak, orman yolları üzerinde 

gerçekleĢtirilen nakliyatı kolaylaĢtırmak, dağınık durumda bulunan odun hammaddesini rampa 

ve istif yeri gibi toplama yerlerinden alarak depolarda bir araya getirmek, böylece alıcılar 

tarafından ürünlerin daha kolay görülüp beğenilmesini sağlamak, vb. Ģeklinde özetlenebilir 

(Acar, 1998).  

 

Bölmeden çıkarma metotları genel olarak aĢağıda belirtilen yöntem ve araçlarla gerçekleĢtirilir 

(ġekil 1).  

 

a. Ġnsan gücü ile bölmeden çıkarma; tomrukların bölmeden çıkarılması iĢleminde kullanılan en 

eski ve ilkel yöntemdir. Bu yöntemde basit el gereçleri, tek akslı el arabaları, zincirlerden ve 

plastik oluklardan yararlanılır. TaĢınacak ürünün ağırlığına ve arazi Ģartlarına bağlı olarak 

değiĢik Ģekillerde gerçekleĢtirilir.  

b. Hayvan gücüyle bölmeden çıkarma; bu yöntemde ürünlerin hayvanlar tarafından zemin 

üzerinde sürütülmesi, doğrudan hayvanın sırtında taĢınması, hayvanların çektiği kağnı ve 

benzer arabalarla taĢınması gibi teknikler uygulanır. 

c. Makine gücüyle bölmeden çıkarma: Mekanizasyona dayalı uygulanan bu teknikte; tarım ve 

orman traktörleri, orman hava hatları, forwarder ve tekray gibi makineler kullanılmaktadır. 

Bu sistemin ana amacı insan gücünü minimum kullanarak iĢi kolaylaĢtırmak ve iĢ 

güvenliğini artırmaktır. 
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    A        (H. Eroğlu)    b       (T.Özmen) 

 

  
    c             (url-1)    d       (H.Eroğlu) 

 

ġekil 1. Bölmeden çıkarma teknikleri (a- insan gücü, b- hayvan gücü, c-traktör, d-hava hattı) 

 

4. Bölmeden Çıkarma İşlerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi  

 

Ormancılıkta üretimin koĢulları dikkate alındığında, ergonomik düzenlemelere en fazla ihtiyaç 

duyulan alanlardan olduğu, buna rağmen orman iĢçiliğinin mevcut konumu, yasal yetersizlikler, 

sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı göz önüne alındığında bu düzenlemelerden son derece 

yoksun kaldığı dikkati çekmektedir (Karaman,1995). 

 

Bölmeden çıkarma faaliyetlerinin zor iklim ve arazi Ģartlarında sürdürülmesi, bu sebeple iĢ 

objesinin ve iĢ yerinin değiĢkenlik göstermesi, iĢ miktarının ve çalıĢabilme zamanının sabit 

olmaması, iĢ kazası olması riskinin yüksek olması, çalıĢma sürecinde ve planlamada iĢçiye 

büyük özgürlük tanınması, bu faaliyetlerin yerine getirilmesini oldukça güçleĢtir (Acar ve ark, 

2001).  

 

Bölmeden çıkarmada çalıĢma ortamının doğa koĢullarına açık olması, iĢçilerin rüzgar, nem, 

yağıĢ, sıcaklık gibi iklim koĢulları ile eğim, engebelik ve taĢlılık gibi topografik koĢullardan 

etkilenmesine neden olur. Arazinin engebeli oluĢu iĢçinin çalıĢmasını zorlaĢtırır, eğimli ve taĢlı 

olması ise fazla enerji harcamalarına, kayma ve taĢ çarpma riski taĢımalarına neden olur. Ġklim 

ve topografya gibi dıĢsal koĢullar bu iĢlerde iĢ kazası riskinin yüksek olmasına neden olmaktadır 

(Acar ve ark., 2008).  

 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

825 
 

Ülkemizde bölmeden çıkarma faaliyetleri orman içi ve civarı köylülerinin birim fiyat üzerinden 

ücretlendirilmesiyle gerçekleĢtirilmektedir. Orman köylüsünün hemen tamamı yapacakları iĢ 

hakkında hiçbir eğitim almamakta, gör-öğren metoduyla iĢ yapmaktadırlar. Ayrıca bu iĢçilerin 

seçiminde vücut yapısı, yapabilecekleri iĢ kapasitesi gibi özellikler dikkate alınmamaktadır ve de 

iĢ esnasında meydana gelebilecek kazalara karĢı herhangi bir sosyal güvenceleri 

bulunmamaktadır.  

 

Bölmeden çıkarma iĢlerinde çalıĢan iĢçiler üzerinde ergonomi prensiplerinin yeterince 

uygulandığını söylemek zordur. Bu durum, iĢ veriminin yetersiz olması yanında, iĢçilerin sağlığı 

üzerinde de ciddi problemler oluĢturmaktadır. Yönetmeliklerde teorik olarak atıflar yapılmasına 

rağmen uygulamada bu durum görülmemektedir (Enez ve ark.,2003).  

 

Bölmeden çıkarma çalıĢmalarında, verimliliğin artması ve üzerinde çalıĢılan kaynakların 

devamlılığının sağlanması gibi kriterler baz alındığında ergonomik ilkelerin benimsenmesi 

oldukça önemlidir. Ormancılık iĢlerinde ergonomi uygulamaları insana uygun, güvenli ve 

sağlıklı koĢulların oluĢturulmasında önemli bir araç olmaktadır (Engür,1995).  

 

Üretim iĢçilerinin üzerinde yapılan bir diğer çalıĢma da çalıĢanların %62‟sinin yorgunluk- 

halsizlik, %38‟sinin dalgınlık,%28‟inin baĢ ağrısı, %52‟sinde el ve ayak üĢümesi, %40‟ında 

sinirlilik,%48‟inde bel ağrısı olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır (Tunay vd.,2001). Yapılan bir diğer 

çalıĢma da üretim iĢçilerinde en çok görülen hastalık tipinin %55,5 ile “romatizma” olduğu 

ayrıca yaĢ ilerledikçe hastalık oranlarının arttığı belirlenmiĢtir (Acar ve ark., 2008). BaĢka bir 

çalıĢma da ise bölmeden çıkarma çalıĢmaları sırasında güçlük çıkaran etmenler incelendiğinde en 

fazla etkili olanlar sırasıyla; iĢ objesi veya tomruğun ağır oluĢu ve bedensel zorlanmaya neden 

olması, arazi üzerindeki engebelikler, diri örtü, hava hali ve sıcaklık, arazi eğimi ve kayalık alan 

olduğu elde edilmiĢtir (Karaman,1995). 

 

5. Sonuçlar ve Öneriler 

 

Bölmeden çıkarma çalıĢmalarında orman iĢçilerinin yaĢadığı zorluklar; zor arazi ve hava 

Ģartlarından kaynaklanan olumsuzluklar, bakım ve onarımı yapılmamıĢ ve ayrıca iĢçiye uygun 

olmayan araç ve gereçlerin kullanımından doğan tehlikeler, orman içinde çalıĢma esnasında 

daima belli bir yerde durulmayıp yer değiĢtirmenin gerekliliği, uygun olamayan iĢ elbiselerinin 

kullanımı, organizasyon eksikliği olarak sınıflandırılabilir. 

  

Bu bahsedilenler ıĢığında bazı öneriler getirilecek olunursa;  

 

 Bölmeden çıkarma çalıĢmaları esnasında çalıĢan iĢçilerin kendi vücut yapılarına uygun 

aletleri kullanmaları ve eğilme ve kalkma hareketlerini yaparken yükün iki ayak üzerine 

dağılmasını sağlayacak pozisyonda bulunmaları gerekir 

 Antropometrik özelliklerine göre çalıĢan iĢçilerin fiziksel ve fizyolojik kapasiteleri 

belirlenmeli ve bu kapsamda iĢçinin kapasitesine göre iĢ verilmesi sağlanmalıdır. 

 Bölmeden çıkarma çalıĢmaları sırasında ergonomik prensipler doğrultusunda iĢçilerin 

beslenme olanaklarının en iyi biçimde düzenlenmesi gereklidir. 

 Mekanizasyon oranını arttırılarak iĢlerin daha kolay, az zaman alıcı, daha ucuz ve hızlı 

Ģekilde yapılması ve dolayısıyla verimliliği artırmaya yönelik önlemlerin alınması 

sağlanmalıdır. 

 Ülkemizde bölmeden çıkarma iĢlerinin çoğunluğunu gerçekleĢtiren orman köylüsünün 

sosyal hakları iyileĢtirilmelidir.  
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 Bölmeden çıkarma çalıĢmaları sırasında iĢçiler tarafından kullanılan araç-gereçlerin 

iĢçilerin antropometrik ölçülerine uygun olması, bakımlarının iyi yapılması 

sağlanmalıdır. 

  Bölmeden çıkarma çalıĢmaları sırasında iĢçiler üzerinde oluĢabilecek mesleki hastalık ve 

iĢçilerin maruz kalabilecekleri kazalara karĢı, iĢçilerin koruyucu ekipman kullanmaları 

sağlanmalıdır.  

 ĠĢçiler yaptıkları iĢ, kullandıkları araç-gereç, verimli çalıĢma prensipleri, uygun çalıĢma 

pozisyonları, çalıĢma organizasyonu vb. gibi konularda eğitilmelidir 

 ÇalıĢanların periyodik zaman aralıklarında sağlık kontrolleri yapılmalı ve gerekli olduğu 

düĢünülen önlemler alınmalıdır.  

 Bölmeden çıkarma iĢlerinde çalıĢan iĢçilerin dinlenme zamanlarının ergonomik kurallara 

uygun bir Ģekilde düzenlenmesi iĢçilerin sağlığı ve çalıĢma verimleri açısından oldukça 

önemlidir. 
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Özet 

Regresyon analizi, biyoloji, sağlık, eğitim, tarım ve ormancılık gibi temel uygulamalı bilim dallarında 

özellikle çeĢitli değiĢkenleri esas alacak Ģekilde tahminlerin yapılmasında çok yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. Tekrarlı ölçümler ile hiyerarĢik (Tek ağaç-MeĢcere-Orman) bir yapıya sahip örnek 

alanlarda yapılan ölçümlerle elde edilen veriler kullanılarak geliĢtirilecek regresyon modellerinde, veriler 

birbirine bağımlı olması sonucu, “otokorelasyon” veya “seri-korelasyon” olarak adlandırılan istatistiksel 

bir sorun söz konusu olabilmektedir. Bu yapıdaki verilerin modellenmesinde, varyans-kovaryans matris 

yapısının modellenmesine imkan sağlayan Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Karışık Modelleme (Linear 

and Nonlinar Mixed Models) yaklaĢımının kullanılması önerilmektedir. Deterministik ve stokastik 

modelleme tekniklerini bir araya getiren ve bu nedenle de KarıĢık Modelleme (Mixed Model) olarak 

adlandırılmıĢ söz konusu regresyon analizi yöntemi, birçok açıdan ormancılık uygulamalarında doğru, 

güvenilir ve tutarlı tahmin olanakları sunmaktadırlar. Bu bildiride, KarıĢık Modellerin kavramsal 

çerçeveleri, model yapıları, tahminlerin elde edilmesinde süreçler ile ormancılık uygulamalarındaki 

kullanımları açıklanmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Regresyon Analizi, Tekrarlı Ölçümler, HiyerarĢik Veri Yapısı, KarıĢık Model  

 

New A Regression Analysis Aproach For Modeling Growth and Yield In Forestry: Mixed Models 

 

Abstract 

Regression analysis is used extensively to obtain estimates including various variables on basic applied 

science disciplines such as biology, health, education agriculture and forestry. The regression models 

developed by longitudinal data and and hierarchical data (Individual tree-stand-forest) obtaining from 

sample plots with diverse structure possesses the problem called autocorrelation or serial-correlation 

owing to inter and intra dependences between data. The usage of Linear and Nonlinear Mixed models 

were preferred to model such like data by modeling variance-covariance matrix. Mixed models 

combining deterministic and stochastic modeling approach and thereby called mixed models presents 

accurate, reliable and consistent estimation in several ways for forest applications. The conceptual ways, 

structure of models, the process for producing model estimates, and applications on forestry of Mixed 

Models were explained in this study.       

 

Keyword: Regression Analysis, Longitudinal data, Hierachical data structure, Mixed Models     

  

1. Giriş 

 

Ġstatistik biliminin temel uğraĢı alanlarından birisi de, bir değiĢkendeki değiĢimin bir model ile 

tahmin edilmesi iliĢkin yöntem ve metotların geliĢtirilmesidir (Draper ve Smith, 1966). 

Ġstatistikte bu yöntemlerden, iki veya daha fazla değiĢken arasındaki istatistiksel iliĢkinin 

matematiksel fonksiyon yapısının elde edilmesinde, Regresyon Analizi öne çıkmaktadır 

(Kalıpsız, 1981).  Regresyon analizi, bir bağımlı değiĢken ile bir (basit regresyon analizi) ya da 

bir den çok bağımsız değiĢken (çoğul regresyon analizi) arasında istatistiksel iliĢki regresyon 

denklemleri adı verilen matematiksel fonksiyonları üretir. Özellikle çok boyutlu çoğul regresyon 

analizinde; ölçümü zor olan Y bağımlı değiĢken iken, X1, X2, X3….. Xn değiĢkenleri ise ölçümü 

kolay olan bağımsız değiĢkenler olarak adlandırılmakta ve regresyon modeli ile ise; 

 Ģeklindeki fonksiyonel iliĢkileri ortaya koymaktadır (Kalıpsız, 1981). 

Regresyon analizinde çoğunlukla temel amaç, ele alınan değiĢkenlerle matematiksel model 

oluĢturmak ve bağımlı değiĢkende meydana gelen değiĢimin ne kadarının bağımsız değiĢken ya 

da değiĢkenler tarafından açıklandığını belirlemektir (Orman ve Gürcan, 2001).   

mailto:hyavuz@ktu.edu.tr
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Regresyon analizi, biyoloji, sağlık, eğitim, tarım ve ormancılık gibi temel uygulamalı bilim 

dallarında özellikle çeĢitli değiĢkenleri esas alacak Ģekilde tahminlerin yapılmasında çok yaygın 

bir biçimde kullanılmaktadır. Çünkü birçok alanda çeĢitli değiĢkenleri farklı Ģartlar ve 

durumlardaki değerlerinin tahmin edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle regresyon 

modelleri ile elde edilecek bu tahminler, farklı girdi değiĢkenlerine (input variable) göre çıktı 

değiĢkenlerinin (output variable) elde edilerek, özellikle sonuçlarının elde edilmesinin yılları 

bulacak farklı uygulamaların ve seçeneklerin test edilmesine imkan sağlamaktadırlar.  

Uygulamalı bir bilim dalı olarak Ormancılıkta, gerek tek ağaçta gerekse tek ağaçların bir araya 

gelerek meydana getirdiği meĢcerelerde, baĢta artım ve büyümenin modellenmesinde, regresyon 

analizi ve regresyon modelleri kullanılmaktadır. Özellikle Dendrometri ve Orman Hasılatı bilim 

dallarında tek ağaç ve meĢcere bazındaki çeĢitli değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin matematiksel 

fonksiyonlarının belirlenmesinde regresyon analizi sıklıkla kullanılmaktadır (Erkan, 2002). Tek 

ağaç ve meĢcere büyüme modelleri, hasılat tabloları, tek ve çift giriĢli ağaç hacim tabloları, 

bonitet endeksi modelleri; özellikle orman amenajmanı olmak üzere çeĢitli ormancılık 

uygulamalarında sıklıkla kullanılan regresyon modelleri örnekleridir.  Özellikle meĢcere büyüme 

modellerinin bir örneği olan ve meĢcere büyüme öğelerini (bağımlı değiĢken; örneğin meĢcere 

hacmi, göğüs yüzeyi, ağaç sayısı, orta çapı, orta boyu), çeĢitli meĢcere özelliklerine (normal 

hasılat tabloları için; yaĢ ve bonitet endeksi bağımsız değiĢkenleri; sıklığa bağlı hasılat 

tablolarında yaĢ, bonitet endeksine ilaveten meĢcere sıklığa bağımsız değiĢkenleri) bağlı olarak 

tahmin eden hasılat tabloları; orman amenajmanında büyük bir öneme sahip olup, temel altlık 

görevi görmektedir. Amenajman planlarının doğruluğu ve güvenilirliği, bu planlarının 

hazırlanmasında temel altlık olan hasılat tablolarının doğruluğu ve tutarlığını ve dolayısıyla da 

bu hasılat tablolarının düzenlenmesinde geliĢtirilen regresyon modellerinin doğruluğuna 

dayanmaktadır.  

 

Hasılat tabloları ve çeĢitli düzeylerdeki büyüme modelleri geliĢtirilirken, veri kaynaklarını tek 

ölçüme dayanan geçici örnek alanlar ile belirli periyotlarla ölçülen devamlı veya yarı devamlı 

örnek alanlar oluĢturmaktadır. Özellikle devamlı örnek alanlarda belirli periyotlarla 

gerçekleĢtirilen ve uzun bir zaman sürecini kaplayan tekrarlı ölçümler (longitudinal data), 

doğrusal (linear model) ve doğrusal olmayan (nonlinear model) regresyon modelinin kullanımı 

ve uygulanmasını kısıtlayan bir durumdur (Verbeke ve Molenberghs, 2000). Tekrarlı ölçümler 

kullanılarak geliĢtirilecek regresyon modellerinde, aynı değiĢkenelrin farklı zamanlarda tekralı 

bir Ģekilde ölçüldükleri için, bu gibi veri yapılarında veriler birbirine bağımlı olup, bu durum 

“otokorelasyon” veya “seri-korelasyon” sorunu olarak adlandırılmaktadır (Ġyit, 2008). Ġstatistik 

bilimi; özellikle doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modellerinin elde edilmesinde, farklı 

zamanlarda yapılan ölçümler ile elde edilen verilerin birbirinden bağımsız olması ve homojen bir 

varyansa ve dolayısıyla da benzer bir varyans-kovaryans matrisine sahip olduğu varsayımını 

kabul etmesine karĢın, gerçekte bu varsayım çoğu durumda özellikle biyolojik bir varlıkla 

uğraĢan bilim dallarında sağlanamamaktadır (Doğanay, 2007). Aynı deney birimi üzerinde 

tekrarlı ölçümlerin alındığı çalıĢmalarda, veriler birbiri ile iliĢkili olup, deney birimleri arasında 

değiĢen varyans gözlemlenmektedir. Ölçümler ve gruplar arası varyans-kovaryans matrisinin 

heterojenliği, regresyon modellerinde “otokorelasyon” veya “seri-korelasyon” sorunu olarak 

belirginleĢmektedir. Veri yapısında yer alan tekrarlı ölçümlerin birbiri ile iliĢkisiz ve homojen 

varyansa sahip olduğu varsayımı üzerine dayanan doğrusal (linear) ve doğrusal olmayan 

(nonlinear) modelleme yapıları, tekrarlı ölçümlerin modellenmesinde oldukça kullanıĢsız ve 

hatalı sonuçlar veren bir yöntem olarak karĢımız çıkmaktadır (Ġyit vd., 2006). Özellikle tekrarlı 

ölçümler için doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme yaklaĢımlarının kullanılması, regresyon 

modellerinde parametrelere iliĢkin güven aralıklarının sistematik bir hata ile tahmin edilmesine 
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neden olmaktadır (Searle ve ark., 1992). Bu durum, regresyon modellerinin sonuçlarının 

güvenirliğini olumsuz yönde etkilemekte ve hatalı tahminlerin elde edilmesinde neden 

olabilmektedir (Ye, 2005). Tekrarlı ölçümler için söz konusu olabilecek bu gibi olumsuzluklar, 

hiyerarĢik bir özellik gösteren veri yapılarında da görülebilmektedir (Castedo Dorado ve ark., 

2005). HiyerarĢik veri yapıları, ormancılık uygulamalarında sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur. 

Özellikle orman envanterinde, veriler; örnek alan olarak adlandırılan ve farklı meĢcere yapılarını 

temsil etmek üzere ormanlık alanlara geçici veya devamlı olarak tesis edilen örnek alanlarda 

yapılan ölçümler ile elde edilmektedir. Her bir örnek alan kendi içinde yetiĢme ortamı koĢulları 

ve meĢcere yapıları bakımından homojen bir yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir. Farklı 

örnek alanlardan elde edilen bu veriler, bir veri havuzunda toplanarak; çeĢitli düzeylerde büyüme 

modelleri, regresyon analizi ile geliĢtirilmektedir. Bu örnek alanlar, kendi içinde (intra) homojen 

ancak, kendi aralarında (inter) ise heterojen bir yapıda olup, bu Ģekilde edilen veri yapısı 

hiyerarĢik bir özellik gösterdiği kabul edilmektedir. Bu gibi hiyerarĢik veri yapılarında, aynı grup 

içinde ki veriler birbiri ile bağımlı bir özelliktedir. Örneğin tek ağaçların çap-boy iliĢkisinde, 

seyrek bir meĢcere aynı çapa karĢılık gelen boy, sık bir meĢceredeki geliĢen ağaçlara oranla daha 

düĢük değerlerde ölçülebilmektedir. Özellikle, farklı meĢcere sıklığına sahip örnek alanlardaki 

ağaçların boy büyümesi, sıklık olarak farklı Ģartlara sahip bu örnek alanlarda farklılaĢarak, örnek 

alan içi ve ağaçlar arası etkileĢim ile örnek alanlar arasında heterojen yapı söz konusu 

olmaktadır. Böylece regresyon modellerinin geliĢtirilmesinde temel varsayımlardan biri olan 

verilerin bağımlığı varsayımı ihlal edilmektedir. Gerek farklı zamanlarda ölçülen tekrarlı veri 

yapılarında, gerekse hiyerarĢik olarak kümelenmiĢ veri yapılarında, regresyon modellerinin 

geliĢtirilmesinde temel varsayımlardan biri verilerin birbirinden bağımsız olması koĢulu çoğu 

durumda sağlanamamaktadır. Bu bakımdan, verilerin bağımsızlığı varsayımının sağlanamadığı 

veri yapılarında; Doğrusal Regresyon modellerinin geliĢtirilmesinde En Küçük Kareler Yöntemi 

(Ordinary Least Squares, OLS) ve Doğrusal Olmayan Regresyon Modellerinde çeĢitli Sayısal 

Çözümleme Yöntemleri ile parametre tahmini tekniklerinin kullanımı yerine, özellikle Varyans-

kovaryans matris yapısının modellenmesine imkan sağlayan Doğrusal ve Doğrusal Olmayan 

Karışık Modelleme (Linear and Nonlinar Mixed Models) yaklaĢımının kullanılması 

önerilmektedir (Laird ve Ware, 1982; Keselman ve ark, 1998; Wolfinger ve Chang, 1999; Litell 

ve ark., 2005).  

 

2. Karışık Modeller 

    

KarıĢık model kavramı, ilk olarak Eisenhart (1947) tarafından ifade edilmiĢtir.  Eisenhart (1947), 

hem sabit hem de rasgele etkileri içeren ve KarıĢık model olarak adlandırdığı model yapısı 

oluĢturmuĢtur. Henderdon (1950); karıĢık modellerini, hayvan ıslahı ve genetik çalıĢmalarında 

genetik değerlerin tahmin edilmesinde kullanmıĢtır. Özellikle Henderson eĢitlikleri olarak 

adlandırılan ve karıĢık modellerde rasgele etkilerin tahmininde kullanılan En iyi Doğrusal Yansız 

Ön kestirici (Best Linear Unbiased Predictor, BLUP) yöntemleri, Henderson (1950) tarafından 

elde edilmiĢtir (Robinson, 1991). Laird ve Ware (1982), tekrarlı ölçümlerde elde edilen verilerin 

çözümlenmesinde, karıĢık modellerinin kullanımını ve iki aĢamalı model yapılarını ilk olarak 

tanımlamıĢlardır. Searle ve ark. (1992), 19. yüzyılın ortalarında karıĢık modelleri astronomi 

alanında kullanmıĢlardır. Keselman ve ark. (1998), doğrusal karıĢık modellerde, varyans-

kovaryans matris yapılarının modellenmesinde; AR(1) (1. Dereceden otoregresif), CS (BileĢik 

simetri), CSH (Heterojen bileĢik simetri), ARH (1) (Heterojen birinci dereceden otoregresif), 

TOEP (Teoplitz), TOEPH (Heterojen Teoplitz) gibi farklı kovaryans modelleri kullanmıĢlardır.  

 

Ġstatistik biliminde belirli bir geliĢim süreci yaĢayan karıĢık modeller, ormancılık 

uygulamalarında ilk olarak; 1980‟li yıllarda yer bulmaya baĢlamıĢtır. West vd. (1984) ve 
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Gregoire (1987), ormancılık uygulamalarında tekrarlı ölçümler ve hiyerarĢik veri yapısı gibi 

nedenlerle ortaya çıkan verilerin birbirine bağımlı olması (otokorelasyon) sorununa iĢaret 

etmiĢler ve otokorelasyonun model tahminlerinde önemli bir hata kaynağı olduğunu ifade 

etmiĢlerdir. KarıĢık modeller, bonitet endeks modellerinde (Lappi ve Bailey, 1988; Fang ve 

Bailey, 2001), tek ağaç hacim tahminlerinde (Lappi, 1991), gövde çapı modellerinde (Lappi, 

1986, Gregoire and Schabenberger, 1996), büyüme modellerinde (Fang, 1999; Hall ve Bailey, 

2001) ve özellikle de çap-boy denklemlerinin geliĢtirilmesinde (Lappi, 1997; Zakrzewski ve ark., 

2001; Mehtätalo, 2004; Lynch ve ark., 2005; Calama and Montero, 2004; Castedo Dorado ve 

ark, 2006; Sharma and Parton, 2007; Trincado ve ark. 2007; Saunders and Wagner, 2008; 

Budhathoki ve ark., 2008; Adame ve ark., 2008; Crecente-Campo ve ark., 2010) modelleme 

yaklaĢımı olarak kullanılmıĢtır. 

 

KarıĢık modellemede, modelleme yaklaĢımı olarak; bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢken 

arasındaki istatistik iliĢki ile birlikte özellikle tekrarlı ölçümler ya da gruplar (çoğunlukla örnek 

alanlar) arasındaki farklılığı ifade eden varyans-kovaryans matris yapısının esnek modellemesi 

de gerçekleĢtirilmektedir. KarıĢık modellerde model yapısı; 

 

     
 

biçiminde olup,   i. örnek alandaki (tekrarlı ölçümlerde, i. ölçüm) j. ağaca iliĢkin ölçülen 

bağımlı değiĢken değerini,   i. örnek alandaki (tekrarlı ölçümlerde, i. ölçüm) j. ağaca iliĢkin 

ölçülen bağımsız değiĢken değerini,  modele iliĢkin parametre değerlerini,  model 

hatalarını göstermektedir (Calama and Montero, 2004; Castedo Dorado ve ark., 2006; Crecente-

Campo ve ark., 2010). KarıĢık modellerin, model yapısı olarak en temel özelliği;  

parametresini, sabit etkilere iliĢkin parametre ve rasgele etkilere iliĢkin parametre olmak üzere 

iki bölümde incelemesidir. KarıĢık modellerin parametrelerinin bu özelliği;  

 

  

biçiminde formül olarak gösterilebilir (Castedo Dorado ve ark., 2006). Bu gösterimde,  sabit 

etkilere iliĢkin parametre olup, popülasyonun tamamı için hesaplanırken,  rasgele 

etkilere iliĢkin parametre olup, örnek alanlar arasında veya tekrarlı ölçümlerde ölçüm periyotları 

arasındaki farklılığı göstermektedir. Özellikle karıĢık modellerin uygulanmasında, önemli 

konulardan birisi de farklı örnekleme üniteleri (her bir örnek alan veya tekrarlı ölçümlerde ölçüm 

periyotları için) her biri için söz konusu bu rasgele parametrenin tahmininin yapılmasıdır. 

KarıĢık modellerde, rasgele etkilere iliĢkin parametreye ve model hataları için temel varsayım, 

 

 

 

biçiminde gösterilip,  rasgele etkilere iliĢkin parametrenin, aritmetik ortalaması 0 ve varyansı 

, model hatası olan  ‟nin, aritmetik ortalaması 0 ve varyansı  olan bir normal dağılma 

sahip olduğu Ģeklinde ifade edilebilir. Bu varsayımlarda ifade edilen  ve  bileĢenlerinin 

tahmini, karıĢık modellerin önemli bir yönünü oluĢturmaktadır (Lappi, 1997).  bileĢeni, örnek 
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alanlar arasındaki (tekrarlı ölçümlere ölçüm periyotları arasında) değiĢkenliği ifade eden ve 

positif tanımlı varyans-kovaryans matrisi iken,  bileĢeni ise örnek alan içindeki veriler 

arasındaki değiĢkenliği tanımlayan varyans-kovaryans matrisidir. Özellikle gerek örnek alanlar 

(tekrarlı ölçümlere ölçüm periyotları arasında) gerekse örnek bireyler arasındaki değiĢkenliği 

tanımlayan ve modelleyen söz konusu bu  ve  varyans-kovaryans matrislerinin formülleri 

aĢağıdaki eĢitliklerle gösterilmiĢtir. 

  

 

 

Yukarıda gösterilen bu eĢitliklerde, ; u rasgele etkili parametrenin varyansını, ; v rasgele 

etkili parametrenin varyansını, ; rasgele etkili parametreler arasındaki kovaryansını, ; 

modele iliĢkin hata değerini,Ii; satır-sütun sayısı karıĢık modelin uygulanacağı örnek alandaki 

veri sayısına eĢit olan ve sabit olmayan varyansı tanımlayan dioganal matris değeridir (Castedo 

Dorado ve ark., 2006; Trincado ve ark., 2007).  

 

3. Rasgele Etkili Parametrelerin Tahmini ve Karışık Modellerin Kalibrasyonu 

KarıĢım modeller, sabit etkili parametrelerin tahmin edilmesini izleyen sonraki süreçte, farklı 

yetiĢme ortamlarına ve örnek alanlar için kullanılabilmesi için, rasgele etkili parametrelerin bu 

alanlardan alınacak yeni verilere bağlı olarak tahmin edilmektedir. Rasgele etkili parametrelerin 

söz konusu bu örnek alanlar için tahmin edilmesi ile karıĢık modeller bu alanlar için 

uygulanabilir bir duruma gelmektedir ki, modelleme çalıĢmalarında bu süreç; modellerin 

“kalibre edilmesi, Calibration” olarak adlandırılmaktadır (Crecente-Campo ve ark. (2010). 

Kalibre edilen modeller söz konusu bu alanlar için doğru, tutarlı ve güvenilir tahminlerin elde 

edilmesi imkanları sağlanmaktadırlar (Castedo Dorado et. al., 2006; Crecente-Campo et. al., 

2010). KarıĢık modellerde, örnek alanlarda yeni elde edilen gözlem değerleri kullanılarak, 

rasgele parametreler hesaplanmakta ve popülasyonun tamamı için geçerli olan sabit etkili 

parametre değerlerine bu rasgele parametre eklenerek, söz konusu örnek alan için geçerli 

parametre değerleri hesaplanmaktadır. Ormancılık uygulamalarında, karıĢık modellerin kalibre 

edilmesi, Lappi (1991)‟nin ormancılıkta ilk olarak kullandığı ve Henderson eĢitlikleri olarak da 

adlandırılan En iyi Doğrusal Yansız Ön kestirici (Best Linear Unbiased Predictor, BLUP) 

yöntemi kullanılmaktadır. Hökkä (1997), Jarayaman ve Lappi (2001), Jayaraman ve Zakrzewski 

(2001), Calama ve Montero (2004), Mehtätalo (2004), Lynch ve ark., 2005; Castedo Dorado ve 

ark., 2006; Crecente-Campo ve ark. (2010) çalıĢmalarında, rasgele etkili parameter tahmininde 

Henderson eĢitliklerini kullanılmıĢlardır.  

 

En iyi Doğrusal Yansız Ön kestirici (Best Linear Unbiased Predictor, BLUP) yöntemi, özellikle 

rasgele etkili parametrenin tahmininde kalibre edilecek yetiĢme ortamı veya örnek alanda belirli 

sayıda yeni verinin ölçümüne gerek duymaktadır  (Crecente-Campo et. al., 2010). Bu yöntem ile 

rasgele etkili parameter, aĢağıdaki eĢitlikle tahmin edilmektedir. 

 

 

Bu eĢitlikte yer alan  ve  bileĢenleri, daha önce tanımlanmıĢ varyans-kovaryans 

matrisleri olup, Zi bileĢeni; rasgele etkili parametreler için dizayn matrisi iken ;  matrisinin 
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tersi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki eĢitlikte,  bileĢeni, karıĢık modelde 

sadece sabit ekili parametreler kullanılarak yapılacak tahminin, gözlem (observed value) 

değerinden çıkarılması ile hesaplanmaktadır (Schmidt ve ark., 2010).  

 

4. Sonuç 

Ormancılık uygulamalarında çeĢitli amaçlara için tahminlerin yapılmasında istatistik 

yöntemlerinden regresyon analizi ve regresyon modelleri, sıklıkla kullanılmaktadır. Ormandan 

elde edilen parasal gelirin önemli bir kısmını oluĢturan orman serveti; hacime dayalı olarak, tek 

ve çift giriĢli ağaç hacim denklemleri diğer bir ifadeyle çapa (tek giriĢli) veya çap ile birlikte 

boya (çift giriĢli) göre ağaç hacmini tahmin eden çoğul regresyon modelleri kullanılarak tahmin 

edilmektedir. Orman amenajmanında, uygulaması uzun yıllara yayılan planlamaların 

hazırlanmasında, özellikle de planların karar verme sürecinde meĢcerelerin çeĢitli koĢullar 

altında gelecekteki artım ve büyümesinin tahmin edilmesinde, artım ve büyüme değerlerini 

çeĢitli meĢcere özelliklerine göre tahmin eden ve regresyon analizi ile elde edilen ve istatistik 

yönüyle de bir regresyon modeli niteliğinde olan artım ve büyüme modelleri (Normal ve Sıklığa 

bağlı hasılat tabloları) kullanılmaktadır. Ormancılık uygulamaları açısından, farklı ve çeĢitli 

uygulamaları çok sayıda verilebilecek olan regresyon analizi ve regresyon modelleri, birçok 

uygulamalı bilim dalında olduğu gibi ormancılık bilimi ve pratiği açısında büyük bir öneme 

sahiptir. 

ÇeĢitli koĢullar altındaki meĢcerelere iliĢkin tahminlerde kullanılan regresyon modelleri, 

istatistik bir yöntem olarak belirli varsayımlar üzerine geliĢtirilmekte ve özellikle bu 

varsayımların gerçekleĢmesi durumunda güvenilir ve doğru tahminler sunabilmektedirler. Bu 

varsayımlardan en önemlisi ise, verilerin birbirine bağlı olamaması ve birbirini etkilememesi 

varsayımıdır. Bununla birlikte, özellikle güvenilir veri kaynağı olarak kabul edilen ve artım ve 

büyümeyi en doğru Ģekilde tahmin edilmesi imkanı sağlayan devamlı örnek alanlar üzerinde 

belirli zaman aralıklarıyla gerçekleĢtirilen tekrarlı ölçümlerde (Longitudinal data), verilerin 

değer olarak birbirine bağımlı olduğu ve böylece seri-korelasyon sorunun yaĢandığı ifade 

edilmektedir (West vd., 1984; Gregoire, 1987). Diğer taraftan, örnek alanlarda yapılan 

ölçümlerde, örnek alan içinde yer alan ağaçlar üzerinde yapılan ölçümler örnek alandaki diğer 

ağaçların konumları ve boyutlarından etkilenmekte ve bu bakımdan örnek alan içinde veriler 

birbirine bağımlı olmaktadır. Bu Ģekildeki örnek alanlar içindeki verilerin bağımlılığı, hiyerarĢik 

veri yapısı olarak adlandırılmaktadır. Hatta aynı ağaç üzerinde, özellikle gövde analizleri ile elde 

edilecek ölçüm değerleri arasında da bir bağımlılık olduğu ifade edilerek, gövde çapı 

modellerinde karıĢık model yapısının kullanımı önerilmektedir (Lappi, 1986, Gregoire and 

Schabenberger, 1996).  

 

Ormancılık uygulamalarında çeĢitli amaçlar için elde edilen verilerin, gerek zamansal gerekse 

konumsal bağımlılığı ve hiyerarĢik yapısı, En Küçük Kareler Yöntemi (Ordinary Least Squares, 

OLS) ile parametre tahmini yapan Doğrusal Modeller ile çeĢitli Sayısal Çözümleme Yöntemleri 

ile parametre tahmini yapan Doğrusal Olmayan Modelleri, güvensiz, hatalı ve kullanıĢsız 

yapmaktadır. Bu regresyon parametre tahmini yöntemleri yerine, özellikle veri yapılarının bu 

özelliklerini dikkate alan regresyon analizi teknikleri önem kazanmıĢ ve Doğrusal ve Doğrusal 

Olmayan Karışık Modelleme (Linear and Nonlinar Mixed Models) yaklaĢımları öne çıkmıĢtır. 

Ormancılık uygulamaların her geçen gün, karıĢık model eĢitlikleri yaygınlaĢmakta ve özellikle 

artım ve büyümeyi modellenmesi üzerine yoğunlaĢan çalıĢmalarda, regresyon modelleri; karıĢık 

model yaklaĢımı elde edilmektedir.  
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KarıĢık modeller, devamlı ve yarı devamlı  örnek alanlarda yapılan tekrarlı ölçümlerde oluĢan ve 

özellikle gerek örnek alanlar arasında gerekse örnek alan içindeki ağaçlar arasındaki bağımlılığı 

ve standart regresyon analizi teknikleri kullanılması durumunda açıklanamayan varyansı 

modelleme oldukça baĢarılıdırlar. Birçok çalıĢmada, standart regresyon teknikleri ile karıĢık 

model eĢitlikleri karĢılaĢtırılmıĢ ve özellikle standart regresyon modellerinin açıklayamadığı 

değiĢkenliği modellemede karıĢık modeller oldukça baĢarılı ve etkin bulunmuĢtur. Ayrıca karıĢık 

modeller, farklı yetiĢme ortamları ve örnek alan için rasgele etkili parametreleri tahmin edilmesi 

yoluyla, bu alanlara özgü parametreler elde edilmesine imkan verebilmektedirler (Kalibrasyon). 

KarıĢık modellerin verilerin bağımlılığı varsayımının ihlal edilmesindeki sorununa bir çzöüm 

sunmaları yanında, karıĢık modeller farklı örnek alanlar için kalibre edilmelerindeki baĢarıları, 

standart regresyon modellerine göre daha çok tercih edilmelerine sebep olmaktadır.  

 

Deterministik ve stokastik modelleme tekniklerini bir araya getiren ve bu nedenle de KarıĢık 

Modelleme (Mixed Model) olarak adlandırılmıĢ bu regresyon analizi yöntemi, birçok açıdan 

ormancılık uygulamalarında doğru, güvenilir ve tutarlı tahmin olanakları sunmaktadırlar. 

Özellikle, KarıĢık modelleme yaklaĢımı ile ülkemizde yayılıĢ gösteren asli ağaç türlerimizin 

artım ve büyüme değerleri, bu alanlarda kurulacak devamlı ve yarı devamlı deneme alanlarında 

yapılacak ölçümler kullanılarak daha doğru ve güvenilir tahmin edilebilecektir. KarıĢık 

modelleme yaklaĢımı, ormanlık alanlarda yapılacak ölçümlerle elde edilecek verilerin etkin ve 

tutarlı bir Ģekilde modellenmesinde önemli bir araç olarak hizmet edecektir.  
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Özet   

Ülkemizde resmi anlamda envanteri yapılarak veya envanteri yapılmadan üretimi yapılan, önemli ölçüde 

sosyal, ekonomik, çevresel faydalar ve katma değer sağlayan, çok sayıda odun dıĢı orman ürünleri 
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bulunmaktadır. Bu ürün grupları bakımından, mütevazı düzeyde zengin sayılabilecek bir konumda 

bulunan Osmaniye yöresindeki ormanlar da, baĢta orman içerisinde ve civarında yaĢayan orman 

köylülerinin olmak üzere, sosyo-ekonomik yapının iyileĢtirilmesinde önemli bir rol oynayacak üretim 

potansiyeline sahiptir. Bu bildiride, Osmaniye ormanlarında resmi olarak üretimi yapılan odun dıĢı orman 

ürünleri, bu ürünlerin üretim ve satıĢ miktarları, değerlendirilme imkânları ve ekonomik yönü ele 

alınmıĢtır. Bununla beraber, yörede baĢlıca üretimi yapılmakta olan Adaçayı, Defne, Kekik, Kozalak, 

Mersin, Sumak, ġimĢir, TavĢanmemesi ve Yosun gibi ürünlere yönelik olarak açıklamalarda 

bulunulmuĢtur. Ayrıca, bu odun dıĢı orman ürünlerinin Osmaniye yöresindeki yeri, önemi ve potansiyel 

kullanım alanları üzerinde de durulmuĢtur.    

 
Anahtar kelimeler: Orman, Odun dıĢı (tali) orman ürünü, Osmaniye. 
 

Osmaniye Region Produced and Evaluated In the Forest and Its Official Non-Wood 

Forest Products 
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SDU Faculty of Forestry,  Forest Industry Engineering. Div. 32260, Isparta, ahmetalivar@hotmail.com 
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Abstract:In Turkey, legally with or without the recorded  of inventory in the formal sense, a significant 

amount of social, economic, environmental benefits and value-added, there are a large number of non-

wood forest products. In terms of these product groups, in a position to be considered a modest level of 

Osmaniye region rich in forests, especially in and around the forest to villagers living in the forest, the 

socio-economic structure of production has the potential to play an important role in improving. In this 

study, the forests of Osmaniye, in the production of official non-wood forest products, production and 

sales volumes of these products, opportunities, and economic aspects of the evaluation are discussed. 

However, the main production region, which is made sage, laurel, thyme, Cone, Mersin, sumac, 

boxwood, TavĢanmemesi and explanations were made for products such as seaweed. In addition, these 

non-wood forest products in place of the Osmaniye region, focused on the importance and potential uses. 

 

Keywords: forest, non-wood (secondary) forest product, Osmaniye. 
 

1. Giriş 
Türkiye ormanları  biyolojik bakımdan zengin bir çeĢitliliğe sahiptir. Ülkemizde Ģimdiye kadar 

tespit edilen bitki türü sayısı 11000 civarındadır. Bu bitiklerin yaklaĢık %33‟ü endemiktir. Bu 

biyolojik çeĢitliliğinin büyük kısmını orman tali ürünü olarak bilinen odun dıĢı orman ürünleri 

(ODOÜ) oluĢturmaktadır (OGM, 2011). 

 

Son yıllarda  koruma ve geliĢtirme ile ilgili çeĢitli uluslararası kuruluĢların  ODOÜ‟lerine  olan 

ilgisi hızlı bir Ģekilde artmıĢtır. BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Programlarıyla 

ODOÜ‟ni destekleyen ilk kuruluĢlardan birisidir. Son 20 yılda, Dünya Bankası, Uluslararası 

GeliĢtirme AraĢtırma Merkezi (IDRC), Uluslararası Ormancılık AraĢtırma Merkezi (CIFOR), 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ve Biyolojik ÇeĢitliliği Destekleme Programı (BSP) 

gibi bazı kuruluĢlarda ODOÜ baĢlığını kendi araĢtırma ve geliĢtirme programlarına dahil 

etmiĢlerdir (Ahenkan ve Boon, 2011). 
 

ODOÜ‟nin gelir oluĢturma, istihdam sağlama ve döviz tasarrufu açısından doğrudan faydaları 

bulunmaktadır. Bu ürünler ortaya koyduğu çok yönlü faydalar ile bazı bölgelerde kırsal kesime 

odun hammaddesi üretiminden daha fazla katkı sağlamaktadır (Yılmaz ark., 2009). 
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Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye‟de de ODOÜ‟lerinin önemli bir kısmını Odun DıĢı 

Bitkisel Orman Ürünleri (ODBOÜ‟ler) oluĢturmakta olup, dünya dıĢ ticarette öneme sahip 

ODBOÜ sayısı 150 ve yıllık dıĢ ticaret hacmi ise 1.1 Milyar  dolar olarak tahmin edilmektedir 

(DPT, 2001). 

 

Günümüzde ormanlardan elde edilen ODBOÜ‟ler tıbbı, baharat, gıda, çay, boya, parfümeri, 

tekstil gibi birçok endüstri dallarında kullanılabilmekte ve bu ürünlerin pazarlanmasında büyük 

faydalar elde edilmektedir (Kurt ve ark., 2011). 
 

Odun dıĢı orman ürünleri, birçok araĢtırmacı ve bilim adamının çalıĢmasına konu olmaktadır. 

Ancak, Osmaniye yöresinde (Osmaniye, Düziçi, Bahçe) odun dıĢı orman ürünleri ile ilgili 

yeterince çalıĢma yapılmadığı tespit edilmiĢtir. Bu nedenle bu çalıĢmada Osmaniye ormanlarında 

resmi olarak üretimi yapılan odun dıĢı orman ürünlerinin, bu ürünlerin üretim ve satıĢ 

miktarlarının, değerlendirilme imkânlarının ve ekonomik yönünün ortaya çıkarılması 

amaçlanmıĢtır. Ġlgili Orman ĠĢletme ġefliklerinden, mahalli halkın yöresel kullanım yerlerine 

yönelik tecrübe birikimlerinden ve literatürden önemli ölçüde yararlanılan bu çalıĢma,  ODOÜ 

ile ilgili yapılacak yeni araĢtırmalara ve literatüre katkıda bulunması bakımından önemli olabilir. 

 

2. Materyal ve Yöntem 
ÇalıĢmanın konusunu, Osmaniye Orman ĠĢletme Müdürlüğü (Osmaniye, Düziçi ve Bahçe ĠĢl. 

ġef.) sınırları içerisinde resmi olarak üretimi ve ticareti yapılan odun dıĢı orman ürünleri 

oluĢturmaktadır. 2011 yılı vejetasyon döneminde, Osmaniye, Düziçi ve Bahçe‟de mahalli halka 

ve tüccarlara, yöredeki ormanlık alanlarda yetiĢen ve ekonomik değeri olan ODOÜ‟ne  verilen 

isimler ve bu ürünlerin hangi maksatlar için kullanıldığı sorulmuĢtur. Gösterilen ürünlerin 

mahalli adları literatürle karĢılaĢtırılmıĢtır. Kullanım yerleri, özellikle yöre halkının ve 

tüccarların ifadeleri dikkate alınarak belirlenmiĢtir. Bazı durumlarda literatürden de 

faydalanılmıĢtır (Davis, 1985; Bozkurt ve Göker, 1996; ; Baytop, 1997; Duran, 1998; Baytop, 

1999;  Satıl, F.; Anonim, 2001; Kandemir, 2002; Doğanoğlu ve ark. 2006; 2011; Yılmaz ve ark., 

2011). AraĢtırmaya konu olan ODOÜ için 2004-2011 Tali Ürün Hâsılat Planı, üretim ve satıĢ 

miktarları, ilgili orman iĢletme Ģefliklerinden elde edilmiĢtir (Anonim, 2011).  Ayrıca latince 

isimleri literatüre uygun olarak belirtilen bu ürünler için, mahalli ve yaygın olarak kullanılan 

Türkçe isimler ve yöredeki kullanımlar, tablo haline getirilmiĢtir. 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
Osmaniye Yöresi‟nde resmi olarak üretimi yapılan odun dıĢı orman ürünlerine iliĢkin mahalli, 

Türkçe ve Latince isimleri ile yöresel kullanım amaçları Tablo 1‟de, 2004-2011 Tali Ürün Hâsılat 

Planı Tablo 2‟de, 2001-2010 üretim ve satıĢ miktarları ise Tablo 3„de verilmiĢtir.   
 

 
Tablo 1.  Osmaniye Yöresi için  ODOÜ‟nin mahalli ve Türkçe simleri ile kullanım yerleri 

Mahalli adı Türkçe adı Bilimsel adı Yöredeki kullanımı 

Tefne, Tehnel, Har Defne Laurus nobilis L. Gıda 

Çamfıstığı Fıstıkçamı Pinus pinea L. Gıda, ġekercilik, 

 Kekik otu Kekik Thymus ssp. Çay, Baharat, Nefes kokması, TurĢu yapımı 
Adaçayı, Dağçayı, 
 Düldül çayı 

Adaçayı Salvia officinalis L. 
Çay,  Soğuk algınlıkları, Ġshal kesici, ĠĢtah 

artırıcı 

Mersin yaprağı, Murt Mersin Mrytus comminus L Gıda, Çay, Baharat, Çiçekçilik 
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Somak, kızıl ekĢi Sumak Rhus coriaria L. Baharat, Gıda, Ġshal kesici,  AteĢ düĢürücü, 

Yosun Yosun  Homolothecium sericeum Çiçekçilik, Vitrin süsleme 

TavĢanmemesi, 

TavĢan topuğu 
TavĢanmemesi  Ruscus aculeatus L. Gıda (tohumu) 

ġimĢir, Tosak  ġimĢir  Buxsus sempervirens Bıçak sapı, KaĢık, Tarak 

 

Tablo 1‟deki verilere göre, Osmaniye yöresinde resmi olarak üretimi ve satıĢı yapılan toplam 9 

adet ODOÜ bulunmaktadır. Mahalli halk ve tüccarlardan edinilen bilgilere göre, bu ürünlerden 

çoğunlukla, tavĢanmemesi, kekik, defne ve fıstıkçamı, mahalli halk tarafından toplanarak kendi 

ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Diğer önemli bir kısmı da ilgili Orman ĠĢletme ġeflikleri 

tarafından Orman Köylüleri Kalkındırma Kooperatifi veya ĠĢyerindeki veya civarındaki 

köylülere tarife bedelini ödemeleri Ģartı ile toplatılarak değerlendirilmektedir. 

 

Mahalli isimleri literatür ile karĢılaĢtırıldığında, genel olarak yöresel isimlerin farklı olmadıkları 

anlaĢılmaktadır (Yılmaz ve ark., 2011;Fidan ve ark.,2011; Kurt ve ark.,2011). Bununla beraber 

yörede Adaçayı için  “Dağçayı” veya “Düldülçayı”, Sumak için “Kızıl eĢki” veya “Kızıl ekĢi”, 

TavĢanmemesi için “TavĢan Topuğu”, ve Mersin yaprağı için “Murt Yaprağı” denildiği 

belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada elde edilen ODOÜ‟nin yöredeki kullanım yerlerinin genellikle literatür 

bilgileri ile uyumlu olduğu görülmüĢtür (Anonim, 1991;  Bozkurt ve Göker, 1996; Anonim,  

2001).    

  

Osmaniye yöresinde yetiĢen ODOÜ, yöredeki kullanım yeri bakımından, genel olarak gıda, 

baharat ve çay olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca yöredeki halkla yapılan 

görüĢmelerde, yörede, bu ürünler arasında en çok kekik ve adaçayının tüketildiği, diğerlerinin ise 

yok denecek kadar az miktarda kullanıldığı belirtilmektedir.
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Tablo 2. Osmaniye Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Düziçi Orman ĠĢletme ġefliği 2004-2011 Tali Ürün Hâsılat Planı (Anonim, 2011). 
TavĢanmemesi 

1 KEKĠK
 1 Kekik

 2  Sumak
 2 

Bölme 

No 

 YayılıĢ 

alanı 

(Ha) 

1 Ha'daki 

Ürün 

miktarı 

(YaĢ-Kg) 

Toplam 

Verim 

(Kg) 
Bölme 

No 

 YayılıĢ 

alanı 

(Ha) 

1 Ha'daki 

Ürün 
Miktarı 

(YaĢ-Kg) 

Toplam 

Verim 

(Kg) 
Bölme 

No 

 YayılıĢ 

alanı 

(Ha) 

1 Ha'daki 

Ürün 
Miktarı 

(YaĢ-Kg) 

Toplam 

Verim 

(Kg) 
Bölme 

No 

 YayılıĢ 

alanı 

(Ha) 

1 Ha'daki 

Ürün 
Miktarı 

(YaĢ-Kg) 

Toplam 

Verim 

(Kg) 

72 4,5 75 338 63 29,5 50  208 11,5 50 575 50 12 

 

30 360 

73 2,5 75 188 64 7 50 350 209 33 50 1.650 51 15 30 450 

74 41 75 3.075 65 51 50 2.550 210 18,5 50 925 52 8 30 240 

75 3,5 75 263 66 71 50 3.550 212 33 50 1.650     

79 6 75 450 97 25 50 1.250 213 61,5 50 3.075     

80 6 75 450 98 36,5 50 1.825 214 1 50 50     

81 2,5 75 188 99 39,5 50 1.950 229 7 50 350     

83 38,00 75 2.850 276 37 50 1.850         

84 1,5 75 113 278 33,5 50 1.675         

85 4 75 300 281 34,5 50 1.725         

97 25 75 1.875 317 30 50 1.500         

99 21 75 1.575 347 69 50 3.450         

100 2 75 150 354 15 50 750         

101 9 75 675 358 59,5 50 2.975         

105 1 75 75 367 9 50 425         

137 8,5 75 638 371 8 50 400         

140 31,5 75 2.363 414 9 50 450         

148 7,5 75 563 428 78 50 3.900         

149 13 75 975 457 8 50 400         

150 1 75 75 459 47 50 2350         

154 27 75 2.025 499 13,5 50 675         

175 24 75 1.800             

177 8 75 600             

178 15,5 75 1.163             
1: Düziçi Orman ĠĢl. ġef liği, 2: Bahçe Orman ĠĢl. ġefliği     
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Tablo 2‟nin devamı… 

TavĢanmemesi
 1 KEKĠK

 1 Kekik
 2  Sumak

 2 

Bölme 

No 

 YayılıĢ 

alanı 

(Ha) 

1 

Ha'daki 

Ürün 
Miktarı 

(YaĢ-Kg) 

Toplam 

Verim 

(Kg) 
Bölme 

No 
 YayılıĢ 

alanı (Ha) 

1 Ha'daki 

Ürün 
Miktarı 

(YaĢ-Kg) 

Toplam 

Verim 

(Kg) 
Bölme 

No 

 YayılıĢ 

alanı 

(Ha) 

1 Ha'daki 

Ürün 
Miktarı 

(YaĢ-Kg) 

Toplam 

Verim 

(Kg) 
Bölme 

No 

 

YayılıĢ 

alanı 

(Ha) 

1 Ha'daki 

Ürün 
Miktarı (YaĢ-

Kg) 
Toplam 

Verim (Kg) 

183 14 75 1.050             

235 9,5 75 713             

306 4 75 300             

307 2,5 75 188             

308 14,5 75 1.088             

309 37,5 75 2.775             

310 31 75 2.325             

424 13,5 75 1.013             

425 10 75 750             

452 7,5 75 563             

453 2,5 75 188             

454 13,5 75 1.013             

455 3,5 75 263             

500 47 75 3.525             

501 47 75 3.525             

502 56,5 75 4.238             

503 43,5 75 3.263             

504 26 75 1.950             

505 26,5 75 1.988             

506 43,5 75 3.263             

507 60,5 75 4.538             

508 8 75 600             

Genel 

Toplam 825,5   61.875   710   35.500   165,5    8.275    35   1.050 
1: Düziçi Orman ĠĢl. ġef liği, 2: Bahçe Orman ĠĢl. ġefliği    
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Tablo 2‟deki Odun DıĢı Orman Ürünleri, yayılıĢ alanı, ürün miktarı ve toplam verim 

bakımından karĢılaĢtırıldığında, yayılıĢ alanı, toplam verim ve 1 Ha‟daki ürün miktarının 

tavĢanmemesinde en fazla olduğu, sumakta ise en az olduğu görülmektedir. Ayrıca her ODOÜ 

için ayrı ayrı değerlendirmeler de yapılmıĢtır. Yapılan değerlendirmelere göre: 

 

Kekik 

 

Düziçi ve Bahçe Orman ĠĢl. Ģefliklerinden elde edilen verilere göre, kekik bitkisinin toplam 

yayılıĢ alanı 875,5 hektardır. Ġlgili orman iĢletme Ģeflikleri tarafından yapılan deneme alanı 

çalıĢması sonuçlarına göre, 1 Ha alandan 50 Kg yaĢ kekik ve 13 Kg kuru kekik 

üretilebilecektir. Buna göre 875,5 Ha alandan ortama olarak 43,775 Kg yaĢ, 11.381,5 Kg kuru 

kekik üretilmektedir. Kekikte en uygun biçme zamanı, çiçeklenmeye baĢladığı Mayıs – 

Temmuz dönemidir. Bitki, dallarının koparılması yerine, bıçakla kesilmekte, biçme yüksekliği 

8-10 cm kadar olmalı ve hasat esnasında kökleri zarar görmemekte, tartma iĢlemi ise yaĢ 

yaprak veya kuru yaprak üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca hasat edilen kekikler temiz ve gölge 

bir yere taĢınmalı, kekik dalları sık sık alt üst edilerek havalandırılmakta, kızıĢma ve 

dolayısıyla renk kararmasına meydan verilmemekte,  kurutulmuĢ kekikler ise serin ve kuru bir 

yerde muhafaza edilmektedir. Özellikle kekikte üretim iĢi, yıllık veya iki yıllık dönüĢümler 

Ģeklinde yapılmaktadır (Anonim, 2011). 
 

Tavşanmemesi 

 

Düziçi Orman ĠĢl. ġefliğinden elde edilen verilere göre, tavĢanmemesi için toplam yayılıĢ 

alanı 825 hektardır. Ġlgili iĢletme ġeflikleri tarafından yapılan deneme alanı çalıĢması 

sonuçlarına göre 1 Ha alandan 75 kg TavĢanmemesi üretilebilecektir. Buna göre 825 

Hektardan 61.875 Kg tavĢanmemesi üretilmektedir. Üretim tavĢanmemesinin zarar 

görmemesi için dönüĢümlü olarak yapılmaktadır. Yaprak üretimi yıl boyunca, meyve üretimi 

Temmuz-Ağustos aylarında, kök üretimi ise Kasım-Mart aylarında yapılmaktadır. Üretim 

esnasında bitkinin kök ve rizomlarının bir kısmı toprak içinde bırakılmakta, kök çıkarılan yer 

ise kabaca tesviye edilerek çukurlar düzeltilmektedir. Küme, grup veya sıra halinde bulunan 

bitkiler, birer fert sahada bırakılmak suretiyle, sahadaki fertlerin tamamı hasat edilmektedir. 

Yapraklar gölgede, meyve ve kökleri ise güneĢte kurutulup, rutubetsiz ve havadar ortamda 

depolanmaktadır (Anonim, 2011).   

 

Sumak 

 

Bahçe Orman ĠĢl. ġefliğinden elde edilen verilere göre, sumak bitkisi, tek tek veya kümeler 

halinde ormanda diri örtü ile birlikte bulunmaktadır. Yapılan deneme alanı çalıĢmaları 

sonuçlarına göre 1 Ha alandan 30 Kg yaĢ ve 8 Kg kuru sumak üretilebilecektir. Bu göre gibi 

35 Ha alandan 1.050 Kg yaĢ ve 280 Kg kuru sumak üretilmektedir. Üretim iĢi, iki yılda bir 

yapılacaktır. Son iki yıllık sürgünler ve meyveler, Temmuz ayında kesilerek toplanmaktadır. 

Sürgünler demetler halinde kurutma alanlarında yaprakların üst yüzeyleri alta gelecek Ģekilde 

serilip sık sık karıĢtırılarak kurutulmaktadır. Ġstenilen kuruluğa geldiğinde, sopalarla vurulmak 

suretiyle yapraklar ve meyveler, dallar ve saplarından ayrılmaktadır. Kurutulan meyveler ve 

yapraklar ayrı ayrı çuvallarda olmak üzere rutubetsiz ve havadar yerlerde depolamaktadır 

(Anonim, 2011). 
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Tablo 3. Osmaniye Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Düziçi Orman ĠĢletme ġefliği 2001-2010 Yılları Arası 

Tali Ürün Üretim ve SatıĢı (Anonim, 2011). 

 

Tablo 3‟deki verilere göre, özellikle kekik yaprağının hemen hemen her yıl üretim ve satıĢının 

yapıldığı anlaĢılmaktadır. Yoğun olarak mersin yaprağı ve tavĢanmemesinin 2001-2004 yılları 

arasında, genel olarak da defne yaprağı ve yosunun 2004-2007 yılları arasında üretim ve 

satıĢlarının yapıldığı, diğer yıllarda ise yapılmadığı görülmektedir. Söz konusu bitkilerin genel 

üretim ve satıĢ toplamları karĢılaĢtırıldığında, TavĢanmemesinin 16.554 Kg ile en fazla 

olduğu, bunu sırasıyla 13.665 Kg ile kekik yaprağının takip ettiği görülmektedir. Defne ve 

mersin yapraklarının yaklaĢık aynı miktarda oldukları, yosunun ise en az miktarda olduğu 

görülmektedir.   
 

ÇalıĢmanın yürütülmesi esnasında edinilen gözlemlere göre, böylesi orman ürünlerinin 

mahalli adları, yöredeki kullanım yerleri gibi konularda, ekseriyetle orman içi ve civarındaki 

mahalli halkın daha çok bilgi sahibi oldukları ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca, baĢta kekik yaprağı, 

sumak ve tavĢanmemesi olmak üzere, ilgili orman iĢletme Ģeflikleri tarafından Tali Ürün 

Hâsılat Planları oluĢturulmuĢ ise de, yörede bu tür ürünlerden bilgisiz ve düzensiz bir Ģekilde 

faydalanıldığı tespit edilmiĢtir. Bu nedenle, büyük öneme sahip böylesi orman kaynaklarının 

ciddi tehdit altında olduğu öne sürülebilir. 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

 Osmaniye Yöresi‟nde (Osmaniye, Düziçi, Bahçe) resmi anlamda üretimi 

yapılan ODOÜ‟ne iliĢkin sonuçlar ve bu sonuçlara bağlı olarak yapılan öneriler aĢağıda 

özetlenmiĢtir: 

 

 Yöredeki ormanlarda, resmi olarak 6 adet ODOÜ‟nün üretimi ve satıĢı yapılmaktadır. 

Bunlardan sırasıyla tavĢanmemesi, kekik ve defne yaprakları ilk 3 sırada yer almaktadır. 
 

 Genel olarak, yöredeki ODOÜ‟nün mahalli isimleri ve yöredeki kullanım yerleri 

literatür bilgileri ile uyumludur. 
 

 Kekik bitkisi için, yayılıĢ alanı az olmasın rağmen yıllara göre kekik yaprağı üretimi 

ve satıĢ miktarı fazladır. Bu nedenle kekik yaprağı üretimi yıllık veya iki yıllık 

dönüĢümler halinde yapılmalıdır. Ancak kekik yaprağı üretiminde gerekli iĢ ve üretim 
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programları yapılmalıdır. Yapılan bu programlar kekik yaprağı üretimine dair izin 

taleplerinde ve bu taleplerin karĢılanmasında kolaylıklar sağlayacaktır. 
 

 TavĢanmemesinin yayılıĢ alanı, üretim ve satıĢ miktarı en fazladır. Bu nedenle 

tavĢanmemesi üretiminde görevlendirilecek memurlar ve yöre halkı, üretim öncesi 

eğitilmelidir. Özellikle eğitime katılmayanlara toplama izni verilmemeli, izin verilenler ise 

üretim tekniğine uymadığı takdirde izinler iptal edilmelidir. 
 

 Sumak bitkisi ekonomik anlamda değerlendirilememektedir. Bu bitkiden düzenli 

olarak yararlanıldığı takdirde, yöre halkına ve ülke ekonomisine önemli katma değerler 

sağlanabilir.   
 

 ÇalıĢmaya konu ODOÜ‟nin önemli bir kısmı bölgedeki halk tarafından kendi 

ihtiyaçlarının karĢılaması için kullanılmakta, bir kısmı da tüccarlar tarafından çok az 

fiyatlarla alınarak iç veya dıĢ piyasada pazarlanmaktadır. 

 

Teşekkür 

ÇalıĢmanın hazırlanmasında kıymetli yardımları ile katkı yapan, baĢta, Orman Muhafaza 

Memuru Sayın Mehmet SÜMBÜL olmak üzere, Osmaniye Orman ĠĢletme Müdür Yrd   Sayın 

Abdulsamet DOĞAR, Düziçi Orman ĠĢletrme ġefi Ali ÖZKAYIK ve Bahçe Orman ĠĢletme 

ġefliği yetkilileri ve çalıĢanlarına teĢekkür ederim. 
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Özet 

 

Sivil amaçlı uzaktan algılama uydularının kullanımının artması ve uydu teknolojisindeki geliĢmeler 

sonucunda doğal kaynaklar ve bitki örtüsü ile ilgili haritalar çok daha hızlı ve düĢük maliyetli bir 

Ģekilde hazırlanabilmektedir. Amenajman planı yapmak amacıyla yüksek çözünürlüklü uydu 

verilerinin kullanımı, kaynak ve zaman tasarrufu sağlaması açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Yansıma karakteristiklerine bağlı olarak; bitki örtüsünde tür ayrımı, bitki örtüsü tahribatı, hastalıklı 

grupların tespiti gibi pek çok bilginin yanında, bu yöntemlerle orman, tarım ve mera alanlarındaki 

bitki örtüsünün dağılımı ve karakteristikleri belirlenebilmektedir. Uygun nitelik ve nicelikteki uydu 

görüntülerinin iĢlenmesiyle peyzaj değiĢimlerinin gözlenmesi, sonraki çalıĢmalara yön verecek Ģekilde 

değerlendirilebilmektedir. Orman alanlarının daha iyi planlanması ve yönetimi için bu alanlardaki 

değiĢimin ve değiĢimin önemli bir göstergesi olan orman kapalılık derecesinin belirlenmesi önemli 

olmaktadır. Orman alanlarında meĢcere için ölçülebilir bir kavram olan kapalılık derecesinin uzaktan 

algılama verileriyle belirlenmesi, bu alanlardaki nitelik kaybının tespitine olanak sağlamaktadır. Bu 

bildiride, peyzaj değiĢimi analizi için kullanılan Uzaktan Algılama teknikleri ile uydu verilerinin 

kullanım olanakları ve uydu verilerinin seçiminde gözetilmesi gereken baĢlıca faktörler, dünyada ve 

ülkemizde yapılan güncel uygulama ve araĢtırmaların ıĢığı altında ele alınmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj DeğiĢimi, Uzaktan Algılama, MeĢcere, Bitki Örtüsü 

 

Abstract 

 

The use and development of civil remote sensing satellites provides faster and more economical 

mapping solutions for natural resources and vegetation maps. The use of high-resolution satellite data 

for forest management planning is of great importance in order to save resources and time. In addition 

to such information as the type of vegetation, damage to vegetation and detection of the diseased 

groups, the characteristics and distribution of vegetation in forest, agriculture and pasture lands can be 

determined based on the reflection characteristics. Monitoring the changes in the landscape by 

appropriate satellite images would shape further studies. Determination of changes in the forest and of 

the density of forest canopy, which is an important indicator of change, is of importance for better 

planning and management of forest lands. Determination of the density of forest canopy by using 

remote sensing data allows the detection of loss of quality in these areas even without a quantitative 

change in forest areas over time. In this paper, remote sensing techniques, possible uses of satellite 

data and main factors which are important in the selection of satellite data were discussed in the light 

of current researches and applications in Turkey and in the World. 
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Nüfus artıĢı, buna paralel olarak kentsel alanların hızla geniĢlemesi, yaĢam kalitesinin 

düĢmesi, doğal alanların daralması ve doğal yapılarının bozulması ve yaban hayatının giderek 

daha fazla tehditlerle karĢı karĢıya kalması, doğal alanların korunmasına yönelik çalıĢmaları 

hızlandırmıĢtır. Peyzaj ekolojisi alanında giderek artan çalıĢmalar, bu sorunlara çözüm üretme 

çabalarının bir sonucu olarak geliĢmiĢtir. Ġlk kez Avrupalı araĢtırmacılarca ortaya konulan ve 

baĢlangıç aĢamasında kuramsal sınırlar içinde kalan peyzaj ekolojisi çalıĢmaları, Amerikalı ve 

Kanadalı araĢtırmacılarca geliĢtirilerek, insan etkisi ile habitat değerleri değiĢtirilmiĢ alanlarda 

yapılan koruma amaçlı çalıĢmalara uyarlanmıĢ ve teknolojik yeniliklerle geniĢ anlamda kabul 

görmeye baĢlamıĢtır (Deniz ve ark., 2006). 

 

Ekolojinin bir alt disiplini olan peyzaj ekolojisi terimi ilk olarak 1939 yılında Alman 

biyocoğrafyacı Carl Troll tarafından kullanılmıĢtır. Troll peyzaj ekolojisini “peyzaj içindeki 

çevresel koĢullar ve canlı toplulukları arasındaki etkileĢimin, neden sonuç iliĢkileri içerisinde 

geniĢ bir perspektifte incelenmesi” olarak tanımlamıĢtır (Forman, 1995). Forman ve Godron 

(1986)'a göre peyzaj ekolojisinin çalıĢma alanı üç ana baĢlık altında toplanabilir:  

 

 Peyzajın Yapısı (Peyzaj elemanları veya ekosistemlerin dağılım desenleri), 

 Peyzajın ĠĢlevi (Hayvanlar, bitkiler, enerji, mineral besinler ve suyun bu elemanlar 

arasındaki dolaĢımı), 

 Peyzaj DeğiĢimi (Peyzaj mozaiğinde zamana bağlı oluĢan değiĢimler).  

 

Peyzaj yapı ve iĢlevlerinin anlaĢılabilmesi, peyzaj değiĢimi üzerinde yorumlar yapılabilmesi 

ve farklı peyzajların peyzaj ekolojisi ilkelerine göre karĢılaĢtırılabilmesi için, bazı peyzaj 

ölçümlerinin yapılması ve araziye uygulanması gerekmektedir (Figen ve Uzun 2007).   

 

Peyzaj ekolojisinin önemli çalıĢma alanlarından birisi olan ormanlar; geniĢ alanlarda yayılan, 

biyotik ve abiyotik olayların etkisi altında kalan sistemler topluluğudur. Orman, ekosistemi 

içerisinde birçok veriyi bulundurmaktadır. KarmaĢık bilgileri yönetmek ancak bilgi 

teknolojileri ile mümkündür. Günümüzde konumsal verilerin çoğunluğu, uzaktan algılama 

teknikleriyle ve yersel çalıĢmaların birleĢtirilmesi ile elde edilmekte ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) ortamında analizleri yapılmaktadır. GeniĢ alanlara yayılan ormanlardan en 

iyi Ģekilde faydalanmanın yolu, ekosistem dengesini sayısal ortamlarda tanımlamak ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak sürdürülebilirliliğini sağlamaktan geçmektedir. Doğal 

kaynakların belirlenmesi ve zamansal değiĢimlerinin ortaya konması, içerisindeki konumsal 

ve konumsal olmayan yapıları ifade etmekle mümkündür. Konumsal veri kalitesi, 

planlamanın sonraki aĢamalarını doğru orantılı olarak etkileyeceği için, güvenirlilik ve 

güncellik önemli ölçütlerin baĢında yer almaktadır. Çok amaçlı faydalanmayı düzenlemek ve 

ekosistemin geleceği hakkında karar verebilmek ancak sağlıklı, doğru, eĢzamanlı, güvenilir ve 

çok yönlü bir veri alımı sayesinde mümkündür. CBS ile yapılan planların avantajları arasında 

ormanların değiĢken yapısını hızlı, güncel ve doğru olarak elde edilerek konumsal veri 

tabanlarında sayısal olarak saklanması sayılabilir (Çakır, 2006). Bu sebeplerle peyzaj değiĢimi 

çalıĢmalarında bitki örtüsü ile ilgili özelliklerin araĢtırılmasında Uzaktan Algılama 

yöntemlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.  

 

 

 

 

2. Uzaktan Algılama 
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Uzaktan Algılama, yeryüzünden belirli uzaklıkta, atmosferde veya uzayda hareket eden 

platformlara (uydu) yerleĢtirilmiĢ ölçüm aletleri aracılığıyla (algılayıcı), objelerle fiziksel 

temasa geçilmeden, yeryüzündeki doğal ve yapay objeler hakkında bilgi alma ve bunları 

değerlendirme tekniğidir. Diğer bir ifadeyle, objelerle fiziksel temasta bulunmadan herhangi 

bir uzaklıktan yapılan ölçümlerle bilgi edinme bilimi olarak ifade edilir. Uzaktan algılama, 

çeĢitli yersel ve zamansal çözünürlüklerde, özellikle doğal yapıların izlenmesi ve analiz 

edilmesi için önemli bir potansiyel sağlar. Alanın yapısı ve zamana bağlı olarak, çevresel 

faktörler, iklim değiĢiklikleri ve insan kullanımlarının etkisi altında, formasyonları değiĢen 

orman ekosistemlerinin güncel durumlarının izlenebilmesi açısından son derece önemlidir 

(Odum, 1971; Waring ve Running, 2007; Dönmez, 2008). 

 

Uzaktan Algılayıcılar (sensörler), dünya yüzeyi ile etkileĢimde bulunan elektromanyetik (EM) 

ıĢını ölçerler (ġekil 1). Uzaktan algılama sistemleri özelliklerine göre, fotografik ve fotografik 

olmayan sistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Fotografik sistemlerde, cismin optik olarak 

resim düzlemine izdüĢürülen görüntüsü fotoğraf filmi üzerine kaydedilmektedir. Fotografik 

olmayan algılama sistemlerinde ise, cismin yüzeyinden herhangi bir Ģekilde ortaya çıkan 

elektromanyetik ıĢınım, elektron akımına veya saptanabilir elektriksel iĢaretlere 

dönüĢtürülmektedir. Bu sistemler yapım ve çalıĢma Ģekillerine göre elektro-optik sistemler ve 

mikrodalga algılayıcılar olarak iki ana gruba ayrılmaktadır (Örmeci, 1987; Özdemir, 2004).  

 

 
ġekil 1. Elektromanyetik ıĢın ve etkileĢimi 

 

 

Elektro-optik sistemlerde ana elemanlar ıĢınım detektörleri ve görüntü tüpleridir. Detektörler 

vasıtasıyla algılanan ıĢınım saptanabilir elektriksel iĢaretlere dönüĢtürülür. LANDSAT, 

SPOT, Ikonos, ve Quickbird bu gruba giren bazı uydulardır. Mikrodalga bölgesinde algılama 

yapan RADAR (Radio Detecting And Ranging), telsizle saptama ve uzaklık ölçme anlamına 

gelmektedir. Radar sisteminde, anten yardımı ile hedef cisme enerji dalgaları gönderilir ve 

cisimlere çarpıp geri dönen bu enerji tekrar anten tarafından algılanılarak kaydedilmektedir. 

Gönderilen ıĢınım cisme çarptığında, gözlem parametreleri (frekans, polarizasyon ve yayılan 

dalganın geliĢ açısı) ile yüzeyin fiziksel (pürüzlülük, geometrik Ģekil) ve dielektrik 

özelliklerine bağlı olarak geri yansımaktadır. Radar görüntüsünü oluĢturan her bir piksel 

değeri, hedeften yansıtılan radar sinyalinin gücüne bağlı olarak belirlenmektedir. ERS, JERS 
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ve RADARSAT gibi uydular aktif algılama sistemine göre görüntü sağlamaktadır (Örmeci, 

1987; Musaoğlu, 1999; Özdemir, 2004).  
 

Nesnelerin spektral yansıma özellikleri oldukça çeĢitlilik gösterir. Aynı tür nesneler dahi, 

zaman ve konumsallığına bağlı olarak farklı yansımalara sahip olabilmektedir. 

Elektromanyetik spektrum, gamma ve x ıĢınlarını içine alan kısa dalga boylarından 

baĢlayarak, mikro dalgalara ve yayınlanan radyo dalgalarını içine alan uzun dalga boylarına 

kadar uzanır. Dalga boyları dizisinin tamamı, elektromanyetik spektrum (EMS) olarak bilinir.  

Elektromanyetik spektrumun bazı bölgeleri, uzaktan algılama amaçlı kullanılabilir. Mutlak 

sıfır derecesinden daha yüksek ısıdaki bütün nesneler, bu bölgelerde elektromanyetik 

radyasyon yayar, üzerine düĢen enerjiyi emer veya yansıtır. Foton denilen parçacıklar 

Ģeklinde ortaya çıkan, ölçülen bu enerji, aynı zamanda çeĢitli dalgalar Ģeklinde yayılır. 

EMS‟deki belirli dalga boyları ile tanımlanan alt bölgelere ayrılır (Duran, 2007; Kınıkoğlu, 

2007).  

 

Elektromanyetik spektrumda, Radyo dalgaları: 104 – 102 cm; Mikro dalgalar 1 cm; Kızılötesi 

dalgalar 10-2 cm; Görünür IĢık dalgaları 10-5 cm; Ultraviole 10-6 cm ve X-ıĢını 10-8 cm 

aralığındadır (ġekil 2). GüneĢ radyasyonu, dünya atmosferi içinden geçerken bir kısmı 

yansıtılır, bir kısmı emilir, bir kısmı ise geçirilir. Atmosfer, görünür ve kısmen de kızılötesine 

geçirgen olduğundan, uzaktan algılama uyduları bu dalga boyu bölgelerinde çalıĢırlar. (Duran 

2007). 

 

  
ġekil 2. Elektromanyetik Spektrum 

 

Madde ile etkileĢimler EM ıĢının yönünü, yoğunluğunu, dalga boyu içeriğini ve 

kutuplaĢmasını değiĢtirebilir. Atmosferde yutulmayan, saçılmaya uğramayan radyasyon yer 

yüzeyine ulaĢır ve etkileĢime uğrar. Enerji yer yüzeyine çarptığında yutulma, geçirilme ve 

yansıma seklinde üç etkileĢim meydana gelir. Toplam gelen enerji, bu üç halin bir veya bir 

kaçı yoluyla yüzeyle etkileĢir. Bunlardan her birinin oranı, enerjinin dalga boyuna, materyal 

ve niteliklerin durumuna bağlı olarak değiĢir (Duran, 2007; Kınıkoğlu, 2007). 

 

Dalga boyları, yüzey varyasyonlarından veya yüzeyi oluĢturan kendine özgü partiküllerin 

büyüklüklerinden çok daha küçük olduğunda dağıtıcı yansıtma egemen olacaktır. Cisimlerin 

fiziksel ve kimyasal özellikleri ile görünür bölgelerde oluĢan spektral değiĢiklikler, renk diye 

adlandırılan olgunun ortaya çıkmasına neden olur. Birçok uzaktan algılama sistemi, temelde 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

848 
 

yansıma enerjisinin ağır bastığı dalga boyu bölgesinde çalıĢtığından cisimlerin yansıtma 

özellikleri çok önemlidir. Her cisim yansıtma özellikleri bakımından farklılık gösterir ve bu 

davranıĢ spektral yansıtma eğrisi denilen bir eğri ile gösterilir (ġekil 3). Spektral yansıtma 

özellikleri belirli spektral bölgelerde farklılık gösteren cisimler, bu bölgelere duyarlı uzaktan 

algılama görüntülerinde farklı sayısal renk değeri ile temsil edilir. Bu nedenle cisimlere ait 

spektral yansıtma özelliklerin bilinmesi, belirli bir uygulama için gerekli uzaktan algılama 

verisinin elde edilmesi gereken dalga boyu bölgesinin seçiminde önemli rol oynar (Teillet ve 

ark., 1997; Jusoff ve Manaf, 1995; Duran, 2007; Altan, 2011). 

 

 
ġekil 3. Spektral yansıtım eğrisi (Altan, 2011) 

 

Uydu verilerinin bilgi kaynağı olarak kullanılması söz konusu olduğunda, en az masrafla 

amacı sağlayacak uydu verisini seçmek gerekmektedir. Örneğin, bir çerçevesi 183 x 183 

km
2
‟lik bir alanı kapsayan ve 30 x 30 m uzaysal çözünürlüğe sahip LANDSAT uydu 

görüntüsü, ulusal orman envanteri çalıĢmalarında, orman ve orman olmayan yerlerin 

ayrılmasında yeterli doğruluğu sağlayabilmektedir. Buna karĢın, 11 x 11 km
2‟

lik alanı 

kapsayan ve uzaysal çözünürlüğü 4 x 4 m olan Ikonos görüntüsü yukarıdaki amaç için 

gereksiz olmaktadır. Çünkü orman olan yerlerin ayrımı için Ikonos görüntüsü gereğinden 

fazla ayrıntı sağlamakta ve maliyet yükselmektedir (Özdemir, 2004).  

 

Arazi eğimine bağlı olarak gelen ıĢınımın yansıması etkilenmekte ve uydu verilerinin 

değerlendirilmesinde istenmeyen gölge etkisi oluĢmaktadır. Pasif algılayıcı sistemlerden elde 

edilen çok kanallı uydu verilerinde kanalların birbirine oranlanmasıyla farklı aydınlanma 

koĢullarının oluĢturduğu gölge etkisi azaltılabilmektedir. Orman envanteri amacıyla uydu 

verilerinin değerlendirilmesinde diğer bir faktör de algılama zamanıdır. Bu faktörü hem 

mevsim ve hem de gün içinde uydunun algılama saati olarak iki bölümde ele almak gerekir. 

Mevsim olarak bakıldığında, yapraklardaki renk değiĢimlerinin en çok olduğu ilkbahar ve 

sonbahar ayları tercih edilmelidir. Fakat burada, güneĢin yükseklik açısı her zaman göz 

önünde bulundurulmalıdır. ġöyle ki, hem ilkbahar ve hem de sonbahardan kıĢa yaklaĢıldıkça 

bu açı düĢmektedir. Tam tersi, gündüzleri uzun olduğu Haziran‟a doğru da yükselmektedir. 

GüneĢ yükseklik açısının düĢmesi, gölge etkisinin artması demektir. Sonuç olarak, hem renk 

farklılıklarının belirgin ve hem de güneĢ açısının yüksek olmasıyla birbiriyle çeliĢen bu iki 

istek arasında, çalıĢılan yöreye uygun bir denge kurulmalıdır (Özdemir, 2004). 
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Peyzaj değiĢimi çalıĢmaları için en önemli faktörlerden birisi de zamansal çözünürlüktür. 

Zamansal çözünürlük, uydunun aynı arazi parçasını üst üste iki defa algılama yapması 

arasında geçen süredir. Orman amenajmanı amaçlı bir envanter için 10 yılda bir algıma 

yapılması yeterli iken, yangın ve hastalıkların izlenmesi için bu sürenin bir gün olması uygun 

olmaktadır (Köse ve ark., 2002). Algılayıcı ne kadar çok aralıkta algılama yaparsa meĢcere 

tiplerini ayırmak o ölçüde kolaylaĢmaktadır. Böylece, spektrumun belirli bir aralığında fark 

edilemeyen bir özellik, diğer bölgelerde algılama yapan bantlarda öne çıkabilmektedir. Ayırt 

edilebilirliğin yüksek olduğu (aralarındaki varyansın büyük olduğu) bantların 

gruplandırılması ile meĢcere tipleri veya diğer nitelikli alanların sınıflandırılması mümkün 

olmaktadır. Özellikle spektrumun yakın kızılötesi (0,7-3,0 μm) bölgesi bitki örtüsünün 

sınıflandırılması için önemlidir (Lillesand ve ark., 2004; Özdemir, 2004). 

 

3. Uzaktan Algılama Teknikleri ile Bitki Örtüsü Analizi 

 

Tüm vejetasyon grupları içerisinde ağaçlar, haritalanabilen objelerin baĢında gelir. Ağaçlar da 

diğer objeler gibi herhangi bir kaynaktan gelen ıĢınları yansıtır, yayar, soğurur veya saçarlar. 

Yansıma ve soğurulma olayları çeĢitli dalga boylarındaki ıĢınlarda da farklı derecelerde 

olmaktadır. Ağaç türlerinin farklı morfoloji, su içeriği, yaprak yüzeyi ve pigmentlere sahip 

olması, farklı yansıma karakteristikleri göstermelerine neden olmaktadır (ġekil 4). Örneğin, 

uydu verilerinin sahip oldukları farklı dalga boylarındaki bantlarda yakın kızılötesi bant ile 

kırmızı bandın kombine edilmesiyle birim bölgedeki sağlıklı vejetasyon yüksek yansıma 

gösterir. Bu sayede bölgedeki vejetasyonun ve ağaç örtüsünün yayılımı yorumlanabilir. Genel 

olarak bitkiler, görünür ıĢın bölgesi denilen 0,4–0,7 μm dalga boyundaki ıĢınları soğururlar. 

Kızılötesi ıĢınları ise çok düĢük oranda soğururken, çok büyük bir bölümünü yansıtırlar 

(Duran, 2007; Dönmez, 2008; Anonim, 2011). 

 
ġekil 4. YeĢil bitki örtüsü spektral yansıma değerleri (Anonim, 2011‟den değiĢtirilerek) 

 

Bitki indeksi, elektromanyetik spektrumdaki farklı dalga boylu yansıma değerlerine 

matematiksel iĢlemler uygulanmak suretiyle elde edilen ve bitki örtüsünün yoğunluğunu 

gösteren bir değerdir. Yüksek değerde bitki indeksine sahip pikseller sağlıklı bitki örtüsünü 

gösterir. Kullanım amacına ve ihtiyaca göre tanımlanmıĢ birçok bitki indeksi bulunmaktadır. 

Bunlara örnek olarak; Bant Oranlama Ġndeksi (VI), Normalize EdilmiĢ Vejetasyon Ġndeksi 

(NDVI), DeğiĢtirilmiĢ Vejetasyon Ġndeksi (TVI), Kızılötesi Oranı Vejetasyon Ġndeksi (IPVI), 
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Dik Vejetasyon Ġndeksi (PVI), Toprağa AyarlanmıĢ Vejetasyon Ġndeksi (SAVI), 

DönüĢtürülmüĢ Toprağa AyarlanmıĢ Vejetasyon Ġndeksi (TSAVI), DeğiĢtirilmiĢ Toprağa 

AyarlanmıĢ Vejetasyon Ġndeksi (MSAVI), Bitki Ayrım Ġndeksi (DVI), Normalize EdilmiĢ 

Bitki Ayrım Ġndeksi (RDVI), AğırlıklaĢtırılmıĢ Bitki Ayrım Ġndeksi (WDVI) ve Yaprak Alanı 

Ġndeksi (LAI) sayılabilir (Payero ve ark., 2004). Bu indekslerden ülkemizde ve dünyada en 

sık kullanılanlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

3.1. Bant Oranlama İndeksi (Vegetation Index) 

 

Bitki indekslerinin en basit Ģekli olan Vegetation Index, multispektral tarayıcılar tarafından 

alınan bitki örtüsüne iliĢkin görüntülerin farklı spektral banttaki iki dijital değer arasındaki 

orandır. Bant oranları, iki spektral bant arasında tersine iliĢki olduğunda bazı gizli bilgilerin 

ortaya çıkmasını sağlar. Diğer taraftan topografyada meydana gelen gölge etkisini giderir. Bu 

oranlama yöntemi ile bitki örtüsünün genel sağlığı, toplam biyo-kütle, klorofil içeriği, arazi 

yüzeyini kaplayan vejetasyonun oranı gibi vejetasyon karakteristiklerini değerlendirmek için 

kullanılır (Duran 2007; CCRS, 2011).  

 

VI = NIR (Yakın Kızılötesi) / R (Kırmızı) 

 

Bitki örtüsünün spektral davranıĢı, yakın kızılötesi ve kırmızı bantlarla iliĢki içindedir. 

Kırmızı banttaki yansıyan ıĢık (R) bitkideki klorofil tarafından yutulurken, yakın kızılötesi 

ıĢık (NIR) mezofil tarafından güçlü bir Ģekilde yansıtılır. Böylece oran (NIR/R) sağlıklı 

bitkiler için yüksek olurken, sağlıklı ve sağlıksız bitki örtüsü ayrımı kolaylıkla yapılır. Bu 

nedenle özellikle ormancılık, ziraat ve jeoloji araĢtırma uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Çetin ve ark., 2003; Duran 2007) 

 

3.2. Normalize Edilmis Bitki İndeksi (NDVI - Normalized Difference Vegetation 

Index) 

 

Farklı zamanlı görüntüler için topoğrafik ve atmosferik etkiden arındırılmıĢ Normalize 

EdilmiĢ Bitki Ġndeksi (NDVI) daha fazla kullanılır. Yakın kızılötesi (NIR) ve görünür kırmızı 

(R) bantlar arasındaki zıtlığı artırmak veya iki banttaki bilgiyi tek banda toplayarak, bitki 

varlığını incelemek üzere geliĢtirilmiĢtir (Duran, 2007). 

 

NDVI = (NIR – R) / (NIR + R) 

 

Normalize edilmiĢ bitki indeksi değerleri veya yakın kızılötesi bandı, kırmızı bantla 

oranlayarak elde edilen sonuçlar, yeĢil bitki örtüsüyle ilgili bilgiyi verdiği gibi, bitkinin zayıf 

olduğu veya bitkinin olmadığı boĢ alanları da belirlemektedir. Bitki indeksi 1 değerine 

yaklaĢtıkça bitkinin kuvvetli olduğunu, 0 değerine yaklaĢtıkça bitki örtüsünün yok olduğunu, 

negatif olduğunda ise alanların kesinlikle bitkisiz olduğunu göstermektedir. Nehir, göl gibi su 

yüzeylerinde bitki indeksi değerlerinin çok düĢük olacağı kesindir. Aynı durum, yerleĢim 

alanları, sanayi alanları, yol ağları gibi insan eliyle yaratılmıĢ yapay alanlar içinde geçerlidir. 

NDVI, yeĢil bitkilerin pikseli tamamen kapladıkları zaman yüksek, hiçbir yeĢil bitki olmadığı 

zaman ise düĢüktür. Normalize edilmiĢ olması, farklı güneĢ açısı etkilerini de ortadan kaldırır 

(Duran, 2007). 

 

3.3. Bitki Ayrım İndeksi (DVI - Difference Vegetation Index) 
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Yakın kızılötesi (NIR) yansımadan, görünür kırmızıyı (R) çıkarmakla elde edilir. DVI, 

NDVI‟den daha basittir. Bununla birlikte NIR ve R ölçümleri hatalara eğilimlidir ve onların 

toplanmasıyla normalleĢtirilemez (Teillet ve ark. 1997; Duran, 2007; CCRS, 2011).  

 

DVI = NIR - R 

 

DVI; 1 ile olan eĢitliği ifade eder. NIR = Yakın kızılötesi bandın yansıma değerine, R= 

Görünür kırmızı bandın yansıma değerine karĢılık gelmektedir. 

 

3.4. Yaprak Alanı İndeksi (LAI - Leaf Area Index)  

 

Her bir arazi parçası için yeĢil yaprak alanının oranı olarak ifade edilir. Bu indeks besin 

zinciri, fotosentez, transpirasyon, respirasyon, verimlilik göstergesi gibi pek çok biyolojik ve 

fiziksel yöntemlerde kullanılan önemli bir parametredir. Yaprak Alanı Ġndeksi (LAI), orman 

yangınlarının etkileri ya da ormansızlaĢma gibi arazi özelliklerini tanımlamada da yardımcı 

olur (Duran, 2007). 

 

Vejetasyon sağlığını ölçme amacıyla kullanılan Green Leaf Area Index, bitkisel materyalin 

geliĢim durumunu ölçmede kullanılan Greenness ve birim alandaki yaprak ağırlığı veya hacmi 

için suyun toplam miktarı ve vejetasyonun enerji dengesi ve transpirasyon potansiyelini 

tahmin etmekte kullanılan Leaf Water Content Index gibi ayrıca önemli bitki indeksi 

parametreleri de mevcuttur (Teillet ve ark. 1997; Duran, 2007; CCRS, 2011). 

 

P = Pmax (1 – e
-c.LAI

) 

 

Pmax değeri arzu edilen maksimum ana üretimi simgelerken, “c” ürün geliĢim katsayısı olarak 

tanımlanmaktadır. HerdemyeĢil orman alanları, uydu görüntülerinden türetilen bitki indeksi 

görüntülerinde, yüksek bitki indeks değeri verir. Yaprağını döken bitki örtüsünün 

yapraklarının döküldüğü mevsimde alınan uydu görüntülerinden oluĢturulan bitki indeksi 

görüntüsünde düĢük indeks değeri görülür (Duran, 2007). 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Peyzaj planlama, peyzaj ekolojisi ve peyzaj değiĢimi çalıĢmalarında yersel çalıĢmaları 

azaltmak amacıyla uzun yıllardır uzaktan algılama verilerine baĢvurulmaktadır. Bu amaçla 

önceleri yaygın olarak hava fotoğrafları kullanılmıĢtır. Ancak, uydu teknolojisindeki 

geliĢmelere paralel olarak, özellikle uydu verilerinin çözünürlüğünün 1 metrenin altına 

düĢmesiyle (pankromatik modda Ikonos 1 x 1m, Quickbird 0,61 x 0,61 m), uzaktan algılama 

verileri birçok çalıĢma için daha materyaller haline gelmiĢtir. 

 

Peyzaj değiĢimini çalıĢmaları için uzaktan algılama verileri, çalıĢmanın niteliği ve ölçeğine 

göre seçilmelidir. Uydu görüntülerinde uzaysal çözünürlük uydu görüntüsündeki her bir 

pikselin temsil ettiği arazi parçası büyüklüğünü ifade etmektedir. Büyük ölçekli çalıĢmalar 

için yüksek çözünürlüklü, küçük ölçekli çalıĢmalar için ise düĢük çözünürlüklü uydu 

verilerinin seçilmesi, hem çalıĢmanın doğruluğu, hem de ekonomikliği açısından önemlidir. 

Ancak değiĢimin analiz edileceği verilerin uzaysal çözünürlüğünün birbirleri ile aynı olması 

gerekmektedir. Aksi takdirde değiĢim analizi zamanları arasında arazide herhangi bir farklılık 

olmamasına karĢın çözünürlüklerin uyumsuzluğu sebebiyle analizde farklılık olarak gözüken 

sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 
 

 

852 
 

 

Peyzaj değiĢimi çalıĢmalarında uydu görüntülerinin kullanılmasındaki bir diğer önemli faktör 

ise zamansal çözünürlüktür. KarĢılaĢtırma yapılacak iki uydu verisi arasında algılama 

zamanları açısından farklılık olması durumunda arazi üzerinde bulunan değiĢimler yanlıĢ 

algılanabilmektedir. Uydu görüntüleri algılama zamanları içerisinde tutarlıdır. Aynı zaman 

dilimlerine denk gelecek verilen kullanılması çalıĢmanın çok daha güvenilir olmasını 

sağlayacaktır.  

 

Spektral verilerin ölçümleri, ölçüm zamanına göre farklılık gösterebilmektedir. Verilerin 

kontrolü için çalıĢma alanında yeteri kadar yersel gözlemin ve noktasal yansıma değerleri 

alma iĢlemlerinin yapılması, uydu verilerinin doğruluğunun sağlanması açısından önemlidir. 

Peyzaj değiĢiminin belirlenmesinde uydu verileri sınıflandırılarak, zamansal olarak 

birbirlerinden farklı uydu görüntüleri kullanılabilir. 

 

Elde edilecek sonuçların doğruluğu, uzaktan algılama yöntemleriyle incelenecek alanın 

ekolojisi ve vejetasyonunun morfolojisi ve fizyolojisi dikkate alınarak, en uygun band 

kombinasyonlarının seçilmesi ile artacaktır. Bitki indeksleri oluĢturulması yardımıyla farklı 

bitki topluluklarının tür bileĢimi, morfolojik yapısı, kapalılık oranı, yaprak boyutu, bitki besin 

elementi ve su içeriği gibi parametreler ayırt edilebilir. OluĢturulan bitki indeksleri, peyzaj 

değiĢimi analizleri için tematik haritalama ve sınıflandırma imkânı sunmaktadır. 

 

Günümüzde uzaktan algılama çalıĢmaları için birçok uzaysal, spektral, radyometrik ve 

zamansal çözünürlükte veri kolaylıkla temin edilebilmektedir. Algılama zamanı bakımından 

da çeĢitlilik gösteren uzaktan algılama verileri yardımıyla peyzaj değiĢiminin belirlenmesi 

çalıĢmalarında doğruluk ve hassasiyetin artması kaçınılmazdır. 
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Özet 
Bu çalıĢma, KahramanmaraĢ ilinde 1984-2010 yılları arasındaki arazi örtüsü/arazi kullanımı (AÖ/AK) 

değiĢiminin zamansal ve mekansal dinamiklerini, uydu görüntüleri, peyzaj patern metrikleri ve 

değiĢim analizi ile ortaya koymaktadır. Bu çalıĢmada, yaz aylarına ait 1984 ve 2010 yılı Landsat 5 TM 

(path/row: 174/34) uydu görüntüleri kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada, KahramanmaraĢ merkez ilçesi 

çalıĢma alanı olarak seçilmiĢtir. Her iki uydu görüntüsü ERDAS Imagine programı ile kontrollü 

sınıflandırmaya tabi tutulup, Kent, Tarım, Orman, Çayır/Mera, Su Yüzeyi ve Diğerleri olmak üzere 6 

genel sınıftan oluĢan AÖ/AK katmanları üretilmiĢtir. Daha sonra, sınıflandırma sonrası değiĢim analizi 

yapılmıĢtır. Son olarak, FRAGSTATS programı ile her iki AÖ/AK katmanından spesifik peyzaj patern 

metrikleri hesaplanmıĢ ve analiz edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Patern Metrikleri, FRAGSTATS, Uzaktan Algılama, AÖ/AK DeğiĢimi, DeğiĢim 

Analizi, CBS.       

 
Abstract 

This study investigates spatial and temporal dynamics of land use/land cover changes in 

Kahramanmaras between 1984 and 2010 using satellite images, landscape pattern metrics and change 

detection techniques. In this study, two Landsat 5 TM images (path/row: 174/34) taken during summer 

of 1984 and 2010. The central district of Kahramanmaras has been selected as study area for this 

study. Both satellite images have been classified with supervised classification under Erdas Imagine 

and as a result 6 land use/land cover classes; urban, agriculture, Forest, grassland/rangeland, water 

body and others have been derived. Then, a post-classification change detection technique has been 

employed. Lastly, a specific set of landscape structure metrics has been computed and analyzed using 

the public domain software FRAGSTATS for the two satellite-derived land use/land cover maps to 

investigate the landscape dynamics. 

 

Keyword: Pattern Metrics, FRAGSTATS, Remote Sensing, LU/LC Change, Change Detection, GIS.      
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1. Giriş 

Nüfusun artması ve yoğun ekoomik büyüme dünyamızın arazi kullanım paternini 

değiĢtirmiĢtir. 1950 yılında dünyanın kent nüfusu toplam nüfusun %30 kısmını oluĢtururken 

bu oran 2000 yılında %50 yi geçmiĢtir, ve ayrıca bu oranın 2025 yılına kadar %60 lara 

ulaĢması tahmin edilmektedir (United Nations, 2000). Nüfus artıĢı genellikle kentleĢme 

sürecini etkileyen nedenlerden biridir ki bu aynı zamanda verimli tarım alanlarının yok olması 

ve yeĢil alan miktarının azalması gibi problemlere neden olmaktadır.  

 

Kırsal alanların kentsel alanlara dönüĢümü hızla devem etmekte olup, bu değiĢim aynı 

zamanda ekosistemlerin doğal fonksiyonlarınıda etkilemektedir (Turner, 1994). Her ne kadar 

kentsel alanlar dünya yüzeyinin sadece %3 lük gibi küçük bir kısmını kaplasada, kentsel 

alanlar çevreyi yerel ve küresel ölçekte etkilemektedir (Liu ve Lathrop, 2002; Herold ve ark. 

2003). Kent ekosistemleri insanoğlu tarafından çok fazla etkilenmektedir ve bu yüzden arazi 

örtüsü/arazi kullanımı (AÖ/AK) değiĢiminin gözlenmesine çok fazla dikkat çekilmektedir 

(Stow ve Chen, 2002).  

 

Bunun gibi çalıĢmalar çok önem arz etmektedir çünkü AÖ/AK‟nın konumsal karakteristikleri 

insanoğlunun kentsel ekolojik durumu üzerindeki çeĢitli etkilerinin anlaĢılmasında çok 

faydalıdır (Yeh ve Li, 1999). Ġnsanoğlu tarafından oluĢan AÖ/AK değiĢimi geliĢmekte olan 

ülkelerde geliĢmiĢ ülkelere göre daha hızlı bir biçimde meydana gelmektedir. GeliĢmekte olan 

ülkelerdeki hızlı nüfus artıĢı, ani AÖ/AK değiĢimine ve çevresel bozulmaya sebep olmaktadır 

(Holdgate, 1993).  

 

Bilindiği gibi Türkiye de geliĢmekte olan ülkelerden biridir ve son 30 yılda ani kentsel 

büyümeye tabi kalmıĢtır. Örneğin, ekonomik büyümenin teĢvik edilmesi nedeniyle kırsal 

alanlar önemli derecede kentsel ve endüstri kullanım alanlarına dönüĢtürülmüĢ ve neticesinde 

çok sayıda insan daha büyük kentlere göçmüĢtür. Kırsal alanların bu Ģekildeki düĢündürücü 

dönüĢümü geliĢmekte olan ülkelerde önemli bir problemi de oluĢturmuĢtur. Türkiye de sadece 

1991-2001 yılları arasında yaklaĢık 131,382 ha lık verimli tarım alanı kentsel ve turizm 

alanlarına dönüĢmüĢtür (TUĠK, 2001).     

 

Türkiye deki kent nüfusu 1950 yılında sadece 6 Milyon iken bu rakam 2010 yılında 54 

Milyon a ulaĢmıĢtır. Kent nüfusunun hızlı bir biçimde artması ve kırsal nüfusun ise azalması 

neticesinde 2050 yılında Türkiye nüfusunun %84 ünün kent merkezlerinde yaĢayacağı tahmin 

edilmektedir (United Nations, 2010). 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. Çalışma Alanı 
KahramanmaraĢ kent merkezi Akdeniz bölgesinin kuzeydoğusunda yer almakta, ve kuzeyde 

Ahır dağı, batıda Aksu çayı ve Sır baraj gölü, güneyde verimli tarım alanları ile çevrilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada merkez ilçe sınırı esas alınmıĢtır. ÇalıĢma alanı 345,233 ha‟lık bir alanı 

kaplamakta ve yükselti ise 315 m ile 3000 m arasında değiĢmektedir. 
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ġekil 1. ÇalıĢma alanının lokasyonu 

 

Tablo 1 de görüldüğü gibi bu çalıĢmada 21 Ağustos 1984 ve 12 Temmuz 2010 tarihli Landsat 

Thematic Mapper (TM) uydu görüntüleri kullanılmıĢtır. Bu görüntüler önceden geometrik 

düzeltmeye tabi tutulmuĢ ve 23 yer kontrol noktası kullanılarak Universal Transverse 

Mercator (UTM) koordinat sistemine oturtulmuĢtur.  
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Tablo 1. ÇalıĢmada kullanılan uydu görüntüleri 

Uydu Görüntüsü Tarih Konumsal Çözünürlük Kullanılan Bantlar 

Landsat 5 TM 21.08.1984 30m 1-5, 7 

Landsat 5 TM 12.07.2010 30m 1-5, 7 

 

Uydu görüntüleri kontrollü sınıflandırmaya tabi tutularak; 1- Kent, 2- Tarım, 3- Orman, 4- 

Çayır/Mera, 5- Su kütlesi, 6- Diğerleri, ve 7- Bulut sınıflarına ayrılmıĢtır (Tablo 2). Bu 

sınıflandırmada maksimum olasılık algoritması kullanılmıĢtır. Uydu görüntülerinden AÖ/AK 

haritalarının oluĢturulmasında belirli bir sayıdaki pixellerden küçük olan ünitelerin çıkarılması 

aĢırı parçalı görünümü azaltmak için idealdir. Bu kapsamda, 9 piksel kriteri bu amaca çok 

uygun olduğu çeĢitli yayınlar ile ispatlanmıĢtır (Asner ve ark., 2002; Knight ve Lunetta, 

2003). Bu yüzden bu çalıĢmada sınıflandırma sonrasında boyutları 90m x 90m den küçük 

üniteler filtrelenmiĢtir.  

 
Tablo 2 AÖ/AK sınıflandırma düzeni 
AÖ/AK Sınıfları Description 

Kent YerlleĢim alanı, ticari ve endüstriyel alanlar, büyük ulaĢım hatları v.b. 

Tarım Tarımsal alanlar, dikili alanlar, sulu ve kuru tarım alanları, zeytinlikler v.b. 

Orman Ġğne yapraklı ve geniĢ yapraklı ormanlar, ağaçlandırma alanları v.b. 

Çayır/Mera YeĢil alan, çayır, mera 

Su kütlesi Doğal ve yapay göller, akarsular  

Diğerleri Çıplak alanlar, kayalıklar  

 

AÖ/AK sınıflandırma doğruluğu için herbir uydu görüntüsü için 300 rastgele nokta 

oluĢturulmuĢ ve sonuçlar hata matrisi tablosunda görülmektedir (Tablo 3). Kappa testi de bu 

çalıĢmada sınıflandırma doğruluğunu ölçmek için kullanılmıĢ olup Tablo 3 de yer almaktadır. 

1984 ve 2010 uydu görüntüleri için genel sınıflandırma doğruluğu %91.33 ve %94.67 olarak 

bulunmuĢ, kappa değerleri ise 0.88 ve 0.93 olarak hesaplanmıĢtır.    

 
Tablo 3. Uydu görüntülerinin genel sınıflandırma doğruluğu 

HATA MATRISĠ (1984) 

Referans Verisi 

 Kent Tarım Orman Çayır/Mera Su Kü. Diğer. Toplam Üretici D. Kullanıcı D. 

Kent 9 0 0 0 0 1 10 %100 %90 

Tarım 0 54 1 1 0 3 59 %100 %91.53 

Orman 0 0 54 0 0 2 56 %98.18 %96.43 

Çayır/Mera 0 0 0 108 0 12 120 %95.58 %90 

Su Kütlesi 0 0 0 0 8 2 10 %100 %80 

Diğerleri 0 0 0 4 0 41 45 %67.12 %91.11 

Toplam 9 54 55 113 8 61 300 -- -- 

Genel Sınıflandırma Doğruluğu = %91.33 

Genel Kappa Ġstatistiği = 0.88 

HATA MATRISĠ (2010) 

Referans Verisi 

 Kent Tarım Orman Çayır/Mera Su Kü. Diğer. Toplam Üretici D. Kullanıcı D. 

Kent 8 2 0 0 0 0 10 %100 %80 

Tarım 0 28 0 0 0 1 29 %75.68 %96.55 

Orman 0 1 47 0 0 1 49 %97.92 %95.92 

Çayır/Mera 0 4 0 132 0 4 140 %100 %94.29 

Su Kütlesi 0 0 0 0 13 0 13 %100 %100 

Diğerleri 0 2 1 0 0 56 59 %90.32 %94.92 

Toplam 8 37 48 132 13 62 300 -- -- 

Genel Sınıflandırma Doğruluğu = %94.67 

Genel Kappa Ġstatistiği = 0.93 
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Bu çalıĢmada ayrıca sınıflandırma sonrası değiĢim analizi tekniği kullanılarak 1984-2010 

yılları arazında meydana gelen değiĢimin miktarı ve lokasyonu tesbit edilmiĢtir. Bu teknik 

sayesinde yeni bir tematik harita oluĢturulmuĢ olup bu harita sayesinde değiĢim gösteren 

alanların hangi sınıftan hangi sınıfa geçtiği tesbit edilmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmanın son kısmında ise FRAGSTATS programı kullanılarak sınıf ve peyzaj bazında 

bazı metrikler için hesaplamalar yapılmıĢtır (McGarigal ve ark., 2002). Bu metrikler sırasıyla, 

ünite sayısı (ÜS), en büyük ünite indeksi (EBÜĠ), peyzaj Ģekil indeksi (PġĠ), ortalama ünite 

boyutu (OÜB), ortalama Ģekil indeksi (OġĠ), alan ağırlıklı ortalama ünite fraktal boyutu 

(AAOÜFB), ünite bağlılık indeksi (COHESION), Shannon çeĢitlilik indeksi (SÇĠ), ve 

yayılma indeksi (CONTAG) (Tablo 4).    

 
Tablo 4. Bu çalıĢmada kullanılan metrikler 
Kısaltması Adı Tanımı Türü 

ÜS Ünite Sayısı ÇalıĢma alanındaki toplam ünite sayısı Parçalanma indeksi 

EBÜĠ(%) 
En büyük ünite 

indeksi  

En büyük ünite alanının toplam alana bölümünün 100 ile 

çarpımı 
Baskınlık indeksi 

PġĠ 
Peyzaj Ģekil 

indeksi 

Peyzajdaki tüm kenar uzunluğunun sınıftaki kenar 

uzunluğuna bölümü 

Ünite kümelenme 

indeksi 

OÜB 
Ortalama ünite 

boyutu 
Ünitelerin ortalama boyutu Parçalanma indeksi 

OġĠ 
Ortalama Ģekil 

indeksi 

ġekil karmaĢıklığını gösterir. Tüm üniteler raster da kare 

veya vektörde yuvarlak ise 1 olur. 
Parçalanma indeksi 

AAOÜFB 

Alan ağırlıklı 

ortalama ünite 

fraktal boyutu 

ġekil karmaĢıklığının ağırlıklı ünite alanına oranı Parçalanma indeksi 

COHESION 
Ünite bağlılık 

indeksi 

0 ≤ COHESION < 100 0‟a yaklaĢtıkça daha az fiziksel 

bağlılık oluĢur  

Fiziksel bağlanmıĢlık 

ölçüsü 

SÇĠ 
Shannon 

çeĢitlilik indeksi 

Eğer tek ünite varsa 0 (çeĢitlilik yok), ünite tipi arttıkça 

SHDI değeri de artar. 
ÇeĢitlilik indeksi 

CONTAG(%) Yayılma indeksi 
0 < CONTAG ≤ 100 Eğer sıfır ise üniteler maksimum 

olarak parçalanmıĢ demektir 
Parçalanma indeksi 

Not: Parametreler hakkında ayrıntılı bilgi McGarigal ve ark. (2002)‟den elde edilebilir.  

 

3.Bulgular ve Tartışma 

 

ÇalıĢmada 1984 ve 2010 Landsat 5 TM görüntüleri sınıflandırılmıĢ ve bu tematik haritalar bu 

çalıĢmadaki ana veriler olarak yer almıĢtır (ġekil 2 ve 3). ġekil 2 de yer alan 1984 yılına ait 

AÖ/AK haritasında da açık bir Ģekilde görüldüğü gibi tarım alanlarının oldukça fazla yer 

kapladığı ve hatta kent dokusunun çevresinde yoğunlaĢmaktadır.   
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ġekil 2. 1984 AÖ/AK sınıfları 
 

ġekil 3 te yer alan 2010 yılına ait AÖ/AK haritasında ise en çok dikkati çeken su dokusunun 

fazlalığıdır. Bunun nedeni ise Menzelet ve Sır Barajlarının yapılmasıdır. 2010 AÖ/AK 

haritasındaki diğer bir fark ise kent dokusunun çevresindeki tarım alanlarını iĢgal etmesi ve 

ayrıca tarım alanlarındaki dikkate değer azalmadır (ġekil 3).    
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ġekil 3. 2010 AÖ/AK sınıfları 
 

AÖ/AK değiĢim istatistiği ve matrisi, zamansal ve mekansal değiĢimin analizi ve bu 

değiĢimin arkasındaki tetikleyici nedenleri incelemek için çok önemlidir. ÇalıĢma alanında 

son 26 yılda meydana gelen AÖ/AK değiĢiminin analizi sonucunda tarım ve orman 

alanlarında azalma ve kent, çayır/mera, su kütlesi sınıflarında ise bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir 

(Tablo 5). En büyük azalmanın yaklaĢık 40,000 ha‟lık bir azalmayla tarım alanlarında 

görüldüğü tesbit edilmiĢ olup, kent dokusunun ise çevresindeki verimli tarım arazileri 

üzerinde artıĢ gösterdiği ġekil 3 te görülmektedir. Su kütlesindeki artıĢ ise Menzelet ve Sır 

Barajlarının yapımından kaynaklanmaktadır.      
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Tablo 5. 1984 ve 2010 AÖ/AK sınıflarının alan ve yüzde olarak değiĢim miktarları 

 

Ayrıca bu çalıĢmada sınıflandırma sonrası değiĢim analizi yapılmıĢ ve analiz sonuçları 

aĢağıda Tablo 6 da verilmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda 2010 kent dokusunun 2,177 ha‟lık 

kısmının verimli tarım alanlarından elde edildiği tesbit edilmiĢtir. Tablo dan çıkan diğer ilginç 

bir nokta ise Sır ve Menzelet baraj göllerinin en çok çayır/mera alanlarını etkilediği ve 3,614 

ha‟lık alanın baraj sularının altında kalarak kaybedildiği belirlenmiĢtir. Suların altında kalarak 

yok olan ikinci büyük sınıf ise tarım alanları olup, 1,767 ha‟lık verimli tarım alanının baraj 

göllerinin altında kaldığı belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde her ne kadar 10,797 ha‟lık çayır/mera 

alanlarının ormana dönüĢtü görülsede toplam orman alanının yaklaĢık 9,000 ha azaldığı 

ortaya çıkmıĢtır. Sınıflandırma sonrası değiĢim analizi ile birlikte ayrıca AÖ/AK değiĢimin 

lokasyon olarak nerelerde meydana geldiği de CBS yardımıyla tesbit edilmiĢtir (ġekil 4).  

 
Tablo 6. AÖ/AK alan bazında değiĢim matrisi 
 

 
1984 AÖ/AK (ha) 

2010 AÖ/AK (ha) Kent Tarım Orman Çayır/Mera Su kütlesi Diğerleri Bulut Sınıf Toplam 

Kent 1,341 2,177 56 390 0 153 0 4,117 

Tarım 130 16,190 5,228 6,889 40 609 0 29,085 

Orman 6 1,800 43,023 10,797 182 239 0 56,047 

Çayır/Mera 92 40,548 13,763 102,796 68 19,930 0 177,196 

Su kütlesi 0 1,767 473 3,614 468 1,440 0 7,761 

Diğerleri 14 6,666 2,839 31,441 271 27,480 0 68,711 

Bulut 0 0 0 0 0 0 2,315 2,315 

Sınıf Toplam 1,583 69,148 65,382 155,927 1,028 49,851 2,315 -- 

Sınıf DeğiĢimi 241 52,958 22,359 53,131 560 22,371 0 -- 

Görüntü Farkı 2,535 -40,063 -9,335 21,270 6,733 18,860 0 -- 

 

Bu çalıĢmada kent, tarım, orman, ve çayır/mera için sınıf bazında ve peyzaj bazında değiĢim 

analizi yapılmıĢtır. Tablo 7 de görüldüğü gibi tüm sınıflarda ve peyzajda ÜS azalıĢ 

göstermiĢtir. Tarım ve orman sınıflarında azalma meydana gelirken, kent ve çayır/mera 

sınıflarında artma meydana gelmiĢtir. Buna paralel olarak OÜB da kent ve çayır/mera 

sınıfında artmıĢ, tarım ve orman da azalmıĢtır. Aynı Ģekilde PġĠ de kent ve çayır/mera sınıfları 

için artıĢ göstererek üniteler dahada ayrıĢmalar göstermeye baĢlamıĢtır. EBÜĠ ise kent sınıfı 

hariç tüm diğer sınıflar için azalma göstermiĢtir. Ünite bağlılık indeksi (COHESION) 

bağlılığın derecesini ölçmek için kullanılmıĢtır. COHESION arttıkça fiziksel bağlılık da 

artmaktadır. Bu metrik için bütün sınıflar yaklaĢık olarak aynı değeri göstermektedir. 

Planlayıcılar ve karar alıcılar peyzaj parçalılığının negatif etkileri hakkında endiĢelidirler. 

Peyzaj parçalılığı iki Ģekilde karĢımıza çıkabilmektedir (Burel ve Baudry, 2003); 1- spesifik 

sınıf için toplam habitat alanın küçülmesi (alanda azalma) ve 2- habitatın küçük parçalara 

(ünite) ayrılması (kenar uzunluğunda artma). OÜB en çok kullanılan parçalanma 

göstergelerinden biridir.  

AÖ/AK 

Sınıfları 

1984  2010 2010-1984 DeğiĢen 

  Alan (ha)                % Alan (ha) %  Alan (ha) % 

Kent 1,583 0.46  4,117 1.19 2,534 160.07 

Tarım 69,148 20.03  29,085 8.43 -40,063 -57.93 

Orman 65,382 18.94  56,047 16.23 -9,335 -14.27 

Çayır/Mera 155,926 45.16  177,197 51.33 21,271 13.64 

Su Kütlesi 1,028 0.30  7,761 2.25 6,733 654.96 

Diğerleri 49,851 14.44  68,711 19.90 18,860 37.83 

Bulut 2,315 0.67  2,315 0.67 0.00 0.00 

Toplam 345,233 100.00  345,233 100.00 0 --  
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Bu çalıĢmada peyzajdaki parçalanmaları tanımlamak için ÜS, OÜB, CONTAG metrikleri 

kullanılmıĢtır. OÜB, tarım ve orman sınıfları için azalma, kent ve çayır/mera sınıfları için ise 

artıĢ göstermiĢtir. Kent ve çayır/mera sınıflarındaki bu artıĢ ünitelerin birleĢmesi ile 

iliĢkilendirilir fakat tarım ve orman daki bu azalma parçalanma göstergesi olarak 

yorumlanabilir. Peyzaj bazında ise OÜB 1984 yılında daha küçük olduğundan parçalanmaya 

daha fazla maruz kalmıĢtır. PġĠ, OġĠ, ve AAOÜFB kent ve çayır/mera sınıflarında artmıĢ, 

tarım ve orman da ise azalma göstermiĢtir. Buda bize tarım ve orman sınıflarındaki parçalılığı 

ve buradaki ünitelerin birbirleri ile maksimum ayrıldığını göstermektedir. CONTAG metriği 

ise bize tüm peyzajın 1984 yılında daha parçalı olduğunu göstermektedir.  

 

Peyzajdaki konuksal heterojenliğin ölçülmesi peyzajların birbiri ile karĢılaĢtırılmasında çok 

faydalıdır. Bu amaçla iki metrik kullanılmıĢtır; SÇĠ ve CONTAG. SÇĠ daha çok peyzajdaki 

orantılı dağılımı yansıtmaktadır. CONTAG ise peyzajdaki konumsal düzeni ifade eder. SÇĠ 

deki azalma ve CONTAG daki artıĢ tüm peyzajdaki homojenliğe dönüĢü göstermektedir.    

   

 
ġekil 4. 1984 – 2010 arasında meydana gelen AÖ/AK değiĢimi  
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Tablo 7. 1984-2010 yılları arası peyzaj patern metrik değiĢimi  
Kullanılan AÖ/AK Sınıfları 

Metrikler Kent Tarım Orman Çayır/Mera Peyzaj Düzeyinde 

 1984 2010 1984 2010 1984 2010 1984 2010 1984 2010 

ÜS 116 65 5,645 4,556 3,664 3,210 4,217 3,246 13,642 11,077 

EBÜĠ 0.19 0.54 3.48 0.22 2.19 0.86 18.15 11.28 18.15 11.28 

PġĠ 17.61 21.23 163.60 135.40 122.82 104.00 189.33 193.64 114.76 119.30 

OÜB 13.64 63.34 12.24 6.38 17.84 17.46 36.97 54.58 21.40 24.05 

OġĠ 1.94 2.22 2.21 2.04 2.01 1.87 2.15 2.11 2.14 2.01 

AAOÜFB 1.22 1.30 1.29 1.21 1.27 1.24 1.41 1.41 1.35 1.35 

COHESION 97.96 99.33 98.98 95.76 99.10 98.50 99.90 99.86 99.79 99.76 

SÇĠ -- -- -- -- -- -- -- -- 1.03 0.90 

CONTAG -- -- -- -- -- -- -- -- 50.83 51.18 

 

4. Sonuçlar 

Bu çalıĢma uzaktan algılama ve CBS‟nin KahramamaraĢtaki AÖ/AK değiĢiminin 

izlenmesinde kullanılabilirliğini göstermektedir. Hızlı kentleĢme ve endüstrileĢme nedeniyle 

kentsel doku hızlı bir Ģekilde artmıĢ ve çevresindeki verimli tarım alanlarının ve ormanların 

yerini almıĢtır. Son 26 yıl içinde kentsel doku yaklaĢık 3 kat artarak 4,117 ha olmuĢtur. Diğer 

yandan tarım alanı yaklaĢık 2.5 kat, orman alanları ise yaklaĢık 10,000 ha azalmıĢtır. 

 

ÇalıĢma alanındaki peyzaj paterninde ani değiĢmeler meydana gelmiĢtir. ÇalıĢma alanı 1984 

te daha çok parçalanmıĢ olup 2010 yılında bu parçalanma azalmıĢ ve daha homojen bir yapı 

kazanmıĢtır. 1984 yılında çayır/mera en baskın sınıf olup, bunu sırasıyla tarım ve orman 

sınıfları takip etmekteydi. 2010 yılında ise yine en baskın sınıf çayır/mera olup, bunu sırasıyla 

diğerleri ve orman sınıfları takip etmektedir. Tarım alanları sınıfı ise baskınlık açısından 

dördüncü sıraya gerilemiĢtir.  

 

Sonuç olarak bu çalıĢma peyzaj metrik analizinin AÖ/AK değiĢiminin izlenmesi ve 

değerlendirilmesinde çok faydalı bir araç olabileceğini göstermiĢtir. Bu çalıĢma AÖ/AK‟nın 

zamansal ve mekansal değiĢimi hakkında gerekli bilgileri sağlamaktadır. Yinede dikkat etmek 

gerekir ki bunun gibi çalıĢmalarda peyzaj metrikleri ölçeğe çok duyarlıdır. Bu sorun özellikle 

farklı veri kaynaklarının karĢılaĢtırılmasında dikkatli bir Ģekilde göz önünde tutulmalıdır. 

Gelecekteki değiĢimler hakkında önemli bilgiler elde edebilmek, geçmiĢteki ve günümüzdeki 

peyzaj değiĢiminin çok iyi anlaĢılmasına bağlıdır.       
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Özet 

 
Kontrplak; pek çok kullanım alanına sahip önemli bir odunsu levha ürünüdür. Özellikle yapılarda zemin, 

duvar ve çatılarda kullanımı yapılara önemli avantajlar sağlamaktadır. Üre formaldehit (ÜF), melamin üre 

formaldehit (MÜF) gibi sentetik reçine tutkalları kullanılarak üretilen kontrplaklardan açığa çıkan 

formaldehitin, çevre ve insan sağlığı açısından önemli problemlere yol açtığı bilinmektedir.  Kanserojen 

etkisinin olduğu belirtilen formaldehitin; alerjik insanlarda nefes alma zorluğundan, en hafif Ģekli ile göz 

yaĢarmasına kadar insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri ispatlanmıĢtır. Bu olumsuz özellikleri nedeni ile 

pek çok ülkede sentetik reçine tutkalları kullanılarak üretilen levhalardan ayrıĢan formaldehit miktarına 

sınırlandırmalar getirilmiĢtir. Polistiren kompozit kontrplak basitçe, ahĢap kaplama ve strafor olarak 

bilinen plastik köpükler kullanılarak herhangi bir sentetik reçine tutkalı kullanılmadan üretilen ahĢap 

kompozit olarak tanımlanabilir. Sentetik reçine tutkalı kullanılmaması nedeni ile formaldehit salınımı 

bulunmamaktadır. Bu çalıĢmada iki farklı yoğunluğa sahip plastik köpük ile 2 farklı ağaç türü 

kullanılarak üretilen kompozit levhaların bazı fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiĢtir.  Ağaç türü 

olarak kavak (Populus euroamericana) ve fıstık çamı (Pinus pinea) kullanılmıĢtır. Tomruklardan 

500x500x2 mm ebatlarında kaplamalar elde edilmiĢ, her bir grup için 3 ve 5 olmak üzere 2 farklı tabaka 

sayısına sahip levhalar üretilmiĢtir. Üretilen levhaların yapıĢma direnci, eğilme direnci ve elastikiyet 

modülü değerleri ile özgül ağırlık değerleri belirlenmiĢtir. En yüksek makaslama direnci değerleri düĢük 

yoğunluklu strafor ile üretilen levhalarda belirlenmiĢtir. Kavak kaplama kullanılarak üretilen levhaların 

mekanik özelliklerinin, fıstık çamı kaplamalar kullanılarak üretilen levhaların mekanik özelliklerinden 

daha iyi sonuç verdiği belirlenmiĢtir. DüĢük yoğunluklu strafor ile üretilen 3 tabakalı levhaları eğilme 

direnci ve elastikiyet modülü değerleri en yüksek bulunurken, 5 tabakalı yüksek yoğunluklu strafor ile 

üretilen levhaların eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerleri her iki ağaç türü için de en düĢük 

bulunmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler: Polistiren Kompozit Kontrplak, Strafor, Eğilme Direnci, YapıĢma Direnci 

Abstract 

 

Plywood which is a wood based panel has many usage areas. The plywood panels that are especially used 

as ground, wall and roof covering have supplied important advantages to building. Formaldehyde released 

from plywood is a problem in terms of environmental pollution. Formaldehyde level released from wood 

based panels cause various diseases such as lacrimation, difficulty in breathing, allergy to human. 

Appearing in formal and scientific reports concerning with environment and work safety, the 

formaldehyde ratio released from wood panels using synthetic resins such as urea formaldehyde (UF), 

melamine-urea formaldehyde (MUF)  was restricted in many countries. Polystyrene composite plywood 

was manufactured from combining wooden veneer and plastic elements (Styrofoam) without using  
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synthetic resins. This study evaluates the mechanical and physical properties of wood plastic plywood 

panels produced with high density Styrofoam (HDS) and low density Styrofoam (LDS). Rotary cut 

veneer sheets with dimension of 500x500x2 mm. were obtained from freshly cut poplar and pine (Pinus 

pinea) logs.  Two different Styrofoam having two different density values were used as a bonding 

material in this study. Plywood panels with three and five plies were manufactured for each group. Shear 

strength, bending strength, modulus of elasticity, density of wood plastic plywood panels were 

determined. The highest shear strength values were obtained in plywood panels manufactured with low 

density styrofoam species. It was found that mechanical properties of the panels manufactured with 

poplar were higher than those of the panels manufactured from pine specie. While it was determined that 

bending strength and modulus of elasticity values of three-ply composite panels from low density 

styrofoam were highest, those of five-ply composite panels from high density styrofoam were found the 

lowest for both of two species. 

 

Keywords: Polystyrene Composite Plywood, Styrofoam, Bending Strength, Shear Strength  

 

1. GİRİŞ 

 

AhĢap kökenli ürünlerin yaĢam süreleri gün geçtikçe kısalmaktadır. Endüstriyel kirlilik kontrol 

kurumu (IPCC), odun tüketim oranının 1989 yılında 3,5.10
9
 m

3
 olduğunu ve bu oranın 2010 

yılında 5,1.10
9
 m

3
‟ çıkacağının tahmin edildiğini belirtmektedir. Ayrıca orman alanlarının pek 

çok geliĢen ülke ve bölgelerde azalma gösterdiği yapılan periyodik incelemelerle ortaya 

koyulmuĢtur. FAO verilerine göre; orman alanlarının dünya genelinde yılda % 0.2 oranında 

azaldığını belirtmektedir (URL 1). Hammaddenin azalması orman varlığı ve ağaçların daha etkin 

kullanımı konusundaki araĢtırmaların artmasına neden olmaktadır. Özellikle geliĢmekte olan 

ülkelerde; odun kökenli ürünlere karĢı artan talep, ahĢabın yerine alternatif olarak yeni 

hammaddeler bulma çabasını artırmaktadır (MacCleery, 1995; Demirkır, 2006; Yang et al., 

2007).  

Kontrplak pek çok kullanım alanı bulunan odun kökenli bir levha ürünüdür. Kontrplak kullanım 

alanları; ülkelerin ekonomisine, sosyo-kültürel yapısına ve geleneklerine göre değiĢim 

göstermektedir. Özellikle ahĢap yapılarda zemin, duvar ve çatı kaplamalarında kullanılan 

kontrplak yapıya önemli avantajlar kazandırmaktadır. Yapıya kazandırdığı en önemli fayda ise 

deprem ve rüzgar gibi yanal yüklere karĢı yapının direncini artırmasıdır. Bu amaçlar için 

kontrplak kullanılmıĢ ahĢap yapıların ağırlıkta olduğu ülkelerde meydana gelen depremlerde 

binalardan kaynaklanan ölüm oranlarının daha az olduğu belirtilmektedir (Demirkır, 2008). Bu 

faydalarının yanında çevre açısından kontrplağın bazı sakıncaları mevcuttur. Bunların baĢında 

formaldehit emisyonu önemli bir problem olarak görülmektedir. Çevre kirliliği ve iĢ güvenliği 

konularını ele alan çalıĢmalarda; üre formaldehit (ÜF), melamin-üre formaldehit (MÜF) gibi 

sentetik reçine tutkalları kullanarak üretilen odun kökenli levha ürünlerinden ayrıĢan formaldehit 

oranı pek çok ülkede kısıtlanmıĢtır (Çolakoğlu ve Örs, 1996). Odun kökenli levha ürünlerinden 

ayrıĢan formaldehit; insanlarda göz yaĢarması, nefes darlığı, alerji gibi olumsuz durumlara neden 

olabilmekte, hatta sinir sistemine zarar verdiği ve kansere yol açtığı belirtilmektedir (Tang vd., 

2011). ġimdilerde Dünya Sağlık Örgütü formaldehiti insanlar üzerinde kansere yol açan 

maddeler sınıfına dahil etmiĢtir (Anonim, 2004). Odun kökenli levha endüstrisinde formaldehit 

içermeyen bağlayıcıların geliĢtirilmesi konusunda birçok araĢtırma yapılmıĢtır (Mittal, M. and 

Sharma, C. B., 1992; Kishi et al., 2006; Liu and Li, 2007; Huang and Li, 2008).  

Polistiren kompozit kontrplak ahĢap kaplama ve strafor adı verilen plastikten oluĢmaktadır. 

Polistiren kompozit kontrplak; üre formaldehit, melamin üre formaldehit gibi sentetik reçine 

tutkalları kullanmaksızın üretilebilmektedir (Hu et al., 2005). Strafor ise polistiren ve su buharı 

ile üretilmektedir (URL 2). Strafor, kullanım amacı ve yerine göre çeĢitli boyut ve yoğunluklarda 

üretilebilmektedir. Strafor bir ısı yalıtım materyali olup, petrol kökenli bir üründür. Özellikle  

 

http://www.izocam.com.tr/
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soğuk hava depolarında ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılan straforun bu amaçla yapılarda da 

kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır.   

Bu çalıĢmanın amacı; formaldehit içermeyen strafor malzemesinin bağlayıcı olarak kontrplak 

endüstrisinde kullanılma imkanlarının araĢtırılmasıdır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

2.1. MATERYAL 

 

Bu çalıĢmada iki farklı ağaç türü ve iki farklı strafor türü kullanılmıĢtır. Soyma kaplama levhalar 

taze kesilmiĢ kavak ve fıstık çamı tomruklarından 500x500x2 mm boyutlarında elde edilmiĢtir. 

Üretimden sonra kaplamalar hava kurusu hale gelinceye kadar açık havada kurutulmuĢlardır. 

Strafor, kontrplak üretiminde bağlayıcı madde olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan aynı 

kalınlıktaki iki farklı strafor çeĢidinden birinin yoğunluğu 25 kg/m
3
 olup, yüksek yoğunluklu 

strafor olarak; diğerinin yoğunluğu ise 10 kg/m
3
‟ olup, düĢük yoğunluklu strafor olarak 

adlandırılmıĢtır. 

 

2.2. METOT 

 

ÇalıĢmada tutkal kullanılmaksızın üç ve beĢ tabakalı olarak kaplama ve strafordan üretilen 

kontrplaklara ait presleme öncesi taslak Ģekil 1‟ de gösterilmiĢtir. 

 

  

ġekil 1. Üç ve BeĢ Tabakalı Kontrplakların Üretim Taslakları 

 

 Tablo 1‟ de levha grupları gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Deneysel Levha Grupları 

Tabaka Sayısı Kavak Fıstık Çamı 

 YYS
1
 DYS

2
 YYS

1
 DYS

2
 

3 A1 A3 B1 B3 

5 A2 A4 B2 B4 
1
Yüksek Yoğunluklu Strafor, 

2 
DüĢük Yoğunluklu Strafor 
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Polistiren kompozit kontrplakların üretiminde kullanılan pres basıncı 10 kg/cm
2
, pres sıcaklığı 

150°C‟ dir. Pres süresi ise üç tabakalı levhalar için 5 dakika, 5 tabakalı levhalar için 8 dakika 

olarak ayarlanmıĢtır. Her grup için üç‟er levha üretilmiĢtir. Üretilen levhalar test öncesi 20°C 

sıcaklık ve % 65 bağıl nem koĢullarında denge rutubetine gelinceye kadar iklimlendirilmiĢlerdir. 

 Polisitiren kompozit kontrplakların genel kullanım amaçlı değerlendirilmesi 

düĢünüldüğünden mekanik özellikleri test edilmiĢtir. YapıĢma direncini belirlemek amacı ile EN 

314-1 standardına göre çekme makaslama testi yapılmıĢtır. Çekme makaslama testi öncesinde 

test örnekleri 20°C „deki suyun içine 24 saat daldırılmıĢlardır. Eğilme direnci ve elastikiyet 

modülü değerleri EN 310 standardına göre yürütülmüĢtür. Fiziksel özelliklerden yoğunluk tayini 

EN 323 standardına göre belirlenmiĢtir.    

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. Polisitiren Kompozit Kontrplağın Teknolojik Özellikleri 

 

 Üretilen levhaların fiziksel ve mekanik özelliklerine ait ortalama değerler Tablo 2‟ de 

verilmiĢtir. 

 
 Tablo 2. Test Levhalarının Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 

Levha Grupları Eğilme Direnci 

(N/mm
2
) 

Elastikiyet Modülü 

(N/mm
2
) 

Çekme-Makaslama 

Direnci (N/mm
2
) 

Yoğunluk 

(gr/cm
3
) 

A1 47,05 (5,81)
*
 4113,96 (547,43) 0,61 (0,18) 0,44 (0,029) 

A2 39,84 (8,12) 2900,54 (448,64) 0,85 (0,18) 0,45 (0,017) 

A3 65,42 (6,37) 5572,75 (610,11) 0,98 (0,19) 0,46 (0,017) 

A4 56,49 (8,82) 5529,10 (485,14) 1,24 (0,19) 0,47 (0,022) 

B1 25,29 (3,88) 1852,90 (190,86) 0,25 (0,07) 0,48 (0,022) 

B2 19,52 (4,17) 1435,11 (135,14) 0,35 (0,06) 0,48 (0,025) 

B3 53,39 (4,59) 3868,65 (488,32) 0,54 (0,09) 0,49 (0,028) 

B4 48,30 (3,89) 3285,43 (364,83) 0,59 (0,06) 0,50 (0,023) 
*  
Parantez içersindeki değerler standart sapmalara aittir. 

 

 Tablo 2‟den görüldüğü üzere düĢük yoğunluklu strafor ile üretilen 3 tabakalı levhaların 

(A3 ve B3) eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerleri en yüksek bulunurken, 5 tabakalı 

yüksek yoğunluklu strafor ile üretilen levhaların eğilme direnci ve elastikiyet modülü değerleri 

her iki ağaç türü içinde en düĢük bulunmuĢtur. Aydın vd. kavak kontrplaklar üzerine yaptıkları 

çalıĢmada da benzer sonuçlar elde edilmiĢtir (Aydın ve ark., 2006). 

 A grubu levhalar, özellikle A3 ve A4 grubu polistiren kompozit kontrplakların 

makaslama direnci değerleri, EN 314-2 standardına göre kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

bulunmuĢtur. En yüksek makaslama direnci değerleri, düĢük yoğunluklu strafor ile üretilen 

levhalar için belirlenmiĢtir. Tablo 2‟den düĢük yoğunluklu strafor ile üretilen levhaların mekanik 

özelliklerinin yüksek yoğunluklu strafor ile üretilenlerden daha iyi olduğu görülmektedir.  

Ayrıca kavak kaplama kullanılarak üretilen levhaların mekanik özelliklerinin, fıstık çamı 

kaplamalar kullanılarak üretilen levhaların mekanik özelliklerinden daha iyi sonuç verdiği 

belirlenmiĢtir.  

 Yüksek yoğunluklu strafor ile üretilen polistiren kompozit kontrplakların yoğunluk 

değerleri, düĢük yoğunluklu strafor ile üretilen levhalarınkinden daha düĢük bulunmuĢtur. B 

grubu levhaların yoğunluklarının, A grubu levhalarınkinden daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

Kontrplakların yoğunluk değerlerini öncelikle üretiminde kullanılan ağaç türü belirlemektedir. 

Ayrıca tutkal karıĢım çözeltisi (dolgu ve katkı maddelerinin tür ve miktarı) ile kaplama  
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kalınlığının ve pres basıncının da etkisi vardır. Pres basıncı ile tutkal türü ve karıĢımının etkisi 

odun türünün etkisine göre daha azdır (Örs ve ark., 2002).  Kavak odununun özgül ağırlığı 0,38 

gr/cm
3
 iken fıstık çamının özgül ağırlığının 0,51 gr/cm

3
 olduğu ifade edilmektedir (Örs ve ark., 

2002; Erten ve Sözen,1997). Bu nedenle fıstık çamı kaplamalarından üretilen levhaların daha 

yüksek özgül ağırlık değerlerine sahip olması beklenen bir durumdur.  
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Özet 

Batı Akdeniz ekosistemlerinin tipik bir orman ağacı türü olan Sahilçamı, Türkiye genelinde 80 bin hektarı 

aĢan hızlı geliĢen tür plantasyonlarının 77 bin hektarını oluĢturur ve plantasyon ormancılığı yaklaĢımlı 

çalıĢmalarda önemli bir yer tutar. Ülkemizde, 40 yılı aĢan araĢtırma bulguları ve gözlemler, Korsika 

orijinli Sahilçamının Türkiye koĢullarına en çok uyum sağlayan iğne yapraklı yabancı tür olduğunu ve 

tatmin edici odun hasılatı gerçekleĢtirdiğini ortaya koymuĢtur.  

 

ÇalıĢma kapsamında, Korsika orijinli Sahilçamının Akdeniz bölgesindeki plantasyonlarında sergilediği 

geliĢimler, silvikültürel ve ekofizyolojik açıdan değerlendirilmiĢtir. Akdeniz bölgesinin, iki farklı 

biyoiklim sınıfına mensup (az yağıĢlı ve yarı kurak) yöresinde kurulu olan plantasyonlarından örnekleme 

yapılmıĢtır. Elde edilen bulgular, türün, ülkemizde farklı bölgelerde göstermiĢ olduğu geliĢimleri ve 

Akdeniz bölgesinin yerli hızlı geliĢen türü  olan kızılçam ile karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

UlaĢılan sonuçlar söz konusu türün, Akdeniz bölgesindeki geliĢiminin, Marmara ve Karadeniz bölgesine 

göre daha zayıf olduğunu, buna bağlı olarak, Akdeniz bölgesindeki plantasyonlarında idare süresinin 

uzadığı ve bakım iĢlemlerinin daha ileri yaĢlara kaydığı saptanmıĢtır.  

 

Ekofizyolojik değerlendirmelerde ise, polisiklik bir tür olan Sahilçamının söz konusu örnekleme 

alanlarında bu büyüme özelliğini sergileyemediği belirlenmiĢtir. Bunun doğal bir sonucu olarak, boy 

artımının hemen tamamının sadece bahar sürgünü tarafından gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür.  

    

Anahtar Kelimeler: Akdeniz ormancılığı, Sahilçamı, biyoiklim, plantasyon, ekofizyoloji 

 

Abstract 

Maritima pine, a forest tree in the Mediterranean ecosystem, the fast growing plantation in the general of 

Turkey are 80 thousand hectares and constitute 77 thousand hectares of this plantations. It is the most 

widely used fast growing coniferous species and a important place at the plantation forestry studies. 

 

The evaluations which have been made since last 40 years in the Maritima pine plantations are showed 

that Corsican origion of Maritima pine has been the most adaptation exotic coniferous species in the 

ecological conditions of Turkey and has made wood increment 

  

In this study, the growth performances of Corsican of Maritima pine plantations in the Mediterranean 

region of Turkey have been investigated in the view of silviculture and ecophysiological. The Maritima 

pine plantations in the Mediterranean region have been taken samples in two various bioclimatic which 

are less rainy and semi-drought. The results of investigations  are compared with the growth of Maritima  

pine in different ecologic regions of Turkey and Red pine, is natural fast growing species of 

Mediterranean region in Turkey.  

 

The results getting from this investigation, show that Maritima pine made the less growth in the 

Mediterranean region than Marmara and Black Sea Regions. So, the age of application of silvicultural 

maintenance treatments and rotation period are delayed at the Maritima pine plantations in this region. 

Ecophysiological evaluations are showed that Maritima pine, is a policyclic species, couldnt show its real 

growth characteristic in this sample areas. As a natural result of this, it is seen that, the annual height 

increment almost is constituted by spring shoot. 

Keywords: The Mediterranean forestry, Maritima pine, plantation, ecophysiology 
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1. Giriş 

Özellikle son yüzyılda hızla artan küresel çevre sorunları ve odun hammaddesi talebi karĢısında, 

tüm dünyada doğal ormanların korunarak, odun hammaddesi talebinin hızlı geliĢen türlerle tesis 

edilecek ağaçlandırmalardan karĢılanması Ģeklindeki yaklaĢımlar ağırlık kazanmaktadır. 

 

Doğal ormanların hektardaki ortalama artımı genel olarak 1-2 m
3
/yıl, idare süresi ise, genellikle 

80 ila 120 yıl arasında değiĢir. Endüstriyel orman ağaçlandırmalarında ise, yıllık odun 

hammaddesi artımı en az 10 m
3
/ha, idare süresi ise genellikle 10-30 yıl arasındadır. BaĢka bir 

deyiĢle, endüstriyel plantasyonlarla, hem hızlı ve yüksek miktarlarda odun hammaddesi 

üretilmekte, hem de doğal ormanlar üzerindeki üretim baskısı azaltılarak ormanların ve ekolojik 

dengenin korunmasına da katkı sağlanmaktadır. 

 

Ülkemizde hızlı geliĢen türlerle endüstriyel plantasyonlar kurma düĢünceleri, 1950'li yıllarda 

gündeme gelmiĢtir (Turan, 1982). BaĢta Radiata çamı (Pinus radiata) ve Sahilçamı (Pinus 

pinaster) olmak üzere, hızlı geliĢen iğne yapraklı türlerin ithali ve denemelere konu edilmesi 

kapsamındaki sistemli çalıĢmalar, Ġzmit, Kavak ve Hızlı GeliĢen Orman Ağaçları AraĢtırma 

Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 1968 yılında baĢlatılmıĢtır (Tunçtaner 2007). Ülke çapında 

kurulan tür ve orijin denemelerinin ön sonuçlarına dayanarak, Pinus pinaster türünde Korsika ve 

Land orijinleriyle endüstriyel ağaçlandırmalara geçilmesine karar verilmiĢtir. Ancak, izleyen 

yıllarda Sahilçamı ağaçlandırmaları üzerinde yapılan çeĢitli araĢtırma ve incelemeler (Anon, 

1982; Tunçtaner ve diğ., 1988; Anon, 2002) Korsika orijinli Sahilçamı‟nın kar devrilme ve 

kırmalarına karĢı Land orijinine göre daha dirençli olduğunu ortaya koymuĢtur. Söz konusu 

bulgular ve değerlendirmelere bağlı olarak ağaçlandırma çalıĢmalarında, Korsika orijinli 

Sahilçamlarının kullanılması önerilmiĢtir (Anon, 1982; Tunçtaner, 1998). 

 

Ülkemizde 70‟li yıllarda hızlı bir Ģekilde baĢlatılan endüstriyel ağaçlandırma çalıĢmaları, 90‟lı 

yıllarda tamamen durdurulmuĢ, hatta plantasyon sahalarının tekrar yapraklı ormanlara 

dönüĢtürülmesi fikri gündeme gelmiĢtir. Ancak, günümüzde tekrar uygun yetiĢme ortamlarında 

hızlı geliĢen türlerle ağaçlandırma yapma eğilimi önem kazanmıĢtır. Nitekim, 2005 yılında 

endüstriyel ağaçlandırmalar yapmak üzere Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim 

ġirketi „„ENAT‟‟ kurulmuĢ ve ülkemizde ilk defa özel bir Ģirket tarafından hızlı geliĢen türlerle 

endüstriyel plantasyonların tesisine baĢlanmıĢtır. Tüm bu geliĢmeleri takiben, 28 Nisan 2010 

tarihinde OGM tarafından düzenlenen „„Endüstriyel Plantasyonların Dünü Bugünü ve Yarını‟‟ 

adlı çalıĢtayda, özetle endüstriyel plantasyonlarla ağaçlandırmaların tesisine yeniden hız 

verilmesi Ģeklinde bir karar alınmıĢtır. Aksi takdirde, ülkemizin yıllık yaklaĢık 12 milyon m
3 

düzeyine varan odun hammaddesi açığının kapatılabilmesi için giderek artan oranda ve önemli 

büyüklükte bir mali kaynağın ayrılmasının zorunluluk kazanması söz konusu olacaktır (Birler, 

2009). Dolayısıyla, tüm dünyadaki ve ülkemizdeki belirtilen geliĢmelere paralel olarak hızlı 

geliĢen türlerle endüstriyel plantasyonların tesisi en uygun çözüm olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Ülkemiz, hüküm süren Akdeniz, karasal ve okyanusal gibi çeĢitli makro iklim tipleri ile 

ormancılık açısından ayrıcalıklı bir ekolojik tabana sahiptir (Akman, 1990; Kılınç ve diğ. 2006). 

Türkiye, barındırdığı 480000 km
2
‟lik Akdeniz iklim ve vejetasyon alanı ile tüm Akdeniz 

zonunun %20,8‟ini kapsar. Bu nedenle Akdeniz ekosistemleri ve ormancılığı açısından önemli 

bir yer tutar (Akgül, 2010). 

Türkiye‟de Akdeniz bölgesinin en yaygın türü olan Kızılçam, ülke ormancılığı açısından özel bir 

önem taĢır (OGM, 2010). Hızlı büyüme özelliğine de sahip söz konusu doğal tür, değiĢik çevre 

koĢullarına uyum yeteneği olan genetik kaynakların mevcudiyeti, ağaçlandırma potansiyeli ve 

odununun çok çeĢitli alanlarda kullanıma uygun olması nedenleriyle ülkemizde endüstriyel  
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plantasyon çalıĢmalarında da ilk akla gelen türler arasında yer alır. Nitekim ülkemizde ağaç 

ıslahı çalıĢmaları ilk olarak Kızılçam türünde baĢlatılmıĢtır. Elde edilen ilk sonuçlara göre, söz 

konusu türde boyda 30. yaĢta %24 oranında hesaplanan genetik kazancın ekonomik getirisinin 

oldukça yüksek olmasının beklenildiği bildirilmektedir (ġıklar ve Öztürk, 2007).  

 

Bu çalıĢmada, ülkemize uyumu ve geliĢimi en iyi yabancı tür olduğu belirlenen Korsika orijinli 

Sahilçamı‟nın, Akdeniz bölgesinde tesis edilen plantasyonlardaki geliĢimi analiz edilerek, 

bölgede tesis edilecek endüstriyel ağaçlandırmalar açısından kullanılabilirlik önceliği, bölgenin 

doğal hızlı geliĢen türü Kızılçamla da karĢılaĢtırılarak ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1 Araştırma alanları 

ÇalıĢma kapsamında, Kavak ve Hızlı GeliĢen Orman Ağaçları AraĢtırma Müdürlüğü tarafından 

Akdeniz bölgesinde tesis edilen tür deneme sahalarındaki Korsika orijinli Sahilçamlarından 

örneklemeler yapılmıĢtır. Örnekleme alanlarına iliĢkin çeĢitli bilgiler Tablo 1‟de verilmiĢtir. 
 

Tablo 1 Örnekleme alanları ve bunlara iliĢkin yetiĢme ortamı bilgileri 

 
YetiĢme ortamı Fethiye Tarsus 

Enlem 36
0
 38

ı
 54.1

ıı 
N 40

0
 55

ı
 43.5

ıı 
N 

Boylam 29
0
 18

ı
 50.0

ıı 
E 29

0
 43

ı
 37.1

ıı 
E 

ġeflik / Bölme / Yükselti (m) Kemer-Akçay / 289 / 94 Tarsus/ 62 / 0(deniz seviyesi) 

Ortalama yağıĢ (mm)/Sıcaklık (
0
C) 813,7 / 18,1 591,6 / 19,3 

En yüksek/ En düĢük Sıcaklık (
0
C) 44,3 / -4,4 38,5 / -3 

Ortalama/ En düĢük bağıl nem (%) 64 6 69 12 

Tekstür (%) / Reaksiyon (pH) Kumlu killi balçık / 7,3 Kum / 7,9 

KuruluĢ tarihi/Aralık mesafe 1973 / 2,5 m x 2,5 m 1971 / 3 m x 3 m 

Ortalama Çap / Boy / Bonitet 17.82 cm / 12.15 m / III. B. 21,84 cm / 11.26 m / II. B. 

 

2.2 Araştırma materyali 

Akdeniz bölgesinde kurulan Korsika orijinli Sahilçamı deneme alanları ve seçilen temsilci 

ağaçlardan alınan gövde kesitleri, temel analiz materyalini oluĢturmaktadır. 

 

Örnekleme alanlarında, öncelikle tüm ağaçlarda çap ve boy ölçümleri yapılmıĢtır. Hesaplanan 

ortalama çap ve boy verilerine göre belirlenen 5 örnek ağaç, enine ve boyuna büyümelerinin 

yıllara göre ayrıntılı bir Ģekilde belirlenebilmesi için, toprak hizasından kesilerek yıllık sürgün 

uzunlukları, yıllık sürgün uzunlukları içerisindeki her bir büyüme ünitesinin uzunlukları 

ölçülmüĢ ve gövde analizi için, 0 ve 1.3 m‟de dahil olmak üzere birer metrelik seksiyonlara ait 

kesitler alınmıĢtır.  

 

2.3 Değerlendirme yöntemi 

Örnekleme alanlarında büyüme performanslarını ortaya koymak üzere çap, boy ve hacim 

geliĢimleri hesaplanmıĢ, elde edilen verilerin karĢılaĢtırılmasında t testi uygulanmıĢtır. 

 

Örnekleme alanlarının biyoiklim özellikleri, Emberger tarafından geliĢtirilen Akdeniz iklimi 

sınıflandırması yöntemi ile belirlenmiĢtir. Emberger yöntemi genel iklim özellikleri yanında, 

Akdeniz ekosistemlerinin tipik bir özelliği olan ve büyüme dönemine rastlayan yaz kuraklığının 

saptanmasına da olanak tanıdığı için tercih edilmiĢtir.  
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Bu yönteme göre, Akdeniz iklimin katlarının ve yöresel meteorolojik verilere göre genel 

kuraklık düzeyinin tanımlanmasında Q ve S katsayıları hesaplanmakta ve;  

 

-S katsayısı ile yaz kuraklığı Ģiddeti 

-Q indisi ile yağıĢ – sıcaklık iliĢkileri 

 

ortaya konmaktadır. Yönteme göre S katsayısının küçük olması yaz kuraklığının Ģiddetini, büyük 

olması da zayıflığını açıklamakta, Q indisinin büyük olması iklimin nemli olduğunu, küçük 

olması da kurak olduğunu göstermektedir (Dirik, 2008). 

 

Emberger yöntemine göre hesaplanan Q değeri Fethiye örnekleme için 69.24, S değeri, 0.04‟tür. 

Tarsus örnekleme alanı için ise Q= 63.02 iken S= 0.2 olarak hesaplanmıĢtır. 

 

Elde edilen veriler ayrıca grafiklerle analiz edilmiĢ ve bireysel grafikler arasındaki benzerliklerin 

incelenmesi ve anlamlı bir uyum olup olmadığının denetlenmesinde, “Grafiklerin Uyum Yüzdesi 

(GUY)” yöntemi kullanılmıĢtır.  

 

Örnekleme alanlarına ait enine ve boyuna büyümeye iliĢkin parametrelerle, meteorolojik veriler 

ve katsayılar arasındaki iliĢkilerin saptanmasında ise korelasyon analizi uygulanmıĢtır. 

 

Ayrıca, söz konusu türün Fethiye ve Tarsus örnekleme alanlarındaki büyümelerinin, ülkemizdeki 

diğer biyoiklim sınıflarında kurulan deneme alanlarındaki büyüme performansları ile 

karĢılaĢtırılması için Akgül (2010) tarafından ortaya konan yağıĢlı (Ünye, Karadeniz Ereğli), az 

yağıĢlı (Bafra, Sinop, Düzce, Ġzmit (IĢıktepe, Kayalıdağ, Çenedağ, Kefken), Datça, Fethiye) ve 

yarı kurak (Vezirköprü, KeĢan, Gemlik, KuĢadası, Tarsus) biyoiklim sınıflarına ait ortalama 

büyüme değerlerinden faydalanılmıĢtır. Kızılçama ait değerler ise hazırlanan hasılat 

tablolarından (YeĢil, 1992; Usta, 1990; Erkan, 1995) alınmıĢtır. 

 

3. Bulgular  

 

3.1 Silvikültürel açıdan elde edilen bulgular 

 

3.1.1 Örnekleme alanlarında büyümelerin karşılaştırılması 

Örnekleme alanlarının büyüme iliĢkileri bakımından karĢılaĢtırılması amacıyla yapılan t testi 

sonucunda sadece çap geliĢimi açısından ortalamalar arasında Tarsus örnekleme alanı lehine 

önemli bir fark olduğu (%95 güven aralığında) gözlenmiĢtir. Tarsus örnekleme alanına ve 

Fethiye örnekleme alanına iliĢkin büyüme değerleri Tablo 2‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo 2 Örnekleme alanlarında saptanan boy, çap ve hacim  ölçülerine göre büyüme değerleri 

 
 

Örnekleme alanları Çap (cm) Boy (m) Hacim (m
3
) 

Tarsus 20,3 11.5 0,2 

Fethiye 16.1 12.1 0,13 

 

3.1.2. Büyüme değerlerinin diğer yörelerde kurulan Sahilçamı plantasyonları ve Akdeniz 

bölgesinde kurulan Kızılçam plantasyonları ile karşılaştırılması 

Emberger‟in biyoiklim sınıflandırma yöntemine göre, Fethiye örnekleme alanının az yağıĢlı, 

Tarsus örnekleme alanının ise, yarı kurak biyoiklim sınıfında yer aldığı belirlenmiĢtir. Türün, 

Akdeniz bölgesindeki örnekleme alanlarında göstermiĢ olduğu geliĢimlerin, ülkemizde farklı  
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biyoiklim sınıflarında göstermiĢ oldukları geliĢimler ile Kızılçamın düzenlenen çeĢitli hasılat 

tablolarına göre geliĢimleriyle grafiksel olarak karĢılaĢtırılması ġekil 1 ve 2‟de sunulmuĢtur.  
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ġekil 1 Örnekleme alanlarındaki boy geliĢimlerinin bölgedeki Kızılçam ve diğer biyoiklim sınıflarındaki 

Sahilçamı boy geliĢimleri ile karĢılaĢtırılması 

 

MeĢcere boyunun yaĢa göre değiĢimleri incelendiğinde, 20 yaĢ için boy geliĢiminin Korsika 

orijinli Sahilçamında biyoiklim sınıfları itibariyle 13,1 m (yağıĢlı), 11,1 m (az yağıĢlı) ve 8,4 m 

(yarı kurak) olduğu görülmektedir (Akgül, 2010). Hasılat tablosu sonuçlarına göre, aynı yaĢ için 

üst boy, Kızılçamda 7,99 m (YeĢil, 1992), 13,45 m (Usta, 1990) ve 12,3 m (Erkan, 1995) olarak 

belirlenmiĢtir. Örnekleme alanlarında ise aynı yaĢ için boy değerleri, 10,02 m (Tarsus) ve 9,25 m 

(Fethiye) olarak tespit edilmiĢtir. 
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ġekil 2 Örnekleme alanlarındaki çap geliĢimlerinin bölgedeki Kızılçam ve diğer biyoiklim sınıflarındaki 

Sahilçamı çap geliĢimleri ile karĢılaĢtırılması   

 

MeĢcere orta çapının yaĢa göre değiĢimleri incelendiğinde, 20 yaĢ için çap geliĢiminin, biyoiklim 

sınıfları itibariyle, 23,8 cm (yağıĢlı), 20,2 cm (az yağıĢlı) ve 15,2 cm (yarı kurak) olduğu 

görülmektedir (Akgül,2010). Hasılat tablosu sonuçlarına göre bu değer, Kızılçamda 12,25 cm  
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(YeĢil, 1992) ve 17,6 cm‟dir (Usta, 1990). Örnekleme alanlarında ise aynı yaĢ için çap 

geliĢiminin, 16,47 cm (Tarsus) ve 13,18 cm (Fethiye) olduğu tespit belirlenmiĢtir. 

 

 

 

3.2 Ekofizyolojik açıdan elde edilen bulgular 

Örnekleme alanlarına ait büyüme parametreleri ve katsayı değerleri yıllara göre Tablo 3 ve 4‟te 

verilmiĢtir. 

 
Tablo 3 Tarsus örnekleme alanına ait büyüme ve katsayı değerleri

*
 

 

YaĢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Q 57,1 42,1 40,9   41,3 63,3 71,3 88,6 77,9 58 80,9 98,1 54,4 54,5 69,8 42,7 54,2 

S 0,85 0,69 1,69 0,68 0,84 0,53 1,03 0,25 0,1 0,16 0 0,22 2,46 1,17 0,09 0,09 0,22 

yhg 0,14 0,13 0,17 0,34 0,71 0,8 0,82 0,8 0,7 0,52 0,5 0,38 0,21 0,3 0,28 0,25 0,24 

bs     36,8 42,6 62,2 52,6 46,6 25,8 44,2 39,6 53,2 49,6 51,6 53,2 24,8 

ys     0 2,4 7 6 7 3,4 8,6 4,4 3,2 8,4 5,2 3,8 5 

%ys         0 0,05 0,1 0,1 0,13 0,12 0,16 0,1 0,06 0,14 0,09 0,07 0,17 

YaĢ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Q 69,7  52,3 28,3 50 44,3 34,7 69,3  45,9 71,5 63,7 55,2 36,9 128 45,5 53,5 

S 0,48  1,31 0,14 2,06 0,36 0,03 0,72  3,39 1,77 1,08 0,83 0,67 1,97 0,75 0,02 

Yhg 0,32 0,27 0,15 0,13 0,12 0,13 0,17 0,2 0,17 0,16 0,16 0,15 0,12 0,13 0,15 0,12 0,12 

bs 58 51,6 46,6 30,4 34,4 31,6 23 13,6 15,4 17,8 16,6 17,8 16,8 14,8 9,8 6,2 7,4 

ys 6,2 4,6 0 11,8 2 8,2 0 1,6 7,4 3,2 0,8 0,6 0 0 1,8 0 0,2 

%ys 0,1 0,08 0 0,28 0,05 0,21 0 0,11 0,32 0,15 0,05 0,03 0 0 0,16 0 0,03 
*
Yhg: yıllık halka geniĢliği (cm), bs: bahar sürgünü uzunluğu (cm), by: yaz sürgünü uzunluğu (cm), %ys: yaz 

sürgünün boy artımına katkısı 

 

Tablo 4 Tarsus örnekleme alanına ait büyüme ve katsayı değerleri
*
 

 

YaĢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Q 36,7 52,1 94 70,6 53,4 75,6 79,4 77,6 95,4 81,9 60,6 90,3 57,4 60 69 57,1 54,7 

S 0,26 0 0,49 0,52 0,07 0,06 0,28 0 0,04 0,21 0,76 0 0 0,06 0,1 0,02 0,11 

yhg 0,2 0,4 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

bs    55,2 57 67,6 66,2 64,4 63,6 55 59 53,4 49,8 48,2 39,2 36,6 33,6 

ys    6,2 0 0 5,8 3,8 4,2 4,8 3,2 6,2 5,8 3 4,2 3,2 2,4 

%ys    0,1 0 0 0,08 0,06 0,06 0,08 0,05 0,1 0,1 0,06 0,1 0,08 0,07 

YaĢ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31       

Q 49,7 54,7 43,3 58,2 52,7 76 47,4 49,5 75,5 115 47,8 66 89,3 88,5     

S 0,02 0 0,01 0,05 0,07 0,06 0 0,07 0 0,14 0,03 0,33 0,23 0,18     

yhg 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1     

bs 27,8 26,6 22,4 16,2 14,8 18 17,2 17,2 24,6 18 19,4 15 17 16,6     

ys 3,6 2,6 3,2 1,4 0,2 1 0,8 2,6 0,8 1,6 1,2 1,6 1,8 2,4     

%ys 0,11 0,09 0,13 0,08 0,01 0,05 0,04 0,13 0,03 0,08 0,06 0,1 0,1 0,13       
*
Yhg: yıllık halka geniĢliği (cm), bs: bahar sürgünü uzunluğu (cm), by: yaz sürgünü uzunluğu (cm), %ys: yaz 

sürgünün boy artımına katkısı 

 

Örnekleme alanlarında, yıllara göre enine büyümeye iliĢkin olarak yıllık halka geniĢliği (cm), 

boyuna büyümeye iliĢkin olarak, bahar ve yaz sürgünü uzunlukları (cm) ile Emberger biyoiklim 

katsayıları ve bazı meteorolojik veriler (aynı ve bir önceki yıla ait yıllık toplam yağıĢ, bahar 

yağıĢı, yaz yağıĢı ve bahar+yaz yağıĢı) arasındaki iliĢkileri saptamak amacıyla yapılan  
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korelasyon analizi sonuçları, büyüme parametreleri ile meteorolojik veriler ve katsayılar arasında 

istatistiksel önemlilik düzeyinde bir iliĢki olmadığını ortaya koymuĢtur (Tablo 5, 6). 

 
Tablo 5 Örnekleme alanlarına ait yıllık halka geniĢlikleri, bahar ve yaz sürgünü uzunlukları ile bazı 

meteorolojik veriler arasındaki korelasyon katsayıları 

 

 

Korelasyon Yıllık Toplam YağıĢ Y. T. Bahar YağıĢı Y. T. Yaz YağıĢı Y. T. Bahar+Yaz Y. 

Katsayısı Önceki yıl Aynı yıl Önceki yıl Aynı yıl Önceki yıl Aynı yıl Önceki yıl Aynı yıl 

F
et

h
iy

e 

YHG 0,2 0,27 -0,07 0,02 0,19 0,32 -0,05 0,05 

BS 0,23 0,26 0,06 -0,03 0,31 0,22 0,09 -0,01 

YS 0,34 0,12 -0,07 0,2 0,24 0,22 -0,04 0,22 

T
ar

su
s 

YHG 0,01 0,25 0,32 0,42 -0,2 -0,33 0,24 0,29 

BS 0,04 0,06 0,26 0,3 -0,23 -0,19 0,17 0,22 

YS 0,17 -0,1 0,33 -0,13 -0,28 -0,36 0,22 -0,24 

*
Yhg: yıllık halka geniĢliği (cm), bs: bahar sürgünü uzunluğu (cm), by: yaz sürgünü uzunluğu (cm), %ys: 

yaz sürgünün boy artımına katkısı 

 
Tablo 6 Örnekleme alanlarına ait yıllık halka geniĢlikleri, bahar ve yaz sürgünü uzunlukları ile aynı ve bir 

önceki yıla ait Q ve S katsayıları grafikleri arasındaki uyum (%) 

 

Grafik Uyum Q Katsayısı S katsayısı 

Yüzdeleri Önceki yıl Aynı yıl Önceki yıl Aynı yıl 

F
et

h
iy

e 

YHG 62 60 45 53 

BS 46 48 50 59 

YS 46 74 54 48 

T
ar

su
s 

YHG 31 56 46 59 

BS 32 60 58 38 

YS 52 27 58 40 

 

Örnekleme alanlarına ait enine ve boyuna büyüme parametreleri ile Emberger biyoiklim  

karakteristikleri arasındaki bireysel grafikler ġekil 3, 4, 5 ve 6‟da gösterilmiĢtir.  
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ġekil 3 Fethiye örnekleme alanında Q ve S katsayısı ile yıllık halka geniĢliği arasındaki iliĢki 
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ġekil 4 Tarsus örnekleme alanında Q ve S katsayısı ile yıllık halka geniĢliği arasındaki iliĢki 
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ġekil 5 Fethiye örnekleme alanında Q ve S katsayısı ile bahar ve yaz sürgün uzunluğu arasındaki iliĢki 
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ġekil 6 Tarsus örnekleme alanında Q ve S katsayısı ile bahar ve yaz sürgün uzunluğu arasındaki iliĢki 
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4. Tartışma ve Sonuçlar  

AraĢtırma sonuçlarından elde edilen bulgular göre, Tarsus örnekleme alanının daha iyi bir çap 

geliĢimi yaptığı belirlenmiĢtir. Bunun nedenleri arasında, Tarsus örnekleme alanında, hektardaki 

ağaç sayısının daha az olması (Tablo 1) düĢünülmektir. Bilindiği üzere aralık mesafenin geniĢ 

olmasının çap geliĢimi üzerine doğrudan olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda, Özcan 

(2003) tarafından yapılan hasılat tablosuna göre; Sahilçamı için, Fethiye örnekleme alanının III., 

Tarsus örnekleme alanının ise II. bonitet sahayı temsil ettikleri belirlenmiĢtir. 
 

Türün, örnekleme alanlarındaki geliĢimleri, farklı biyoiklim sınıflarındaki geliĢimleriyle (Akgül, 

2010) karĢılaĢtırıldığında, her iki örnekleme alanının da yer aldıkları biyoiklim sınıfındaki 

ortalama geliĢimlerin altında bir performans gösterdikleri tespit edilmiĢtir. Bu durum, türün söz 

konusu alanlardaki geliĢim çağlarının ve idare süresinin diğer yetiĢme ortamlarına kıyasla daha 

ileri yaĢlara kayması anlamına gelmektedir.  

 

Akdeniz iklimin yağıĢlı ve az yağıĢlı biyoiklim sınıflarını temsil eden Batı Karadeniz ve 

Marmara Bölgesindeki ağaçlandırmalarda söz konusu türün, her ne kadar diğer doğal türlerimize 

kıyasla (Kayın, MeĢe ve Karaçam) hektarda ortalama 2-4 kat daha fazla genel ortalama artım 

yapmıĢ olduğu belirlenmiĢ olsa da (Özcan, 2003; Akgül, 2010), yarı kurak ve az yağıĢlı 

biyoiklim sınıflarını temsil eden Akdeniz bölgesindeki örnekleme alanlarında aynı geliĢim 

performansını gösteremediği görülmektedir. Dolayısıyla, özellikle Batı Karadeniz ve Marmara 

bölgesindeki plantasyonlarda öncelikli tür olarak karĢımıza çıkan Korsika orijinli Sahilçamının 

yerini, Akdeniz bölgesindeki plantasyonlarda Kızılçamın alması gerektiği kanaatine ulaĢılmıĢtır.  

 

Korsika orijinli Sahilçamında enine ve boyuna büyümelerle meteorolojik verilerin 

iliĢkilendirilmeye çalıĢıldığı ekofizyolojik değerlendirmeler sonucunda; gerek enine gerekse 

boyuna büyümeye iliĢkin parametrelerle çeĢitli meteorolojik veriler ve katsayılar arasında 

istatistiksel açıdan bir iliĢki bulunamamıĢ, ancak hazırlanan bireysel grafiklerle 

iliĢkilendirilmeler yapılabilinmiĢtir. Özellikle Fethiye örnekleme alanında, yaz sürgünü 

oluĢumuyla Q katsayı arasında %74‟e, yıllık halka geniĢliğiyle %60‟a ulaĢan bir uyum 

yakalanmıĢtır. Örnekleme alanlarına yakın meteorolojik istasyonlar yerine doğrudan örnekleme 

alanlarına ait meteorolojik verilerin varlığı durumunda bu oranların daha da yüksek olacağı 

Ģüphesizdir. Nitekim, çalıĢmalarında benzer sonuçları elde eden Karabulut (2005) ve Yıldırım 

(1992) tarafından da, aynı husus vurgulanmıĢtır.  

 

Akgül (2010) tarafından yağıĢlı ve az yağıĢlı biyoiklim sınıfındaki örnekleme alanlarında sıkça 

rastlanıldığı belirtilen yalancı halka ve polisiklizm oluĢumlarına örnekleme alanlarında ya hiç 

yada çok nadir rastlanılmıĢtır. Fethiye örnekleme alanında yalancı halka oluĢumu hiç 

görülmemiĢken, Tarsus örnekleme alanında görülme oranı yalnızca % 6‟dır. Değerlendirme 

sürecinde, yalnızca 2 kez ikinci yaz sürgünü oluĢumu gözlenmiĢtir. Yapılan meteorolojik 

değerlendirmeler, söz konusu polisiklik büyümelerin, örnekleme alanlarına ait yıllık toplam 

yağıĢ ve Q katsayısının en yüksek olduğu yıllara tekabül ettiğini ortaya koymuĢtur. Bu çalıĢma 

da görüldüğü üzere, zaman içersinde sürekli değiĢkenlik gösteren klimatik faktörler, diğer 

çevresel etkenlerin kısa vadede değiĢmediği göz önünde bulundurulursa, büyüme fonksiyonu 

üzerinde birinci derecede önemli bağımsız değiĢken olarak karĢımıza çıkmaktadır. Nitekim 

yapılan birçok çalıĢmada da bu durum ortaya konmuĢ ve vurgulanmıĢtır (Mauge ve diğ., 1976; 

Tufanoğlu, 2009; Karabulut, 2005; Köse ve diğ., 2008; Akkemik, 2004). 

 

Örnekleme alanlarında yıllık boy büyümesinin genel olarak tek (monosiklik) nadiren de iki 

sürgünden (bisiklik) meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla, her iki örnekleme alanında 
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da, yıllık boy artımı, bahar sürgünü tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Yaz sürgününün boy 

artımına katkısı, Fethiye örnekleme alanında %10, Tarsus örnekleme alanında ise ortalama 

%9‟dur. Ayrıca, Tarsus örnekleme alanında, polisiklizmin görüldüğü yıllarda boy artımının daha 

fazla olduğu belirlenmiĢtir. Bu durumda türlerin hızlı geliĢme özellikleriyle polisiklizm 

arasındaki iliĢkiyi de bir kez daha ortaya koymaktadır. 
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Özet 
Bu çalıĢmada, KahramanmaraĢ yöresinden temin edilen Thymbra spicata L., Thymus pubescens Boiss & 

Kotschy ex Celak. ve Satureja amani P.H. Davis kekik türlerinin uçucu yağ verimi ve uçucu yağ 

kimyasal bileĢimi üzerine yetiĢme ortamının (doğal ve kültür ortamı) etkisi incelenmiĢtir. Kekik türlerinin 

uçucu yağları clevenger aparatı ile su buharı destilasyon yöntemi ile elde edilmiĢtir. Elde edilen uçucu 

yağlar gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi (GC-MS) yardımıyla karakterize edilmiĢtir. Sonuçlar 

yetiĢme ortamının kekik türlerinin uçucu yağ veriminde ve kimyasal bileĢimi üzerinde etkili olduğunu 

göstermiĢtir. Ayrıca doğal ortamda yetiĢen kekik türlerinin uçucu yağ verimi kültür ortamında yetiĢen 

türlere göre daha yüksek bulunmuĢtur. 

 

Anahtar kelimeler: Kekik, doğal ortam, kültür ortamı, GC-MS, kimyasal bileĢim 

Abstract 
In this study, the effect of the growing habitat (natural and culture habitat) on the yields and chemical 

composition of the essential oil of thyme species Thymbra spicata L., Thymus pubescens Boiss & Kotschy 

ex Celak. and Satureja amani P.H. Davis obtained from the region of KahramanmaraĢ was investigated. 

Essential oils of thyme species were obtained by clevenger apparatus with water-vapor distillation 

method. Obtained essential oils were characterized by gas chromatography- mass spectroscopy (GC-MS). 

The results showed that the growing habitat was effective on the yield and chemical composition of 

essential oils of thyme species. Moreover, the yields of essential oils of thyme species cultivated in 

natural habitat were higher than those of thyme species in culture habitat. 

 

Keywords: Thyme, natural habitat, culture habitat, GC-MS, chemical composition 

 

1. Giriş 

Ormandan elde edilen tali ürünler, parfümeri, boya, ilaç, dericilik, tecrit malzemesi gibi endüstri 

kuruluĢlarının ham maddesini meydana getirmektedir. Türkiye'de üretilen odun dıĢı orman 

ürünleri reçine, sığla yağı, palamut, mazı, defne yaprağı, çamfıstığı, sumak, kestane, ıhlamur 

çiçeği, mahlep, meyan kökü ve keçiboynuzu vb. olarak sayılabilir (Palabıçak 2007).  

 

Kekik bitkisi Lamiaceae familyasında yer almakta olup, çimenlik tarla kıyılarında, orman 

kenarlarında, çayırlarda, güneĢ ve sıcak sevdiği için toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık ve 

dağlık bölgelerde yetiĢir. Kendine has bir kokusu olan kekik özellikle timol ve karvakrol adlı 

aktif maddeleri içerir. Kekik bitkisinin antimikrobiyal, sindirim uyarıcı, antispozmadik ve 

antioksidan etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle kekik uçucu yağında bulunan timol ve 

karvakrolün antimikrobiyal etkilerinin bulunduğu bilinmektedir (Ertürk ve ark., 2010). 

.  
Kekik önemli odun dıĢı orman ürünlerimizden birisi olup, ülkemiz dünya kekik ticaretinin 

yaklaĢık %70‟ini elinde tutmaktadır. Türkiye‟de “kekik” olarak tanımlanan Lamiaceae 

familyasına ait pek çok aromatik bitki türü bulunmasına rağmen, özellikle uçucu yağı karvakrol 

ve timol içeren türler „„kekik‟‟ olarak adlandırılmaktadır. Bu türler arasında Thymus, Origanum, 

Satureja, Thymbra ve Coridothymus cinsleri hem yayılıĢ olarak hem de ekonomik olarak büyük 

önem taĢımaktadır (Alma, 2010; Palabıçak, 2007).  
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Dünya ticaretinde „„Oregano‟‟ veya „„Origanum‟‟ adı altında Origanum türlerinden baĢka bazı 

Lippia ve Thymus türleri de bulunmaktadır. Avrupa ve Amerika‟da ekonomik öneme sahip 

fenolik türler: Türk kekiği (Origanum onites L.) , Yunan kekiği (Origanum vulgare L. spp. viridi 

(Boiss)Hayak), Ġspanyol kekiği (Coridothymus capitatus L. Hoffmann ve Link) ve Meksika 

kekiği (Lippia graveolens HBK) dir. Ancak hiçbir zaman Origanum onites L. türü tek baĢına 

ihraç edilmemektedir (Alma, 2010; Alma ve ark., 2011a).  

 

Ege ve Akdeniz Bölgesinden toplanan kekik türleri arasında Origanum onites (Ġzmir kekiği), 

Origanum majorana (beyaz kekik), Origanum minutiflorum (Sütçüler kekiği, endemik bir tür), 

Origanum syriacum var. bevanii, Thymbra spicata veya T. sintenisii (Zahter, Kara kekik, Sivri 

kekik), Satureja cuneifolia ve Coridathymus capitatus (Ġspanyol kekiği ) yer almaktadır. Birçok 

araĢtırıcıya göre „„Oregano‟‟ adı bir türden çok, tipik bir yaprak baharat aromasını nitelemede 

kullanılmalıdır (Alma ve ark., 2011b).  

 

Ülkemizden ihraç edilen kekiğin büyük bir kısmı doğadan toplanmaktadır. Ancak, doğadan 

toplama hem doğal florayı tahrip etmekte, hem de ürün istenilen kalitede olmamaktadır. 

Günümüzde doğal floranın korunması, standart materyal elde edilmesi için kekiğin kültüre 

alınması gündeme gelmiĢtir ( Bayram, 2006 ). 

 

Thymbra spicata L.,10-40 cm lik çalılardır. Çiçekli gövdeler yükseltici veya diktir, veya bazen 

basit dallıdır, geriye doğru eğilmiĢ tüyler gerçekte karĢılıklı durumludur. Yapraklar çizgisel 

tüysüz veya seyrek Ģekilde tabandan sınırsal tüylüdür. Çiçek yumurtamsı, dikdörtgenimsi ve dar 

uzun uçlu 1-8 cm olup genellikle yoğundur (Davis, 1988). Thymus pubescens Boiss & Kotschy 

ex Celak., küçük yapraklarının aksiyonel demetlerinin tamamı 2-9 cm olan çiçekli gövdelerinde 

bulunan dik olmayan dallar yatık olup odunsu bir çalıcıktır. Çiçekli gövdelerin yaprakları 5.5–

9.5*1.8–2.5 mm boylarında olup mızrağımsı olabilirler. Yapraklarda noktalar halinde yağlar 

bulundururlar. Satureja amani P.H. Davis, tabandan yılanvari odunsu yatık çalımsı bitkileridir. 

Gövdeler dallı, silindirik, yaprağımsı parçalı 5-10 cm olup tüylüdürler tüyler belirgin çoğunlukla 

0.1-2 mm dir (Davis, 1988). 

 

Bu çalıĢmada, KahramanmaraĢ ve Osmaniye bölgelerinde doğal olarak yetiĢen Thymbra spicata 

L., Thymus pubescens Boiss & Kotschy ex Celak. ve Satureja amani P.H. Davis üç farklı kekik 

türleri, kültür ortamında yetiĢtirildikten sonra, doğal ve kültüre kekiklerin uçucu yağ verimleri, 

yoğunlukları ve kimyasal içerikleri karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1. Materyal 

Thymbra spicata L. doğal kekik türü KahramanmaraĢ Tekir, Suçatı, Karasu, Topçalı kırsalı 

çamlık kesimlerinden toplanmıĢtır. Thymus pubescens Boiss & Kotschy ex Celak. doğal kekik 

türü KahramanmaraĢ Merkez Delihacılı Köyü - Aydoğdu geçidinden toplanmıĢtır. Satureja 

amani P.H. Davis doğal kekik türü KahramanmaraĢ Merkez Topçalı Köyü, Hökmerli, Çakallı 

obaları kırsallarından toplanmıĢtır. Kültür kekik türleri ise KahramanmaraĢ Tarım Ġl Müdürlüğü 

serasından temin edilmiĢtir. 
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2.2. Metot 

Kekik türlerinin uçucu yağ içeriği belirlenmeden önce rutubet tayini yapılmıĢtır. Belirli miktar 

hava kurusu örnekleri alınıp tartıldıktan sonra etüvde 103±2 ºC‟de sabit tartıma gelene kadar 

bekletilmiĢtir. Sabit tartıma gelen örnekler desikatörde 15 dk bekletildikten sonra tartılarak 

rutubetleri hesaplanmıĢtır. 

 

Uçucu yağ eldesi için, rutubeti belirlenen kekik örneklerinden yaklaĢık hava kurusu 20 g 

tartılarak clevenger cihazının balonuna kondu ve üzerine yaklaĢık 350 ml saf su ilave edildi. 

Tüm bağlantılar yapıldıktan sonra su buharı destilasyon yöntemi ile elde edilen uçucu yağların 

hacimleri ve ağırlıkları belirlenerek yoğunluk ve verim değerleri hesaplandı. 

 

Uçucu yağların kimyasal içerikleri Hewlett Packard GC-5890 II ile birleĢtirilmiĢ olan Finnigan-

MAT 8200 kütle spektroskopisi cihazı ile belirlendi. A SE-54 erimiĢ silika kapiler kolon 

(30m*0.25mm*0.25µm film kalınlığı) ve taĢıyıcı gaz olarak He (1.15 ml/dk) gazı kullanıldı. 

Kolon içerisine seyreltilmiĢ (1:10) 1 µL uçucu yağ enjekte edildi. Gaz kromatografi cihazının 

sıcaklığı 5 dk için 60 ºC de tutuldu ve 2 ºC/dk ısıtma hızı ile 260 ºC‟ye programlandı. Enjeksiyon 

sıcaklığı 250 ºC olarak ayarlandı. Kütle spektroskopisi 70 eV olacak Ģekilde ayarlandı (Alma ve 

ark., 2007). 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

Doğal ve kültür kekik türlerinin rutubet uçucu yağ hacmi, ağırlık ve yoğunluk değerleri Tablo 

1‟de verilmiĢtir. Tablo 1‟de görüldüğü gibi, doğal ortamda ve kültür ortamında yetiĢen kekik 

türlerinin yoğunluk değerleri Satureja amani P.H. Davis türü hariç aynı bulunmuĢtur. Satureja 

amani P.H. Davis türünde doğal ortamda yetiĢenin yoğunluğu kültür ortamında yetiĢene göre 

daha yüksek bulunmuĢtur. Bunun nedeni yetiĢme ortamının farklı olmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Kekik türlerinin uçucu yağ verimlerine bakılacak olursa doğal ortamda yetiĢen 

kekik türlerinin verimleri kültür ortamında yetiĢen türlere göre önemli ölçüde daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Uçucu yağ verimlerini etkileyen faktörler yetiĢme ortamı, toprak, 

yükseklik, sıcaklık vb. sayılabilir. Bu nedenle doğal ve kültüre kekik türlerinin yetiĢeme ortamı 

gibi faktörleri farklı olduğundan uçucu yağ verimleri de farklı bulunmuĢtur.  

 
Tablo 1. Doğal ve kültür kekik türlerinin verim ve yoğunluk değerleri 

Tür 

Uçucu bileĢik hacmi 

(ml) 

Rutubet  

(%) 

Ağırlık 

(g) 

Yoğunluk 

(g/ml) 

Doğal Kültür Doğal Kültür Doğal Kültür Doğal Kültür 

Satureja amani P.H. Davis 6.4 1.4 9.3 14.10 6.016 1.032 0.94 0.73 

Thymbra spicata L. 2.2 0.60 7.6 12.99 3.04 0.505 0.84 0.84 

Thymus pubescens Boiss 

& Kotschy ex Celak. 
1.5 0.50 6.5 11.97 2.45 0.476 0.95 0.95 

 

Tablo 2, 3 ve 4‟de sırasıyla Satureja amani P.H. Davis, Thymbra spicata L. ve Thymus 

pubescens Boiss & Kotschy ex Celak. doğal ve kültür türlerin GC-MS ile karakterize edilen 

uçucu yağ kimyasal içeriği verilmiĢtir. Tablo 2‟de görüldüğü üzere, doğal ve kültür ortamında 

yetiĢen Satureja amani P.H. Davis türünün uçucu yağ içeriği GC-MS cihazı yardımıyla %99.99 

oranında aydınlatılmıĢtır. Tablo 2 irdelendiğinde, doğal ve kültür ortamında yetiĢen türlerin 

uçucu yağ ana bileĢeni olarak karvakrol tespit edilmiĢtir. Karvakrol doğal türde %62.8, kültür 

olan türde ise %55.9 olarak tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 2. Satureja amani P.H. Davis doğal ve kültür kekik türlerinin kimyasal içeriği 

No BileĢen RT RI Doğal 

(%) 

Kültür 

(%) 

1 α -Thujene 7.26 25177 0.54 1.34 

2 α -Pinene 7.52 25199 1.86 1.56 

3 β -Pinene 9.56 25369 1.08 0.97 

4 Myrcene 10.59 25355 1.17 1.65 

5 α -Terpinene 11.88 25315 2.57 3.42 

6 Benzene, 1-methyl-4- 12.42 23309 6.47 --- 

7 Benzene, 1-methyl-4- 12.56 13316 0.98 --- 

8 γ -Terpınene 14.54 25353 21.56 24.6 

9 Carvacrol 30.46 35739 62.8 55.91 

10 Carvacryl Acetate 32.1 76230 0.42 0.29 

11 β-Bisabolene 35.97 89606 0.54 0.68 

12 13-Tetradecynoic acid, methyl  5.09 124126 --- 0.53 

13 Camphene 8.22 25359 --- 0.08 

14 1-Phellandrene 11.22 25002 --- 0.29 

15 δ 3-Carene 11.52 25250 --- 0.21 

16 Benzene , 1-methyl-4 12.49 23317 --- 2.69 

17 Sabinene 12.64 25370 --- 0.81 

18 Hexadecanic acid 46.68 141012 --- 3.04 

19 Cycloheptene, methyl- 48.72 10094 --- 0.17 

20 9- Oxabicyclo(6,1,0)nonane 48.81 18090 --- 0.12 

21 Trans - Caryophyllene 33.41 89252 --- 0.18 

22 Terpinen-4-ol 22.44 40552 --- 0.3 

23 Phenol, 2-methyl-5 31.57 35739 --- 1.15 

  Toplam    99.99 99.99 

 

Tablo 3‟de görüldüğü gibi, Thymbra spicata L. doğal ve kültür ortamda yetiĢen kekik türünün 

uçucu yağ kimyasal içerikleri tamamen aydınlatılmıĢ olup ana bileĢen olarak karvakrol tespit 

edilmiĢtir. Karvakrol doğal türde %42.72 iken kültür olan türde ise %72.57 olarak tespit 

edilmiĢtir.  

 
Tablo 3. Thymbra spicata L. doğal ve kültür kekik türlerinin kimyasal içeriği 

No BileĢen RT RI Doğal  

(%) 

Kültür  

(%) 

1 α-Phellandrene 7.5 25379 1.68 0.19 

2 α- Pinene 7.75 25199 1.13 0.48 

3 Camphene 8.42 25365 0.18 --- 

4 2- Beta - Pinene 9.82 25217 0.28 0.11 

5 Myrcene  10.87 25355 2.07 1.15 

6 α-perpipene 11.44 25379 0.31 --- 

7 β-Myrcene  11.72 24939 0.63 --- 

8 α-terpipene 12.17 25316 3.23 1.92 

9 Benzene ,1- methyl-4 12.86 26617 24.83 3.53 

10 Benzene ,1- methyl-4 12.94 23309 2.05 0.7 

11 γ- Terpinene 14.9 25353 17.31 13.36 

12 Trans-Beta-Ocimene 15.72 25361 0.18 --- 

13 α-terpipene 16.6 24988 0.15 --- 

14 Terpineol-4 22.7 40615 0.99 0.47 

15 Pulegone  26.55 38196 0.38 0.36 

16 Carvacrol 30.69 36068 42.72 72.57 

17 Trans-Caryophyllene 33.46 89252 0.86 2.24 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

884 
 

18 ( E )-4-(2- Methyl-4- 38.12 167342 0.2 --- 

19 9, 12-Octadecadienoic acid,  48.69 173624 0.46 --- 

20 7-Hexadecenoic acid methyl ester 48.8 151775 0.36 --- 

21 α-Thujene 7.49 25174 --- 1.11 

22 Phenol, 5-methyl-2- 30.31 35725 --- 0.3 

23 Phenol,2-methyl-5 31.66 35739 --- 0.95 

24 Bicyclo( (8.1.0.) jundec-3-ine2-ol 38.14 49450 --- 0.34 

25 1-Tert-Butyl_3, 3-dimethylcycloprop 48.7 17027 --- 0.12 

26 11-Acetoxy-2-undecene 48.79 97958 --- 0.1 

 Toplam    100 100 

 
Tablo 4. Thymus pubescens Boiss & Kotschy ex Celak. doğal ve kültür kekik türlerinin kimyasal içeriği 

No BileĢen RT RI Doğal 

(%) 

Kültür 

(%) 

1 α-Thujene 7.2 25177 0.93 --- 

2 α-Pinene 7.44 25368 1.05 0.98 

3 Camphene(2.2.1)heptane 8.1 25162 1.47 --- 

4 3 - Octanone 10.46 19478 3.07 0.25 

5 Benzene, 1-methyl-4- 12.4 23317 21.77 5.94 

6 1, 8 Cineole 12.7 40592 4.09 1.16 

7 γ -Terpinene 14.44 25026 1.78 5.77 

8 Trans-Sabinene Hydrate 15.4 40611 1.13 --- 

9 Pulogene 26.24 38196 2.25 0.34 

10 2,5-Cyclohexadiene-1, 4-dione 27.02 48801 8.44 --- 

11 Phenol, 5-methyl-2-2 30.12 35726 3.85 8.72 

12 Thymol 30.46 36178 45.01 --- 

13 Thymol2-(1-methylethyl)-5 31.04 36033 4.52 --- 

14 10-Undecyn-1-ol 37.95 53721 0.63 --- 

15 Thymol Methyl ether 30.45 36035 --- 1.02 

16 Carvacrol 30.79 36068 --- 60.65 

17 Trans- Caryophyllene 33.5 89240 --- 2.27 

18 Germacrene 35.27 89684 --- 0.09 

19 δ- Cadinene 36.56 89358 --- 0.19 

20 Caryophyllene Oxıde 38.15 106033 --- 0.46 

21 11-Dodecen-1-al 41.1 67253 --- 0.09 

22 Octadenoic acid 42.86 165442 --- 0.56 

23 p-Methyh-3-en-1-ol 45.07 40171 --- 0.11 

24 Trans -caran-trans-3-ol 45.62 40353 --- 0.17 

25 Thymol Methyl ether 26.94 49397 --- 0.22 

26 Bornyl Acetate 28.8 80904 --- 0.2 

27 Cis-Sabinene Hydrate 15.79 40612 --- 0.28 

28 Isoterpinolene 16.65 25084 --- 0.16 

29 Terpineol-4 22.78 40615 --- 1.2 

30 1,6-Cyclodecadiene 24.02 25134 --- 0.36 

31 Endo-Borneol 24.87 40400 --- 1.70 

32 Myrcene 10.91 25355 --- 1.26 

33 α-Phellandrene 11.48 25318 --- 0.16 

34 Geraniol formate 11.78 66186 --- 0.39 

35 α - Terpipene 12.2 25316 --- 1.7 

36 Camphene 8.45 25162 --- 0.78 

37 2- β -Pinene 9.86 25217 --- 0.29 

38 1-Phellandrane 7.53 24998 --- 1.62 

39 1-Phellandrane 12.92 25008 --- 0.91 

 Toplam    99.99 100.00 
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Tablo 4 incelendiğinde, Thymus pubescens Boiss & Kotschy ex Celak. doğal ortamda yetiĢen 

türün kimyasal ana bileĢeni timol (%45.01) tespit edilirken kültür ortamında yetiĢen türün uçucu 

yağ ana bileĢeni karvakrol (%60.65) tespit edilmiĢtir. Her iki ortamda yetiĢen türün kimyasal 

içeriği %99.99-100 arasında aydınlatılmıĢ olup, kimyasal içerikleri birbirinden oldukça farklı 

bulunmuĢtur. 

 

Doğal ve kültür ortamında yetiĢen türlerin uçucu yağlarının kimyasal içerikleri genel olarak 

incelendiğinde yetiĢme ortamına göre oldukça farklı olduğu görülmektedir. Ayrıca elde edilen 

sonuçlardan yetiĢme ortamının etkisinin uçucu yağların etken maddesini (ana bileĢen) 

değiĢtirebilecek düzeyde etkili olduğu GC-MS sonuçlarından çıkartılmaktadır.   

 

3. Sonuçlar ve Öneriler 

YetiĢme ortamının bazı kekik türlerinin uçucu yağ verimi ve kimyasal bileĢimi üzerine etkisi 

incelenmiĢ olup, oldukça ilginç kayda değer sonuçlar elde edilmiĢtir. Yapılan deneysel 

çalıĢmalar sonucunda, yetiĢme ortamının uçucu yağ veriminde önemli bir etkiye sahip olduğu ve 

üç kekik türü için doğal ortamda yetiĢen türlerin uçucu yağ verimi kültür ortamında yetiĢen 

türlere göre daha yüksek bulunmuĢtur. Aynı Ģekilde yetiĢme ortamının uçucu yağ kimyasal 

bileĢimi üzerine etkisine bakıldığında önemli sonuçlar elde edilmiĢtir. Doğal ortamda yetiĢen 

kekiklerin kimyasal içeriği ve etken maddelerinin miktarları kültür ortamında yetiĢen türe göre 

oldukça farklılıklar göstermiĢ olup, etken madde içeriği doğal ortamda yetiĢen türlerde daha 

yüksek tespit edilmiĢtir.  Thymus pubescens Boiss & Kotschy ex Celak.  kekik türü için oldukça 

dikkat çekici sonuçlar tespit edilmiĢ olup, doğal ortamda yetiĢen türün uçucu yağ içeriğinin ana 

bileĢeni timol olarak tespit edilirken kültür ortamında yetiĢen türün uçucu yağ ana bileĢeni 

karvakrol olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Sonuç olarak, bu çalıĢma yetiĢme ortamının bazı kekik türlerinin uçucu yağ verimi ve kimyasal 

bileĢimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiĢtir. Kekik uçucu yağ bileĢimi 

araĢtırılırken yetiĢme ortamının dikkate alınması gerekmektedir. Kekik türlerinin uçucu yağ 

üretimi için kültür ortamında yetiĢtirilmesi isteniyorsa uçucu yağ verimi ve kimyasal 

bileĢimindeki farklılıkların dikkate alınması önerilebilir.  
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Özet 

“Sürdürülebilirlik” kavramı son yılların küresel yaklaĢımı olarak tüm sektörlere damgasını vurmuĢtur. 

Türkiye‟de de bu yaklaĢımın ulusal ekonominin hemen hemen tüm sektörlerine yerleĢtiği söylenebilir. 

Bunlardan biri de Turizm sektörüdür. Uygulama sonuçlarına bakıldığında sürdürülebilir turizm için 

sağlıklı peyzaj politikası ve peyzaj yönetiminin ön koĢul oluĢturdukları görülebilir. Ülke bazında ele 

alındığında, sahip olduğu peyzaj potansiyelini doğru politikalar ve yönetim anlayıĢı ile yöneten ülkeler 

ulusal turizm sektörünün sürdürülebilirliğini önemli ölçüde güvence altına almıĢ olmaktadır. Doğa 

kullanma konusunda toplumsal bilinçteki olumlu geliĢmeler, doğanın koruma öncelikli kullanımı 

yönünde oluĢturulan küresel politikalar Turizmin geliĢme sürecindeki talep değiĢimlerini kitle 

turizminden doğa tabanlı turizme (öncelikle de ekoturizme) doğru yönlendirmiĢ durumdadır. Söz konusu 

değiĢim ve geliĢmeler, sürdürülebilir turizmin peyzaj politikaları ve peyzaj yönetimleri ile yoğun 

etkileĢim içinde olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye‟de ki uygulama örnekleri, politik 

yaklaĢım ve yönetim anlayıĢı, olması gereken bilimsel ölçütler çerçevesinde irdelenerek ortaya çıkan 

sorunların çözümüne yönelik öneriler oluĢturulmuĢtur. 

 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir turizm, ekoturizm, peyzaj politikası ve yönetimi 

 

Abstract  

“Sustainability” concept has come into prominence for all the sectors as a global approach for the last 

years. It could be mentioned that this approach has been adopted approximately in all sectors of Turkish 

national economy. One of these sectors is tourism sector. When examining the implementation results it is 

understood that landscape policy and landscape management are the prerequisites for sustainable tourism. 

The countries, that manage their landscape potential in accordance with confident policies and 

administration approaches, have assured the sustainability of national tourism sector substantially.  On the 

other hand the demands have had changed from mass tourism to nature-based tourism (especially 

ecotourism) by the effects of social awareness development about natural resources and also global 

policies on nature conservation. Aforementioned changes and developments show the deep interaction 

between sustainable tourism, landscape policies and landscape management.  In this context, 

implementation examples, political and administrative approaches are investigated within the scope of 

scientific criteria and also some suggestions are presented for solving the determined problems. 

 

Keywords: Sustainable tourism, ecotourism, Landscape policy and management 

 
1. Giriş 

Dünyamızdaki küresel geliĢmeler incelendiğinde bazı alanlardaki toplumsal talep değiĢimlerinin 

diğerlerine göre daha öne çıktığı görülebilir. Söz konusu alanlardan biri de “Turizm”dir. 

Özellikle yakın geçmiĢteki küresel yaklaĢımlarda daha da açık görülen bu değiĢimler, ilgi 

alanlarında politikaların yeniden gözden geçirilmesini, yeni hedefler, yeni amaç ve araçların 

devreye sokulmasını gerektirmektedir. 

 

GeliĢim sürecinde ortaya çıkan yeni turizm çeĢitleri (soft turizm, yeĢil turizm, doğa tabanlı 

turizm, agroturizm, kırsal turizm, botanik turizmi, SPA turizmi vb.) ve sorunlar, yalnızca turizm 

sektörünü değil, iliĢkili diğer sektörleri de değiĢik oranlarda etkilemektedir.  
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Sürecin önemli bir özelliği de yeni kavramların bolca üretilmesidir. Bunların baĢında 

sürdürülebilirlik kavramı gelmektedir. “Sürdürülebilirlik” kavramı son yılların küresel yaklaĢımı 

olarak tüm sektörlere damgasını vurmuĢtur. Türkiye‟de de bu yaklaĢımın ulusal ekonominin 

hemen hemen tüm sektörlerine yerleĢtiği söylenebilir. Bunlardan biri de Turizm sektörüdür. 

 

Dünyada “sürdürülebilirlik” konusunda günümüzde en çok benimsenen küresel yaklaĢımın en 

üst ve son noktasında “sürdürülebilir kalkınma” bulunmaktadır. BaĢka bir deyiĢle bilimsel 

anlamda, ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu‟nca hazırlanan ve 

“Brundtland Raporu” olarak tanınan raporda tanımlanmıĢ olan sürdürülebilir kalkınma, her 

Ģeyden önce sektörel değil ülke bazında bütüncül bir anlam taĢımaktadır. 

 

Bugünün toplumsal gereksinimlerini gelecek kuĢakların gereksinimlerinden ödün vermeden 

karĢılayan kalkınma diye tanımlayabileceğimiz sürdürülebilir kalkınmanın en önemli destekçileri 

ve taĢıyıcılarının baĢında (sürdürülebilir kalkınmanın ve turizmin olmazsa olmazları) 

“sürdürülebilir kırsal kalkınma”, “sürdürülebilir turizm”, “doğa tabanlı turizm” (ekoturizm baĢta 

olmak üzere diğerleri) ve ormancılık sayılabilir. 

 

Belirtilen iliĢki zinciri ülkelerin doğal peyzaj potansiyeli yapısında yer almaktadır. 

Uygulamalarındaki temel amaç ise ulusal boyutta sürdürülebilir kalkınmaya destek vererek 

gerçekleĢmesini sağlamaktır. 

 

Bu konulardaki küresel geliĢmeleri de dikkate alarak Ģu yorumu yapabiliriz: 1-GeliĢmekte olan 

ülkelerde veya ülkelerin geri kalmıĢ bir bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleĢtirebilmek 

için öncelikli kullanılması gereken araçlar, sürdürülebilir kırsal kalkınma, sürdürülebilir turizm 

ve ekoturizm olmalıdır. 2-Bunların gerçekleĢtirilebilmesi için de o ülkede sağlıklı bir “peyzaj 

politikası” ile “peyzaj yönetimi”nin varlığı ve uygulanması gereklidir. 

 

2. Sürdürülebilir Turizm, Ekoturizm, Peyzaj Politikası ve Yönetimi 

Yeni kavramlar ve yeni kullanım tipleri yönünden ortaya çıkan çeĢit zenginliği ilgili alandaki 

karar verme, politika oluĢturma ve uygulamalarda yanlıĢ algılama, yorumlama ve planlama 

hatalarına yol açabilmektedir. Bu nedenle gündemde olan ve yukarıda değinilen kavramların 

tanımlanması, konuyla ilgili irdeleme ve değerlendirmeler açısından gerekli ve yararlı olacaktır. 

 

Ġncelendiğinde, sürdürülebilirlik kavramının temel felsefesinde var olan doğal çevre ve doğal 

kaynakların (doğal peyzaj, kırsal peyzaj özellikleri, biyolojik çeĢitlilik, yabanıl yaĢam 

zenginlikleri, her türlü yeraltı ve yer üstü kaynakları vb.) koruma öncelikli kullanımı, çekirdek 

ilkeyi oluĢturmaktadır. En önemli yapısal özelliklerinin baĢında zor yenilenebilen veya tahrip 

edildiğinde özgün haline dönüĢtürülemeyen doğal çevre ve doğal kaynakların çeĢitli sektörlerce 

ve doğrudan toplum tarafından kullanılırken “Sürdürülebilirlik” yaklaĢımının önde yer alması, 

irdelemeye gerek olmayan, bilimsel temeli olan bir doğrudur (Akesen, 2009) 

 

Türkiye‟de de bu yaklaĢımın ulusal ekonominin hemen hemen tüm sektörlerince benimsendiği 

söylenebilir. Bunlardan biri de Turizm sektörüdür. Uygulama sonuçlarına bakıldığında 

sürdürülebilir turizm sürdürülebilir kalkınma için önemli bir araç oluĢturmaktadır. Sürdürülebilir 

turizm için de peyzaj politikası ve peyzaj yönetiminin ön koĢul oluĢturdukları görülebilir. 

Sürdürülebilir turizm kavramını biraz daha ayrıntılı inceleyecek olursak, öne çıkan farklı 

yanlarını Ģöyle özetleyebiliriz (WTO, 2002; Çakılcıoğlu, 2002): 
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Turizm amaçlı kullanılan doğal, tarihi ve kültürel kaynaklardan üretilen toplumsal yararın, salt 

bugün için değil gelecekteki kullanımlar içinde garanti altına almak, 

 

Turizm sektöründeki geliĢimi yararlanılan kaynaklarda ve turistik bölgelerde çevresel, sosyo-

kültürel sorunlar yaratmayacak biçimde planlamak, uygulamak ve yönetmek, 

 

Doğal çevre baĢta olmak üzere her türlü çevre kalitesinin geliĢimine ve sürdürülmesine özen 

göstermek, 

 

Turizm amaçlı kullanılan kaynaklarda, turizm merkezlerinde, turizm bölgelerinde yüksek oranlı 

kullanıcı doyumu, pazarlama ve iyi tanınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

 

Sürdürülebilir turizmin özetlenen özellik ve ilkelerini en iyi biçimde karĢılayan doğa tabanlı 

turizm tipi ise “ekoturizm”dir. Ġlgili literatür incelendiğinde 1987 yılından günümüze çeĢitli 

yazarlar tarafından tanımlanmıĢ olan ekoturizm kavramında doğa temelli olma, doğal ve kültürel 

değerleri doğrudan ya da dolaylı koruma, yerel halka katkı sağlama temel ögeler olarak öne 

çıkmıĢtır (Kurdoğlu, 2008). Bunun yanı sıra sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve doğa tabanlı 

turizm kavramlarının zaman zaman eĢ anlamlı kullanıldıkları da bilinmektedir (Page ve 

Dowling, 2002). Özetlemek gerekirse, günümüzün koruma öncelikli doğa ve doğal kaynak 

kullanma yaklaĢım ve anlayıĢının en olumlu örneklerini ekoturizm yapısında görmek 

mümkündür (Atakan ve ark., 2008). 

 

3. Türkiye İrdelemesi ve Sonuç 

Ulusal peyzaj potansiyeli ve yapısal özellikleri ülkeden ülkeye doğal olarak farklılıklar 

göstermektedirler. Ancak, ulusal peyzaj potansiyelindeki doğal peyzaj payının fiziksel ve 

iĢlevsel yönlerden öne çıkması ülkelerin sıkça rastlanan ortak özelliklerindendir. Buna göre, 

ülkelerin sürdürülebilir turizmdeki baĢarısının her Ģeyden önce ulusal doğal peyzaj bütünlüğünün 

doğru politikalar ile doğru yönetilmesine bağlı olduğu öne sürülebilir. 

 

Bu bağlamda Türkiye‟deki görüntüyü olması gereken bilimsel ölçütler ve benimsenmiĢ küresel 

yaklaĢımları da göz ardı etmeden irdeleyecek olursak Ģunları söyleyebiliriz: 

 

Bilindiği gibi ülkemizin % 27,22‟lik alanı orman rejimi içindedir. Bu alanın % 19‟luk bölümü de 

Akdeniz Bölgesi‟nde yer almaktadır. 

 

Öncelikle olması gerekenler yönünden bakıldığında ülkemiz, doğal, tarihsel, kültürel varlık 

zenginliği ve çeĢitliliğiyle yüksek turizm arz potansiyeline sahiptir. Bu potansiyel bütününde 

ekoturizmin çok önemli payı bulunmaktadır. 

 

Sürdürülebilir turizm yaklaĢımının uygulamadaki en önemli aracı olan ekoturizmin gereksinim 

duyduğu ulusal korunan alan sistemimiz içinde Ģu anda 897.657 Ha.lık alan kaplayan 41 ulusal 

park, 790.474 Ha.lık alan kaplayan 30 doğa parkı, 46.575 Ha.lık alan kaplayan 31 doğayı 

koruma alanı, 5.286 Ha.lık alan kaplayan 105 doğa anıtının yanı sıra, gelecekte planlanarak 

toplumun kullanımına sunulacaklarla birlikte kalite ve kantite açısından çok yüksek bir 

ekoturizm  potansiyelinin bulunduğu söylenebilir (Akesen, 2009). 

 

Ancak, ilk bakıĢta nitel ve nicel yönden yüksek görülen söz konusu potansiyel bilimsel ölçütler 

ve küresel yaklaĢımlar açısından irdelendiğinde ortaya umut verici bir tablo çıkmamaktadır. 

Bunun en baĢta gelen nedeni, ülkemizde çoğu konuda olduğu gibi ulusal korunan alanlarımızın  
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ayrılması ve sonrası süreçte siyasi kararların bilimselliğin, olması gerekliliğin, toplumsal yararın 

önünde gelmesidir. 

 

Özetle, Türkiye sürdürülebilir turizm yaklaĢımının gereksinim duyduğu doğal peyzaj 

potansiyeline her yönüyle üst düzeyde sahiptir. Ne var ki, bu alt yapıdan gerçekçi ve bilimsel 

ölçülerde hizmet üretimi yapılmamaktadır. 

 

Bir diğer önemli konu da “Türkiye sürdürülebilir turizm yaklaĢımını benimsemiĢ turizm 

politikasına, bunun yanı sıra turizm sektörüne alt yapı üretimi ile destek sağlayan (örneğin 

ormancılık politikası, çevre politikası, korunan alanlar politikası ve peyzaj politikası gibi) 

politikalara sahip midir?” sorusunun yanıtıdır. 

 

Kağıt üzerinde bakıldığında bu soruya evet yanıtı verilebilir. Gerçekten konuyla ilgili küresel 

geliĢmelerin dıĢında kalmayan Türkiye süreç içinde doğal çevrenin korunması ve geliĢtirilmesi, 

doğal ve kültürel değerlerin, doğal peyzajın korunması vb. birçoğu sürdürülebilir turizm ve 

ekoturizmin temel altyapısını oluĢturan konularda uluslararası sözleĢmelere imza atmıĢ, taraf 

olmuĢtur. 

 

Bunlardan biri 20 Ekim 2000 tarihinde Floransa‟da imzalanan 10.06.2003 tarihinde de TBMM 

tarafından 4881 nolu Kanun ile onaylanan “Avrupa Peyzaj SözleĢmesi”dir. SözleĢme günümüz 

ve geleceğe yönelik küresel turizm anlayıĢı yönünden önemli içeriğe sahiptir. 

 

SözleĢmede Peyzajın kültürel, ekolojik, çevreyle ilgili ve sosyal alanlarda, önemli bir kamu 

yararı rolü olduğu, ekonomik etkinlikler için elveriĢli ve korunması, yönetimi ve planlamasının 

iĢ olanağı yaratılmasına katkı sağlayabilecek bir kaynak oluĢturduğu dile getirildikten sonra, 

çeĢitli sektörlerde ve dünya ekonomilerindeki geliĢmelerin yanı sıra turizm ve dinlenmedeki 

geliĢmelerin de peyzaj ile yoğun etkileĢim içinde olduğu vurgulanmıĢtır. 

 

SözleĢme maddeleri arasında taraf ülkelerin kendi ulusal politikaları içinde peyzaj üzerinde 

doğrudan veya dolaylı etkisi olabilecek politikalara peyzajın korunması, gelecek kuĢaklara devri, 

kalitesinin geliĢtirilmesi vb. konuların katılması yükümlülüğü getirilmiĢtir. Tüm bunlar büyük 

ölçüde doğal peyzaj zenginliklerini kullanan turizm sektörünü doğrudan ilgilendirmektedir 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). 

 

Aslında Türkiye, Turizm Stratejisi 2023 ile yukarıda ana hatlarıyla belirtilen küresel yaklaĢımı 

ve eğilimleri, ülkemizin ekoturizm yönünden zengin bir potansiyele sahip olduğunu, Türkiye‟nin 

gelecekteki turizm politikalarında ekoturizmin iĢlevsel önderliğini algılamıĢ görünmektedir.  

 

Ancak, konu çok disiplinli bir konudur. Dolayısıyla birden fazla politikanın rekabetçi değil 

birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyici anlayıĢına gereksinim duymaktadır. 

 

Bu alanda oluĢturulacak kısa ve uzun döneme yönelik strateji ve politikalarda öncelikle Ģu 

noktalara dikkat edilmesi, ülkemiz sürdürülebilir turizm anlayıĢı ve ulusal doğal peyzaj 

potansiyelimizin geleceği açısından önem taĢımaktadır: 

 

Politik karar vericiler bilimsel ölçütlere ve gerçeklere değer vermeli, aykırı davranmamalıdırlar. 

 

Günümüz küresel anlayıĢında ülkelerin gerçek zenginlikleri sahip oldukları biyolojik çeĢitlilik, 

doğal çevre kalitesi, doğal peyzaj zenginlik ve güzellikleri gibi standartlar ile ölçülmektedir. Bu  
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nedenle turizm sektörünün hizmet üretiminde aynı ölçüleri kullanmadığı öncelikli amacının kar 

olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 

 

Öte yandan ülkemizde doğanın ve doğal kaynakların korunması ve korunan alanların yönetimi 

bugün için kamu hizmeti ağırlıklıdır. Söz konusu altyapıyı kullanan turizm sektörü ise özel 

sektör ağırlıklıdır. Doğa tabanlı turizm yönünden değerlendirildiğinde arz-talep felsefesinde 

ortaya çıkan çeliĢki özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarımızdaki doğal peyzaj zenginlikleri üzerinde 

giderilemeyecek zararlara yol açmıĢtır. 

 

Ulusal zenginlik ve değerlerimizin bir kesim veya sektöre ait olmadığı bugün yaĢayan ve 

kullananlara da ait olmadığı, gelecek kuĢakların haklarına saygı gösterme yükümlülüğümüz 

olduğunu toplum olarak unutmama noktasına bir an önce geldiğimizde sorunların önemli bölümü 

çözüme kavuĢacaktır. 
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Özet 

AhĢap yenilenebilir bir malzeme olmasının yanı sıra, çevre dostu olarak ele alınmakta ve iĢlenme 

giderleri diğer malzemelerden daha düĢük olmaktadır.  Ayrıca, ahĢap malzemenin sera etkisi olarak 

bilinen “küresel ısınma” tehlikesini bertaraf etmeye yönelik “karbon depolama” özelliği de 

bulunmaktadır. AhĢap malzemenin bütün bu olumlu özellikleri, onu çevre odaklı üretim ve sürdürülebilir 

kalkınma kapsamında çok önemli bir mühendislik malzemesi haline getirmektedir. Sürdürülebilir 

kalkınma, ekonomik kalkınmanın çevreye zarar vermeden sağlanması gerektiğine dikkat çeken bir 

kavramdır. Sürdürülebilir kalkınmada; karbon pazarları, karbon depolama, karbon ayak izi, enerji 

tüketimi, sera gazı salımı gibi kavramlar önem kazanmakta ve herhangi bir hammaddenin ve/veya ürünün 

sözü geçen kavramlar kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu bildiride, bir hammadde 

kaynağı olarak ahĢap malzemenin karbon depolama özelliği ayrıntılı olarak irdelenmiĢ ve ahĢap 

malzemeden üretilen ürünlerin karbon ayak izi değerlerinin ahĢabın yerine kullanılan diğer malzemelerle 

karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Öte yandan, yaĢam döngüsü analizi yöntemi kapsamında, ahĢabın diğer 

alternatif malzemelere karĢı sağladığı çevresel üstünlük ele alınmıĢtır. Son olarak, ülkemiz orman ürünleri 

endüstrisinin, ahĢabın sürdürülebilir kalkınmadaki gücünü önceleyen bir ürün konumlandırma stratejisini 

nasıl hayata geçirebileceği tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, AhĢap, Karbon depolama, Karbon ayak izi. 

 
Abstract 

Besides wood is being renewable materials, it is regarded as environmental friendly and processing of the 

same is cheaper than any other material. In addition, wood has carbon sink effect that directed towards 

overcoming global warming danger known as greenhouse effect. These positive properties of wood make 

it very important engineering material in scope of environmentally effective production and sustainable 

development. Sustainable development is a term that refers to meeting the needs of the economical 

growth without compromising the needs of environment protection. The concepts such as carbon markets, 

carbon storage, carbon footprint, energy consumption, greenhouse gas emission are considered to be 

important issues within sustainable development. On the other hand, assessment of any raw material 

and/or product within the scope of these concepts becomes a current issue. In this paper, carbon sink 

effect of wood as a raw material source are discussed in detail and, the carbon  footprint values of wooden 

products are compared to those of the other replacement materials of wood. In addition, the 

environmental superiority of wood in comparison to the other materials is considered within the scope of 

life cycle analysis method. Finally, it is discussed that the forest products industry of our country how to 

realize the product positioning strategy that gives the power of wood within sustainable development 

priority.  
 

Key words: Sustainable development, Wood, Carbon storage, Carbon footprint. 
 

1. Giriş 

AhĢap malzeme; ağırlığına oranla yüksek dirence sahip olması; ısı, elektrik ve ses yalıtımına 

olanak sağlaması; yanma olayında örneğin çeliğe göre sergilediği üstünlük; estetik ve görünüm 

özelliklerinin tercih edilmesi; kolay iĢlenmesi; iĢlenme maliyetinin kendisine alternatif 

maddelerden daha az olması gibi bir dizi avantaja sahiptir. Buna ilaveten, ahĢabın üç altın 

özelliği daha bulunmaktadır ve bu özelliklerin üç temel küresel sorunun çözümüne getirebileceği 

önemli katkılar söz konusudur: 
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1) Yenilenebilir olması (hammadde sorununa çözüm), 

2) ĠĢlenirken çevreyi az kirletmesi (çevre kirliliği sorununa çözüm), 
3) ĠĢlenirken az enerji gerektirmesi (enerji darboğazı sorununa çözüm). 
 

Yukarıda sayılan bütün bu olumlu özelliklerden baĢka, ahĢap malzemenin sera etkisi olarak 

bilinen “küresel ısınma” tehlikesini bertaraf etmeye yönelik “karbon depolama” özelliği de 

bulunmaktadır. Diğer yandan, insanoğlunun var oluĢundan beri kullandığı ahĢap malzeme bu 

yönüyle bütün özellikleri çok iyi bilinen bir materyal olmasının yanı sıra; günümüz teknolojik 

geliĢmelerinin odağında ”yenilikçiğe” (inovasyon) son derece uygun bir hammadde olma 

niteliğine sahiptir (Yıldız, 2008).  

 

Bununla birlikte, ahĢap malzemenin her materyalde olduğu gibi sakıncalı bazı özellikleri de 

bulunmaktadır. Mantar, böcek, termit gibi biyolojik zararlı etmenlerce tahrip edilebilmesi, 

rutubet alıp vererek boyutlarını değiĢtirebilmesi (çalıĢması), düĢük sıcaklıklarda tutuĢabilmesi ve 

özelliklerinin her yönde aynı olmaması sayılabilecek belli baĢlı sakıncalı özellikler arasındadır. 

Ancak, söz konusu sakıncalı yönlerin giderilmesine yönelik çok sayıda araĢtırma-geliĢtirme 

faaliyeti yapılmıĢ olup; bunların sonucunda ahĢap,  her yönüyle mükemmel bir yapı malzemesi 

haline gelmiĢ bulunmaktadır (Yıldız, 2008). 

 

Bu bildiride, öncelikle ahĢap malzemenin karbon depolama özelliği ayrıntılı olarak ele alınmıĢ 

ve ahĢap malzemeden üretilen ürünlerin karbon ayak izi değerlerinin ahĢabın yerine kullanılan 

diğer malzemelerle karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.  Daha sonra, yaĢam döngüsü analizi yöntemi 

kapsamında, çeĢitli ahĢap malzeme türlerinin seçenek oluĢturan diğer malzemelerle çevresel 

ölçütler bakımından karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Son olarak, ülkemiz orman ürünleri 

endüstrisinin, ahĢabın sürdürülebilir kalkınmadaki gücünü önceleyen bir ürün konumlandırma 

stratejisini nasıl hayata geçirebileceği tartıĢılmıĢtır. 

 

2. Sürdürülebilir Üretim ve Kalkınma Kavramı  

Dünyanın pek çok ülkesinde benzer Ģekilde ortaya çıkan çevre sorunlarının temelinde ekonomi 

ve çevre arasındaki dengesizlik yatmaktadır. Ġnsanoğlu bir yandan hızla geliĢen bilim, teknoloji 

ve sanayi ile ekonomik açıdan yaĢam kalitesini yükseltirken, diğer yandan da doğaya zarar 

vermektedir. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik kalkınmanın çevreye zarar vermeden 

sağlanması gerektiğine dikkat çeken bir kavramdır. Bu kavramın temelleri 1987 yılında Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu‟nun hazırladığı Ortak Geleceğimiz Raporu‟nda atılmıĢtır. 

Sürdürülebilir kalkınma, bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 

karĢılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın karĢılayabilen kalkınmadır. Bu yaklaĢımla; doğal 

kaynaklar verimli kullanılarak,  atıklar azaltılarak, kaynakların tekrar kullanımı sağlanarak 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verilecek ve çevrenin sürekli Ģekilde korunması sağlanmıĢ 

olacaktır. Sürdürülebilir kalkınma sadece çevre korumanın ön plana çıktığı bir kalkınma 

anlayıĢını ifade etmemekte, kalkınmaya iliĢkin bütün ekonomik, finansal, ticari ve endüstriyel 

politikaların, büyümeyi; ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan sürdürülebilir kılmak amacıyla 

uyumlaĢtırıldığı bir süreç olmaktadır  (Yıldız, 2008).  

 

2.1  Sürdürülebilir Üretim ve Kalkınmada Ahşabın Rolü 
Sürdürülebilir kalkınma kavramıyla orman ürünleri endüstrisi (OREN) sektörü arasındaki 

bağlantıyı irdelemeden önce; en geniĢ anlamıyla OREN sektörünü ġekil 1‟de verilen grafik 

gösterim yoluyla tanımlamak yerinde olacaktır (Yıldız, 2008).   
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ġekil 1. Orman ürünleri endüstrisi sektöründe hammadde kaynakları, diğer arz edicilerden sağlanan 

girdiler ve nihai tüketiciye sunulan ürünler. 

 

ġekil 1‟de gösterilen üretim iliĢkileri bakımından ele alındığında da görüleceği gibi, orman 

ürünleri endüstrisi sektörü; (1) sürdürülebilir bir toplum anlayıĢında anahtar rol oynaması, (2) 

yenilenebilir orman kaynaklarının “süresi uzatılmıĢ kullanımını” besleyen rekabetçi, yenilikçi ve 

bilgiye dayalı bir sektör olma potansiyeli ve (3) biyolojik tabanlı, müĢteri odaklı ve küresel 

rekabetçi olma yolunda geliĢen günümüz ekonomik yapısına birebir uyum sağlaması nedeniyle  

çevreye zarar vermeyen “sürdürülebilir kalkınma” anlayıĢına yatkın bir nitelik arz etmektedir 

(Yıldız, 2008). 

 

Toplum modelini iyileĢtirmek ve çevreyi koruma zorunluluğu ile ekonomik büyüme amacını 

barıĢtırmak biçiminde tanımlanabilen sürdürülebilir toplum yaratma felsefesi kapsamında, 

OREN sektörü bir anlamda kendiliğinden ön plana çıkmaktadır. Çünkü,  sürdürülebilir bir 

toplum, ancak, orman gibi sürdürülebilir doğal kaynakları dengeli bir Ģekilde değerlendirebilen 

sektörlerin öncülüğünde ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte, OREN sektörünün karĢı karĢıya 

kalacağı kilit değiĢim öğelerinin baĢında, iklim değiĢikliklerini ve bunun olumsuz sonuçlarını 

hafifletmede topluma yardımcı olmak gelmektedir. Bir yandan yenilenebilir olma özelliği ile 

diğer hammaddelerden önemli ölçüde farklılaĢan odun hammaddesinin devamlılığını güvence 

altına almak, diğer yandan bunu yaparken ormanların öbür iĢlevlerini ve biyolojik çeĢitliliği 

korumak sektörden beklenen ikinci önemli unsurdur. Bunun için “sürdürülebilir ormancılık 

yönetimi” temel argümandır (Yıldız, 2008). Bu bağlamda; ormanların yeryüzünün yaklaĢık 

olarak üçte birini kapladığı, karasal biyolojik çeĢitliliğin dörtte üçünü barındırdığı ve karasal 

karbon havuzlarının yaklaĢık yarısını oluĢturduğu unutulmamalıdır. Diğer yandan; 

ormansızlaĢma, orman bozulması ve ormanlardaki diğer değiĢimlerden kaynaklanan emisyon, 

küresel sera gazı emisyonlarının yaklaĢık olarak %17,4‟ünü oluĢturmaktadır (OGM, 2007). 

  

2.1.1 Ahşabın Karbon Depolama Özelliği ve Küresel Isınma 

1997‟de imzalanan Kyoto Protokolü; insan kaynaklı, sera etkisi yaratan ve küresel ısınmaya 

sebep olan gazların hedef değerlerin altında olmasını talep etmektedir. Sera etkisi yaratan 

gazların ve özellikle karbondioksitin (CO2) indirgenmesi; öncelikle bu gazların emisyon 

miktarlarının azaltılmasıyla ve karbon depolayıcılar tarafından absorbe edilmesiyle mümkündür.  
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Hem ormanlar hem de ahĢap malzemeler bu anlamda çok önemli bir rol oynamaktadır (Yıldız, 

2008). 

 

Dünyada farklı formlarda ve farklı yerlerde karbon bulunmaktadır: suda çözünmüĢ olarak göl, 

deniz ve okyanuslarda; bitki ve hayvanlarda biyokütle içinde; çoğunlukla CO2 formunda  

atmosferde ve kireç taĢı/kömür gibi kayaç yapılarda. Bu formlar ve yerler arasında -karbon 

miktarı bakımından- meydana gelen düzenli değiĢime ise karbon döngüsü denilmektedir. Karbon 

döngüsü içersinde, özellikle CO2 formundaki karbonu absorbe edebilen ve depolayabilen 

elementler karbon depolayıcılar olarak adlandırılmaktadır. Böylece, karbon depolayıcılar küresel 

ısınmanın temel sebebi olan atmosferdeki karbon miktarını azaltmaktadır. Temel karbon 

depolayıcılar okyanuslar ve biyokütle, yani ormanlar ve bitkilerdir. Atmosferdeki karbon miktarı 

her yıl yaklaĢık olarak 3300 milyon ton artmaktadır. Bu artıĢın kaynakları ve atmosferik 

karbonun temel dağılımı ġekil 2‟de görülmektedir (Yıldız, 2008).  

 

Bir karbon deposu olarak ahşap malzeme.- Bilindiği gibi ağaç büyürken fotosentez 

reaksiyonu yoluyla, atmosferden CO2‟i absorbe etmekte ve onu organik yapısı içinde karbon 

olarak sabitlemekte; ayrıca, bu süreçte atmosfere oksijen (O2) vermektedir (ġekil 3). Eğer 

ormancılık faaliyetleri iyi yönetilirse, hasat edilen tomruk hammaddesi karbon depolamaya 

devam eden katma değeri yüksek ahĢap ürünlere dönüĢecektir. Bu arada, daha fazla miktarda 

ağaçlandırma yapılmasıyla karbon depolama süreci devam ettirilmiĢ olacaktır. Günümüz 

rakamlarıyla, Avrupa ormanlarında depolanan karbon miktarı 9522 milyon ton olup, bu rakam 

her yıl 116 milyon ton civarında artmaktadır. Rusya ormanlarında ise depolanan karbon miktarı 

37000 milyon ton olup, yıllık artıĢ 440 milyon ton seviyesindedir (Yıldız, 2008). 

 

AhĢap ürünlerin ağaç gibi karbon absorbe etme özelliği yoktur, ancak ahĢap ürünler 

kullanıldıkları sürece bünyelerinde bulunan karbonu depolamaya devam ederler. Bu karbon 

depolama iĢlevi ahĢap ürünün birinci kullanım, ikinci kullanım, geri dönüĢüm ve yanma ve/veya 

çürüme sonucu oluĢan baĢa dönüĢ (recovery) süreçleri boyunca devam eder. Odun kütlesinin 

yaklaĢık %49‟u karbondur. Bu bağlamda, ne kadar çok ahĢap ürün kullanılırsa o oranda daha 

fazla miktarda karbon depolanmaya devam edecek, dolayısıyla, ahĢap ürünler küresel ısınmanın 

azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Örneğin, Avrupa‟da günümüzde kullanılan ve satıĢ 

için bekleyen ahĢap ürünler stok miktarının 60 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir (Yıldız, 

2008).  

 

 
 
ġekil 2. Atmosferdeki karbonun temel dağılımı ve yıllık artıĢın kaynakları.  
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ġekil 3. Ağacın büyümesi sırasında depo edilen karbon miktarı. 

 

AhĢap malzemeler birinci kullanım yerlerinde değerlendirildikten sonra genellikle yeniden 

kullanıma (reusing) veya geri dönüĢüme (recycling) konu olmakta; en sonunda yakılarak veya 

çürüyerek bünyesindeki CO2‟i atmosfere geri vermektedir. Dolayısıyla, bir ahĢap ürünün 

kullanım ömrü ne kadar uzun olursa, çevre korumaya sağlayacağı katkı da o denli fazla olacaktır. 

ÇeĢitli odun kökenli ürünlerin ortalama kullanım süreleri, 2 aydan (gazete kağıdı) 75 yıla 

(yapısal keresteler) kadar değiĢkenlik göstermektedir (ġekil 4), (Yıldız, 2008).  

 

 
 

ġekil 4. Odun kökenli çeĢitli ürünlerin ortalama kullanım süreleri. 

 

İkame yoluyla karbon tasarrufu.-  AhĢap malzemenin karbon depolama iĢleviyle sağladığı 

çevre koruma katkısından daha fazlası, ahĢabın diğer alternatif malzemelere ikame olarak 

değerlendirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 1 m
3
 odun iĢlendiğinde diğer alternatif 

malzemeler olan, aynı hacimdeki çelik, beton ve plastiğe göre 1.1 ton daha az karbon 

emisyonuna neden olmaktadır.  Bu durumda, 1 m
3
 odunun kendi bünyesinde depoladığı yaklaĢık 

0.9 ton karbon miktarı da hesaba katıldığında, alternatif malzemelere ikame olarak ahĢabın  
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kullanılması durumunda atmosfere verilen karbon miktarında 1.1 + 0.9 = 2 ton azalma 

kaydedilecektir (ġekil 5), (Yıldız, 2008).    

 

 
 

ġekil 5. AhĢap malzemede karbon depolama ve ikame yoluyla karbon tasarrufu. 

 

AhĢap malzeme nihai kullanım ömrünün sonunda genellikle yakılarak enerji kaynağı biçiminde 

kullanılmakta; bünyesinde kimyasal olarak depoladığı güneĢ enerjisini (yani CO2‟i) salmakta ve 

bu durumda da küresel dengeye olumsuz bir etkide bulunmamaktadır. Çünkü, odun bir enerji 

kaynağı olarak hem yenilenebilir hem de daha az karbon emisyonu veren bir madde niteliği arz 

etmektedir (ġekil 6), (Yıldız, 2008). 

 

 
 

ġekil 6. Odunun enerji kaynağı olarak kullanılması halinde yaptığı karbon emisyonu ve bunun diğer 

enerji kaynaklarıyla karĢılaĢtırılması. 

 

AhĢabın karbon depolama özelliğine iliĢkin aktarılan bilgiler ıĢığında, aĢağıda verilen yedi adet 

argüman çerçevesinde küresel ısınmayı yatıĢtırıcı etkide bulunduğu belirtilebilir:                       

(1) Yenilenebilir bir hammadde olması, (2) ağaç tarafından absorbe edilen karbonu depolaması, 

(3) düĢük karbon emisyonuyla iĢlenebilmesi, (4) yüksek karbon emisyonuyla iĢlenebilen 

malzemelerin yerini alabilmesi, (5) geri dönüĢüme çok uygun bir malzeme olması, (6) fosil 

yakıtlar yerine enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi ve (7) daha fazla odun kullanmanın 

ağaçlandırma ve orman miktarını artırıcı etkide bulunması (Yıldız, 2008). 

 

AhĢap malzemenin bu çok önemli özelliklerinden ve küresel ısınmayı azaltıcı etkisinden azami 

ölçüde yararlanmak için yapılması gerekenler aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır (4): 
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1) Bilimsel ve teknolojik yenilikçilik anlayıĢı ve ahĢap malzeme kullanımını özendirici tedbirler 

yoluyla ahĢap kullanım oranını arttırmak, 

2) AhĢap ürünlerin nihai kullanım ömrünü mümkün mertebe uzatmak, 

3) Karbon depolama özelliğini devam ettirmek üzere daha fazla miktarda ahĢap malzemenin geri 

dönüĢüme kazandırılmasını sağlamak, 

4) AhĢap malzemeyi nihai kullanım ömrü sonunda yakmak suretiyle depoladığı enerjiyi geri 

kazanmak (Yıldız, 2008). 

 

Karbon ayak izi kavramı ve ahşap ürünler.- Karbon ayak izi kavramı “birim karbondioksit 

cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği 

zararın ölçüsü” olarak verilmektedir (URL-1, 2011). Metal, plastik ve beton gibi malzemeler 

gerek hammaddelerinin elde edilmesi gerekse de üretim süreçleri bakımından çok fazla enerji 

tüketmektedir. Dolayısıyla, bu türden malzemelerin karbon ayak izi değeri artı olmaktadır. Buna 

karĢılık, hammadde odunun ormandan hasat edilmesi, taĢınması ve iĢlenmesi süreçlerinde 

tüketilen enerji odun içinde depolanan karbon miktarına kıyasla bir hayli düĢük seviyede 

kalmaktadır. Böylece, ahĢap malzemenin karbon ayak izi değeri eksi olmaktadır. Odun kökenli 

olan ve olmayan malzemelerin karbon ayak izi değerleri karĢılaĢtırıldığında, ahĢap kullanımının 

sera gazı salımını azalttığı rapor edilmektedir. AhĢabın kendisine seçenek oluĢturan diğer 

malzemelerle karbon ayak izi değeri bakımından karĢılaĢtırılması ġekil 7‟de gösterilmektedir 

(ECCM, 2008).   

 

Diğer yandan, ahĢap malzeme kullanımının küresel ısınma sorununun çözümünde 

sağlayabileceği katkılara ihtiyatla yaklaĢan bazı değerlendirmeler olmakla birlikte, odun 

kullanımındaki asıl engel, odunun kullanım ömrü sonunda çürümesiyle metan gazının açığa 

çıkmasıdır. Sera etkisi meydana getiren gazlar içinde karbondioksitten sonra ikinci sırada yer 

alan metan gazının açığa çıkması ahĢap malzemenin zayıf yönü olarak eleĢtirilmektedir 

(Ingerson, 2009). Ancak, kullanım ömrü sonunda ahĢap malzemenin çoğunun geri dönüĢüme 

veya yeniden kullanıma tabi tutulduğu düĢünülürse, metan gazı üretiminin söz konusu 

olmayacağı açıktır. Ayrıca, nihai kullanım ömrü sonunda ahĢap malzemenin yakılmasının da 

aslında bir enerji geri kazanımı olduğu, atık haldeki ahĢabın yakıt olarak kullanılmasının diğer 

fosil yakıtlara göre çevreyi çok daha az kirlettiği de unutulmamalıdır (ECCM, 2008). 

  

Karbon pazarı kavramı ve ahşap ürünler.- Karbon ticareti hızla büyüyen multi milyar dolarlık 

uluslararası bir pazar olarak ortaya çıkmıĢtır ve Ģu an “karbon” olarak adlandırılan sera gazlarını 

kontrol altında tutmanın, azaltmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı finanse etmenin en etkin yolu 

olarak görülmektedir. Karbon ticareti, 1997 yılında 189 ülke tarafından kabul edilen ve 

sanayileĢmiĢ ülkelerin sera gazı salımlarını 2012 yılında kadar 1990‟daki seviyelerinin %5‟i 

oranında azaltmalarını öngören Kyoto Protokolü‟nün bir sonucu olarak doğmuĢtur.  Protokolde, 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin salacağı maksimum sera gazı için kotalar belirlenmiĢ ve 

geliĢmiĢ ülkelere sera gazı salımlarını uygun maliyetlerle azaltmaları için yasal olarak bağlayıcı 

hedefler koyulmuĢtur. Buna göre; karbon satın alan ülkeler onu yakma hakkını almıĢ ve karbonu 

satan ülkeler ise onu yakma hakkından vazgeçmiĢ olmaktadır (URL-2, 2011).  

 

Gönüllü veya zorunlu karbon pazarlarının meydana getirilmesinde ormancılık faaliyetleri büyük 

hacim ve düĢük maliyet yönüyle öne çıkmaktadır. Orman arazisi olan ve olmayan alanlarda 

yapılan ağaçlandırma faaliyetleri bu anlamda en çok karbon pazarı sığası oluĢturan uygulamalar 

olmaktadır. Diğer yandan, uzun süreli kullanılan ahĢap ürünler de karbon kredisi meydana 

getirmek üzere değerlendirilmektedir. Kereste, kontrplak ve diğer ahĢap ürünler karbonu uzun yıllar 
depolayabilmektedir. Örneğin; bu depolama süresi gemi taĢımacılığında kullanılan paletlerde 10 yıl, bina  
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yapımında kullanılan ahĢapta 100 yıl olabilmektedir. Orman ürünleri endüstrisi atıkları levha veya kağıt 

endüstrisinde değerlendirilmekte veya fosil yakıtların yerine enerji kaynağı olarak yakılmaktadır. 

Kağıt/karton ürünlerinde karbon depolama süresi bir yıldan az olmakla birlikte, bunların büyük oranda 

geri dönüĢüme tabi tutulması karbon salımını azaltmaktadır (Gorte ve Ramseur, 2010). Bütün bu 

oluĢumlar, ahĢap malzeme kullanımını karbon pazarı kavramı kapsamında da önemli kılmaktadır. 

 
kg CO2 / ton  

 
 
ġekil 7. Bina yapımında kullanılan çeĢitli malzemelerin kullanım ömrü boyunca ton baĢına ürettikleri 

CO2 miktarlarının karĢılaĢtırılması.  

 

2.1.2  Yaşam Döngüsü Analizi Yöntemiyle Ahşabın Diğer Malzemelerle Karşılaştırılması 

YaĢam Döngüsü Analizi (YDA), bir eylemin tüm çevresel boyutlarını; hammaddenin doğadan 

elde edilmesinden, tüm atıklar tekrar doğaya dönene kadar değerlendiren bir sistemdir. Bu 

değerlendirme, ürünün iĢlenmesinde olduğu kadar enerji dahil olmak üzere hammaddenin 

üretilmesi, kullanılması ve nihai olarak bertaraf edilmesi sırasında havaya, suya ve toprağa olan 

tüm etkileri içerir. YDA hem doğrudan (üretim aĢamasında oluĢan emisyonlar ve kullanılan 

enerji vb.) hem de dolaylı (hammadde eldesi, ürünün dağıtılması, tüketici tarafından kullanılması 

ve bertaraf edilmesi vb.)  etkileri belirlemek ve ölçmek için kullanılmaktadır (Çokaygil ve Banar, 

2005).   

 

Günümüzde herhangi bir üretim sürecinin çevreye olan etkisi giderek daha fazla sayıda insanın 

bilinçlenmesine sebep olmakta; ürünler ve üretim süreçleri bu anlamda bir hayli derin bir 

sorgulamaya tabi tutulmaktadır. Öyle ki, bilhassa geliĢmiĢ ülkelerde bu durum tüketicilerin hangi 

tür binaları satın alacaklarına; ev sahiplerinin, inĢaat sektörünün ve mimarların bu türden binaları 

nasıl tasarlayacağına önemli ölçüde etki etmeye baĢlamıĢtır. Söz konusu baskılar orman ürünleri 

endüstrisi için de geçerlidir. Örneğin, ormanlardan ağaç kesiminin yavaĢlatılması ve hatta bazı 

bölgelerde bunun tamamen terk edilmesi gibi çevresel baskılar geniĢ halk kesimlerinden veya 

hükümetlerden gelebilmektedir. Ancak, ormandan ağaç hasat edilmesinin tamamen durdurulması 

mantıklı ve mümkün görünmemektedir. Çünkü, ahĢaba alternatif olan diğer malzemelerin 

üretimi genellikle daha fazla bir çevresel etki meydana getirmektedir (Puettman ve Wilson, 

2005). 
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Ana hatlarıyla tanımı yukarıda yapılan YDA herhangi bir ürünün hangi üretim ve/veya kullanım 

aĢamalarında çevresel kalite kaybına yol açtığını belirlemede son derece yararlı olmaktadır.  

YDA yönteminde birbiriyle bağlantılı üç aĢama bulunmaktadır: (1) envanter (sayım) aĢaması, (2) 

etki değerlendirme aĢaması, (3) iyileĢtirme aĢaması. YaĢam Döngüsü Envanteri (YDE) olarak da 

adlandırılan birinci aĢama iki temel çevresel değerlendirmeye dayanmaktadır: (1) enerji 

gereksinimleri, (2) hammaddenin hasat edilmesi, üretim ve taĢıma süreçlerinde çevreye olan 

emisyon miktarları (Puettman ve Wilson, 2005).   

 

AhĢap ürünler için kullanılan YDA yönteminde önceleri sadece hammaddenin elde edilmesi ve 

üretim süreçlerindeki enerji tüketim miktarları dikkate alınmaktaydı. Daha sonra, literatürde 

beĢikten kapıya (cradle-to-gate) ve/veya beĢikten mezara (cradle-to-grave) olarak adlandırılan 

modele geçilmiĢtir. Buna göre; YDA yönteminde herhangi bir ahĢap ürün için aĢağıda sayılan 

bütün parametreler göz önüne alınmaktadır: (1) hammaddenin hasat edilmesi, (2) hammaddenin 

yeniden kazanılması için yapılan ağaçlandırma faaliyetleri, (3) üretim, (4) üretimde kullanılan 

tutkal ve diğer yardımcı malzemelerin üretimi, (5) bütün hammadde ve yardımcı maddelerin 

fabrikaya ve fabrikadan nihai tüketiciye taĢınması, (6) bakım/onarım için yapılan boya, vernik 

vb. muameleler, (7) nihai kullanım ömrü sonunda ürünün yıkımlanması için yapılan iĢlemler, (8) 

yıkımlanan ürünün geri dönüĢümü, yeniden kullanımı veya bertaraf edilmesi için yapılan 

iĢlemler (Kozak ve Gaston, 2001; Puettman ve Wilson, 2005).  

 

BeĢikten mezara modeliyle yapılan YDA sonuçlarına göre; kurutulmuĢ ve taze haldeki kereste, 

tabakalı kereste (glulam), kaplama tabakalı kereste (LVL), yönlendirilmiĢ yonga levha (OSB) ve 

kontrplak gibi ahĢap ürünlerin çelik, beton ve plastik gibi kendisine seçenek oluĢturan 

malzemelere oranla sahip olduğu yararlı yönler Ģöyle sıralanmaktadır: (1) ahĢap ürünler 

diğerlerine göre önemli ölçüde daha az enerji tüketmektedir, (2) üretiminde tutkal ve diğer 

yardımcı maddeler kullanılan ahĢap ürünlerde enerji tüketimi önemli ölçüde artmaktadır, ancak 

toplam tüketim yine diğer malzemelerin altında kalmaktadır, (3) iyi tasarım ve iĢçilik, 

bakım/onarım, odun koruma teknikleri, geri dönüĢümün tam olarak uygulanması gibi önlemlerle 

ahĢap ürünlerin olumlu yönleri daha da pekiĢtirilebilmektedir, (4) düĢük enerji tüketimli  

kurutma süreçlerine geçilmesi; düĢük enerjili ve daha hızlı sıcak pres uygulamaları; tutkal 

yapımı için daha düĢük enerjili sistemlerin kullanımı veya alternatif hammadde kaynaklarının 

değerlendirilmesi gibi önlemlerle ahĢap ürünlerin etkinliği daha da artırılabilmektedir (Kozak ve 

Gaston, 2001; Lippke ve ark. 2004; Puettman ve Wilson, 2005). 

 

3. Sonuçlar ve Ürün Konumlandırma Stratejisi  

Dünyada ahĢap kullanım oranının yüksek olduğu coğrafi bölgeler Kuzey Amerika, Kuzey ve 

Orta Avrupa‟dır. Bununla birlikte, toplumun ahĢap kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine 

yönelik çalıĢmalar en çok bu bölgelerde görülmektedir. Örneğin, “sürdürülebilir bir Avrupa 

toplumu” yaratma felsefesi doğrultusunda Avrupa orman ürünleri endüstrisi sektörünün baĢat 

oyuncuları tarafından geliĢtirilen “Vizyon 2030” belgesi bu bağlamda irdelenmesi gereken bir 

dokümandır (FTP, 2011). Söz konusu belgede, sürdürülebilir bir toplumun, ancak orman gibi 

sürdürülebilir kaynakları dengeli bir biçimde değerlendirebilen sektörlerin öncülüğünde ortaya 

çıkacağının altı çizilmektedir. Bu belgeyle ilgili geniĢ bir değerlendirme daha önce yapılmıĢtır 

(Yıldız, 2005). Bu türden yaklaĢımların ve ahĢabın sürdürülebilir kalkınmada ortaya koyduğu 

fırsatların odağında, ülkemiz orman ürünleri endüstrisi sektörünün ürün konumlandırma 

stratejisinin aĢağıda sıralanan ana öğeleri içermesi yerinde olacaktır: 

 

1) AhĢabın ikamesi olan plastik, beton, çelik gibi malzemelerin üretildiği endüstri sektörleri, 

ahĢap kullanımının ormanları azaltacağını ve dolayısıyla çevresel açıdan ahĢabın yanlıĢ bir tercih  
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olduğunu savlamaktadır. Ancak, YDA ve diğer benzeri yöntemler kullanılarak yapılan birçok 

araĢtırma bu görüĢün doğru olmadığını ortaya koymaktadır (Kozak ve Gaston, 2001; Lippke ve 

ark. 2004; Puettman ve Wilson, 2005; Garcia ve ark., 2005). Orman kaynaklarının kısa ve uzun 

süreli periyotlarda hasat edilmesinin toplam CO2 emisyonu bakımından analizi yapılmıĢ ve kısa 

süreli hasat periyodunda YDA yöntemi bulgularına göre daha az emisyon olduğu sonucuna 

varılmıĢtır. Bir baĢka deyiĢle, hammadde odunu ağaç olarak ormanda bekletmek yerine ahĢap 

ürünü olarak kullanmak ve bunu “sürdürülebilir ormancılık yönetimi” ile düzenli hale getirmek 

çevresel göstergeler açısından daha olumlu sonuç vermektedir (Garcia ve ark., 2005). Benzeri 

araĢtırmaların ülkemizde yapılmasıyla, ahĢap ürünlerin rakip ürünler karĢısındaki konumunu 

güçlendirmek gerekmektedir. 

 

2) ABD‟de ahĢabın çevre dostu bir malzeme olmasından hareketle 15 araĢtırma enstitüsünün bir 

araya gelerek kurduğu bir araĢtırma birliği (CORRIM : Consortium for Research on Renewable 

Industrial Materials / Yenilenebilir Endüstriyel Malzemeler AraĢtırma Birliği) bulunmaktadır. 

Bu birlik yapısal konstrüksiyonlarda ve ahĢabın diğer kullanım alanlarında YDA yönteminin 

uygulanması için çok sayıda araĢtırma modülü ve protokolü hazırlamıĢtır (Lippke ve ark. 2004). 

Bu sayede ahĢap ürünlerin hammadde, üretim, kullanım, bakım ve bertaraf etme aĢamalarındaki 

bütün girdiler en ince ayrıntısına kadar belirlenmekte ve diğer alternatif malzemelerle son derece 

gerçekçi kıyaslamalar yapmak mümkün olmaktadır. Ülkemizde de böyle bir yapılanmayla; 

mimarlar/mühendisler, karar vericiler ve nihai kullanıcılar nezdinde ahĢap bilinci oluĢturmak 

mümkündür.  

 

3) Yenilikçi çözümler yoluyla, yenilenebilir olmayan kaynaklardan üretilen malzemelerin ahĢap 

kökenli malzemelerle yer değiĢtirmesi için gereken bilimsel, teknolojik ve hukuki alt yapının 

oluĢturulması gerekmektedir. 

 

4) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve belediyeler nezdinde yapılacak giriĢimlerle, bayındırlık birim 

fiyatlarında ahĢap ürünlerin daha avantajlı bir biçimde yer alması ve ayrıca, Ġklim DeğiĢikliği 

Ulusal Eylem Planı içersine ahĢap kullanımının ve ahĢap ürünler yoluyla karbon depolama 

miktarının artırılmasına iliĢkin bir maddenin eklenmesi sağlanmalıdır. 
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Özet 

Toros Sediri Orijin Denemeleri, Ormancılık AraĢtırma Enstitüsünce 1989-1990 yıllarında Ġç Anadolu, 

Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 

16 adet deneme alanında kurulmuĢtur. Denemelerde, tamamı Türkiye kaynaklı 35 adet orijin 

kullanılmıĢtır. Denemeler tesadüfî bloklar deneme desenine göre 3 yinelemeli olarak kurulmuĢ ve 

yinelemelerde orijinler 16 fidan ile temsil edilmiĢtir. Bu çalıĢmada, Kozludere-KahramanmaraĢ deneme 

alanından elde edilen onuncu 10. yıl verileri değerlendirilerek iyi geliĢim gösteren ve yöreye uyum 

sağlayan orijinler belirlenmeye çalıĢılmıĢ ve sonuçlar 6. yıl sonuçları ile karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. 

2000 yılı ilkbaharında, deneme 10. yaĢlı iken sahada bulunan fidanların boy ve yaĢayan fidan sayıları 

belirlenmiĢtir. Değerlendirmeler bu ölçümler üzerinden yapılmıĢtır. Kozludere- KahramanmaraĢ deneme 

alanında 10. yılsonunda orijinler arasında boy için yapılan varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı bir 

fark bulunmuĢ, yaĢama yüzdesi açısından anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (F hesap Pr<0.005). Ġyi boy 

geliĢimi sağlayan orijinler; 27 (Kozan-Meydan), 21 (Gülnar-Söğütdağı), 17 (Finike-Aykırçay), 19 

(Elmalı-Bucak), 23 (Ermenek-Damlaçalı), 36 (KahramanmaraĢ-Elmalar) ve 38 (Ermenek-Kazancı) 

numaralı orijinlerdir. En düĢük boy geliĢimini 24 (Sağlık-Gökyurt) numaralı orijin göstermiĢtir. 

 

Anahtar sözcükler: Toros Sediri, Orijin, Orijin Denemesi, Ağaçlandırma, Adaptasyon, KahramanmaraĢ 

 

Abstract 

The Turkish Forest Research Institute established Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.) provenance 

trials in Central Anatolia, South-Easter Anatolia, Aegean, Western Mediterranean and Central Black Sea 

Region of Turkey totally 16 sites at the end of 1989 and at the beginning of 1990. The experiments were 

laid out in the fields as to „„Randomized Blocks Design‟‟ with 3 replications. 16 seedlings at the field 

represented each provenance. In this paper, the tenth year data‟s of Kozludere-Kahramanmaras trail area 

were determined and it was tried to find best growing and adaptable provenances for this region then the 

results were compared with sixth years old results. For this purpose, total height and survival number of 

trees were measured in 2000 spring when the trail was tenth years old at the field. Provenances differed 

for height at Kozludere-Kahramanmaras trail site at tenth years old. Provenances did not differ for 

survival at Kozludere-Kahramanmaras trail site at tenth years. The origins differed significantly for 

growth traits. According to results; there were considerable differences among provenances for heights (F 

value Pr<0.005). The most successful samples are numbered as 27 (Kozan-Meydan), 21 (Gülnar-

Söğütdağı), 17 (Finike-Aykırçay), 19 (Elmalı-Bucak), 23 (Ermenek-Damlacalı), 36 (KahramanmaraĢ-

Elmalar) and 38 (Ermenek-Kazancı). The worst height growth is numbered as 24 (Sağlık-Gökyurt). 

 

Key Words: Taurus Cedar, Provenances, Provenance Trail, Afforestation, Adaptation, Kahramanmaras 

 

1. Giriş 

Orijin; tohum veya bitki materyalinin alındığı yer, coğrafik bölge ile bu bölgede yer alan bitki 

grubu veya populasyonudur (Anonim, 1994). Orijin denemeleri ağaç ıslahının en önemli fazını 

oluĢtururlar ve genellikle çok pratik amaç için yapılırlar. Belli bir rejyonda belli türlerle 

yapılacak orman içi ve orman dıĢı ağaçlandırmalar için her yöre ve yükseklik kademesinde ayrı 

olmak üzere adaptasyon (biyolojik uyum) kabiliyeti ve kalıtsal nitelikleri en yüksek, artımı en 

büyük, yani ekonomik amacı en iyi gerçekleĢtirecek tohum kaynaklarının ortaya çıkarılmasını 
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hedef alırlar. Tohum kaynaklarının iyi seçimi ağaçlandırmaların verimliliğine etki yapan en 

önemli faktörlerden biridir (Ürgenç, 1986). 

 

Islah zonlarını belirlemenin en iyi yollarından birisi tohum kaynakları (orijin) denemelerinin 

kurulmasıdır (Alan ve ark., 2005). Orijin denemeleri amaca en uygun populasyonların seçimi ve 

bu populasyonlardan elde edilecek üretim materyalinin kullanım alanlarının belirlenmesine 

olanak sağlarlar. Her iki konuda da ekolojik temele dayalı yaklaĢımlar kalıcı olmaktan çok geçici 

olmak zorundadır. Günümüzde yerel orijinlerin her zaman uygun orijinler olduğu düĢüncesi bazı 

özel yetiĢme ortamlarındaki populasyonlar ve bazı türler dıĢında geçerli kabul edilmemektedir 

(Çalıkoğlu, 1997). 

 

Orijin denemelerinin uzun dönem izlenmesi, iklim değiĢikliğinin orman kaynakları üzerindeki 

etkilerini göstermede çok iyi bir bilgi kaynağı oluĢturacak ve gelecekte ormanların yönetiminde 

öneriler sunma Ģansı verecektir (Schmidthling, 1994). Orijin denemeleri genetik kaynakların ex-

situ (doğal yaĢam alanı dıĢında) olarak korunması amacına da hizmet ederler 

(www.fao.org/forestry). 

 

Türkiye‟de Toros Sediri (417.188) hektarlık bir alanda yayılıĢ göstermektedir. Toplam Toros 

Sediri alanının 199.167.3 hektarı (% 47.7) normal, 218.021 hektarı (% 52.3) bozuk orman 

vasfındadır (Anonim, 2006). Toros Sediri, değiĢik ana materyal, bakı ve iklim Ģartları altında 

yetiĢmektedir. Ülkemizde Köyceğiz‟den Amanos dağlarına kadar geniĢ bir coğrafyada doğal 

Toros Sediri ormanları vardır. Sedir bu geniĢ yayılıĢ alanında, yarı nemliden, stebe kadar 650 m-

2100 m yükseklikler arasında oldukça değiĢik yetiĢme ortamlarına uyum sağlamıĢtır. Fransa, 

Ġtalya, Ġran, Bulgaristan ve Türkiye‟nin değiĢik bölgelerinde baĢarılı Sedir ağaçlandırmaları 

yapılmıĢtır (Kantarcı, 1982; Anonim, 1994). Sedirde renk ve gövde Ģekilleri farklı on bir ayrı 

form tespit edildiği bildirilmektedir (Kantarcı, 1990). Bütün bunlar, sedirin değiĢik yetiĢme 

ortamlarına iyi uyum sağlayan (plastisitesi yüksek) bir tür olduğunu göstermektedir (Boydak ve 

ark. 1990, Boydak 1996). Sedir genetik varyasyon derecesi fazla olan ve ıslah amaçlarına uygun 

bir tür olarak değerlendirilmektedir (Ürgenç, 1982). Türkiye‟de sedirin optimum yayılıĢını 

yapması ve ormanların doğal olması, özellikle selektif ıslah açısından bu türün büyük bir gelecek 

vaat ettiği söylenebilir (Anonim, 1994). 

 

Çevre Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarının ana amaçlarından birisi: Akdeniz Bölgesi yüksek 

dağ kuĢağında yayılıĢ gösteren, en geniĢ ve optimum yayılıĢını Türkiye de yapan Toros Sedirini 

hem korumak hem de baĢarılı ağaçlandırmalar yaparak ülke ormanları içindeki payını 

yükseltmektir. Bu amaçla özellikle Orta Anadolu, Ġç Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

yapılan ağaçlandırmalarda Toros Sedirine mutlaka yer verildiği görülmektedir. 

Bu çalıĢma ile Kozludere ve KahramanmaraĢ yöresi ağaçlandırmalarında kullanılabilecek, uyum 

yeteneği yüksek, iyi geliĢim gösteren Toros Sediri orijinlerini (tohum kaynaklarını) belirlemek 

ve ağaçlandırmalara öneriler getirmek amaçlanmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1 Materyal 

AraĢtırmada toplam 35 orijin kullanılmıĢtır. Denemelerde kullanılan orijinlerin çoğu Orman 

Ağaçları ve Tohumları Islah AraĢtırma Müdürlüğü tarafından belirlenen tohum mesçerelerinden 

seçilmiĢ ve ayrıca tohum kaynakları da belirlenmiĢtir. Denemelerde kullanılan orijinlere iliĢkin 

bilgiler aĢağıda Tablo 1‟de verilmiĢtir.  

 

 

http://www.fao.org/forestry
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Tablo 1. Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Orijinlerine ait Coğrafi Bilgiler 

 
No Orijin Adı ĠĢletme Adı Enlem (N) Boylam (E) Rakım (m) 

2 Bozdağ Acıpayam 37° 15    29° 13    1730 

4 Sultandağı-Deresinek Afyon-Çay 38° 32    31° 09    1400 

6 Dirmil Gölhisar 36° 55    29° 29    1650 

9 Belceğiz ġarkîkaraağaç 37° 52    31° 17    1610 

10 Belceğiz ġarkîkaraağaç 37° 50    32° 18    1550 

11 Kızıldağ ġarkîkaraağaç 38° 08    31° 18    1370 

12 Kapıdağ-Senirkent Isparta 38° 05    38° 42    1600 

13 Legüme-Karaçay KaĢ 36° 23    29° 26    1300-1550 

14 Çığlıkara-Kocova Elmalı 36° 33    29° 48    1550 

15 Eskibağ GündoğmuĢ 36° 58    32° 10    1500 

16 Kemer Antalya 36° 37    30° 28    1450 

17 Aykırıçay-(Sirken) Finike 36° 27    30° 10    1250-1300 

18 Yukarı Alakır Kumluca 36° 36    30° 23    1350 

19 Bucak AraĢtırma Ormanı Elmalı 36° 33    29° 48    1500 

20 Düden-Yanıktepe Anamur-Abanoz 2 36° 19    32° 58    1350 

21 Söğütdağı Gülnar 36° 19    33° 08    1350 

22 Arslanköy-BaĢpınar Mersin 37° 00    34° 14    1800 

23 Damlaçalı Ermenek 36° 32    32° 46    1550-1600 

24 Sağlık-Gökyurt Konya 37° 49    32° 02    1650 

25 Karakuz Pozantı 37° 30    34° 57    1325 

26 Mansurlu-Yumurtatepe Feke 37° 48    35° 45    1200-1350 

27 Meydan-Hançukuru Kozan 37° 36    35° 24    1450 

28 Ayvacık-Çatak Saimbeyli 37° 48    36° 11    1490 

29 Andırın- Elmadağ Andırın 37° 37    36° 28    1500 

30 Akifiye-Fndıklıdere Andırın 37° 44    36° 21    1460 

31 Hassa-KıĢlakdere Antakya 36° 50    36° 30    1400 

32 Merkez-Malakhasan Göksun 38° 03    36° 25    1650 

33 Baraj-Akıncı köyü Niksar 40° 47    36° 34    1100 

34 Sevindik Elmalı 36° 31    29° 43    1500  

35 Hartlap-Çagırgandere KahramanmaraĢ 37° 27    36° 35    900-950 

36 Elmalar KahramanmaraĢ 37° 46    37° 06    1450 

37 Merkez Göksun 38° 08    32° 44    1730 

38 Kazancı (KoçaĢdağı) Ermenek 36° 30    36° 44    1710 

39 Nurdağı (Hınzırlı) Osmaniye 37° 03    36° 17    1450 

40 Yeniyapan-YavĢan dağı KahramanaraĢ-Hartlap 37° 31    36° 45    1350 

 

2.2 Deneme Alanı Seçimi ve Deneme Deseni 

Deneme alanlarının seçiminde doğal olarak ağaçlandırma projelerinin gerçekleĢtirildiği ve 

dikimlerde Toros Sedirinin kullanıldığı sahalar tercih edilmiĢtir. Kozludere-KahramanmaraĢ 

deneme alanı da bölgede gerçekleĢtirilen ağaçlandırma programı içinde ve türün doğal yayılıĢ 

alanı içinde yer almaktadır. Deneme alanına iliĢkin bilgiler aĢağıda Tablo 2‟ de verilmiĢtir.  

 
Tablo 2. KahramanmaraĢ-Kozludere Deneme Alanına ĠliĢkin Bilgiler 

 
ĠĢletme 

Müdürlüğü 

Mevkii Rakım 

(m) 

Bakı Orijin 

sayısı 

Fidan 

sayısı 

Alt Bölge Toprak türü pH 

KahramanmaraĢ Kozludere 1550-1590 GB 35 16 Akdeniz Ardı Killi-Balçık 7.14 

 

Denemelerde tesadüfî (rastlantı) blokları deneme deseni kullanılmıĢtır. Deneme alanı üç 

yinelemeli olarak tesis edilmiĢ, her bir parselde her bir orijin için 16 adet fidan dikilmiĢtir. 

Toplamda her orijin 48 fidan ile temsil edilmiĢtir. Fidanlar arasında genel uygulama 1,5 metre 

aralık ve sıralar arasında ise 3 metre mesafe kullanılmıĢtır. Dikimler 27-28 Ekim 1989 tarihinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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Deneme alanında dikimler yapılmadan önce toprak örnekleri alınarak toprak analizleri 

yapılmıĢtır. Toprak killi balçık karakterde olup tuzluluk sorunu bulunmamaktadır (Tablo 2).  

 

2.3 İstatistik Analizler 

Her deneme alanında orijinler arasında boy ve yasama oranı bakımından fark olup olmadığını 

belirlemek için varyans analizi yapılmıĢtır. Varyans analizlerinde SAS istatistik analiz programı 

kullanılmıĢtır (SAS/stat 1989). YaĢama oranı dıĢındaki karakterlerin analizleri bireysel fidanlar 

üzerinden, yaĢama yüzdesi ise parsel ortalamaları üzerinden yapılmıĢtır. Bir deneme alanında 

boy için orijin ortalamalarının hesaplanmasında SAS in en küçük kareler ortalaması yöntemi 

(Least Squares) seçeneği ve aĢağıdaki doğrusal model kullanılmıĢtır (SAS 1989). 

 

[E.1] Yijk = μ + Bi + Oj + BOij + Eijk 

 

Orijinler, deneme alanları, bloklar ve aralarındaki etkileĢimler doğrusal modelde rastlantısal 

olarak kabul edilmiĢtir. Deneme alanlarının bağımsız analizinde orijin ortalamalarının test 

edilmesinde (F istatistiği) blok x orijin (bp) terimi hata terimi olarak kullanılmıĢtır. Orijinler 

arasında ilgili karakter için istatistik olarak p≤0.05 olasılık düzeyinde önemli fark bulunması 

halinde orijin ortalamaları kendi arasında karĢılaĢtırılmıĢtır (IĢık ve ark., 2002).  

 

3. Bulgular 

 

3.1 Kozludere-Kahramanmaraş Deneme Alanı  
Kozludere deneme alanı orijinlere ait 6. ve 10. yaĢ boy ve yaĢama yüzdesi ortalamaları aĢağıda 

Tablo 3‟de verilmiĢtir. Kozludere deneme alanında 10. yıl sonunda orijinler arasında boy 

(0.0108) için yapılan varyans analizi sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunmuĢ, yaĢama 

yüzdesi (0.5312) açısından fark anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (Tablo 3). 

 

Kozludere deneme alanında 6. yıl sonunda orijinler arasında boy (0.0008) için yapılan varyans 

analizi sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunmuĢ, yaĢama yüzdesi (0.4182) açısından fark 

anlamlı bir fark bulunmamıĢtır (Tablo 3).  10. yılda iyi boy geliĢimi sağlayan orijinler; 

206 cm boy ile 27 (Kozan-Meydan), 189 cm boy ile 21 (Gülnar-Söğütdağı), 180 cm boy ile 17 

(Finike-Aykırıçay), 175 cm boy ile 19 (Elmalı-Bucak), 181 cm ile 23 (Ermenek-Damlaçalı), 174 

cm ile 36 (KahramanmaraĢ-Elmalar) ve 176 cm ile 38 (Ermenek-Kazancı) numaralı orijinlerdir. 

DüĢük boy geliĢimini 79 cm boy ile 24 (Sağlık-Gökyurt) numaralı orijin göstermiĢtir (Tablo 3).  

 

6. yılda iyi boy geliĢimi sağlayan orijinler: 88 cm boy ile 27 (Kozan-Meydan), 85 cm boy ile 17 

(Finike-Aykırıçay) ve 82 cm boy ile 22 (Arslanköy-BaĢpınar-Mersin) numaralı orijinlerdir. En 

düĢük boy geliĢimini 40 cm boy ile 24 (Sağlık-Gökyurt) numaralı orijin göstermiĢtir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Kozludere-KahramanmaraĢ deneme alanı orijinlere ait ortalamalar ve standart hataları (SE). En 

iyi büyüyen ve istatistik olarak ilk grupta yer alan orijinler yıldız iĢareti (*) belirtilmiĢtir. 

 
Orijin  

Numarası 

Boy (cm) 

6. YaĢ 

SE Boy (cm) 

10. yaĢ 

SE Yyüz (%) 

6. yaĢ 

SE Yyüz (%) 

10. yaĢ 

SE 

2 60 4.94 115 14.2 0.50 0.16 0.44 0.27 

4 60 4.02 107 8.8 0.69 0.00 0.69 0.00 

6 63 5.40 120 11.8 0.40 0.09 0.38 0.12 

9 66 3.98 137 8.7 0.71 0.09 0.71 0.09 

10 59 4.39 125 9.4 0.63 0.22 0.63 0.21 

11 65 5.00 167 10.9 0.48 0.14 0.48 0.14 

12 56 4.80 110 10.0 0.56 0.25 0.56 0.22 

13 52 4.37 105 9.6 0.58 0.03 0.58 0.03 

14 74 4.32 162 9.5 0.65 0.21 0.63 0.18 

15 49 4.29 105 9.9 0.60 0.03 0.56 0.10 

16 62 5.31 114 10.6 0.48 0.25 0.49 0.20 

17 85* 4.21 180* 9.2 0.65 0.13 0.65 0.13 

18 63 5.54 131 12.1 0.40 0.13 0.40 0.13 

19 78 4.10 175* . 0.67 0.07 0.46 0.40 

20 57 6.42 104 14.1 0.48 0.32 0.44 0.27 

21 78 5.03 189* 11.0 0.56 0.28 0.56 0.28 

22 82* 6.36 175 18.3 0.52 0.37 0.50 0.40 

23 79 4.45 181* 9.7 0.63 0.27 0.63 0.27 

24 40 9.44 79 20.6 0.19 0.10 0.19 0.10 

25 49 5.18 113 12.0 0.42 0.03 0.38 0.06 

26 56 4.71 111 10.3 0.58 0.23 0.58 0.23 

27 88* 4.67 206* 10.3 0.56 0.22 0.54 0.19 

28 67 4.24 167 9.9 0.67 0.20 0.58 0.20 

29 63 4.59 141 10.0  0.58 0.21 0.58 0.21 

30 72 4.68 155 10.2 0.54 0.15 0.54 0.15 

31 54 4.11 112 9.4 0.67 0.09 0.63 0.12 

32 64 4.52 139 9.9 0.58 0.20 0.58 0.20 

33 51 5.27 114 11.5 0.42 0.09 0.42 0.09 

34 69 4.56 150 9.6 0.58 0.19 0.58 0.15 

35 59  4.59 129 10.0 0.65 0.29 0.65 0.29 

36 81 4.07 174* 8.9 0.71 0.19 0.71 0.19 

37 46 5.21 108 11.5 0.46 0.20 0.44 0.16 

38 64 5.09 176* 11.6 0.45 0.13 0.42 0.13 

39 69 5.80 150 12.7 0.44 0.25 0.44 0.25 

40 47 4.45 95 9.5 0.58 0.14 0.57 0.12 

Ortalama 

F<Pr 

(orijin) 

66 

0.0008 

 141 

0.0108 

 0.55 

0.4182 

 

 

0.53 

0.5312 

 

 

 

Kozludere-KahramanmaraĢ alanında orijinler boy açısından 6. ve 10.  anlamlı fark 

göstermiĢlerdir. Orijin duncan grupları ve karĢılaĢtırmalı sonuçlar Tablo 4‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 4. Kozludere-KahramanmaraĢ deneme alanı orijinlere ait boy duncan grupları ve orijin sıralamaları 

(6. ve 10. yaĢ karĢılaĢtırmalı sonuçları). 

 
Sıra no 

 

Orijin no 

6. yaĢ 

Duncan grupları 

6. yaĢ, Boy (cm) 

Orijin no 

10. yaĢ 

Duncan grupları 

10. yaĢ, Boy (cm) 

1 22 88 a 21 208 a 

2 17 87 ab 23 196 ab 

3 27 87 ab 27 189 ab 

4 21 83 ab 22 189 ab 

5 36 81 abc 38 186 abc 

6 23 81 abc 17 182 abc 

7 19 78 abcd 36 175  bcd 

8 14 76   bcde 19 175  bcde 

9 39 74   bcdef 39 170    cdef 

10 30 70     cdefg 28 162    cdefg 

11 20 70     cdefg 14 159    cdefg 

12 34 67      defg 11 153      defg 

13 28 66        efgh 30 147      defgh 

14 9 65        efgh 34 144        efgh 

15 32 65        efgh 32 142        efgh 

16 18 65        efghı 35 138        efghı 

17 38 65        efghı 18 137        efghı 

18 6 64        efghı 9 136        efghı 

19 11 63          fghıj 10 133          fghıj 

20 35 62          fghıj 6 123          fghıj 

21 16 62          fghıj 29 121          fghıj 

22 10 62           ghıjk 2 121           ghıjk 

23 2 61           ghıjkl 20 117           ghıjkl 

24 4 60           ghıjkl 26 116           ghıjkl 

25 12 58           ghıjklm 12 115           ghıjklm 

26 29 58           ghıjklmn 16 115           ghıjklmn 

27 26 58           ghıjklmno 31 112           ghıjklmno 

28 31 55             hıjklmno  25 112             hıjklmno  

29 13 52               ıjklmno 33 112                jklmno 

30 33 51                jklmno 15 107                jklmno 

31 15 50                 klmno 4 107                 klmno 

32 25 49                   lmno 13 105                   lmno 

33 40 47                    mno 37 102                    mno 

34 37 46                       no 40 95                         no 

35 24 45                         o 24 91                           o 

 

Yukarıda Tablo ‟de görüldüğü gibi, orijinlerin boy büyüme sıralamaları zaman içinde değiĢiklik 

göstermiĢtir. Örneğin; 6. yılda ilk sırada yer alan 22 (Arslanköy-BaĢpınar-Mersin) numaralı 

orijin, 10. yılda dördüncü sıraya düĢmüĢtür. 6. yılda altıncı sırada olan 23 (Damlaçalı-Ermenek) 

numaralı orijin onuncu yılda ikinci sıraya yükselmiĢtir. Özellikle orta sıralarda yer alan 

orijinlerin sıralamaları çok değiĢim göstermiĢtir. 6. yılda on yedinci sırada yer alan 38 

(KoçaĢdağı-Ermenek) numaralı orijin 10. yılda beĢinci sıraya yükselmiĢtir (Tablo 4). 

 

4. Tartışma ve Sonuç 

Kozludere-KahramanmaraĢ deneme alanında yapılan istatistik değerlendirmeler sonucunda; 

Toros Sediri orijinleri arasında boy büyümesi açısından 6 ve 10. yılda anlamlı farklılık 

bulunmuĢ, yaĢama yüzdesi değerleri bakımından anlamalı bir fark bulunmamıĢtır (Tablo 3). 
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6. yılda iyi boy geliĢimi sağlayan orijinler: 27 (Kozan-Meydan), 17 (Finike-Aykırıçay) ve 22 

(Arslanköy-BaĢpınar-Mersin) numaralı orijinlerdir (Tablo 3). 

 

10. yılda iyi boy geliĢimi sağlayan orijinler: 27 (Kozan-Meydan), 21 (Gülnar-Söğütdağı), 17 

(Finike-Aykırıçay), 19 (Elmalı-Bucak), 23 (Ermenek-Damlaçalı), 36 (KahramanmaraĢ-Elmalar) 

ve 38 (Ermenek-Kazancı) numaralı orijinlerdir (Tablo 3). 

 

24 (Sağlık-Gökyurt) numaralı orijin 6 ve 10. yılda en son sırada yer almıĢ ve en düĢük boy 

geliĢimini sağlamıĢtır (Tablo 3).  

 

Orijinler arasında yaĢama yüzdesi açısından önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Deneme alanı 

ortalama yaĢama yüzdesi değerleri 6. yılda % 55, 10. yılda %  53‟e düĢmüĢtür (Tablo 3). Yıllar 

içinde yaĢama yüzdesi açısından önemli bir düĢüĢ olmamıĢtır. 24 (Sağlık-Gökyurt) numaralı 

orijin % 19 yaĢama yüzdesi değeri ile en düĢük yaĢama yüzdesi değerini gösteren orijindir ve bu 

yaĢama yüzdesi değeri ile alana bu alana uyum sağlayamamıĢtır (Tablo 3). 

 

Orijin denemelerinin en önemli amaçlarından biriside yöreye uyum sağlayan orijinleri bulmaktır. 

Bu güne kadar yapılan çalıĢmalarda yöreye sağlayan orijinlerin belirlenmesi asıl amaç olmuĢtur. 

Kızılçam orijin denemesi 10. yıl ara sonuçlarında benzer sonuçlar bulunmuĢ ve orijinler arasında 

yaĢama oranları bakımından önemli farklılıklar tespit edilmiĢtir. Yine aynı çalıĢmada; yaĢama 

yüzdesinin, orijinlerin bir yöreye adaptasyonunu gösteren önemli bir gösterge olduğu belirtilmiĢ 

ve yüksek rakımlı Kızılçam orijinlerin alçak rakımlı alanlara taĢınması veya alçak rakımlı 

kızılçam orijinlerin kuzey enlemlere taĢınmasının adaptasyon açısından büyük riskler taĢıdığı 

belirtilmiĢtir. Yine bir orman ağacı türünün yeni bir çevreye adaptasyonu için bazen birden fazla 

neslin geçmesi gerektiği ve ağaçlandırmalar için tohum kaynağı seçiminde temkinli 

davranılması, özellikle riskin fazla olduğu yöreler için denemelerin en az 25 yıllık sonuçlarının 

beklenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır ( IĢık ve ark. 2002).  

 

Deneme alanları 6. ve 10. yaĢ boy değerlendirmelere göre; ilk sıralarda yer alan orijin 

sıralamalarının çoğunlukla değiĢmediği görülmektedir. Bununla birlikte orta sıralarda yer alan 

orijinlerde sıralamaların değiĢtiği görülmektedir (Tablo 4).  

 

Ağaçlandırmalarda genellikle ağaçlandırma alanına en yakın tohum kaynağından toplanan 

tohumdan elde edilen fidanların en iyi baĢarıyı göstermesi beklenir ve önerilir. Kozludere-

KahramanmaraĢ civarındaki ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılan orijinler; 35 (Hartlap-

Çağırgandere-KahramanmaraĢ), 36 (Elmalar-KahramanmaraĢ) 37 (Göksun-Merkez) ve 40 

(Hartlap-KahramanmaraĢ) orijinleridir ve doğal olarak bu orijinlerin 10. yıl en iyi baĢarıyı 

göstermesi beklenir. 6. ve 10. yıl sonuçlarına göre; 36 (Elmalar-KahramanmaraĢ) orijini ilk 

sıralarda yer alırken, buna karĢın 40 (Hartlap-KahramanmaraĢ) ve 37 (Göksun-Merkez) numaralı 

orijinler boy sıralamasında son sıralarda yer almıĢtır. (Tablo 4). Bu durum, (Çalıkoğlu, 1997) 

günümüzde yerel orijinlerin her zaman en uygun orijinler olduğu düĢüncesi, bazı özel yetiĢme 

ortamlarındaki populasyonlar ve bazı türler dıĢında geçerli kabul edilmediği yaklaĢımını 

desteklemektedir.  

 

Genel olarak; Toros Sediri orijin denemelerinde doğal yayılıĢın kenar kesimlerine ve kalıntı 

meĢcelere dâhil olan orijinler çok baĢarılı görünmemektedirler. Bu konuda Zobel ve Talbert 

tarafından geliĢtirilen öneri, ulaĢılan bulgularla örtüĢmektedir. Ġlgili kaynakta tohum transferinde 

izlenmesi gereken güvenli yollardan birisi olarak; doğal yayılıĢının sınır kesimlerinden ziyade 

merkezi bölgelerinden alınan orijinleri kullanmanın daha doğru olacağı ileri sürülmektedir  
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(Zobel ve Talbert, 1984). Bu çalıĢmada görüldüğü gibi, 33 (Baraj-Niksar) ve 4 (Sultandağı-

Deresinek-Afyon) numaralı orijin boy sıralamasında son sıralarda yer almaktadır (Tablo 3 ve 6). 

Sedir orijin denemesi Ġç Anadolu Bölgesi sonuçları bu görüĢü destekler niteliktedir (DağdaĢ ve 

ark., 1997; Gökdemir, ġ., 2010; Gökdemir, ġ., 2011; Gökdemir, ġ., DağdaĢ, S., 2011).  

 

Bununla birlikte (IĢık ve ark., 2002) Kızılçam orijin denemesi çalıĢmasında, bu orijinlerin 

bulundukları lokal çevreye adapte oldukları göz önünde bulundurulmalı, yöredeki toprak ve su 

koruma amaçlı ağaçlandırmalar için bu orijinler tercih edilmeli ve bu tip orijinler gen koruma 

amaçlı olarak korunmalı önerisinde bulunmuĢlardır. Orijin denemelerinin uzun dönemli 

çalıĢmalardır ve özellikle farklı tohum kaynaklarının adaptasyon değerlerini belirlerler. Ayrıca 

ıslah çalıĢmalarının ileri aĢamalarında bile bilgiler üretmeye devam ederler. Orijin denemelerinin 

birçok amaca hizmet etmesi; özellikle iklim değiĢikliğinin izlenmesi, ex-sitü korumaya imkân 

sağlaması gibi sebeplerle mevcut deneme alanları korunmalı ve gerekli bakımlar yapılmalıdır. 
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Özet 

Toros sediri, ülkemiz ormanlarında bulunan ve uzun yıllar aĢırı kesimler, otlamalar vb. nedenlerden 

dolayı zarar görmüĢ, eski durumunu kazanmayı bekleyen değerli ağaç türlerinden biridir. Bu türün 

korunması için uzun yıllardır süren çalıĢmalar günümüzde de devam etmektedir. Toros sediri ekimi 

çalıĢmalarında çoğunlukla elle ekim uygulanmakla birlikte son yıllarda elle ekimin mümkün olmadığı 

yerlerde helikopter ile ekim gerçekleĢtirilmektedir. Sunulan çalıĢmada ilk baĢlarda askeri amaçlar için 

geliĢtirilen ve kullanılan insansız hava araçlarının sivil amaçlı ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılması 

önerilmektedir. Bu çalıĢmada insansız hava aracı kullanılarak yapılan Toros sediri ekim iĢlemlerinin 

verimi, etkinliği ve üstünlükleri uygulaması ile birlikte incelenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toros Sediri, Ġnsansız Hava Aracı, Ağaçlandırma 

 

Abstract  

Taurus cedar is one of the most valuable trees in Turkey, though it has suffered for millennia from over 

cutting, overgrazing by livestock, and other abuses. It remains in high demand due to its extraordinary 

versatility. In response, afforestation efforts are underway. To date, these efforts have been limited to 

broadcast seeding by hand and, more recently, by helicopter for hard to reach areas. In this study, the 

efficacy of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for seed distribution was examined and tested. 

 

Key Words: Taurus cedar, Unmanned Aerial Vehicle, Reforestation 

 

1. Giriş 

Günümüz itibariyle ülkemizdeki mevcut ormanlarımızın kapladığı alan 21,2 milyon hektar olup 

bu miktar, ülkemizin topraklarının % 27‟sine tekâmül etmektedir. Fakat bu ormanların yaklaĢık 

yarısı bozuk durumdadır. Bundan dolayı ülkemiz ağaçlandırma ve iyileĢtirme çalıĢmaları 

içerisindedir. Bu orman türlerinden bir tanesi de Toros sediri ağaçlandırmasıdır (Kahveci,2011). 

 

Toros sediri yaprağını dökmeyen iğne yapraklı, kurağa dayanıklı, 1000 yılın üzerinde ömrü olan 

ve çok devasa görünüĢlere (2.49 m. çapa, 46 m. uzunluğa ve 35 mm kabuk kalınlığına) sahip 

olabilen bir ağaç türüdür (Boydak, 2003; Gülpınar, 2006; Keskin, 1994; Pijut, 2000). Ülkemizde 

doğal olarak yetiĢtiği yerlerde “katran” olarak bilinmektedir (Keskin, 1994; TürkÖnde, 2011). 

Ġlk kozalaklarını yaklaĢık olarak 30 yaĢında vermeye baĢlayan bu ağaç türü (Boydak, 2007; 

Erkuloğlu, 1994) çoğunlukla Toros dağlarında 800 ve 2100 metre yüksekliklerde görülmektedir. 

Ayrıca, bu tür 500-600 metre irtifalarda veya 2400 metre yüksekliklerde az da olsa görülmekte 

ve bu yerlerde üst orman sınırını oluĢturmaktadır (Boydak, 2007, YeĢilkaya, 1994). Yüksek 

irtifalarda düĢük hava sıcaklığından dolayı ağacın Ģeklinde bozulmalar görülebilmektedir. 

Acıpayam–Bozdağ ve Köyceğiz arasındaki dağlar batı sınırını, KahramanmaraĢ ilindeki 

Engizek-Ahir dağları ise doğu sınırını oluĢturmaktadır. Belirtilen sınırların dıĢında az miktarda 

da olsa Sultandağı-Afyon ve Karadeniz Bölgesinde (Çatalalan-Erbaa ve Akıncıköy-Niksar) 

görülmektedirler (Boydak, 2007; Öner ve Uysal, 2006; Öner ve Uysal, 2009; YeĢilkaya, 1994). 

ġekil 1‟ de ülkemizde bulunan sedir ağaçlarının doğal yayılımı görülmektedir. 
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ġekil 1: Toros Sedirinin Ülkemizdeki YayılıĢ Alanı (Boydak, 2003) 

 

Toros sediri; estetik, kültürel, tarihi, bilimsel, ekolojik ve ekonomik etkilerinden dolayı çok 

büyük bir öneme sahiptir (Boydak, 2003; Boydak, 2007; Özçelik ve Ünal, 2009). Sedir 

ağacından elde edilen tomruklar içerisinde barındırdığı kimyasallardan dolayı çürümeye ve 

atmosferik koĢullara karĢı dayanıklıdır. Kendisine özgü kokusu ve rengi olan, ağacından alınan 

bir parçanın makine ve elle kolay iĢlenebilmesi gibi. özelliklerinden dolayı sürekli ihtiyaç 

duyulan bir ağaç türü olmuĢ ve çok fazla kesimi yapılmıĢtır ( Boydak, 2003; Boydak, 2007; 

Pijut, 2000). Pek çok medeniyetler sedir ormanlarını ev, tapınak, gemi, demiryolu yapmak üzere 

yok etmiĢtir. Eski kayıtlar incelendiğinde Toros sedirinin sınırlarının Ģimdiki sınırlarının ötesinde 

olduğu açık bir gerçektir (Atmaca, 2011). Yukarıda açıklanan özelliklerinden dolayı yüzyıllardır 

ticari öneme sahip olmuĢ ve bu durum yıkımla sonuçlanmıĢtır.Örneğin; eski zamanlarda 

Mısırlılar ülkemizin güneydoğusundan sedir tomruklarını altın, gümüĢ karĢılığında alarak 

firavunlar için saraylar inĢa etmekte kullanmıĢlardır (Kurt ve ark., 2008; Yaman, 2007). Bunun 

yanı sıra Mısırlılar firavunları mumyalama iĢlemlerinde de sedir ağaçlarından elde edilen 

kimyasallardan yararlanmıĢlardır (Kurt ve ark., 2008).  

 

Günümüzde pek çok amaca hizmet etmekle birlikte mobilya, doğramacılık, elektrik direği, ev ve 

gemi inĢaatı, kâğıt, yonga levha vb. pek çok görevde kullanılmaktadır (OGM Websitesi (b), 

2011). 1 m
3
 sedir tomruğu 600 doların üzerindedir (Kahveci, 2011). Sonuç olarak, bu tür 

yukarıda belirtilen ihtiyaçlardan dolayı muzdarip durumdadır.  

 

Sedir ağacı, tohumunun ekimi, aĢılama ve fidan dikimi yoluyla türeyebilen bir türdür (Khuri ve 

ark., 2000). Ülkemizde sedir ağaçlarının elde edilmesindeki tohum ekim (serpme tohumlama) 

yöntemi ise hem elle tohum ekme hem de ulaĢılması güç yerlere helikopterle ekim iĢlemi 

yapılması Ģeklindedir. ġekil 2‟de elle ve helikopterle yapılan ekim iĢlemi görülmektedir. 
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a)  b)  

ġekil 2: Serpme Tohumlama, a) Elle Serpme Tohumlama (Fotoraf: Ġ. PereĢan), b) Helikopterle Serpme 

Tohumlama (OGM Websitesi) 

 

Ülkemizde bu türün iyileĢtirilmesi üzerine ciddi çalıĢmalar, 1980‟li yıllarda baĢlamıĢtır (OGM 

Websitesi (a), 2011). Ġlk büyük çaplı tohum ekim çalıĢması, Mersin ilinin Anamur ilçesi 

Armutkırı mevkiinde 1984 yılında yapılan ekim iĢlemidir. Bu ekim projesi kapsamında 300 

hektar karstik araziye sedir tohumu ekimi gerçekleĢtirilmiĢ ve çok baĢarılı sonuçlar elde 

edilmiĢtir. Bu tarihten itibaren tohum ekme yöntemi, ülkemizin diğer kısımlarında da 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 1984 ile 2005 yılları arasında 40.457 hektar karstik arazi baĢarılı bir 

Ģekilde ekilmiĢtir (Boydak, 2007). Özellikle ulaĢılması güç yüksekliklere de 2004 yılından bu 

yana helikopterlerle tohum ekme iĢlemi yapılmaktadır (Kahveci, 2011). 

 

Sedir ağaçları çoğunlukla kahverengi, kırmızı-kahverengi, sığ, orta veya orta derinlikteki 

topraklarda veya verimli toprakların bulunduğu kayalıkların arasında yetiĢme eğilimindedir 

(Boydak, 2003; Boydak, 2007; Öner ve Uysal, 2006) Kolay adapte olabilmesi, ayırt edici odun 

özellikleri, çok uzun yaĢam ömrü ve çok yönlülüğünden dolayı doğal yetiĢme alanlarının dıĢında 

da ekimi gerçekleĢtirilmektedir. Bu ekim çalıĢmaları, ülkemizden baĢka Ġtalya, Ġran ve 

Bulgaristan‟da ticari amaçlı, toprak koruma ve estetik amaçlı olarak uygulanmaktadır (Boydak, 

2003; Boydak, 2007).Doğada sedir ağaçları, tohumlarını Kasım ayının sonunda veya Aralık 

ayından baĢlayarak kıĢ mevsiminde dökmeye baĢlamaktadır. Ardından gelen kar yağıĢı, 

tohumları zararlılara karĢı koruyarak sedir fidelerinin yaĢamalarını sağlamaktadır. Sedir ekme 

iĢleminde ideal olan tohum ekme iĢleminin bu zamanlarda gerçekleĢtirilmesidir. Sedir tohumu 

kar yağıĢından önce veya sonra araziye ekilebilmektedir (Boydak, 2003; Boydak, 2007). 

 

Yukarıda bahsedildiği gibi Toros Dağları bu ağaç türünün çoğunlukla görüldüğü yerlerdir. 

Akdeniz‟in kıyısı ile Ġç Anadolu Bölgesi arası Akdeniz ülkeleri içerisinde en fazla karmaĢık ve 

muhteĢem karstik araziye sahiptir. Dağlar yaklaĢık 200 km geniĢliğinde; yüksek, keskin tepeler 

ve derin vadilerden oluĢmaktadır. Ġç Anadolu Bölgesi Akdeniz ekosistemi içerisinde olup 

ülkemizde az miktarda ormana sahip bir bölgedir. Bu bölgede yapılan ağaçlandırmalarda Toros 

sedirinin katkısı % 30‟dur ve 1,7 milyon hektar arazi sedir ağaçlandırma potansiyeline sahiptir 

(Boydak, 2007; Gülcü ve ark, 2010). 

 

Önceden de belirtildiği üzere ülkemizde sedir tohumu ekimi, elle veya helikopterlerle 

gerçekleĢtirilmektedir. Tohum ekim yönteminin uygulandığı Ģehirler arasında Mersin, Adana, 

Antalya, KahramanmaraĢ, Kayseri, Denizli, Muğla, Amasya ve Konya illeri bulunmaktadır. 

2010 yılına kadar 101,428 hektar alan ekilmiĢ ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 

kararlaĢtırılan sedir ağaçları eylem planınca 2005 ile 2014 yılları arasında 100 milyon sedir 

tohumu ekilmesi hedeflenmektedir (Kahveci, 2011). Helikopterle ekime verilecek örneklerden  
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bir tanesi Kayseri‟ de bulunan Erciyes Dağı‟na yapılan ekimdir. Helikopterden serpilen sedir 

tohumları Ģimdi 10 cm üzerindedir (Zaman Gündem, 2011). 

 

Yukarıda da bahsedildiği üzere sedir tohumu ekimi ülkemizde elle ve helikopterler ile kısıtlıdır. 

Orman Genel Müdürlüğü elle tohum ekme iĢlemi için pek çok iĢçi çalıĢtırmaktadır. Her iki 

yöntemle gerçekleĢtirilen sedir tohumu ekiminde karĢılaĢılan sorunlar bu çalıĢmada geliĢtirilen 

insansız hava aracında (ĠHA) çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Tohumların elle ekilmesinde 

karĢılaĢılan birtakım sıkıntılar bulunmaktadır. Tohumlar kıĢ mevsiminde ekildiğinden iĢçiler 

soğuk hava Ģartlarında çalıĢmakta, karla kaplı engebeli arazide yürümekte zorluk çekmektedirler. 

ĠĢçiler arazilerin engebeli, taĢlı, çalılık ve dik olması vb. nedenlerden dolayı tohum ekme 

iĢleminde zorluk çekmekte ve gerektiğinde bu yerlere ekim iĢlemi yapamamaktadır. Ayrıca, 

iĢçiler ekim sırasında birbirinden farklı ekim iĢlemi yapmakta, özellikle deneyimsiz iĢçiler bir 

noktaya bazen çok sık bazen de çok az ya da hiç tohum atmamaktadırlar. 

 

Helikopter ile tohum serpme iĢleminde ise tohumlar iĢçiler tarafından helikopter tabanında 

bulunan bir delikten basitçe dökülmektedir. Bu iĢlemde tohumlar sadece yerçekimi etkisiyle 

toprağa ulaĢtığından ekilen tohumlar aynı Ģekilde düzenli değildir. Ayrıca, helikopterlerin 

böylesine bir görevde kullanılması hem iĢletme hem de hangar vb. maliyetlerinden dolayı 

ekonomik olmamaktadır. Tohum ekme iĢlemi kıĢ aylarında gerçekleĢtiğinden helikopterler hem 

uçuĢ mürettebatını hem de içerisinde bulunan iĢçilerin hayatlarını riske sokmaktadır. 

 

Yukarıda belirtilenler olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ĠHA‟ların geleneksel hava 

araçlarına göre insan kaybı riskine sahip olmaması, üretmesi ve iĢletmesinin kolay olması, hem 

zaman ve hem de maliyetten tasarruf sağlamasından dolayı sedir ağaçlandırma çalıĢmalarında 

ülkemiz açısından uygun olacağı düĢünülmüĢ ve özellikle sedir ağaçlandırılmasında kullanılmak 

üzere bir ĠHA geliĢtirilmiĢtir. 

 

Bu çalıĢmada tasarlanan ve ĠHA üzerinde kullanılan mekanik ve kontrollü tohum yayma sistemi 

ile tohumların kontrollü ve istenilen miktarda ekimi mümkün olmaktadır. Bu Ģekilde elle ekimde 

ortaya çıkan ve arzu edilmeyen miktarsal değiĢkenlik durumu ortadan kaldırılmaktadır. AĢağıda 

sedir ağaçlandırması amacıyla geliĢtirilen ĠHA ile yapılacak ekimlerin üstünlükleri belirtilmiĢtir: 

 

 ĠHA üzerinde bulunan görüntüleme sistemi, doğru tohum ekiminin gözlenmesine ve yer 

kontrol operatörüne açık bir görüĢ sağlayarak tohum ekme için arazinin seçilmesine ve 

görüntülenmesine olanak tanımaktadır. 

 ĠHA‟lar ile yapılan tohum ekimi, elle yapılan serpme tohumlamaya göre daha hızlıdır. 

ĠHA‟ların yatay hızı iĢçilerin araziyi yürüyerek kat etmelerine göre daha hızlı olmasından 

dolayı ve aynı anda dikey olarak yükselebilmeleri sayesinde yerden birkaç metre 

yükseklikten arzu edilen yüksekliğe kadar çıkarak tohumların geniĢ bir alana hızlı bir Ģekilde 

yayılmasını sağlayabilecektir. 

 ĠHA‟lar çoğunlukla boyutta, karmaĢıklıkta ve maliyette farklılık gösterse de, bu çalıĢmada 

olduğu gibi model uçaktan uyarlanmıĢ gösteriĢsiz bir araçla bile serpme tohumlama 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Pilotlu hava araçlarına göre daha az ağırlığa sahip olacağından 

daha az yakıt sarfiyatı gerçekleĢecek, karmaĢıklığı daha az olduğu için de pilotlu hava 

araçlarına göre bakım maliyeti daha az olacaktır. 

 Tohum serpmede kullanılacak ĠHA için bir hava platformu, yer kontrol istasyonu ve ĠHA 

kullanıcısı operatör ile bu çalıĢmada kullanılan mini ĠHA‟nın daha büyük boyutlarda 

gerçeklenmesi ile ülkemiz için büyük öneme sahip Toros Sedirinin etkili bir Ģekilde ekimi  
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mümkün olacaktır. Yukarıda bahsedilen pek çok avantajının yanında çok sayıda iĢçi gereksinimi 

de ortadan kaldırılarak bir baĢka Ģekilde ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. 

 

 

2. Yöntem 

Sedir tohumlarının ĠHA ile geniĢ bir araziye ekilmesinin gerçekleĢtirilmesi amacıyla bir model 

uçak kullanılmıĢ ve gerekli modifikasyonlar yapılmıĢtır. Bu uçak sedir ekme iĢlemi ve uçak için 

gerekli aviyonik sistem ve parçalar için uygun alana sahip olması, sağlamlığı, dengeli uçuĢ 

kabiliyeti ve bu yükler için yeterli miktarda kaldırma kuvveti üretebilen kanada sahip 

olmasından dolayı seçilmiĢtir. Orijinal olarak tasarlanan tohum yayma sistemi uçağa monte 

edilmiĢtir. Uçağın tamamlanmasından sonra 12 Temmuz 2011 tarihinde Ankara‟nın GölbaĢı 

ilçesinde test uçuĢları yapılmıĢtır. GeliĢtirilen ĠHA ile ilgili bilgiler aĢağıda detaylı olarak 

verilmiĢtir. Sistem ĠHA ve Yer Kontrol Ġstasyonu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

2.1 İHA 

 

 
ġekil 3: Ağaçlandırma Amaçlı GeliĢtirilen ĠHA ve Sistemlerinin Gösterimi 

 

2.1.1 Platform 

Platform olarak bir balsa ağacından yapılmıĢ sabit kanatlı bir model uçak kullanılmıĢtır. Bu 

model uçak kamera, video verici ve standart radyo alıcı gibi aviyonik sistem/parçalar, tohum 

tankı ve tohum yayıcı için yeterli miktarda alana sahip olmasından dolayı tercih edilmiĢtir. 

Platform‟un özellikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

Kanat açıklığı: 1845 mm, Kanat Alanı: 58.69 dm
2
, Uzunluk: 1414 mm, Maksimum kalkıĢ 

ağırlığı: 4500-5000 gr, Faydalı Yük Ağırlığı: 450 gr., Düz UçuĢ Hızı: 75 km/h., Maksimum 

Mesafe: 1000 m., Maksimum Havada KalıĢ Süresi: 25 dk, ÇalıĢma Yüksekliği: 50 m.‟ye kadar, 

Faydalı Yükler: CCD Kamera ve Tohum Yayma Sitemi. 

 

2.1.2 Elektrik/Elektronik Sistem/Parçalar 

ĠHA‟ nın itki kuvvetini sağlamak amacıyla bir pervaneye sahip 60A fırçasız bir elektrik motoru 

70A bir ESC (Elektronik Hız Kontrol Ünitesi) tarafından kontrol edilmektedir. Uçağın uçuĢ 

kumandaları olan kanatçıklar, irtifa ve istikamet dümeni her birinde birer adet olmak üzere üç 

adet standart servo ile kontrol edilmektedir. Ayrıca uçağın burun iniĢ tekeri için ayrı bir servo 

kullanılarak kontrol kabiliyetine sahiptir. Uçak üzerinde 7 kanallı 72 MHz frekansa sahip 

standart radyo alıcısı ve 900 MHz‟lik Audio/Video (A/V) vericisi bulunmaktadır. Radyo alıcısı 

ve A/V vericisinin frekansı, birbirinden etkilenmesini önlemek için farklı seçilmiĢ ve ayrıca uçak 

üzerinde bu iki cihaz birbirinden fiziksel olarak ta ayrılmıĢtır. A/V verici ve standart radyo alıcı  
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ġekil 2‟de gösterilen yerlere monte edilmiĢ ve radyo alıcı anteni uçağın kuyruğundan dıĢarı 

çıkarılmıĢtır. Serpme sonrası tank içerisinde tohumların bittiğinden ve tohum dağıtma sisteminin 

tasarım amacına göre çalıĢtığından emin olmak, en iyi ekim alanını seçebilmek ve ayrıca uçağın 

seyrüseferine yardımcı olmak amacıyla uçağın gövdesinin alt kısmına bir CCD kamera 

takılmıĢtır. Kamera, pan/tilt mekanizmasına sahip olup 45
o 
aĢağı-yukarı dikey olarak hareket 

edebilmekte ve ĠHA pilotu tarafından Yer Kontrol Ġstasyonundan (YKĠ) kontrol edilmektedir. 

Uçak üzerindeki kamera tarafından alınan bilgi A/V verici sayesinde yer kontrol istasyonuna 

gönderilmekte ve buradaki görüntüleme ekranında görüntülenmektedir. 

 

2.1.3 Tohum Yayma Sistemi 

Tohum dağıtma sistemi tohum tankı ve tohum yayıcıdan meydana gelmektedir. Bu sistemin 

oluĢturulmasında tek kat mukavva ve balsa ağacı kullanılmıĢtır. Tohum tankı uçak gövdesi 

içerisine, tohum yayıcı ise uçak gövdesinin altına montaj yapılmıĢtır. Tohum yayma sistemi ESC 

kontrol ünitesine sahip fırçasız bir motor tarafından YKĠ‟den kontrol edilmektedir. 

 

2.1.4 Tohum Tankı 

Uçağın gövdesinin büyük bir kısmı tohum tankı için kullanılmıĢtır. Tank 2.000 cm
3
 olup 

yaklaĢık olarak 570 gr (9.000 sedir tohumu) sedir tohumu alabilmektedir. Tohum tankını alt 

kısmında tohum yayıcı istenildiği zaman ve istenilen miktarda tohum göndermeyi sağlayan ve 

bir servo tarafından kontrol edebilen, tıpkı piston mekanizmasına benzer bir açma-kapama 

sistemi bulunmaktadır. Hemen altında tohum yayıcının dönmesini sağlayan fırçasız bir motor 

monte edilmiĢtir. Tank ayrıca tohum yayıcının hasar vermemesi için bir koruyucu ihtiva 

etmektedir ve tohum yayıcıdan 2 mm yukarıya motor yatağına sabitlenmiĢtir. 

 

2.1.4.1 Tohum Yayıcı  

Tohum yayıcı, dönen ve içerisinde dönme yönünde eğik bir yapıya sahip birden fazla kanalları 

bulunan bir disktir. Bu yapı ile tohumlar kanallardan geçerken üzerlerindeki merkezkaç 

kuvvetini artırarak uçak uçuĢ rotasında ilerlerken dengeli bir tohum dağıtma iĢleminin 

gerçekleĢmesini sağlamakta ve tohumların daha uzağa fırlatılmalarına olanak vermektedir. 

Böylece daha geniĢ bir alana tohum yayılması sağlanmaktadır.  

 

2.2 Yer Kontrol İstasyonu-YKİ 

YKĠ bir adet A/V alıcısı, bir adet 7 kanal radyo vericisi ve görüntüleme ekranından 

oluĢmaktadır. YKĠ‟den belli mesafeye kadar ĠHA görerek kontrol edilmekte ve ayrıca ĠHA 

üzerindeki kamera vasıtasıyla tohum yayıcısı izlenmekte ve ayrıca seyrüsefere yardımcı olarak 

da kullanılmaktadır.  

 

3. Test Uçuşu ve Sonuçları 

 

 
 

ġekil 4: ĠHA‟nın Test UçuĢu, GölbaĢı, Ankara 
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Önceden de belirtildiği üzere uçağın performans testlerinin Talas Belediyesi Akçakaya Model 

Uçak pistinde tamamlanmasının ardından 12 Temmuz 2011 tarihinde Ankara ili GölbaĢı 

ilçesinde Freepist adı verilen toprak alanda ĠHA ile serpme tohumlama iĢlemi için test uçuĢları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Test uçuĢu saat 15:00 ile 16:00 arasında 6 m ve 9 m irtifalarda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Test uçuĢlarının yapıldığı gün ve saatlerdeki hava durumunu gösteren 

bilgiler ve Freepist‟e ait görünüm, sırasıyla Tablo-1‟de ve ġekil 5‟de verilmiĢtir. 
 
Tablo 1: Test UçuĢ Günündeki Hava Durumu 

Hava Durumu 

Sıcaklık Rüzgâr Hızı Rüzgâr Yönü  

14,7 
 
C 

5,5 m/s 

(8 metre yükseklik) 
Kuzeyden 

 

 
ġekil 5: Freepist, GölbaĢı,Ankara 

Tablo 2: Test UçuĢu Sonuçları 

Test 

UçuĢları 

Tohum 

Yayma 

Süresi 

Açma-

Kapama 

Pozisyonu 

Uçağın 

Yer 

Hızı* 

Ġrtifa* 
Devir 

(RPM) 

Tohumlar 

Arası 

Mesafe 

Tohum 

Yayma 

GeniĢliği 

Toplam 

Ekilen Alan 

Test 1 3 sn. Tam Açık 45 km/h 9 metre 
1800 

RPM 
20-70 cm 45 m 1700m

2 

Test 2 2.5 sn. Tam Açık 60 km/h 6 metre 
2200 

RPM 
10-40 cm 30 m 1500m

2 

* Tahmini değer 

 

Test uçuĢ sonuçlarının analizinde düĢünülecek en önemli kriter, bir ağaçlandırma çalıĢmasının 

potansiyel etkinliği ile direk iliĢkili olan tohumların dağılım yoğunluğudur. 

 

3.1 Tohum Dağılım Yoğunluğu 

Birinci test uçuĢunda tohumlar arası mesafe genellikle 20 ile 70 cm arasında iken ikinci test 

uçuĢunda dağılım genellikle 10 ile 40 cm arasındadır. Tohumlar arası mesafe ±45 cm ideal 

olarak düĢünüldüğünde, bu oranın her iki uçuĢ için de baĢarıldığı görülmektedir. Her iki test 

uçuĢunda da, ölçülen dağılım oranı, tohum dağılımı için uygun görülen parametre sınırları 

içerisinde olmuĢtur. Geleneksel ağaçlandırma yöntemlerinde çimlenme sonrası fidanların olgun 

bireyler olması için yeterli alanı sağlamak amacıyla sık sık elle seyreltme iĢlemi yapıldığı göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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3.2 Uçak Yer Hızı, İrtifa ve RPM 

Birinci test uçuĢunda, uçağın yer hızı 45 km/h, irtifa 9 metre ve tohum yayıcının devri 1800 rpm 

iken ikinci test uçuĢunda hız 60 km/h, irtifa 6 metre ve devir 2200 rpm‟dir. Uçağın yer hızı, 

irtifası ve tohum yayıcının devir sayısı ile tohum dağılım yoğunluğu arasında ters orantı 

bulunmaktadır. Uçağın yer hızı ne kadar artarsa tohum dağılım yoğunluğunda o kadar azalma 

meydana gelmektedir. Benzer Ģekilde, uçağın yüksekliği ne kadar artarsa, tohum dağılımında o 

kadar azalma meydana gelmektedir. Son olarak, tohum yayıcının devri ne kadar artarsa tohum 

dağılım yoğunluğunda o kadar azalma olmakta, fakat bu durum daha fazla tohum dağıtma 

geniĢliği anlamına gelmektedir. Böylece, tohumların dağılım yoğunluğu, bu üç faktörün doğru 

olarak bilinmesiyle, önceden tahmin edilebilir ve kontrol edilebilir. Daha düĢük hız/irtifa/rpm 

daha iyi bir tohum yoğunluğu sağlarken daha az miktarda alana tohum dağılmasına neden olur 

ve yüksek hız/irtifa/rpm daha düĢük bir tohum yoğunluğu ile sonuçlanırken daha fazla 

geniĢlikteki bir alana tohum dağıtılmasına olanak vermektedir. ġekil 6‟da ikinci test uçuĢunda 

serpilen tohumların yerdeki dağılımını göstermektedir. 

 

 
ġekil 6: Ġkinci Test UçuĢundan Yayılan Tohumların Yerdeki Dağılımını  

 

3.3 Yayılan Alan Genişliği  

Birinci test uçuĢunda tohum yayılma geniĢliği 45 metre iken, ikinci test uçuĢunda 30 metre 

olarak ölçülmüĢtür. UçuĢ yüksekliği tohumların yayılma geniĢliği üzerinde oldukça büyük bir rol 

almaktadır. UçuĢ yüksekliğinin artması tohum yayılma geniĢliğini artırmaktadır.  

 

3.4 Toplam Ekilen Alan  

Toplam tohum yayılan alan, tank içerisinde bulunan tohum akıĢ miktarını ayarlayan açma-

kapama mekanizmasının pozisyonuna ve uçuĢ hızına bağlıdır. Her iki test uçuĢunda açma-

kapama mekanizması tamamıyla açık konumdadır ve ĠHA‟nın etkinliğini ölçmeye yetecek kadar 

uçuĢ süresi olması sağlanmıĢtır. UçuĢ süresi sınırlı miktardaki sedir tohumlarıyla birden fazla test 

uçuĢu yapmayı sağlamıĢtır. Birinci test uçuĢunda tohum yayılan toplam alan 1700 m
2 

iken ikinci 

test uçuĢunda bu alan 1500 m
2
‟dir. Yüksek irtifa ve hız, tohumun yayıldığı alan miktarını 

artırmaktadır. Toplam ekilen araziyi etkileyen bir önemli faktör ise tohum tankının tohum alma 

kapasitesidir. 

Birinci test uçuĢ bilgileri için tohumlar arası mesafe ortalama 50 cm olarak varsayıldığında ve 

tank kapasitesi düĢünüldüğünde, tohum tankı yaklaĢık 4 saniyede bitecek ve ekilen alan 2250 m
2 

olacaktı.  

 

3.5 Aviyonik ve Uçuş Kontrolleri 

Test uçağı, tohum dağıtma iĢlemini kolaylaĢtırmak için yer istasyonu ile veri aktarımını yapan 

aviyonik parçalar ile uyumlu bir performans sergilemiĢtir. ĠHA ve standart radyo kumanda 

vericisi arasındaki iletiĢimle kanatçık, istikamet dümeni, irtifa dümeni, kamera, tohum yayıcısı  
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ve pan/tilt mekanizması aynı anda kontrol edilmiĢtir. Her iki test uçuĢu sırasında aviyonik ve 

uçuĢ kontrolleri arasında herhangi bir olumsuz etkileĢim olmamıĢtır. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalıĢmada baĢarılı ve sürdürülebilir ağaçlandırma çalıĢmalarına uygun olarak Toros sedir 

tohumunun serpme tohumlaması için özel olarak geliĢtirilmiĢ bir ĠHA çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢ, elde edilen test sonuçları, tasarlanan sistemin beklentilere göre çalıĢtığını ve 

halen kullanılan elle ve helikopterle ekime alternatif etkili bir yöntem olduğunu göstermiĢtir. 

Model uçağın üzerine eklenen tohum yayıcı sistem, görüntüleme sistemi ve bu sistemlerin 

tamamının yerden kontrolü ile Toros sediri tohumları baĢarılı bir Ģekilde serpilerek bir insansız 

hava aracı ile Toros sediri ağaçlandırmasının gerçekleĢtirilebileceği gözlenmiĢ, bir ĠHA'nın 

ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılabileceği kanıtlanmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada kullanılan ĠHA, mini ĠHA olduğundan ancak sınırlı sayıda tohum yayma 

kapasitesine sahiptir. GeliĢtirilen ĠHA yerine fiziksel özellikleri ve kapasitesi artırılmıĢ bir 

ĠHA'nın kullanımı tohum tankının kapasitesini de artırmayı mümkün kılacak, bu sayede tek 

operasyonda büyük bir alanın ağaçlandırılması mümkün olacaktır. Tohum tankının büyük olması 

çok miktarda tohumu bir araya getireceğinden Toros sediri tohumunun doğasında bulunan 

reçine, tohumların yapıĢması, tıkanıklık ve tohum yayıcı sistemin iĢlevini yerine getirememesi 

gibi sorunları beraberinde getirebilecektir. Bu durumun ortadan kaldırılması amacı ile tohum 

tankı içerisine akıĢkanlığı sağlayıp, tohumları tohum yayma sistemine kolaylıkla ulaĢtıracak 

tohum karıĢtırma sistemi eklenebilecektir.  

 

Bu çalıĢmada radyo kontrollü bir sistem ile yönetilen ĠHA'nın otonom ve programlanabilir uçuĢ 

sağlayacak Ģekilde tasarlanması, otonom kalkıĢ-iniĢ sistemine sahip olması, YKĠ'de bulunan 

pilotun iĢ yükünü önemli ölçüde azaltacaktır. 

 

Bu çalıĢmadan yola çıkılarak yapılacak her türlü ĠHA çalıĢması sadece Toros sediri 

ağaçlandırması için değil, ülkemiz için büyük öneme sahip diğer ağaç türleri için de 

ağaçlandırma çalıĢmaları yapılabilecektir. 

 

Teşekkür 

Bu çalıĢma Erciyes Üniversitesi AraĢtırma Projeleri Daire BaĢkanlığı tarafından FBA-08-572 
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Özet 

Türkiye‟de ormancılığın sazlıklarla/bataklıklarla iliĢkisi sıtma ile mücadele amaçlı olarak bataklıkların 

kurutulması çalıĢmalarıyla baĢlamıĢtır. Bataklıkların kurutulması, bir devlet politikası olarak ele alınmıĢ 

ve 1926 yılında çıkarılan 839 sayılı Sıtma Mücadelesi Kanunu ile yürütülmüĢtür. Bu çalıĢmalara destek 

anlamında ormancılar, Türkiye‟nin ilk ağaçlandırma çalıĢmalarını 1939 yılında 885 hektarlık Tarsus 

Karabucak bataklığını kurutmak amacıyla gerçekleĢtirmiĢlerdir. Yürürlükte olan 6831 Sayılı Orman 

Yasası‟nın 1. Maddesi‟nin A Bendi‟ne göre orman sayılmayan ancak üzerinde orman örtüsü bulunan bu 

alanların süreç içinde ekolojik önemleri anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bu çerçevede ilk uygulamalardan birisi 

Manyas Gölü ve çevresinin orman kanununun 3. Maddesi ile orman rejimine alınması ve aynı kanununun 

25. Maddesiyle milli park ilan edilmesidir. Süreç içinde sulak alanların korunması ile ilgili çeĢitli 

uluslararası ve ulusal yasal düzenlemelere rağmen, sulak alanların tahribi ile ilgili problemlerin varlığını 

sürdürdüğü görülmektedir. Bu bildiri ile; Türkiye‟de ormancılık kamuoyunda sazlık ve bataklıkların nasıl 

değerlendirildiği,  hukuki düzenlemeler ve tarihsel süreç içinde ormancılık politikasındaki yansımaları ile 

ekolojik bilgi ve çevre kaygıları etkisinde değiĢen bakıĢ açısının bir tartıĢması yapılmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ormancılık politikası, sazlık, sulak alan, sıtma. 

 

Abstract 

The relationship between reeds/swamps and forestry in Turkey began with the work of draining swamps 

for the purpose of combating malaria. Draining swamps was taken into account as a state policy and the 

Struggle for Malaria Act No. 839 was issued in 1926 to realize draining swamps.  Foresters, in terms of 

support to these efforts, carried out the work of the first plantation in 1939 in order to drain the marsh 

Karabucak some 885 ha. in Tarsus. The ecological importance of the areas have forest cover which are; 

however, not considered forest according to the currently in force Forest Law No.6831 Article 1 

subclause A has begun to be understood.  Therefore, Manyas Lake and its surrounding, one of the first 

applications of this framework, were defined as forest according to  the Forest  law No. 3 and it was 

declared as a national park according to the same law article 25.   In the process, despite the conservation 

of wetlands of various international and national legal regulations, the existences of problems related to 

the destruction of wetlands are maintained. In this paper, in Turkey, in the public opinion of forestry, how 

the reeds and marshes are evaluated, and the reflections of forestry policy of other legal arrangements and 

in the historical process, the point of view which can be changed with the influence of ecological 

information and environmental concerns are discussed. 

 

Keywords: Forest policy, reeds, wetland, malaria. 

 

1. Giriş 

Çok yalın olarak sazlıklar, ağırlıklı olarak saz  bitkileriyle (Phragmites communis) örtülü sulak 

alanlar, olarak tanımlanabilir. Orman mevzuatında sazlıklar; “Bataklıklarda yetiĢen bir senelik 

veya bir kaç senelik otsu veya yarı odunsu bitkilerdir.”  Ģeklinde tanımlanmaktadır. Botanik 

açıdan baĢta Poaceae ailesinden olmak üzere birçok bitki türü saz kapsamında ele alınmaktadır. 

 

Sazlıklar, sulak alanlarda yaĢayan bitki ve hayvanlar için en önemli yetiĢme ortamları 

arasındadır. Aslında birçok yöre veya ülke açısından nadir bulunan yaĢam ortamlarındandır. 

GeçmiĢte tarım alanı elde etmek veya sıtmayla mücadele için bataklıkların kurutulması ülkemiz 

açısından baĢarılması gereken önemli bir husus olarak görülmekteydi. Sadece tek yönlü bakıĢ  
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açısıyla yaklaĢımda bulunarak veya zorunluluklardan kaynaklanan baskılarla bu tür alanların yok 

edilmesi, bir devlet politikası Ģeklini almıĢ, bu konuda yakalanan baĢarı da övünç kaynağı 

olmuĢtur.  O kadar ki bu baĢarıyı sağlayanlara takdirnameler verilerek yapılan hizmetler 

ödüllendirilmiĢtir.   

 

Kaynağını sazlık, bataklık gibi sulak alanlarda üreyen sivrisineklerden alan sıtma ile mücadele 

açısından, bataklıkların kurutulması önemli bir baĢarı olarak görülmüĢtü. Gerçekten de 1800‟lü 

yılların sonlarına doğru çok büyük yayılma gösteren “sıtma”, kitlesel ölümlere yol açmakta ve 

bu nedenle “ölüm hastalığı” olarak da adlandırılmaktaydı. 

 

Yaman‟ın (2008), “Cellat Gölü‟nden Sağlık Ovası‟na” adlı makalesi sıtma mücadelesi 

bakımından ilginç bir örneği ortaya koymaktadır. Makalede sıtmanın kentlerin ve hatta 

uygarlıkların yok olmasındaki rolü üzerinde durulmuĢtur. Türkiye Cumhuriyetinin halka ve halk 

sağlığına büyük önem verdiği ve halkı periĢan eden sıtma hastalığı ile mücadele ettiği ifade 

edilmektedir. Bu çerçevede, Ġzmir‟in Selçuk Ġlçesi yakınlarında yer alan ve geniĢ bir bataklık 

niteliğinde olan Cellat Gölü‟nün,  Mustafa Kemal Atatürk‟ün 1931 yılındaki Ġzmir ziyareti 

sırasında kurutulması kararlaĢtırılmıĢtır. 1935 yılında baĢlayan bataklığın kurutulması iĢi 1940 

yılında tamamlanmıĢtır. KuĢadası‟ndan Cellat Gölü‟ne kadar 46 km uzunluğunda bir ana kanal 

ve buna bağlı yan kanallar açılarak, Cellat Gölü kurutulmuĢtur. Gölün kurutulması ile elde edilen 

1200 hektarlık arazinin bir kısmı topraksız köylülere bir kısmı da göçmenlere dağıtılmıĢtır. 

Kurutulan araziye “Sağlık Ovası” ismi verilmiĢ ve burada Sağlık Köyü ve sağlık istasyonu 

kurulmuĢtur.    

 

Ülkemizde nüfusun daha az olduğu dönemlerde yerleĢim yerlerinin çoğunlukla sivrisineklerden 

uzak alanlarda yer aldığı görülmektedir. Sivrisinek açısından sorunlu, rutubetli alanlarda ya hiç 

yerleĢilmemiĢ ya da mevsimsel bir yerleĢim söz konusu olmuĢtur. Nitekim, ülkemizin yağıĢ ve 

rutubet olarak en yüksek değerlere sahip olan bölgelerinde yerleĢilmemiĢ olup, geçmiĢ 

uygarlıkların daha çok iç bölgelerde yer aldığı görülmektedir. Kıyı kesimlerde ise yağıĢın 

nispeten daha az olduğu sınırlı bölgelerde  ya da rüzgara açık alanlarda yerleĢilmiĢtir. Yine 

sivrisineğin yoğun olduğu yaz aylarında yükseklere, yaylalara çıkılmak suretiyle sıtma 

sorununun aĢılmaya çalıĢıldığı anlaĢılmaktadır. 

 

Sazlık, bataklık gibi sulak alanlarla mücadele edilmesi, onların yok edilmeye çalıĢılması temelde 

birkaç nedene dayanmaktadır. Bunlardan en önemlisi yukarıda açıklanmaya çalıĢılan halk 

sağlığıdır. Bunun yanında yeni tarım alanları oluĢturma amaçlı kurutmalar da yapılmıĢtır. 

Sıtmanın bir tehdit olmaktan çıktığı dönemlerde yeni tarım alanları ya da yerleĢim yerleri 

oluĢturmak amaçlı kurutma çalıĢmaları daha yoğun olarak gözlenmiĢtir. 1950'li yıllarda 

teknolojik geliĢmelerinde yardımıyla hızlanan kurutma çalıĢmaları, sazlık ve bataklıkların 

yanında taĢkın ovaları ve gölleri de kapsayarak devam etmiĢ, bunun sonucu günümüze kadar 

Türkiye sulak alanlarının %50'ye yakınını kaybetmiĢtir (Erdem,2007).   

 

Sazlık ve Bataklıkların İşlevleri 

Bir yağıĢ havzası açısından değerlendirildiğinde derelerle deniz arasında fiziksel bir bağ 

oluĢturmak suretiyle denge sağlayan sulak alanlar (Chabrerie ve ark, 2001)  ve bu arada bataklık 

ve sazlıklar, her Ģeyden önce yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya olan veya tehdit altında olan 

türler için yaĢamsal önemi olan alanlardır. Bu alanlar en fazla sayıda canlı türüne sahip 

habitatlardır. Dolayısıyla biyolojik çeĢitlilik açısından çok zengin ve önemli alanlardır. 
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BaĢta balık olmak üzere yabanıl yaĢam için çok önemli alanlar olup, sadece bu alanlara özgü 

sucul canlılar bulunmaktadır. Tatlısu balıklarının önemli bir bölümü bu alanlara ihtiyaç 

duymaktadır. Çünkü bu alanlarda onların beslenebileceği kaynaklar oldukça zengindir.  

Balıkların yanında kuĢların çoğu için de benzer bir durum söz konusudur. Buralar göçmen kuĢlar 

için geçici barınma ve dinlenme, beslenme, üreme ve ayrıca yırtıcılardan korunma yeri görevi de 

görmektedir. YaklaĢık 450 kuĢ türünün bulunduğu ülkemizdeki sulak alanlar, özellikle göçmen 

türler için yaĢamsal öneme sahiptir. Batı Palearktik Bölgedeki kuĢ göç yollarından en önemli 

ikisinin Türkiye üzerinden geçmesi (Gürpınar, 1987) ülkemizdeki sulak alanları daha da önemli 

kılmaktadır.  

 

Hem suda hem de karada yaĢayabilen (amfibi) hayvanların çok önemli bir bölümü de özellikle 

üreme açısından olmak üzere sulak alanlara bağımlı olarak yaĢamlarını sürdürmektedirler. Bu 

alanlar fare, kunduz, su samuru gibi hayvanlar için de destek görevi yapmaktadır. 

 

Sazlık ve bataklıkların temel iĢlevlerinden birisi de, su niteliğinin korunmasıdır. Bu alanlar yer 

altı ve yüzey suyu kirliliğine yol açan kimyasalları ve tortuyu süzmek suretiyle bu iĢlevi yerine 

getirmektedirler. Özellikle fosfor ve nitrat yoğunluğunun önüne geçmesi bakımından insan 

yaĢamı için son derecede önemli bir görev yapmaktadır.  

 

YağıĢlarla yüzeysel akıĢa geçen tortuların (sediment) birikmesi yönüyle erozyonun 

önlenmesinde de bu alanların rolü olduğu görülmektedir. Sel baskınları açısından da benzer bir 

etki söz konusudur. 

Sulakalanların dolaylı etkilerinin yanında, doğrudan kullanım değerleri de hayati önemdedir. Su, 

tuz ve su ürünleri üretimi, tarım ve hayvancılık, sazcılık ile turizm ve eğlence öncelikle 

sayılabilecek değerlerdendir (Erdem,2007).  

 

Bu nedenle ülkemiz gecikmeli de olsa 1971 yılında Ġran‟ın Ramsar kentinde imzaya açılan 

"Özellikle Su KuĢları YaĢama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında 

SözleĢme" (Ramsar SözleĢmesi)'ne 30 Aralık 1993 tarihinde taraf olmuĢ, SözleĢme Bakanlar 

Kurulu kararıyla 17.05.1994 tarihi ve 21937 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir(Anonim, 1999).  

 

SözleĢmeye göre sulak alanlar; "alçak gelgitte derinliği altı metreyi aĢmayan deniz suyu 

alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, 

acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayır ve turbalıkları, kapsamaktadır" Ģeklinde 

tanımlanmıĢtır. 

 

Genel Mevzuatta Sazlıklar 

 

Arazi Kanunnamesi (1858) 

Sazlıklar ve daha genel anlamda sulak alanlarla ilgili ilk düzenlemelerden birisi 1858 tarihli 

Arazi Kanunnamesi‟nin 123. maddesidir. Söz konusu 123. madde “kadimi bir gölün ya da bir 

nehrin suyu çekilip de ziraate salih arazi meydana çıkdıkda bi‟l-müzayede talibine verilir ve 

hakkında Arazi-i Emiriyye muamelesi icra olunur.” Ģeklindedir. Buna göre suyu çekilen ve tarım 

yapılmaya uygun hale gelen sulak alanlar açık artırma ile isteyene verilmekte ve diğer devlet 

arazileri gibi bir iĢleme tabii tutulmaktadır. 
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Arazi Kanunnamesi‟nin bir baĢka hükmüne göre ise (madde 132) “Kıyılarda izin alınarak üç yıl 

içerisinde doldurulmak suretiyle kazanılan arazilerin dolduranlar adına; izinsiz dolgu alanları ise 

Beyt-ül Mal‟e (Hazine‟ye) mülk olur”  

 

Bu düzenlemeler Osmanlı döneminde sulak alanların korunmasına yönelik bir önlemin olmadığı; 

aksine doldurularak arazi kazanımının teĢvik edildiğini göstermektedir. 

Türk Medeni Kanunu (1926, 2001) 

Cumhuriyet döneminde ise sazlıkları da kapsamına aldığını ileri sürmenin olanaklı olduğu 1926 

yılında yayımlanan 743 Sayılı Medeni Kanun‟un 641. Maddesi'ne göre sazlıklar, Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdendir. Anılan madde hükümlerine göre, tersi 

kanıtlanmadıkça, yararı kamuya özgü olan bu tür alanlar kimsenin malı sayılmamaktadır. Söz 

konusu yasa maddesi aĢağıdaki gibidir: 

 

“Madde 641 - Sahipsiz Ģeyler ile menfaati umuma ait olan mallar Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır. Hilafı sabit olmadıkça menfaatı umuma ait sular ile ziraate elveriĢli olmıyan yerler, 

kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar kimsenin mülkü değildir. Sahipsiz Ģeylerin 

ihraz ve iĢgali, yollar ve meydanlar, akar sular ile yatakları gibi menfaati umuma ait malların 

iĢletilmesi ve kullanılması hakkında ahkamı mahsusa vazolunur.” 743 Sayılı kanunu yürürlükten 

kaldıran 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (2001)‟nun 715. Maddesi de benzer Ģekildedir. Buna 

göre: 

“Madde 715- Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır. 

Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi 

tarıma elveriĢli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve 

hiçbir Ģekilde özel mülkiyete konu olamaz. 

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, iĢletilmesi 

ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabidir.” 

 

Görüldüğü gibi sulak alanları içeren bu yasa maddeleri ile bu tür alanlarda özel mülkiyet 

yasaklanırken, kullanım ve iĢletilmeleri özel kanunlara bırakılmaktadır. 

 

839 Sayılı Sıtma Mücadelesi Kanunu (1926) 

Sıtma, tarih boyunca insanları tahrip eden hastalıkların baĢında gelmiĢtir. Sıtma hastalığının 

yayılmasında etkili olan sivrisinekler, bataklıklarda hızla çoğalarak pek çok Ģehir ve medeniyetin 

yok olmasına neden olmuĢtur (Yaman,2008) . 

 

Özellikle Cumhuriyetin kuruluĢ yıllarında nüfusun çok önemli bir bölümü o yıllarda “ölüm 

hastalığı” adı verilen sıtmaya yakalanmıĢ ve sıtma halk sağlığını tehdit eden en önemli hastalık 

durumundaydı. Bilindiği gibi sıtma mikrobu sivrisineklerce taĢınmakta; sivrisinekler ise en fazla 

70 cm derinliğinde olan durgun sulu ortamlarda yoğun olarak yaĢama ve üreme yeteneğine 

kavuĢmaktadırlar (Tuğluoğlu, 2008).  

 

Ülkemizde sıtma ile mücadele amaçlı olarak 1926 yılında 839 sayılı Sıtma Mücadelesi Kanunu 

yürürlüğe sokulmuĢtur. Bu kanun hükümleri uyarınca sivrisineklerin üreme ve yaĢama ortamı 

olan bataklıkların kurutulması önemli bir uygulama olarak görülmüĢtür. Bu çerçevede bataklık 

ve su birikintilerinin kurutulması çalıĢmalarına baĢlandı.  

 

1930 yılında çıkarılan  1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile de sivrisinek oluĢumuna 

kaynak oluĢturabilecek su birikintilerine sebebiyet vermek yasaklanmıĢtır. 
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Alkan‟a atfen Tuğluoğlu (2008)‟nun bildirdiğine göre bütün bu düzenlemeler çerçevesinde 

1925-1932 yılları arasında 32 903 adet bataklık kurutulmuĢtur. 

 

Sıtma ile mücadele çalıĢmaları çerçevesinde kurutma çalıĢmaları yapılan sulak alanlardan birisi 

de günümüzde milli park yapısına kavuĢmuĢ bulunan Sultansazlığı‟dır. 1940‟lı yıllardan itibaren 

kurutma çalıĢmaları yapılan alanda 1950‟li yıllarda aĢağıda değinilen 5516 Sayılı Kanun 

çerçevesinde kurutulan alanların dağıtımı yapılmıĢtır. 

 

5516 Sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında 

Kanun (1950) 

      

1950 yılına gelinceye kadar önemli miktarda bataklığın kurutulmuĢ olması sonucunda bu 

konunun da ayrıca bir düzenlemeye ihtiyaç gösterdiği anlaĢılmaktadır. Bu düzenleme ile 

bataklıkların kurutulması ve kurutulma sonunda elde edilecek arazinin hak sahiplerine dağıtımı 

bir düzene sokulmuĢ bulunmaktadır. 

 

Bu kanun ile deniz, göl ve nehir kenarlarındaki bataklık niteliğindeki alanların, kurutanlar adına 

tesciline olanak tanınarak bu tür alanlarda özel mülkiyet oluĢmasına neden olunmuĢtur (Cin, 

1981). 

 

Ormancılık Mevzuatında Sazlıklar 

Osmanlı belgelerinde bataklıklarla ilgili ilk bilgiye 1893 yılında Avrupa‟dan 5 kilo Okaliptus 

tohumu getirtilmesi ve bunların bataklıklara ekilmesi için ödenek tahsis edildiğini gösteren bir 

belgede rastlanmaktadır (Kutluk,1948). Bu belge süs ağacı olarak belirtilen okaliptusun ülkemize 

giriĢinde öncelikle dekoratif amacın güdüldüğü görüĢünü tartıĢmalı hale getirmektedir. Ülkemize 

ilk kez 1885 yılında girdiği söylenen (Adalı, 1944) okaliptustan “sağlık ağacı” diye bahseden 

Adalı, okaliptusun sıtma ile mücadelede ne kadar önemli bir yeri olduğuna iĢaret etmektedir. Bu 

çerçevede ülkemizde sıtma mücadelesi kapsamında 1939 yılında Tarsus-Karabucak'ta bataklık 

kurutması amacıyla okaliptus ağaçlandırması yapılmaya baĢlanmıĢtır. 885 hektarlık alanda 

gerçekleĢtirilen bu ağaçlandırma çalıĢmasının ülkemizin ilk ağaçlandırma çalıĢması olduğu da 

ifade edilmektedir (Gürses, 1990).  

 

Sazlıklardan ormancılık kesiminin uzak durmaya çalıĢması, sazlıkların, bataklıkların ve 

dolayısıyla da sulak alanların önemli bir sorun olarak görüldüğü döneme rastlamaktadır. 

Nitekim, 3116 Sayılı Orman Yasası‟nın yürürlüğe girdiği 1937 yılı öncesinde Prof. Bernhard ve 

ondan önceki dönemlerde de Weith ve Stoger ile Hoca Ali Rıza Efendi tarafından hazırlanan 

yasa tasarılarında sazlıklarla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.  

 

Bu yasaların orman ile iliĢkili olduğu düĢünülen sazlıklarla ilgili açıklamalarına yer vermeden 

önce orman kavramının basit olarak "ağaçların baskın öge olduğu hayvanlardan, bitkilerden 

ve cansız varlıklardan oluşan bir topluluk" olarak tanımlanmasında yarar bulunmaktadır. O 

halde bu bildiride sözü edilen sazlık, bataklık veya sulak alanlar ormanla iliĢkili alanlardır. Yani 

yukarıda basitçe tanımlanan alanlar kapsamına giren yerlerdir. 

 

Ülkemizde çağdaĢ anlamda ormancılığın baĢlangıcı sayılan 1937 tarih ve 3116 sayılı orman 

yasası (Ġstanbullu, 1979)  öncesi yürürlüğe sokulmaya çalıĢılan yasal düzenlemelere bakıldığında 

orman kavramının çeĢitli Ģekillerde tanımlandığı görülmektedir. 

                                                           

 02/05/2007 tarih ve 26510 S.R.G. de yayımlanan 26/04/2007 tarih ve 5637 sayılı kanunun 1. 

maddesi ile yürürlükten kaldırılmıĢtır. 
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1913 yılında, zamanın Orman Genel Müdürü olan Hoca Ali Rıza Efendi tarafından hazırlanan 

ancak çeĢitli nedenlerle yürürlüğe giremeyen "Orman ve Mera Kanunu"nun  "GiriĢ" bölümünün 

1. maddesinde orman; "Kök ve gövde oluĢturan bitkiler topluluğunun topluca büyüyüp yetiĢmesi 

haline orman ve yerine de ormanlık denir." Ģeklinde tanımlanmaktadır.  

 

Avusturyalı bir uzman olan Veit, 1913 yılında Türkiye'ye getirtilmiĢ ve ülkemizin çeĢitli 

bölgelerinde incelemeler yapmıĢtır. Türkiye ormanları ve ormancılığı hakkında fikir sahibi 

olmuĢ; daha sonra ülkemize gelen Stoger ile birlikte uygulama olanağı kalmayan 1913 tarihli 

"Orman ve Mera Kanunu”nu incelemiĢler ve yetersiz bulmuĢlardır (GümüĢ, 2004). Bunun 

üzerine hazırladıkları yasa tasarısının "Gerekçe" kısmında orman kavramı; "ormanlar arazi ve 

üzerindeki dikili ağaçlardan ibarettir" şeklinde tanımlanmıştır  Tasarının 3. Maddesi'nde 

ise, "Bu kanun hükümlerine tabi ormanlar içindeki ağaçlandırılacak alanlar, orman 

yolları, bekçilerin tarım yapmasına terk edilen alanlar, ormanların parçaları sayılarak bu 

kanuna tabi tutulmuşlardır."denilerek orman rejimine giren alanların sadece "Gerekçe" 

bölümünde yazılan tanım ile sınırlı olmadığına iĢaret edilmektedir. 

 

Ormancılığa çeki  düzen verme çabaları çerçevesinde 1926 Türkiye'ye getirtilen Prusya Krallığı 

Eski Orman Genel Müdürü Prof. Bernhard, inceleme ve görüĢmelerinden sonra hazırladığı 

ancak, yasalaĢması ve dolayısıyla da yürürlüğe girmesi olanaklı olamayan  orman kanununun, 

"Orman Tarifi" baĢlığını taĢıyan 1. Bölümü'nde orman tanımına yer vermiĢtir (Bingöl, 1990):  

"Odun maddesi, bununla beraber tali ürünler alınmasına yarayacak; kendi kendine veya 

emekle yetişmiş, yetiştirilmiş, yetişecek ve yetiştirilecek ağaç, ağaççıklar topluluğuna, 

toprakları ile beraber orman denir. Etrafı tamamen veya çoğunlukla ormanla çevrili arazi 

de ormanların dış kenarlarındaki doğal vejetasyon ve ormanın gelişiminin gerektiği miktar 

arazi de ormandan sayılır." 
 

Bu tanımlara bakıldığında üzerinde ağaç toplulukları olan sazlık, bataklık veya sulak alanlar 

orman sayılmaktadır. 1937 yılı öncesinde yapılan bütün orman tanımlarında ağaçlarla örtülü 

alanlar orman sayılmakta; buna ek olarak ne türden ağaçsız alanların da orman sayılması 

gerektiğine iĢaret edilmektedir. AĢağıda konu edilen yasal orman tanımlarında ise, ağaç ve ağaç 

toplulukları orman sayılmakta; ağaçsız alanlarla ilgilenilmemektedir. Buna göre  

 

1937 yılında yürürlüğe giren 3116 Sayılı Orman Yasası'nın 1. Maddesi ile orman kavramı Ģöyle 

tanımlanmaktadır:  

 "Madde 1 - Bu kanunun tatbikinde kendi kendine yetişmiş veya emekle 

yetiştirilmiş olup da herhangi bir çeşit orman hasılatı veren ağaç ve ağaççıkların toplu 

halleri yerleri ile beraber orman sayılır. 

 Sazlıklar ve muhitin tabiatı itibariyle koru ve baltalık yapılamayan veya step 

florası ile örtülü yerler, her çeşit dikenlik ve fundalıklarla parklar ve ormanlara bitişik 

olmayan beş hektardan az sahipli arazi üzerindeki ağaçlar ve ağaççıklar ormandan 

sayılmaz."  

  

Görüldüğü gibi, Orman Yasası‟nın 1. maddesinin 1. fıkrasında yapılan orman tanımına göre 

sazlıkları, üzerinde ağaç ve ağaççık topluluğu içerip içermediğine bakarak 2 grupta 

değerlendirmek olanaklıdır. Buna göre üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları olmayan sazlıklar 

orman tanımına girmemekte; bununla birlikte Medeni Kanuna göre devletin hüküm ve 

tasarrufunda olması gereken yerlerdendir. Üzerinde ağaç ve ağaççık topluluğu içeren sazlıklar 

ise 3116 Sayılı Orman Yasası‟nın 1. Maddesi‟nin 1. Fıkrasında yer alan “orman tanımı” 

kapsamına girmekle birlikte, 2. fıkra ile orman sayılmayan yerler arasında gösterilmekte, yani  
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orman sayılmamakta ve böylece yine Medeni Kanuna göre devletin hüküm ve tasarrufunda 

olması gereken yerlerden biri olmaktadır. Bundan dolayı her iki gruptaki sazlıkların yönetiminde 

3116 Sayılı Orman Yasası‟nın geçerliliği bulunmamaktadır. Benzer Ģekilde sazlıklar, 1956 

yılında kabul edilen ve halen yürürlükte olan 6831 Sayılı Orman Yasası‟nın 1. maddesinde de 

orman tanımına giren ancak, orman sayılmayan yerlerin sayıldığı 2. fıkranın A bendinde “A- 

Sazlıklar … orman sayılmaz” Ģeklinde, orman sayılmayan alanlar içerisinde gösterilmektedir. 

Türkiye‟de 1956 yılına kadar milli park konusunda bir düzenleme söz konusu değildi. Anılan 

yılda 6831 Sayılı Orman Yasası bünyesinde “milli park” konusu da yer aldı. 1956 yılında 

yürürlüğe giren 6831 Sayılı Orman Yasası'nda “Milli Parklar” baĢlığını taĢıyan VI. Bölüm, milli 

parklara ayrılmıĢ ve VI. Bölüm'de yer alan 25. Madde hükmüne göre
1
; Orman Genel Müdürlüğü, 

sahip olduğu özellikler yönünden gerekli gördüğü ormanları ve orman rejimine giren alanları, 

bilim dünyasının ihyacının karĢılanması, doğayı koruma, yurdun güzelliğin sağlama ve halkın 

spor ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karĢılamak ve turistik hareketlere   olanak sağlamak 

amaçlarıyla milli park olarak ayırmaya baĢlamıĢtır (GÜMÜġ, 2004). Görüldüğü gibi milli park 

ilanı, sadece orman ve orman rejimindeki alanlar için geçerli olabilmektedir. Diğer deyiĢle milli 

park ilanı, orman yasasının 1. maddesi ile tanımlanan (üzerinde ağaç ve ağaççık topluluğu 

bulunan) yerler ile aynı zamanda tanımdan istisna tutulmayan yerler için milli park ilanı söz 

konusu olabilmektedir.  

 

Bu nedenle 6831 sayılı orman yasasına göre orman sayılmayan ekolojik, tarihi, kültürel 

vb.açılardan önemli alanların milli park olarak ilan edilebilmesi için öncelikle aynı yasanın 3. 

maddesi ile orman rejimine alınması gerekmektedir. Söz konusu 3.madde Ģöyledir:  

 

"Madde 3- Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından 

memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik 

kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi 

mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınması 

Orman veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum Müdürlüğü'nün teklifi üzerine İcra 

Vekilleri Heyeti'nce karar verilebilir." 

 

Buna göre Bakanlar Kurulu'nun 31.8.1959 tarih ve 4/12108 sayılı kararı gereğince 52 hektarlık 

alana sahip Balıkesir Ġli'nde yer alan "Manyas KuĢ Cenneti" anılan 3. madde ile orman rejimi 

kapsamına alınmıĢtır. Aslında milli park ilan edebilmek için orman rejimine alınan Manyas Gölü 

kenarındaki göçmen kuĢları ve kuĢların konak yerlerini korumak, zengin kuĢ çeĢitlerini ve güzel manzarayı meraklıların  ve 

 ziyaretçilerin  hizmetine sunmak  amacıyla 52 hektarlık bu alan 1959 yılında Milli Park ilan edilmiĢ,  milli park alanı 1975 

 yılında 64.1 hektara çıkarılmıĢtır. Bununla  birlikte, böyle bir alanın ancak etrafı ile bir bütün oluĢturabileceği düĢüncesinden 

hareketle milli parkın sınırları 06.06.2005 tarihli ve 2005/8955 sayılı Resmi Gazete yayınlanan kararla 

geniĢletilerek 24047 ha büyüklüğe ulaĢmıĢtır. 

 

Milli Parklar Kanunu (1983) 

Ülkemizde milli park ve milli parkçılık konusundaki en önemli geliĢme; 1983 yılında doğrudan 

milli parkları konu alan 2873 Sayılı Milli Parklar Yasası'nın çıkarılmasıdır. Çıkarılan bu yasa ile, 

"yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, 

tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri 

bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemek"  

                                                           
1
 Madde 25- Orman Umum Müdürlüğü; mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lüzum 

göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları, memleketim ilim hayatının istifadesine tahsis etmek, 

tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak, halkın çeĢitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını 

karĢılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadiyle (Milli Park) olarak ayırabilir. 

  Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza ormanları hükümlerine göre tatbik olunur. 
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amaçlanmıĢtır (GümüĢ, 2004). Milli Parklar Kanunu, milli park olgusunu sadece orman alanları 

ile sınırlı olmaktan çıkarmıĢtır. Bu nedenle milli park ilan edilecek bir alanın orman rejimine 

alınmasına 1983 yılından itibaren gerek kalmamıĢtır. 

 

Milli Parklar Kanunu‟nun yürürlüğe girmesinin ardından sazlık, bataklık niteliklerine sahip 

birçok alan bu kanun kapsamında “milli park” ya da “tabiatı koruma alanı” yapısı çerçevesinde 

koruma altına alınmıĢtır. 

 

Gala Gölü, BeyĢehir Gölü, Sultan Sazlığı (RA)

, Yumurtalık Lagünü (RA), Ġğneada Longoz 

Ormanları gibi sulak alanlar bu yasaya göre milli park ilan edilmiĢ alanlardır. Sarıkum (Sinop),  

Sülüklügöl (Bolu), Sakagölü Longosu (Kırklareli), Seyfe Gölü (RA), Gala Gölü (Edirne), Kartal 

Gölü (Denizli), Akgöl (Ereğli Sazlığı) (Konya) gibi sulak alanlar da yine aynı yasaya göre tabiatı 

koruma alanı olarak korunmaktadır. Yine aynı yasa çerçevesinde değerlendirilen tabiat parkı 

statüsünde de Abant Gölü (Bolu), Uzungöl (Trabzon), Gölcük (Ġsparta), Bafa Gölü (Aydın), 

Artabel Gölleri (GümüĢhane), Borçka Karagöl (Artvin) koruma altına alınmıĢtır. 

 

Başbakanlık Genelgesi (1993/1) 

11.01.1993 tarih ve 383-02209 sayı ile yayınlanan BaĢbakanlık Genelgesi, ülkemizde sulak 

alanlarla ilgili ilk yasal düzenlemedir. Sulakalanların Korunması Yönetmeliği çıkana kadar 

iĢlevini sürdürmüĢtür. Genelge özetle; "sulakalanların kurutulup doğal dengesinin bozulmasına 

sebep olabilecek projelerin, telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara meydan verilmemesi için 

yeniden değerlendirilmesi ve sulakalan ekosistemini destekleyen çayır, mera, orman vb alanların 

tahribi ve baĢka amaçlı kullanımları önlenecektir" demektedir (Ceran,2007).  

 

Ramsar Sözleşmesi (1994) 

“YaĢama Ortamı Olarak Uluslar arası Öneme Sahip Sulak Alanlar SözleĢmesi” (RAMSAR 

SözleĢmesi), 1971 yılında birçok ülke tarafından imzalanan ve özellikle su kuĢlarının yaĢama ve 

üreme alanları için büyük öneme sahip olan sulak alanların korunması açısından atılmıĢ en 

önemli adım ve uluslararası anlamda imzalanan ilk koruma sözleĢmesidir. Bu sözleĢme 

doğrultusunda uygun görülen alanlar Ramsar Alanı ilan edilmekte ve anlaĢma ilkeleri 

çerçevesinde koruma altına alınmaktadırlar. 

 

Türkiye‟de bu  sözleĢme,  1994 yılında TBMM tarafından kabul edilmiĢtir. Ülkemizde sözleĢme 

çerçevesinde yaklaĢık 180 bin hektara ulaĢan 13 adet alan, Ramsar kapsamında koruma altına 

alınmıĢtır. SözleĢmenin uygulanması ile ilgili yönetmelik ise sözleĢme ilanından 11 yıl sonra 

2005 yılında yürürlüğe girmiĢtir.  

 

Çevre Kanunu (1983) ve Kara Avcılığı Kanunu (2003) 

2872 sayılı Çevre Kanunu 9. maddesi (e) bendinde; sulakalanların korunması ve yönetimine 

iliĢkin usûl ve esasların çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğine iliĢkin hükümler 

bulunmaktadır. Yine 4915 sayılı kara Avcılığı Kanunu 4. madde 4. fıkrasında, "Av ve yaban 

hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaĢama 

ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları 

değiĢtirilemez" hükümleri bulunmaktadır (URL-1)  doğal ve  

 

2. Sonuç 

 

                                                           

  (RA): Ramsar Alanı 
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BirleĢmiĢ Milletler ve çok sayıda bilimsel kuruluĢ, bataklık bölgelerinin kurutulmasını dünyanın 

en önemli çevre afetleri arasında saymasına rağmen, günümüzde bataklık ve sazlıkların 

kurulması ve dönüĢtürülmesi süreci devam ettirilmektedir.  Nitekim, Ün (2006)  tarafından 

yapılan belirlemeler göre, Ġstanbul‟un Anadolu yakasında 40.0; Avrupa yakasında ise 704.8 

hektar olmak üzere toplam 744.8 hektar bataklık, 1971-2002 yılı aralığında yok edilmiĢtir. Asıl 

alanı 24 000 ha civarında olduğu tahmin edilen Meriç Deltası yapılan seddeleme, kurutma ve 

tarla açma çalıĢmaları sonucu 3500 ha'a düĢmüĢtür (Ceran, 2007).  Türkiye'de kurutulan sulak 

alan miktarının toplamının neredeyse Marmara Denizinin yarısı büyüklüğüne ulaĢtığı artık 

anonim bir bilgi haline gelmiĢtir. 

 

Ne yazık ki kısa dönemde elde edilebilir siyasi ya da ekonomik kazançların çekiciliği, sulak 

alanların yok edilmesi ve bozulması için itici güç olmaktadır.  Nitekim, sulak alanların diğer 

ekosistem tiplerine göre daha hızlı bir oranda yok olduğunu gösteren sayısız örnekler 

bulunmaktadır. Bunda sulak alanların ekolojik iĢlevleri konusundaki ciddi bilgi eksikliğinin de 

önemli bir payı olduğu ortadadır. Örneğin "suların boĢa akması" iddiası ya da "bataklık ve 

sazlıkların iĢe yaramaz hastalık yayan alanlar" olarak görülmesi ne yazık ki sadece sosyal çevre 

değil, akademik çevrede de yaygın kabul gören bir yaklaĢım durumundadır. 

 

Sulak alanlar yönetmeliğinin 6. maddesinde; “sulak alanların doldurulması ve kurutulması 

yasaktır. Bu yolla arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz 

konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir.” hükmü bulunmaktadır. Buna rağmen sulak 

alanların ve artık sulak alanlar yönetmeliğinde de 2010 yılından itibaren yeri olan "Akarsu 

Koruma Bandları'nın HES ve yol çalıĢmaları ile tahrip edildiği görülmektedir. Yine bir sulak 

alan ve tabiat parkı statüsünde bir korunan alan olan Abant Gölü, yeni yol çalıĢmaları için 

doldurularak geri dönülemez ölçüde tahrip edilebilmiĢtir.  

 

Ekolojik ve sosyoekonomik katkıları tartıĢılmaz olan sulak alanların, daha fazla tahrip edilmeden 

gerçek anlamda korunmaları ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır.  

 

Öte yandan ağaç ve odun öncelikli geleneksel ormancılık yaklaĢımlarında ve çalıĢmalarında 

sazlık ve bataklıkların, bir anlamda iĢe yaramaz ve engel oluĢturan yerler olarak 

nitelendirilmesinden kurtarılarak, orman ekosistemi içindeki çok özel yaĢam alanları olarak 

kabulünün sağlanması gereklidir.  Orman rejimi içerisindeki sazlık ve bataklıkların kurutulması 

ya da baĢka amaçlı kullanımlara tahsisi yerine, mutlak koruma statülerinden birine alınması 

sağlanmalıdır.  

 

Orman tanımı kapsamına giren, yani üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları olan sazlıklar istisna 

bentlerinden çıkarılarak orman sayılmalı ve taĢıdıkları ekolojik önem dikkate alınarak, orman 

rejimi kapsamında korunmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Özet 
BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS) ve Kyoto Protokolü (KP) nü 

imzalayan Türkiye, anılan sözleĢme ve protokol gereğince sera gazları envanter sonuçlarını BM‟ in Ġklim 

DeğiĢikliği Sekreteryası‟na Ģimdilik gönüllü olarak bildirmektedir. SözleĢme ve protokolü sonradan kabul 

ettiği için sera gazları azaltımı konusunda Ģu anda hiçbir taahhüdü bulunmasa da,  2012 yılı sonrasında 

Türkiye‟nin de azaltım taahhüdünde bulunması beklenecektir. Bu konuda süregelen uluslar arası 

pazarlıklar, bu taahhüdün 1990 yılındaki salımın %11 i kadar olacağını göstermektedir. Atmosfere salınan 

sera gazlarının en önemli yutağını oluĢturan orman arazileri, içende yer aldığı Arazi Kullanımı, Arazi 

Kullanım DeğiĢimi ve Ormancılık (AKAKDO) sektörü, Türkiye‟de atmosfere salınan toplam CO2 nin 

ortalama %25 ini geri almaktadır. Henüz üç karbon havuzuna (1-topraküstü canlı, 2- toprak altı canlı ve 

3- ölü odun) göre yapılan hesaplar, 2012 sonrasında diğer iki havuzu (1-ölü örtü ve 2- organik toprak) da 

kapsayacak biçimde yapılabildiğinde bu oran yaklaĢık %50 oranında artacak gibi görünse de, geliĢen 

sanayi ve çoğalan araç sayısının getireceği emisyon artıĢları karĢısında bu oranın yine aynı seviyede 

kalacağı anlaĢılmaktadır. Bu bildiride, ormancılık sektöründe sera gazları yıllık stok değiĢiminin geliĢme 

eğilimi envanter raporlarından çıkartılarak ortaya konacaktır. Karbon stok değiĢimi net ve brüt trendi 

irdelenerek, ormancılık sektöründeki emisyon azaltımının neden beklenen miktara ulaĢamayacağı 

açıklanacaktır. Bu sektördeki azaltım ve uyum politikalarına „„Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planı‟‟ ndan alıntı 

yapılarak ayrıca dikkat çekilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ġklim değiĢimi, Sera gazları envanteri, Azaltım politikaları 

 

Abstract 
Turkey presents his national inventory reports on greenhouse gasses by voluntary to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) secretariat due to his late ratification either the 

convention or the Kyoto Protocol. Although he has no obligatory commitment on the reduction of 

greenhouse gasses emissions yet, it will be expected reduction from Turkey to some amount according to the 

1990‟s value after the year 2012. The ongoing international negotiations on this subject show us 11% ratio 

for the emission reduction.  Forest lands which is the most important sinks among the other land use forms 

belonging to the “Land Use, Land Use Change and Forests (LULUCF)” sector uptake back 25% of the total 

CO2 emitted into the atmosphere in Turkey.  Inventory calculations cover 3 carbon pools (aboveground 

biomass, underground biomass, and dead wood) yet. It seems even though 50% increase in this uptake by 

means of editions the other 2 pools (litter and, soil carbon) into account after 2012, this increment will be 

inadequate nevertheless in front of the huge increase arising from the industrial institutions and the traffic 

vehicles. Development trend of the annual carbon stock changes and their CO2 equivalents in the forestry 

sector will be presented basing on the last national inventory report on green house gasses in this paper. 

Inquiring the trends on brut and net carbon stock changes in the Turkey‟s forestry sector, the reasons causing 

unreachable targets on expected CO2 reduction will be clarified. It will be focused on the mitigation and 

adaptation policies in this sector mentioned in the “Climate Change Action Plan” however.  

Keywords: Climate change, greenhouse gases inventory, mitigation policies 

 

1. Giriş 

Rio‟da 1992 yılında gerçekleĢtirilen Çevre ve Kalkınma Konferansı‟nda (UNCED) BirleĢmiĢ 

Milletler Ġklim DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi (BMĠDÇS-UNFCCC) imzaya açılmıĢ ve 21 Mart 

1994 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. BMĠDÇS‟nin amacı, atmosferde tehlikeli bir boyuta varan 

insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının, iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve 

baĢta karbondioksit olmak üzere sera gazı emisyonlarını 1990 yılı seviyesinde tutmaktır. Türkiye  
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Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler ve ekonomisi geçiĢ sürecindeki 

ülkelerle birlikte hem EK-I listesine, hem de OECD ülkeleriyle birlikte EK-II listesine dâhil 

edilmiĢtir. Türkiye, BMĠDÇS‟nin EK-II ülkeleriyle birlikte hem sera gazı emisyonlarını 2000 

yılına kadar 1990 düzeyine indirmek ve hem de geliĢme yolundaki ülkelere mali ve teknolojik 

yardımda bulunmak gibi yükümlülükleri yerine getiremeyeceği gerekçesiyle, BMĠDÇS‟ni Rio 

görüĢmeleri sırasında imzalamamıĢtır. Ancak, 2001 yılında MarakeĢ‟te gerçekleĢtirilen 7. 

Taraflar Konferansında yapılan giriĢimler sonucunda “Sözleşmenin Ek-I listesinde yer alan diğer 

taraflardan farklı bir konumda olan Türkiye‟nin özel koşullarının tanınarak, isminin EK-I‟de 

kalarak EK-II‟den silinmesi” yönünde alınan kararın ardından, sözleĢmeye 24 Mayıs 2004 tarihi 

itibariyle 189. ülke olarak taraf olmuĢtur. 

  

Sera Gazı Emisyonlarının azaltılması veya sınırlanmasının hukuki açıdan bağlayıcı olmasını 

sağlayan Kyoto Protokolü (KP) ise 1997 yılında imzaya açılmıĢ ve 16 ġubat 2005 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. KP‟nün hedefi, Ek-B listesinde yer alan ülkelerin toplam sera gazı 

emisyonlarını ilk yükümlülük dönemi olan 2008-2012 döneminde 1990 yılı (temel yıl) 

seviyesinin en az % 5 altına indirmesini taahhüt etmeleri ve bunların gerçekleĢmesini 

sağlamaktır. Türkiye bu protokolü, 05 ġubat 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunda kabul etmiĢtir. KP‟nün yürürlüğe girdiği tarih, 5836 sayılı Kanunun 27144 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlandığı 17.02.2009 tarihidir.  KP‟nü 2009 yılında imzalasa da, Türkiye, 

BMĠDÇS‟nin öngördüğü sera gazı envanterlerinin ilkini 2006 yılında hazırlamıĢtır. Birinci 

Ulusal Bildirim‟de yer alan ve 1990-2004 yılları arasındaki 15 yıllık dönemi kapsayan ilk ulusal 

sera gazı envanteri, IPCC kılavuzuna göre ikinci düzeyde (Tier 2) hazırlanmıĢtır. Sonraki beĢ 

ulusal envanter raporu (NIR), aynı içerik ile 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında 

hazırlanmıĢtır. 2009 yılına ait orman verileri kullanılarak hazırlanan en son envanter çalıĢması 

2011 yılı Nisan ayında tamamlanarak BMĠDÇS‟ye teslim edilmiĢtir. 

 

Türkiye, BMĠDÇS ve KP gereğince sera gazları envanter sonuçlarını BM‟ in Ġklim DeğiĢikliği 

Sekreteryası‟na Ģimdilik gönüllü olarak bildirmektedir. SözleĢme ve protokolü sonradan kabul 

ettiği için sera gazları azaltımı konusunda Ģu anda hiçbir taahhüdü bulunmayan Türkiye‟nin 2012 

yılı sonrasında azaltım taahhüdünde bulunması beklenmektedir. BM sekreteryasına her yıl 

düzenli olarak sunulan Ulusal Sera Gazları Envanter Raporları (NIR) na göre orman arazileri, 

atmosfere salınan sera gazlarının en önemli yutağını oluĢturmakta ve içende yer aldığı tarım, 

mera, sulak alan ve yerleĢim alanları içindeki yeĢil alanlar ile birlikte atmosfere salınan toplam 

CO2 nin ortalama %25 ini geri almaktadır. Ormanlık alanlardaki üç karbon havuzuna (1-

topraküstü canlı, 2- toprak altı canlı ve 3- ölü odun) göre yapılan hesaplar, 2012 sonrasında diğer 

iki havuzu (1-ölü örtü ve 2- organik toprak) da kapsayacak biçimde yapılabildiğinde bu oranın 

yaklaĢık %50 oranında artacağı anlaĢılmaktadır. Ancak, geliĢen sanayi ve çoğalan araç sayısının 

getireceği emisyon artıĢları karĢısında bu oranın yine aynı seviyede kalacağı tahmin 

edilmektedir.  

 

Bu bildiride, ormancılık sektöründe sera gazları yıllık stok değiĢiminin 2023 yılına kadar 

göstereceği geliĢme eğilimi irdelenecektir. Karbon stok değiĢiminin net ve brüt trendi envanter 

raporlarından çıkartılıp analiz edilmek suretiyle, ormancılık sektöründeki emisyon azaltımının 

neden gerçekleĢemeyeceği açıklanacaktır. Bu sektördeki azaltım ve uyum politikalarına „„Ġklim 

DeğiĢikliği Eylem Planı‟‟ ndan alıntı yapılarak ayrıca dikkat çekilecektir.    

 

2. Orman Ekosistemlerinde Karbon Stok Değişimlerinin Belirlenmesi 

BMĠDÇS ve KP‟ne imza atan ülkelerin orman ekosistemlerindeki karbon stok değiĢimlerini 

IPCC tarafından hazırlanan standart bir kılavuza göre hazırlamaları gerekmektedir. Bu kılavuz,  
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IPCC dokümanları arasında Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and 

Forestry (GPG - LULUCF); Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım DeğiĢimi ve Ormancılık 

(AKAKDO) adı ile anılmaktadır. Kılavuz da, hem sera gazlarının atmosfere salınan (Emisyon) 

ve hem de atmosferden emilen miktarlarının hesaplanmasında nasıl bir yöntem izleneceği, ilgili 

ülkelerin ormancılık düzeyi, orman kaynaklarına iliĢkin envanter kayıtları, özgün araĢtırma 

verileri ve çağdaĢ bilgi teknolojisini kullanabilme kapasitelerine göre seçenekli olarak 

açıklanmaktadır. Bu kılavuza göre bir ülkenin karbon stokundaki yıllık değiĢimin aĢağıdaki 

formül yardımıyla hesaplanması öngörülmektedir (ASAN 1998; ASAN ve Ark. 2009): 

 

  ΔC = ∑ijk [Aijk* (CI-CL) ijk ]  

 

 Denklemde: 

 

 ΔC = Havuzlardaki karbon stokunun yıllık değiĢimini ( ton), 

    A = Havuz alanını ( ha), 

 ijk  = i; iklim tipindeki, j; orman türünün, k; yönetim ve iĢletme biçimi . 

 CI  = Karbon kazanç ya da girdi miktarını (Brüt biyokütle üretimi içindeki) (ton / ha*yıl), 

 CL = Karbon kayıp ya da çıktı miktarını (Kesim ve diğer nedenlerle azalan biyokütle 

içindeki ( ton / ha*yıl), 

 

olarak göstermektedir. Kılavuz, karbonun biriktiği havuzları; 1-canlı biyokütledeki, 2-ölü 

organik maddedeki, 3-organik toprak içindeki olmak üzere üç ayrı gruba ayırmaktadır. Canlı 

biyokütle grubunu toprak altı ve üstü olmak üzere iki alt kategoride ele alan kılavuz, orman 

arazileri için ölü organik madde içindeki karbonu ayrıca “ölü odun ve ölü örtü” olmak üzere iki 

alt kategoride değerlendirmektedir (ġekil 1). Böylece bu arazilerde havuz sayısı beĢ adede 

yükselmektedir. Hesaplamada orman alanlarının, 1-iklim tipine; 2- Orman Türüne ve 3- Yönetim 

ve iĢletme biçimine göre belirlenmesi öngörülmektedir.  

 

 
 

ġekil 1: Orman Ekosistemlerindeki Karbon Havuzları  
 

Türkiye, sera gazı envanterlerinin ilkini 1990-2004 yılları arasındaki 15 yıllık dönemi 

kapsayacak biçimde 2006 yılında hazırlamıĢtır. Sonraki beĢ ulusal envanter raporu (NIR), aynı 

içerik ile hazırlanmıĢtır. Hesaplamalarda üç karbon havuzu (1-topraküstü canlı, 2- toprak altı 

canlı ve 3- ölü odun) esas alınmıĢtır. Türkiye ormanlarında yıllık net karbon stok değiĢimi ile 

buna karĢı gelen CO2 alımının 1990-2009 yılları arasındaki değiĢimi 2011 yılına ait NIR dan 

alınarak Tablo 1 de sayısal, ġekil 1 de grafiksel olarak gösterilmiĢtir. 
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Tablo 1: Türkiye Ormanlarında Yıllık Net Karbon Stok DeğiĢimi Ġle Buna KarĢı Gelen CO2 

Alımının 1990-2009 Yılları Arasındaki DeğiĢimi (OGM 2011) 
 

Yıllar 

Brüt Karbon 

Artımı 

Gg (1000 

ton)/Yıl 

Karbon 

Kayıpları 

Gg(1000 

ton)/Yıl 

Net Karbon 

Birikimi 

Gg(1000 

ton)/Yıl 

Net Birikimin 

CO2 EĢdeğeri 

Gg(1000 

ton)/Yıl 

1990 17983,64 5870,97 12023,85 -44087,46 

1991 18074,6 5674,95 12347,44 -45273,96 

1992 18193,72 5686,91 12427,47 -45567,39 

1993 18323,32 5736,53 12487,25 -45786,59 

1994 18324,76 5332,29 12745,69 -46734,2 

1995 18585,44 5721,64 12814,11 -46985,06 

1996 18713,95 5783,67 12833,54 -47056,31 

1997 18764,87 5348,02 13376,14 -49045,86 

1998 18862,77 5201,67 13617,19 -49929,7 

1999 18978,96 5126,31 13815,2 -50655,75 

2000 19112,03 5299,95 13656,29 -50073,07 

2001 19200,39 4937,33 14215,42 52123,21 

2002 19405,3 5283,98 14066,11 51575,73 

2003 19517,15 5161,19 14312,99 52480,97 

2004 19712,31 5428,8 14252,08 -52257,62 

2005 19409,81 5428,61 13970,63 -51225,66 

2006 20125,89 5500,11 14688,61 -53858,22 

2007 20314,08 5772,6 14541,49 -53318,81 

2008 21672,07 5969,62 15702,45 -57575,65 

2009 21589,27 5944,34 15644,93 -57364,76 
 

 

            
 

ġekil 1: Türkiye Ormanlarında Yıllık Net Karbon Stok DeğiĢimi Ġle Buna KarĢı Gelen CO2 

Alımının 1990-2009 Yılları Arasındaki DeğiĢimi (ASAN 2011) 

 

Tablo ve Ģeklin incelenmesi ile de görülebildiği üzere, Türkiye ormanlarının yıllık karbon 

tutumu düzenli bir artıĢ göstermektedir. 1990 yılında 12.024 Mt/yıl olan net stok artıĢının 2009 

yılında 15.645 Mt /yıl‟a çıktığı, bu miktarlara eĢdeğer olan CO2 alımlarının da 44.087 Mt/yıl‟dan 

57.365 Mt/yıl‟a yükselmiĢtir (TÜĠK, 2011). 
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3- Türkiye Ormanlarında Karbon Stok Değişim Trentleri 

SözleĢme ve protokolü sonradan kabul ettiği için sera gazları azaltımı konusunda Ģu anda hiçbir 

zorunluluğu bulunmasa da, Türkiye‟den 2012 yılı sonrasında azaltım taahhüdünde bulunması 

istenecektir.  Uluslar arası pazarlıklarda elinin güçlü olabilmesi için, Türkiye‟nin her sektörde 

olduğu gibi ormancılık sektöründe de önünü görebilmesi ve ileriki yıllarda bu sektörde doğrudan 

bir azatlım yapıp yapamayacağını bilmesi gerekecektir. Karbon stok değiĢiminde 1990-2009 

yılları arasındaki 20 yıllık dönemde gerçekleĢen kazanç ve kayıplara dayanarak ilerideki 13 yıl 

içinde gerçekleĢmesi muhtemel net ve brüt karbon miktarları için bir tahminde bulunmak elbette 

mümkündür. Bu amaçla gerekli olan veriler sera gazları envanter raporlarındaki tablolarda 

mevcuttur. Karbon stoklarındaki yıllık kazanç ve kayıpların zaman içindeki değiĢimlerinde 

ortaya çıkması muhtemel durum aĢağıdaki alt baĢlıklarda açıklanmıĢtır.  

 

3.1 Yıllık Karbon Girdisinin Zaman İçindeki Değişim Trendi  

Türkiye ormanlarında yıllık cari hacim artımına karĢı gelen brüt karbon stok girdisinin genel 

trendi, Tablo 1 in ilk iki sütunu yardımıyla belirlenmiĢtir. X ekseninde yıllar, Y ekseninde 

karbon stok miktarları gösterilerek oluĢturulan serpme diyagramında önce genel trendin doğrusal 

olup olmadığına bakılmıĢ, sonra da iliĢkinin denklem katsayıları ve istatistikleri hesaplanmıĢtır. 

Yapılan değerlendirmeler sonunda iliĢkilerin doğrusal olduğu görülmüĢ ve denklem katsayıları 

ile istatistikleri hesaplanarak ġekil 2 deki grafik üzerinde gösterilmiĢtir. 
 

                                      
ġekil 2: Türkiye Ormanlarında Cari Hacim Artımına KarĢı Gelen Yıllık Karbon Stok ArtıĢının 

1990-2009 Yılları Arasındaki DeğiĢim Trendi 

 

ġekil 2 de verilen grafik, Türkiye ormanlarında yıllık cari hacim artımına karĢı gelen yıllık 

karbon stok değiĢiminin, hacim artımındaki yükseliĢe bağlı olarak doğrusal bir artıĢ eğilimi 

sergilediğini göstermektedir. Trende iliĢkin denklem katsayıları yardımıyla yapılan 

hesaplamalara göre 2010, 2015, 2020 ve 2023 yıllarındaki tahmini karbon stok artıĢları sırasıyla 

20 milyon 950 bin; 21 milyon 766 bin; 22 milyon 582 bin ve 23 milyon 071 bin ton olacaktır. 

 

3.2 Yıllık Karbon Çıktısının Zaman İçindeki Değişim Trendi 

2. bölümde verilen denklemde karbon stok kayıplarına neden olan etmenlerin baĢında ağaç 

kesimleri gelir. Bu kayıpları yakacak odun toplama, yangınlar, böcek ve mantar zararları ile 

kaçak kesim ve açmalardan oluĢan diğer kayıplar izler. Sera gazları envanterinde biyomas 

kaybına neden olan bu etmenlerden sadece zati yakacak odun dağıtımına karĢı gelen yakacak 

odun toplama ile yangınlardan kaynaklanan kayıplar esas alınmıĢtır. Karbon kayıplarının genel 

trendi, 2011 yılında verilen NIR‟nda ağaç kesimleri, yakacak odun ve orman yangınları için 

verilen sayısal verilerden yararlanılarak belirlenmiĢtir. Bu kayıpların 1990 ve 2009 yılları 

arasında değiĢimi Tablo 2 de gösterilmiĢtir. Yapılan değerlendirmeler sonunda iliĢkilerin  
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doğrusal olduğu görülmüĢ ve denklem katsayıları ile istatistikleri ayrı ayrı hesaplanarak ilgili 

grafiklerin üzerinde gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 2: Ağaç Kesimleri, Yakacak Odun Toplama ve Orman Yangınları ile Ortaya Çıkan  

Karbon Stok Kayıplarının 1990- 2009 Yılları Arasındaki DeğiĢimi (OGM 2011) 
 

Yıllar 

Ağaç Kesimi 

1000000*Ton/yıl 

Yk.Od+Yan. 

1000000*Ton/yıl 

Toplam Kayıp 

1000000*Ton/yıl 

1990 4,292 1,579 5,871 

1991 4,141 1,534 5,675 

1992 4,120 1,567 5,687 

1993 4,144 1,593 5,737 

1994 3,556 1,776 5,332 

1995 4,191 1,530 5,722 

1996 4,195 1,589 5,784 

1997 3,829 1,519 5,348 

1998 3,679 1,523 5,202 

1999 3,611 1,515 5,126 

2000 3,618 1,681 5,300 

2001 3,409 1,528 4,937 

2002 3,747 1,537 5,284 

2003 3,639 1,522 5,161 

2004 3,921 1,508 5,429 

2005 3,898 1,531 5,429 

2006 4,109 1,392 5,500 

2007 4,263 1,510 5,773 

2008 4,686 1,283 5,970 

2009 4,769 1,176 5,944 

 

3.2.1 Ağaç Kesimlerine Karşı Gelen Karbon Stok Kaybının Zaman İçindeki Değişim 

Trendi 

Amenajman planlarında verilen etalar ve piyasa koĢulları dikkate alınarak 1990-2009 yılları 

arasında yapılan ağaç kesimleri ile orman ekosistemlerinden çıkartılan biyomasa karĢı gelen 

karbon kayıpları Tablo 2 nin ikinci sütunu yardımıyla belirlenmiĢtir. GerçekleĢen kesimler ġekil 

3 de kırık çizgiler ile doğrusal trend ise düz çizgi ile gösterilmiĢtir.  
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ġekil 3: Türkiye Ormanlarında Ağaç Kesimlerinden Kaynaklanan Yıllık Karbon  Stok 

Azalmasının 1990-2009 Yılları Arasındaki DeğiĢim Trendi 

ġekil 3 deki durum, ağaç kesimleri ile eksilen karbon kayıplarının giderek artacağını 

göstermektedir. Trende iliĢkin denklem katsayıları yardımıyla yapılan hesaplamalara göre 2010, 

2015, 2020 ve 2023 yıllarındaki tahmini karbon stok artıĢları sırasıyla 4 milyon 119 bin; 4 

milyon 180 bin; 4 milyon 241 bin ve 4 milyon 278 bin ton olacaktır. 

 

Her ne kadar genel trendin yükseliĢi çok keskin değil ise de bu anlamdaki karbon kayıpları 

zaman içinde yükselecektir. Ancak, Türkiye ormanları seyrek ve çok yaĢlı oldukları için birim 

alan baĢına karbon bağlama performansları çok düĢüktür. Ormanlarda yapılacak gençleĢtirme ve 

rehabilitasyon çalıĢmalarının birim alan baĢına performansı yükselteceği dikkate alınırsa, kesim 

miktarlarındaki artıĢın getireceği kayıpların, yeni meĢçerelerin devreye girmesi ile karĢılanacağı 

beklenmelidir. Kesim miktarlarında gerçek anlamda bir azalma, ancak daha fazla orman alanını 

muhafaza ve koruma amaçlarıyla üretim dıĢına çıkarmakla mümkündür.  Bu seçenek bir anlamda 

yaĢlı ve gevĢek kapalı ormanları kendi haline bırakmak olacağı için genel karbon bilançosu 

yönünden fazla avantajlı değildir.  

  

3.2.2 Yangın ve Yakacak Odun Toplanmasından Kaynaklanan Karbon Stok Kaybının  

Zaman İçindeki Değişim Trendi 

 

1990-2009 yılları arasında yakacak odun toplama ve orman yangınları nedeniyle orman 

ekosistemlerinden kaybolan biyomasa karĢı gelen karbon kayıpları Tablo 2 nin üçüncü sütunu 

yardımıyla belirlenmiĢtir. GerçekleĢen kayıplar ġekil 4 de kırık çizgiler ile, doğrusal trend ise 

düz çizgi ile gösterilmiĢtir.  
 

               
ġekil 4: Türkiye Ormanlarında Yangın ve Yakacak Odun Toplamalarından Kaynaklanan Yıllık 

Karbon Stok Azalmasının 1990-2009 Yılları Arasındaki DeğiĢim Trendi 

 

ġekil 4 deki durum, yakacak odun toplama ve yangınlardan ötürü ormanlardan eksilen biyomas 

kaybının hiç de küçümsenmeyecek biçimde azaldığını ortaya koymaktadır. 1994, 2000 ve 2007 

yıllarında meydana gelen anormal yangınlar ile biyomas kayıpları biraz yükselse de, hem giderek 

etkinleĢen yangın tedbirleri, hem de kente göç nedeniyle boĢalan orman köylerinden ötürü, 

yakacak odun tüketimi her geçen yıl azalmaktadır. Trende iliĢkin denklem katsayıları yardımıyla 

yapılan hesaplamalara göre 2010, 2015, 2020 ve 2023 yıllarındaki tahmini karbon stok artıĢları 

sırasıyla 1 milyon 374 bin; 1 milyon 304 bin; 1 milyon 235 bin ve 1 milyon 119 bin ton 

olacaktır. Diğer taraftan, hem orman köylülerinin ormanlara olan ekonomik bağımlılıklarının her 

geçen yıl azalması, hem de ısınma ve piĢirmede doğal gaz, kömür ve güneĢ enerjisi gibi alternatif 

enerji kaynaklarına yönelme gibi olgular yakacak odun taleplerini azaltmaktadır. Hiç kuĢkusuz 

bu durum, ormancılık sektöründe sera gazları azatlımı için tek seçenek olan yakacak odun  
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tasarrufu yönünden iyi bir olgudur. Ancak, güneĢ enerjisine yönelim dıĢındaki fosil yakıt 

tüketimlerinin, ülke genel karbon bilançosunu olumlu yönde etkilemesinin beklenemeyeceği 

açıktır.   

3.2.3 Karbon Stokundaki Toplam Kayıpların Zaman İçindeki Değişim Trendi 

1990-2009 yılları arasında ağaç kesimleri, yakacak odun toplama ve orman yangınları nedeniyle 

orman ekosistemlerinden kaybolan biyomasa karĢı gelen karbon kayıpları Tablo 2 nin dördüncü 

sütunu yardımıyla belirlenmiĢtir. GerçekleĢen toplam kayıplar ġekil 5 de kırık çizgiler ile, 

doğrusal trend ise düz çizgi ile gösterilmiĢtir.  
 

                 
ġekil 5: Türkiye Ormanlarında Yıllık Karbon Stok Azalmasının  1990-2009 Yılları Arasındaki 

DeğiĢim Trendi 

 

ġekil 5 deki durum, Türkiye ormanlardan eksilen ortalama biyomas kaybının yaklaĢık 5,5 

milyon ton/yıl olduğunu ve zaman içinde hemen hemen değiĢmediğini göstermektedir. Bir baĢka 

anlatımla, normal kesimlerdeki artıĢın, yangın ve yakacak odun toplamadan kaynaklanan 

kayıplardaki azalma ile dengelendiği anlaĢılmaktadır. Trende iliĢkin denklem katsayıları 

yardımıyla yapılan hesaplamalara göre 2010, 2015, 2020 ve 2023 yıllarındaki tahmini karbon 

stok artıĢları sırasıyla 5 milyon 493 bin; 5 milyon 484 bin; 5 milyon 476 bin ve 5 milyon 471 bin 

ton olacaktır. Bu durum, zaman içindeki kayıp artıĢının ortalama 2 bin ton olduğunu ve her yıl 

bir önceki yıla göre 2 bin ton daha fazla kayıp olacağını ortaya koymaktadır. 

  

3.3 Brüt ve Net Karbon Stokunun Zaman İçindeki Değişim Trendi  

Türkiye ormanlarında 1990-2009 yılları arasında gerçekleĢen brüt ve net karbon stok değiĢimleri 

Tablo 1 in iki ve dördüncü sütunu yardımıyla belirlenmiĢtir. Hacim artımlarına karĢı gelen brüt 

karbon kazanımı ile kayıplar çıkartıldıktan sonra ormanda biriken net kazanımların yıllar 

içindeki değiĢimi ġekil 6 da gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6: Türkiye Ormanlarında Yıllık Net Karbon Stok DeğiĢiminin  1990-2009 Yılları 

Arasındaki DeğiĢimi (Brüt Kazanım Üstte, Net Kazanım Altta) 

ġekil 6 durum, yıllık cari hacim artımına bağlı olarak brüt karbon kazanımlarının sürekli bir 

yükselme gösterdiğini, ağaç kesimlerinden kaynaklanan stok azalmalarının, özellikle yakacak 

odun tüketimlerindeki azalma ile dengelendiğini ve sonuçta, net karbon stok artıĢının brüt karbon 

stok artıĢına paralel olarak sürekli bir artıĢ trendi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu artıĢın 

gerekçeleri:  

 

 Kırsal alandan kente göçler; 

 Otlatma zararlarının azalması; 

 Sarp ve eğimli alanlarda ağaç kesimlerine son verilmesi; 

 Orman iĢletmeciliğinde sürdürülebilir Orman ĠĢletmeciliği (SOĠ) kriter ve göstergelerinin 

uygulanmaya baĢlanması; 

 Baltalıkların koruya çevrilmesi; 

 Çok bozuk ve açık alanlarda yapılan ağaçlandırma çalıĢmaları; 

 YaĢlı ve seyrek ormanların gençleĢtirilerek artım ve büyüme performansı yüksek genç 

meĢcerelerin elde edilmesidir (ASAN 2008; ASAN 2011). 

 

Brüt ve net değiĢim trendlerine iliĢkin denklem katsayıları yardımıyla yapılan hesaplamalara 

göre 2010, 2015, 2020 ve 2023 yıllarındaki tahmini karbon stok artıĢları ile bunlara eĢdeğer CO2 

alımları (atmosferden emilen), salımları (atmosfere salınan) ve net birikimler Tablo 3 de 

gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 3: Türkiye Ormanlarında Brüt ve Net Yıllık Karbon Stok Miktarları ve CO2 EĢdeğerlerinin 

Zaman Ġçindeki Tahmini DeğiĢim Trendleri 

 

Yıllar 

Brüt Alım ( x1000 Ton 

/Yıl) 

Salım (Kayıplar  x1000 

Ton/ Yıl) 

Net Birikim ( x1000 Ton/ Yıl) 

Karbon CO2 

EĢdeğeri 

Karbon CO2 

EĢdeğeri 

Karbon CO2 EĢdeğeri 

2010 20950 76678 5493 20103 15481 56662 

1015 21766 79664 5484 20072 16339 59799 

2020 22582 82649 5476 20041 17196 62937 

2023 23071 84441 5471 20023 17710 64819 

 

Tablo 3 deki son iki sütuna göre durum, Türkiye ormanlarındaki yıllık net karbon stok artıĢı 

tahmini değerleri ile bunlara karĢı gelen CO2 eĢdeğerinin 2010, 2015, 2020 ve 2023 yıllarında 

sırasıyla; 15milyon 481bin ve 56 milyon 662 bin; 16 milyon 339 bin ve 59 milyon 799 bin; 17  
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milyon 196 bin ve 62 milyon 937 bin; 17 milyon 710 bin ve 64 milyon 819 bin ton/yıl olacağını 

göstermektedir. Köylerde yaĢayan nüfusun azalma trendi ile Türkiye ormanlarının alan ve ağaç 

serveti itibariyle çoğalma trendinin daha uzun yıllar devam edeceği dikkate alınırsa, ormanlarda 

bağlanan net karbon stoku ve buna eĢdeğer olarak atmosferden alınan CO2 miktarlarının her yıl 

giderek artan biçimde yükseleceği ortaya çıkmaktadır. 2010 ve 2023 yıllarında atmosferden 

emilen ve ancak çok uzun yıllar sonra atmosfere tekrar verilecek olan  CO2 miktarındaki artıĢ 

oranı: (64819-56662) / 56662 = 0,1439 olmasına karĢın, sanayi ve enerji sektörlerinden 

atmosfere salınacak  CO2 miktarındaki artıĢ oranı en az % 50 civarında olacaktır.  

 

1990 ve 2007 yılları arasındaki veriler yardımıyla Asan tarafından daha önce yapılan bir analizde 

2010, 2015 ve 2020 yıllarına ait tahmini salımlar sırasıyla 55 milyon 787 bin, 58 milyon 591 bin 

ve 61 milyon 395 bin ton olarak verilmiĢtir (ASAN 2010). Ġki grup tahmin arasında giderek artan 

bir fark bulunmaktadır. Bu fark, ilk analizde 18, ikinci analizde 20 yıla ait veri grubunun 

kullanılmasıyla hesaplanan denklem katsayılarının farklı oluĢundan kaynaklanmıĢtır.   

 

3.2.1 baĢlığı altında da açıklandığı üzere, Türkiye ormanlarında ağaç kesimlerine karĢı gelen 

karbon stok kaybının azaltılması ormanlarımızın özelliğinden ötürü mümkün değildir. Bu 

durumda, Türkiye‟nin sera gazları emisyonlarını azaltabilmesi için ormancılık sektöründe 

azatlım politikasından çok, yutak alanları geniĢletmek ve mevcut ormanlarda birim alan baĢına 

karbon bağlama performansını yükseltmeye dönük politikalara ağırlık vermesi gerekecektir. 

Ormancılık sektörünün bu bağlamdaki mevcut durumu ile azatlım ve uyum noktasında izlemesi 

gereken politikalar bir sonraki ana baĢlıkta açıklanmıĢtır. 

 

4. Ormancılık Sektöründe Azaltım ve Uyum Politikaları 

Ormanların iklim değiĢikliği üzerinde dört temel rolü vardır. 

 

 Ormanlar; orman toprağı ve orman ürünleri ile birlikte karbon depolarıdır. 

 Sürdürülebilir bir Ģekilde yönetilen ormanlar daha fazla karbon absorbe eder. 

 Ormanlar fosil yakıtlara alternatif, temiz enerji kaynağıdır.  

 Ormanların tahribi emisyon artıĢına neden olur. 

 

Bu durumda; ormanlar iyi korunmadıkça, rehabilite edilip geliĢtirilmedikçe iklim değiĢikliği ile 

mücadele imkansızdır. Ancak, ülkemiz yüzeyinin %27‟sini kaplayan ormanların neredeyse yarısı 

verimsizdir. Bu alanlarda rehabilitasyon ve koruma faaliyetleri gereklidir. Ayrıca, ülkemizdeki 

orman alanları eĢit oranda dağılmıĢ durumda değildir. Türkiye nüfusunun yaklaĢık %15‟i 

(yaklaĢık 9.5 milyon) ormanlık alanlarda ya da ormanlara komĢu köylerde yaĢamaktadır. Bu 

yerel toplulukların yaĢam standartları ülkemiz ortalamasının bir hayli altındadır ve orman 

kaynakları bu topluluklar için hayati öneme sahip bir geçim kaynağı teĢkil etmektedir (OGM, 

2006). Sera gazları salımını azaltmak amacıyla ormancılık sektöründe doğrudan ya da dolaylı 

olarak uygulanacak politikalar konusunda mevcut dokümanlardan en önemlileri aĢağıda 

sıralanmıĢtır. 

 

4.1 Ulusal İklim Değişikliği Stratejik Belgesinde Sera Gazları Azaltım Politikaları 

Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Stratejik Belgesinde (UĠDSB) sera gazları emisyonlarını azaltmak 

amacıyla ormancılık sektöründe uygulanması düĢünülen politikalar aĢağıda özetlenmiĢtir.  

Karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla kömür kullanımı yerine sıkıĢtırılmıĢ odun (pelet)  

kullanımının yaygınlaĢtırılması; 2008–2012 yılları arasında 2,3 milyon hektar alan ağaçlandırılıp 

rehabilite edilerek orman alanlarında tutulan karbonun arttırılması; enerji kaynağı olarak tarımsal 

ormancılık faaliyetlerinin yaygınlaĢtırılması; ulusal bildirim raporu‟nun daha doğru ve güvenilir  
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bir Ģekilde hazırlanması amacıyla ülkemizdeki tüm arazi kullanım sınıflarını kapsayan bir izleme 

modeli geliĢtirilmesi; su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde 

yönetilmesi için ormancılık faaliyetlerinin „Üst Havza Yönetimi‟ ilkeleri doğrultusunda 

planlanması; kentsel alanlarda açık ve yeĢil alan sistemlerinin artırılması ve kent ormancılığının 

geliĢtirilmesi (ÇOB 2010).  

 

UĠDSB‟nde Ormancılık Sektörü için iklim değiĢikliğine uyum bağlamında öngörülen politikalar 

ise; orman yangınlarına ve böcek mantar arazlarına karĢı önlemler alınarak yutak alanların 

korunması, çölleĢme ve erozyonla mücadele çalıĢmalarının geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması, 

karbon piyasasında teknoloji transferinin sağlanmasına yönelik çeĢitli özendirici mekanizmaların 

oluĢturulması biçimine özetlenmiĢtir (ÇOB, 2010). 

 

Strateji belgesinde ormancılık sektörü için öngörülen politikalar irdelendiğinde, bu sektörde sera 

gazlarının azaltılması amacıyla uygulanması gereken politikaların çok disiplinli ve bütüncül bir 

yaklaĢım ile ele alındığı görülmektedir. Söz konusu bu belgenin; hem Rio Üçlüsü olarak da 

anılan “Ġklim DeğiĢikliği”, “ÇölleĢme ile Mücadele” ve “Biyolojik ÇeĢitliliğin Korunması” 

sözleĢmelerini kapsayan ve hem de, yine Rio Konferansı çıktılarından olan “Gündem-21”in 

ormancılıkla doğrudan iliĢkili maddelerini ve “Ormancılık Ġlkeleri” dokümanında sözü edilen 

genel yaklaĢımları içeren bir belge olduğu anlaĢılmaktadır.  

 

4.2 Türkiye Ulusal Ormancılık Programı (2004-2023) Başlıklı Dokümanda Azaltım 

Politikaları 

Ülkemizin sahip olduğu orman kaynaklarının sürdürülebilir biçimde koruma-kullanma ilkesi ve 

uluslararası sözleĢmeler çerçevesinde çağdaĢ bir anlayıĢla halkımızın istifadesine sunulması 

amacıyla hazırlanan “Türkiye Ulusal Ormancılık Programı (TUOP)”, ülke ormancılığının 2023 

yılında ulaĢacağı durumu belirleme amacıyla FAO nun desteği ile ÇOB tarafından üniversiteler 

ve sivil toplum örgütleri (STÖ) nin de katılımıyla 2004 yılında hazırlanmıĢtır. Ülkemiz 

ormancılığının 2004-2023 yılları arasındaki dönemde uygulayacağı genel politika, strateji ve 

eylem önerilerinin yer aldığı bu program ile ülke ormanlarının mevcut durumunun  geliĢtirilmesi 

amaçlanmıĢtır (ÇOB 2004). Hazırlıkları 2001 yılında baĢlayıp 2004 yılında tamamlanan 

TUOP‟nın amaçları aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir: 

 

Ormancılık konularının sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde geniĢ bakıĢ açısıyla ele 

alınması; 

Ormancılık çalıĢmalarının, toplumda ve ormanlardan çok yönlü beklentilerde meydana 

gelmekte olan değiĢimlere ve geliĢimlere yeterli dikkatin sağlanması suretiyle 

planlanması ve yürütülmesi; 

Ormancılık sektörü için kalkınma politikaları ve stratejilerinin katılımcı olarak hazırlanması, 

uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesi için uygun kurumsal 

kapasitelerin ve mekanizmaların oluĢturulması; 

Orman-halk iliĢkilerinin olumlu yönde geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması; 

Ormancılık ile diğer sektörler arasında uyum ve bağlantıların geliĢtirilmesi; 

Ormanların yönetimi, korunması ve sürdürülebilir geliĢiminin ülkenin dengeli ve 

sürdürülebilir kalkınması açısından, toplumda ve ilgi gruplarında bilinçlenmenin, ilginin, 

katılım, katkı ve desteklerin güçlendirilmesi; 

Çok iĢlevli ve katılımcı orman kaynakları yönetiminin geliĢtirilmesi suretiyle ormanlardan 

çok yönlü faydalanmanın orman içi ve bitiĢiğinde yaĢayan gerçekten yoksul ve ormana 

bağımlı orman köyleri halkının yaĢam koĢullarının iyileĢtirilmesi ve güçlendirilmesi; 
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Ormancılık çalıĢmalarına, ulusal ve uluslararası finans kaynaklarından azami katkının 

sağlanması. 

 

TUOP içinde iklim değiĢikliği ve ormancılık bağlamında bir politika ve stratejiye doğrudan yer 

verilmemiĢtir. Ancak,  bu raporda orman alanlarının geniĢletilmesine, biyolojik çeĢitliliğin 

korunmasına ve özellikle orman köylülerinin kalkındırılmasına yönelik olarak belirlenen eylem 

ve stratejilerin aynı zamanda ormancılık sektöründe yutak alanları arttıracağı ve orman içi ve 

civarındaki halkın neden olduğu sera gazları emisyonlarını azaltacağı dikkate alınarak, bunların 

iklim değiĢimine dönük politika ve eylemler için de uygun olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 

 

4.3 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP) 
Biyolojik çeĢitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacına dönük ulusal stratejiler, 

planlar ve programların hazırlanması, ülkemizin taraf olduğu BM Biyolojik ÇeĢitlilik 

SözleĢmesi‟nin 6. Maddesi gereğince ülkemiz açısından bir yükümlülüktür. Ulusal Biyolojik 

ÇeĢitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

(DKMP) tarafından hazırlanmıĢtır. Bu eylem planı ile hem BM Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesine 

iliĢkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hem de AB‟nin doğa koruma kapsamındaki 

düzenlemeleri ile uyumlu uygulamaları hayata geçirmek ve ülkemizin sahip olduğu biyolojik 

çeĢitliliği kapsamlı ve bütüncül bir yaklaĢımla ele alarak, koruma ve sürdürülebilir kullanım 

hedeflerine ulaĢmak amaçlanmıĢtır (DKMP 2007). Eylem planında iklim değiĢikliğine tek bir 

madde olarak yer verilmekte ve iklim değiĢikliğinin sadece biyolojik çeĢitlilik üzerine olan 

etkilerinin belirlenmesi, izlenmesi kapsamında ele alınması öngörülmektedir. (DKMP 2007, 

s.116). Bu durum, söz konusu eylem planının ormancılık sektöründe sera gazları salımının 

azaltılmasından çok, iklim değiĢikliği etkilerinin izlenmesine dönük politikaları kapsadığını 

ortaya koymaktadır.  

 

4.4 Çölleşme İle Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı  

ÇölleĢme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı, çölleĢme ve kuraklıkla dolaylı veya 

doğrudan karĢılıklı etkileĢim halinde olan temel konular, sektörler ve bunların çalıĢmalarına 

iliĢkin temel politika ve stratejiler ile ilgilidir. Programda çölleĢme ve kuraklıktan etkilenen 

doğal kaynaklarla (toprak, su, bitki örtüsü vb.), bunların yönetimlerinden kaynaklanan olumlu ve 

olumsuz geliĢmelerin mevcut durumu, olumsuz sonuçların giderilmesi için alınması gereken 

önlemler açıklanmıĢtır (ÇOB 2005). Programın, bir kez zarar gördüğünde düzeltilmesi çok zor 

olan veya geriye kazanılamayacak düzeyde sürece girdiğinde de düzeltilemeyecek konuma 

kolaylıkla gelebilen toprak kaynaklarının nitelikleri yok edilmeden, sürdürülebilirliğini 

sağlayacak bir araç olduğu ve ormancılık sektöründe sera gazlarını azatlım politikasını yutak 

alanların korunması ve geniĢletilmesine yaptığı katkı ile dolaylı yoldan desteklediği 

anlaĢılmaktadır.  

 

4.5 İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP)’ında Ormancılık  

Ġklim DeğiĢikliği Eylem Planının “Ormancılık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirme 

Raporu”‟nda belirlenen politikalar aĢağıdaki biçimde ĢekillendirilmiĢtir (ASAN 2011): 

 ÇölleĢme ve erozyonla mücadele; orman alanlarının, su kaynaklarını korunması ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması; orman köylülerinin ekonomik ve sosyal yönden 

desteklenerek kalkındırılması; iklim değiĢikliği konusunda kalkın bilinçlendirilmesi; fosil 

yakıt yerine yenilenebilir enerji kullanımı; özel ağaçlandırmanın teĢviki konularında 

politikalar mevcuttur.  

 Karbon temelli enerji politikaları, turizm ve madencilik politikaları, mevcut ormancılık 

politikaları ile çeliĢmektedir. 
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 Anadolu Su Havzası Projesi; Ağaçlandırma- Erozyon Kontrolü Ulusal Eylem Planı 

Projesi; Özel ağaçlandırmaya yönelik çalıĢmalar; Politika oluĢturmaya yönelik ulusal ve 

uluslararası projeler; Ġklim değiĢikliği, çölleĢme ve biyoçeĢitlilik eylem planları; ORKÖY 

Kredilendirme çalıĢmaları ve Hibeler konusundaki çalıĢmalara halen devam edilmektedir. 

 

Mevcut politikalarda gözlenen eksiklik ve aksaklıklar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

 

1. Odunun iklim değiĢikliği bağlamında verimli kullanılmasına dönük stratejilerin eksikliği;  
2. Ulusal Bildirim'de genel ormancılık politikası ayrıntılı biçimde yer almamaktadır; 

3. Sera gazlarının azaltımı konusunda 2012 sonrası için ormancılığa özgü politikaların eksik 
olduğu ve keza bunları uygulayacak yönetsel iradenin ortada bulunmayıĢı;  

4. Orman dıĢı yutak alanları kent ormanı, tarımsal ormancılık (agroforestry), silvopastoral ve 
agrosilvopastoral gibi karma sistem uygulamaları ile geniĢletme çalıĢmaların eksikliği;  

5. Ġklim değiĢikliğine uyum konusunda bölgesel uyum politikalarının belirsizliği; 
6. Türkiye‟deki ormancılık çalıĢmaları ve politikaları iklim değiĢikliği ile 

iliĢkilendirilmemektedir;  

 

Ormancılık sektöründe iklim değiĢikliğine uyum konusunda alınabilecek önlemler, ĠDEP‟nın 5.3 

baĢlığı altındaki “Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık” bölümde verilmiĢtir. 

Bu baĢlık arlında 2 adet amaç, bu amaçları gerçekleĢtirmeye dönük toplam 9 adet hedef, bu 

hedeflere ulaĢmak için de, toplam 39 adet eylem öngörülmüĢtür (ÇġB 2011, s. 160-164): Eylem 

planında öngörülen amaç ve hedefler ile önemli eylemler Tablo 3 de özetlenmiĢtir.  

 

Tablo 3: ĠDEP de Karasal Ekosistemlerin Ġklim DeğiĢikliğine Uyumu Ġçin  Stratejik Amaçlar, 

Hedefler ve Eylem Önerileri (ÇġB 2011, s. 160-164) 

 
AMAÇLAR HEDEFLER EYLEMLER 

1- Ġklim değiĢikliğine uyum 

yaklaĢımının Ekosistem 

hizmetleri, biyolojik 

çeĢitlilik ve ormancılık 

politikalarına entegre 

edilmesi  

1- Mevcut stratejilerin 

iklim değiĢikliği 

etkilerine uyum 

bağlamında gözden 

geçirilmesi 

1- Koruma alanlarında iklim değiĢikliğine 

uyum konusundabölgesel stratejilerin 

hazırlanması 

2- SeçilmiĢ / öncelikli korunan alanlarda 

mevcut planlama içerisine iklim 

değiĢikliğine uyumun entegre edilmesi 

ve yaygınlaĢtırılması 

3- Sulak alanları besleyen su 

kaynaklarının tespiti ve planlama 

çalıĢmalarının oluĢturulması 

2- Ġklim değiĢikliğinin 

biyolojik çeĢitlilik ve 

ekosistem hizmetleri 

üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi ve izlenmesi 

1- Ġklim değiĢikliğinin 

orman alanlarındaki 

türler üzerine 

etkilerinin tespiti ve 

izlenmesi  

1- Ġklim değiĢikliğinden kaynaklanan 

sıcaklık artısı ve yağıĢ rejimi 

değiĢiminin orman ekosistemi ve türler 

üzerine etkilerinin tespit edilmesi 

2- TaĢkın, su baskını, çığ, heyelan gibi 

doğal afetlerle ilgili verilerin orman 

envanter ve izleme sistemi verileri ile 

entegrasyonunun sağlanması 

2- Orman alanlarında 

iklim değiĢikliğinin 

etkilerinden 

kaynaklanan arazi 

kullanım değiĢiminin 

tespit edilmesi 

1- Orman alanlarından çayır, mera ve 

otlak, iskan alanları, sulak alan tarım 

alanlarına dönüĢen sahaların tespit 

edilmesi 

2- Orman alanlarından diğer alanlara 

dönüĢen sahaların tespit edilmesi 
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3- Orman 

ekosistemlerinin 

sağlılının izlenmesi 

1- Orman ekosistemlerinin izlenmesi 

Seviye 1 ve Seviye 2 programının, 

Avrupa bazındaki uygulamaların 

Ulusal Orman Envanteri ile entegre bir 

Ģekilde tatbikinin sağlanması 

2- Korunan alanlarda 

iklim değiĢikliğinin 

etkilerini belirleme ve 

izlemeye yönelik AR-

GE çalıĢmalarının 

yapılması 

1- Korunan alanlarda iklim 

değiĢikliğinden etkilenecek tür, 

ekosistem ve süreçlerin tespit edilmesi 

2- Korunan alanlarda yöre halkının 

geçimini desteklemek açısından, iklim 

uyum strateji ve eylemlerinin tespiti ve 

bu konularda maliyet-fayda analizi, 

maliyet etkinlik çalıĢmalarının 

yapılması, geçim kaynaklarının 

çeĢitlendirilmesi 

3- Korunan alanlarda iklim değiĢikliğinin 

etkilerine iliĢkin izleme sisteminin 

geliĢtirilmesi  

4- Orman köylülerinin 

sosyo-ekonomik 

kalkınmasında iklim 

uyum faaliyetlerinin 

dikkate alınması ve bu 

yolla kırsal 

kalkınmaya destek 

olunması 

1- Ġklim değiĢikliğinin orman köylüleri 

üzerine sosyo-ekonomik etkilerinin 

tespiti 

2- Ġklim değiĢikliğinin geçim kaynakları 

üzerindeki risklerinin minimize 

edilmesini sağlamak amacıyla, orman 

köylülerinin geçim faaliyetlerinin 

çeĢitlendirilmesi, gerekirse farklı 

faaliyetlere geçilmesi  

5- Dağ, step, iç su, deniz 

kıyı ekosistemlerinde 

ve sağladıkları 

ekosistem 

hizmetlerinde iklim 

değiĢikliği etkilerinin 

belirlenmesiizlenmesi, 

iklim değiĢikliğine 

uyuma yönelik 

önlemlerin 

geliĢtirlmesi  

1- Dağ ekosistemlerinde, Step 

ekosistemlerinde,  

2- Ġç su ekosistemlerinde, Deniz-kıyı 

ekosistemlerinde iklim değiĢikliği 

etkilerinin belirlenmesi ve izlenmesine 

yönelik (gösterge türler, hassas 

ekosistemler) AR-GE çalıĢmalarının 

yapılması 

3- Sürdürülebilir entegre turbalık 

yönetimi ve rehabilitasyon pilot 

uygulamalarının yapılması 

4- Ulusal ölçekteki iklim değiĢikliği 

model çalıĢmaları sonuçlarının  

biyolojik çeĢitlilik açısından önemli 

alanlarla örtüĢtürülerek koruma 

öncelikli alanların belirlenmesi   

6- Deniz ve kıyı alanları 

yönetimi çerçevesine 

iklim değiĢikliğine 

uyumun entegre 

edilmesi 

1- Balast suları yönetiminde iklim 

değiĢikliğinin etkilerinin göz önüne 

alınması 

2- BütünleĢik kıyı ve deniz alanları 

çalıĢmalarına iklim değiĢikliğine 

uyumun entegre edilmesi 

7- Ormanların yangına 

karĢı korunması 

1- Ġklim değiĢikliğinin orman yangınları 

üzerindeki etkilerini tespit edilerek 

izlenmesi ve yangın risk haritalarına 

iĢlenmesi 

2- Orman yangınları ile mücadelede 

önleyici tedbirlerin arttırılması, mevcut 

olan erken uyarı sistemlerinin 

geliĢtirlmesi 
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5. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye ormanlarındaki yıllık net karbon stok artıĢı tahmini değerleri ile bunlara karĢı gelen CO2 

eĢ değerinin 2010 yılında sırasıyla 15milyon 481bin ve 56 milyon 662 bin iken 2023 yılında 17 

milyon 710 bin ve 64 milyon 819 bin ton/yıl olacağını göstermektedir. Köylerden kentlere olan 

göç trendi ile Türkiye orman varlığında alan ve ağaç serveti itibariyle gözlenen çoğalma 

trendinin uzun yıllar devam edeceği beklenmektedir. Bu durum, ormanlarda bağlanan net karbon 

stoku ve buna eĢdeğer CO2 miktarlarının her yıl giderek artan biçimde yükseleceğini ortaya 

koymaktadır. 2010 ve 2023 yıllarında atmosferden emilen CO2 miktarındaki artıĢ oranı %14,39 

olmasına karĢın, sanayi ve enerji sektörlerinden atmosfere salınacak CO2 miktarındaki artıĢ oranı 

en az % 50 civarında tahmin edilmektedir. Türkiye ormanları çok yaĢlı ve seyrek kapalı olduğu 

için ağaç kesimlerine karĢı gelen karbon stok kaybının azaltılması mümkün değildir. Nitekim bu 

gerçek yukarıda sıralanan beĢ ayrı belgede olduğu gibi OGM nin iklim değiĢikliği ile 

mücadelede alınabilecek önlemleri kapsayan “İklim Değişikliği ve Yapılan Çalışmalar”  baĢlıklı 

raporunda da kabul edilmiĢ ve anılan belgede bu politikalar: 

  

•    Orman kaynakları ve alanlarının sürdürülebilir yönetiminin sağlanması, 

•    Var olan yutak alanların korunması, 

•    Yeni yutak alanların oluĢturulması, 

•    Fosil yakıtların yerine biyokütle kullanılması, 

•    Orman köylülerinin sosyo-ekonomik Ģartların iyileĢtirilerek ormanların tahribinin  

      engellenmesi, 

•    Kırsal kalkınmaya daha fazla önem verilmesi,  

 

biçimde sıralanmıĢtır (ÇOB 2008). Bu durumda, sera gazları emisyonlarını azaltabilmek için 

ormancılık sektöründe azatlım politikasından çok, yutak alanları geniĢletmek ve mevcut 

ormanlarda birim alan baĢına karbon bağlama performansını yükseltmeye dönük politikalara 

ağırlık vermek gerekecektir. 
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Özet 
Doğal kaynaklar arasında önemli bir yere sahip olan orman ekosistemleri sürdürülebilir orman 

iĢletmeciliği yaklaĢımı ile dünya çapında geliĢtirilmeye ve korunmaya çalıĢılmaktadır. 21. yy. 

ormancılığının gündeme getirdiği sürdürülebilir orman iĢletmeciliği, orman varlığında doğal faktörlerden 

veya insan etkilerinden kaynaklanan değiĢimlerin hem bölgesel ve ulusal, hem de uluslararası ölçeklerde 

sürekli izlenmesini gerekli görmektedir. Uluslararası değerlendirme ve karĢılaĢtırmalara olanak vermek 

amacıyla, bu izlemelerin belirli norm ve standartlara göre toplanan envanter bilgilerine dayanması 

öngörülmektedir. Çoğu ülke, ulusal düzeyde orman kaynaklarını izleme ve değerlendirme çalıĢmaları için 

ulusal orman envanteri (UOE) sistemlerini oluĢturmuĢ ve geliĢtirmiĢtir. Bu bildiride, öncelikle UOE‟nin 

önemi ve bazı ülkelerin UOE modelleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Ardından, Türkiye‟de UOE‟nin 

geçmiĢte ve bugünkü durumu açıklanmıĢ ve ülkemiz için UOE‟nin önemi vurgulanmıĢtır. Daha sonra da, 

gerçekleĢtirilmesinde gerekli görülen önerilere yer verilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Orman Kaynakları Envanteri, Ulusal Orman Envanteri, Türkiye 

 

Abstract 
The forest ecosystems having an important place among the natural resources is developed and protected 

with sustainable forest management approach in the world. Sustainable forest management requires 

continuously monitoring of changes in forest resources caused by natural factors and human effects, both 

regional and national, and international levels. With aim of allow to international evaluation and 

comparisons, This monitoring is expected to be based on inventory information collected according to 

certain norms and standards. In most countries National Forest Inventory (NFI) systems have been 

created and developed for monitoring and evaluation studies of forest resources at national level. In this 

paper, importance of NFI and NFI models carried out in some countries were explained at first. Then,  in 

Turkey past and current status of NFI were explained and importance of NFI for our country was 

emphasized. After that, In ordet to overcoming of this inventory, necessary recommendations were stated. 

 

Key Words: Forest Resources Inventory, National Forest Inventory, Turkey. 

 

1. Giriş 

Doğal kaynaklar arasında önemli bir yere sahip olan orman ekosistemleri sürdürülebilir orman 

iĢletmeciliği yaklaĢımı ile dünya çapında geliĢtirilmeye ve korunmaya çalıĢılmaktadır. 21. yy. 

ormancılığının gündeme getirdiği sürdürülebilir orman iĢletmeciliği, orman varlığında doğal 

faktörlerden veya insan etkilerinden kaynaklanan değiĢimlerin hem bölgesel ve ulusal, hem de 

uluslararası ölçeklerde sürekli izlenmesini gerekli görmektedir. Uluslararası değerlendirme ve 

karĢılaĢtırmalara olanak vermek amacıyla, bu izlemelerin belirli norm ve standartlara göre 

toplanan envanter bilgilerine dayanması öngörülmektedir. Bugün gelinen noktada, orman 

envanteri denildiğinde sadece küçük bir bölgede örnek alanlara dayalı meĢcere ölçümleri değil; 

uzaktan algılama teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemine dayalı veri iĢleme ve depolama 

yöntemleri dahil, tüm veri kaynaklarını kullanarak, büyüklüğü binlerce km 2 ye ulaĢan orman 

alanlarının kendi fiziksel varlığı ile, bu ormanlar içinde kendiliğinden oluĢan ürün ve hizmetleri, 

bunların oluĢumu üzerinde etkili olan faktörler ile birlikte saptamak amacıyla yapılan ölçme, 

gözlem, sayım ve değerlendirme iĢlerinin tamamı anlaĢılmaktadır (Asan, 2005). 
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Farklı amaçlar için yapılan orman envanteri sonuçlarının bir bölümü ulusal ormancılık 

politikalarını saptamak ve bu politikalara uygun yöresel, bölgesel ve ulusal ormancılık planları 

yapmak, bir bölümü de çevre ve ormancılık konularında imzalanan anlaĢmalar gereği uluslar 

arası kurum ve kuruluĢlara bilgi vermek için kullanılır. 

 

Orman envanteri, söz konusu kaynağın büyüklüğüne ve amacına bağlı olarak, meĢcere,plan 

ünitesi ve ulusal olmak üzere üç değiĢik bazda yapılmaktadır. MeĢcere ve plan ünitesi bazındaki 

orman envanteri genellikle sahibi, sınırları ve amaçları belli olan ormanlarda iĢletme ve 

amenajman planlarını düzenleme amacı ile yapılır. Ulusal Orman Envanteri (UOE) ise; orman 

kaynaklarından yararlanmayı ulusal düzeyde planlamak ve bu amaçla uzun vadeli stratejiler 

geliĢtirmek amaçları ile gerçekleĢtirilir (Asan ve YeĢil, 2005; Asan, 2005). 

 

Orman kaynaklarımızın ülke genelinde rasyonel kullanımı amacıyla, baĢta Devlet Planlama 

TeĢkilatı olmak üzere, resmi ve sivil, değiĢik kurum ve kuruluĢlar tarafından hazırlanan uzun 

vadeli stratejik planlar için gerekli olan temel veriler Türkiye Ulusal Orman Envanteri (TUOE) 

ile sağlanmaktadır. Tüm ülke genelini kapsayan ve süratle güncelleĢtirilmesi gereken bu bilgiler, 

Avrupa da ve dünyanın diğer geliĢmiĢ ülkelerinde belirli içerik ve standartlara göre elde 

edilmektedir. Türkiye‟de uluslararası norm ve standartlara uygun bir ulusal orman envanteri 

bulunmadığı için, diğer ormancılık planlarına esas olan tüm bilgiler amenajman planlarından 

alınmaktadır. Ancak, plan sonuçlarını bazı iĢlemlerden geçirmek suretiyle bu bilgileri baĢka 

amaçlar için de kullanmak mümkün ise de, sonuçların güvenirliği tartıĢma yaratmaktadır. 

Ülkemiz orman kaynaklarına iliĢkin bilgiler bu içerik ve standartlara uygun olarak 

toplanmadığından olayı, hem uzun vadeli projeksiyon yapmayı zorunlu kılan durumlarda ve hem 

de bilgi gereksinimleri farklı olan kurum ve kuruluĢların talepleri karĢısında yetersiz 

kalmaktadır. (Asan, 2000; Asan ve ark., 2007). 

 

Bir ülkenin sahip olduğu orman kaynaklarının tamamını kapsayan bu envanter için gerekli 

bilgiler tamamen kendine özgü bir prosedür izlenerek toplanır. Ülkemiz açısından da hem orman 

ekosistemlerinin sürdürülebilir iĢletilmesi hem de taraf olduğumuz uluslar arası sözleĢmelerin 

gereği olarak güncel, uluslar arası norm ve standartlara uygun, kıyaslanabilir bilgi üretebilmek 

amacıyla ülkemiz koĢullarına uygun UOE sistemine gereksinim duyulmaktadır. 

 

Türkiye‟deki UOE çalıĢmalarının tarihsel süreç içindeki geliĢiminin açıklandığı bu bildiride, 

öncelikle UOE‟nin önemi ve bazı ülkelerin UOE modelleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Ardından, 

Türkiye‟de UOE‟nin geçmiĢte ve bugünkü durumu açıklanmıĢ ve ülkemiz için UOE‟nin önemi 

vurgulanmıĢtır. Daha sonra da, gerçekleĢtirilmesinde gerekli görülen önerilere yer verilmiĢtir 

 

2. Ulusal Orman Envanteri 

Eler (2005), UOE‟nin temelinin 1880 li yıllarda Fransa‟da ortaya atılan devamlı orman 

envanterine dayandığını belirtmektedir. Konuyu ilk ele alan ülkeler Finlandiya ve Ġsveç‟tir. 

UOE‟ne ilk baĢlayan ülke, 1921 yılında Finlandiya olmuĢtur. Bunu 1923 yılında Ġsveç izlemiĢtir. 

Ġsveç‟te 1908 yılında Petterson tüm ülke ormanları için bir envanter yöntemi bulmuĢtur. 1911 

yılında, ülke çapında deneme alanlarında çalıĢma yapılmıĢtır. 1923-1929 yıllarında bu metot 

uygulanmıĢtır. Ġsveç‟te 1926-1927 yıllarında, ormanların %54‟ünü oluĢturan Kuzey Ġsveç 

ormanlarında ayrıntılı ölçü iĢi devlet ormancıları tarafından tamamlanmıĢtır. 1953 yılında, 

üçüncü kez tüm Ġsveç‟i kapsayacak biçimde yürütülen envanter yöntemi ile bu konuda 

çalıĢmalar en olumlu Ģekle dönüĢtürülmüĢtür. Amerika BirleĢik Devletleri‟nde Göller Bölgesi 

orman envanteri, ulusal ormancılık programı ve devamlı orman amenajmanı çalıĢmaları  
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yapılmıĢtır. UOE çalıĢmaları, diğer ülkelerde 1960 lı yıllardan sonra baĢlamıĢ, 1980 li yıllardan 

sonra artmıĢtır (Eler, 2005) 

Günümüzde hem dünya piyasalarında odun hammaddesinin ticari mal olarak değerinin yükselmesi, 

hem de global iklim değiĢimi ve diğer çevre sorunlarının çözümlenmesinde orman kaynaklarının rol 

ve öneminin giderek belirginleĢmesi, sürekli değiĢim halindeki bu kaynağa iliĢkin sayısal bilgilerin 

kısa zaman aralıkları ile sık sık güncelleĢtirilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Nitekim; bu durumun 

sonucu olarak, Rio ve Helsinki çıkıĢlı çevre sözleĢmelerine imza koyan tüm ülkelere bu bilgileri 

sürekli yenileme zorunluluğu getirilmiĢtir (Asan, 2000). 

 

UOE, orman kaynaklarının mevcut durumunu ulusal düzeyde saptamak ve bu kaynaklar için 

yine ulusal düzeyde periyodik ve uzun vadeli stratejiler geliĢtirmek amacıyla yapılan bilgi 

toplama ve değerlendirme iĢleridir (Asan ve YeĢil, 2005). 

 

UOE‟nin misyonu, orman kaynaklarının durumu, kullanımı, yönetimi ve geliĢimine iliĢkin 

ihtiyaç duyulan ulusal düzeydeki bilgileri zamanında ve yeterli doğrulukta üretmek ve rapor 

etmektir. Bu değerlendirme, çok geniĢ biyolojik ve sosyo-ekonomik değiĢkenleri kapsamakta ve 

bu yüzden bir ülkenin tamamı için geniĢ ve bütüncül bir bakıĢ sağlamaktadır. UOE sistemi, bu 

bilgileri üretmek için örnekleme tabanlı yöntemlere dayanmaktadır (Corona et al., 2003; 

McRoberts and Tomppo, 2007). 

 

Geleneksel olarak UOE‟leri, “Ne kadar” ve “Nerede” sorularına cevap verebilmelidir. “Ne 

kadar” sorusuna cevap verebilmek için örnek alanlardan toplanan veriler kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte ayrıca kullanıcılar “ Nerede” sorusuna cevap verilebilmesi için UOE‟lerinin 

sadece tahminleri tablo olarak rapor etmesini değil aynı zamanda orman kaynaklarının konumsal 

dağılımlarını gösteren haritaları üretmesini de beklemektedir. Bu yüzden UOE‟lerinde uzaktan 

algılama verilerinden sıkça faydalanılmaktadır.  

 

Ulusal orman envanteri sistemi ve kullanılan bilgi kaynakları; 

 

 Ġlgili ülkenin genel topoğrafik özellikleri 

 Orman alanlarının büyüklüğü 

 Ormanların form ve ülke yüzeyine dağılıĢı 

 Ormancılık geleneği 

 UlaĢım olanakları 

 ÇağdaĢ teknolojiyi kullanım düzeyi 

 Daha önce yapılan envanter sonuçlarının elde bulunup bulunmaması 

 

gibi birçok kritere bağlı olarak ülkeden ülkeye değiĢiklik göstermektedir (Asan ve ark., 2004; 

Asan ve YeĢil 2005). Bazı ülkeler UOE‟nde bilgi kaynağı olarak tamamen yersel ölçmelere 

baĢvururken, bazıları da uzaktan algılama verileri ile yersel ölçmeleri kombine etmektedirler. 

 

UOE konusunda büyük deneyimlere sahip Finlandiya ve Ġsveç ile UOE sistemlerinin 

geliĢtirilmesi için yeni çalıĢmalarda bulunan Kanada ve Almanya gibi bazı ülkelerin UOE 

modelleri hakkında aĢağıda kısa bilgiler verildikten sonra ülkemizde gerçekleĢtirilen UOE 

çalıĢmaları açıklanmıĢtır. 

 

2.1 Bazı Ülkelerde Gerçekleştirilen UOE Çalışmalarına İlişkin Örnekler 

1920‟de baĢlamıĢ olan Finlandiya Ulusal Orman Envanteri‟nin 10. rotasyonu 2004-2008 yılları 

arasında tamamlanmıĢ olup 11. rotasyon 2009 yılında baĢlamıĢtır. UOE‟ nin genel rolü,  
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Finlandiya orman kaynakları, ormanın sağlık durumu, biyoçeĢitlilik, orman karbon havuzları ve 

geliĢimleri hakkında ulusal ve bölgesel düzey de karar alma ve politika geliĢtirmek için objektif 

ve güncel bilgi üretmektir. Kullanılan deneme alanı kümesi, trakt olarak adlandırılan bir deneme 

alanı kümesi Ģeklindedir. Örnekleme deseni, iki tract arasındaki mesafe ülkenin en güneyindeki 

kısımda 6x6 km‟den Kuzeyde 10x10 km arasında değiĢen Ģekillerde ayarlanılmıĢtır. Finlandiya 

UOE, optik uydu görüntüsü ve diğer sayısal veri kaynakları ile yersel ölçümleri kombine eden 

çok kaynaklı orman envanteri yöntemi uygulamakta ve küçük alanlar için istatistikler 

üretmektedir (Katila, 2004; Tommpo, 2006; Metla, 2011). 

 

Ġsveç UOE‟nin ana amacı, orman kaynaklarının mevcut durumlarını saptayarak bunlardaki 

zamana bağlı değiĢimlerin izlenmesi olarak belirlenmiĢtir. Ġsveç UOE, sistematik trakt sistemine 

dayanmakta olup mevcut dizayn, 1983 yılında tesis edilen sürekli ve geçici traktlardan 

oluĢmaktadır. Traktlar daire Ģeklinde örnek alanları içermekte ve yarı çapları 7-10 m arasında 

değiĢmektedir. Traktlar sistematik bir Ģekilde ülkenin tamamını kaplamaktadır. Fakat güneyde, 

kuzeyde olduğundan birbirine daha yakın aralık mesafede bulunmaktadırlar (Özçelik, 2003; 

Tokola, 2006). Ġsveç UOE‟nin en son döngüsü 2003 yılında baĢlamıĢtır. Daha uygun maliyetli 

yeni yöntemlerin geliĢtirilmesiyle birlikte, UOE‟den beklenen bilgilerde değiĢikler söz konusu 

olmuĢtur. Bu nedenle Ġsveç UOE, 2003 yılında bir revizyondan geçirilmiĢtir. Revizyon sırasında 

temel prensip olarak ana yapıya bağlı kalınarak birkaç değiĢilik yapılmıĢtır. 2003 yılındaki 

revizyonunda yapılan değiĢimlerden en önemlilerinden bir tanesi, artan lokal düzeyde bilgi 

gerksinimini karĢılamak için uydu verilerinden faydalanmak olmuĢtur (Stahl, 2005). 

 

Kanada UOE için hedef toplum, Kanada‟nın tamamını kapsamaktadır. Bu hedef toplum ve bu 

yüzden de örnekleme ünitelerinin listesi, 15 karasal ekozonlar içinde katmalara ayrılmıĢ son 

derece küçük örnek noktalardan meydana geldiği varsayılmaktadır. Kanada UOE‟nin örnekleme 

deseni, 20x20 km aralık mesafe ile ülke alanının tamamını kapsayan gridlerin kesiĢtiği yerlerde 

2X2 km‟lik bir alan klasik orta ölçekli hava fotoğrafları ile tanımlanan sistematik örnekleme 

ünitelerinden oluĢmaktadır. Kanada UOE‟de örnekleme birimleri sabit örnek alanlardan 

oluĢmakta olup, her yıl bütün örnekleme birimlerinin 1/10‟u yeniden ölçülmek suretiyle örnek 

alanların yeniden ölçümünün 10 yıllık bir zamanda gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır. Kanada 

UOE verilerinin ana kaynağını hava fotoğrafları sağlamakta ve yersel örnek alanlar ek bilgi 

sağlamaktadır. Ayrıca, hava fotoğrafları ve yersel örnek alanlarla temsil edilmeyen Kanada‟nın 

kuzey kısımları için özellik verilerini sağlamada uydu görüntülerinden yararlanılmaktadır (Gillis, 

2001; Gilllis and Omule, 2005; Kurtz and Apps, 2006). 

 

Almanya‟da 1986-1990 yılları arasında gerçekleĢtirilen ilk ulusal orman envanteri, sadece batı 

Almanya‟yı kapmasamaktadır. Doğu ve Batı Almanya‟nın birleĢmesinden sonra, tüm ülke 

alanını kapsayacak Ģekilde orman alanlarının büyüklüğü ve dağılımını ve orman ürünü 

potansiyellerini ortaya koymak için yeni bir UOE gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Almanya UOE sistemi, bölgelere göre 2x2 km veya 4x4 km aralık mesafeli gridler üzerine 

sistematik olarak yerleĢtirilmiĢ 150x150 m büyüklüğe sahip traktlardan oluĢmaktadır. Her bir 

trakt genel olarak 4 adet örnek alan içermektedir 

 

2.2 Türkiye Ulusal Orman Envanteri 

Ülkemizde UOE, 1937 yılından sonra bir zorunluluk olarak anlaĢılmıĢ ve kimi belirlemelerle 

yerine getirilmeye çalıĢılmıĢtır (Eler, 2005). Ormana ait verilerin ulusal bazda derlemesi ilk 

olarak 1953 yılında ankete dayalı olarak gerçekleĢtirilmiĢ ve 1959 yılından itibaren bu verilerin 

derlenmesi orman amenajman planlarına dayalı olarak yapılmaya baĢlanmıĢtır (Dees ve ark.,  
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2005). UOE yapmak üzere ilk giriĢimler 1970 yılında baĢlatılmıĢ ancak herhangi bir olumlu 

geliĢme kaydedilememiĢtir. Bu zamana kadar da ülkemizde, ülke geneline ait orman varlığına 

iliĢkin istatistikler, devlet ormanlarına ait amenajman planlarındaki rakamların toplamı olarak 

verilmiĢtir.  

Eraslan (1978), UOE‟nin nasıl yapılacağı, bunun amenajman planları düzenlemek için yapılan 

orman envanteri sonuçlarından faydalanılarakmı, yoksa bağımsız olarakmı yapılacağı konusu 

üzerinde orman mülkiyet türlerini dikkate alarak bir açıklama getirmiĢtir. Buna göre, orman 

mülkiyeti türleri içerisinde özel ormanların katılma payları çok büyük olan ve küçük orman 

alanlarına bölünmüĢ olan, bu nitelikteki özel ormanlarının orman amenjman planları yapmak çin 

belirli zaman aralıkları ile, aynı metoda göre ve devamlı olarak orman envanteri ve iĢletme planları 

yapılmayan ülkeler için ayrı olarak bir UOE‟nin yapılması gerektiği belirtilmiĢtir. Buna karĢın, 

sadece devlet ormanlarına ve kamu ormanlarına sahip olan, bütü ormanlarının orman amenajman 

planı yapmak için belirli aralıklarla aynı metoda göre devamlı olarak orman envanteri ve iĢletme 

planları yapılan ülkeler için amenajman planları düzenlemek amacıyla yapılan envanterle 

yetinebileceği, ayrı ve bağımsız bir UOE yapılmayabileceği belirtilmiĢtir. Bu takdirde, orman 

amenajmanı amaçları için yapılan envanterin, UOE‟nin bütük isteklerini, ihtiyaçlarını ve gereklerini 

yerine getirmesinin Ģart olduğu ifade edilmiĢtir.   

 

Oysa ki ülkemizde, çok sayıda plan ünitesinde planlar değiĢik tarihlerde yapılmıĢ olup ayrıca altyapı 

ve organizasyon eksikleri nedeniyle bazı plan ünitelerinde amenajman planları zamanında 

yenilenememektedir. Plan üniteleri için yapılan envanterde, veriler farklı hata yüzdeleri ile elde 

edilebilmekte ve değiĢik plan ünitelerine ait veriler söz konusu olunca bu durum daha da karmaĢık 

hale gelebilmektedir. Ġstatistiksel yönden bu verileri birlikte değelendirmek doğru olmamaktadır. 

Dolayısıyla, plan sonuçlarını bazı iĢlemlerden geçirmek suretiyle amenajman planlarından elde 

edilen bu bilgileri baĢka amaçlar için de kullanmak mümkün ise de, sonuçların güvenirliği 

tartıĢma yaratmaktadır. Ayrıca, toplanan bilgiler ile sürdürülebilir ormancılık anlayıĢına uygun 

amenajman planı düzenlemek mümkün değildir. Bu konudaki eksiklik bazı düzenlemeler ile 

giderilse bile, orman varlığı ve sağlığı ile bunların zaman içindeki değiĢimlerinin ulusal bazda 

izlenmesinde bu bilgiler yetersiz kalmaktadır (Asan, 2000; Asan, 2005; Eler, 2005). 

 

Ülkemiz orman kaynaklarına iliĢkin bilgiler Avrupa da ve dünyanın diğer geliĢmiĢ ülkelerinde 

olduğu gibi belirli norm ve standartlara uygun olarak toplanmadığı için, bunları baĢka 

ülkelerinkiyle karĢılaĢtırmak da mümkün değildir. ġöyle ki: 
 

1- Özellikle küresel ısınma nedenleri arasında sera etkisinin, sera gazları içinde de 
karbondioksit gazının payı bilimsel olarak saptandıktan sonra, yeryüzündeki ormanlık 

alanlar üzerinde mevcut toplam biyokütle varlığının ve bu varlığın zaman içindeki 

değiĢiminin küresel ölçekte izlenmesi dünya ormancılığının hayati sorunu haline 

gelmiĢtir. Sözkonusu bu izleme, lokal bölgelerde amenajman planı düzenleme amacıyla 

yapılan klasik envanter anlayıĢının dıĢında, çok büyük alanlarda (ülke genelinde), çok 

kısa zaman aralıkları ile yinelenen bir envanteri yöntemini zorunlu kılmaktadır. 

 

2- Hava kirliliğinin neden olduğu asit yağıĢların ulusal sınır tanımadığı ve bu çevre 
sorunundan kaynaklanan sağlık bozukluğunun böcek ve mantar azarları ile birleĢerek, 

orman varlığını sinsice tehdit ettiği 1980 li yılların baĢından bu yana bilinmektedir. 

Solunabilir havanın ve içilebilir suyun biricik kaynağı olan ormanların insan yaĢamı 

üzerindeki bu vazgeçilemez etkisi nedeniyledir ki, orman sağlığının izlenmesi de küresel 

ısınma gibi tüm insanlığın ortak sorunudur. Orman ölüm ve hastalıklarının Ģiddeti ve  
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3- yayılma hızının saptanması amacıyla geliĢtirilen envanter yöntemi de amenajman planı 
düzenleme amacıyla yapılan klasik orman envanterinden farklıdır.  

 

4- Ülkemizin de taraf olduğu Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesine göre, 156 devlet biyolojik 

çeĢitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda güvence vermiĢtir. Türkiye 

bu konudaki çalıĢmalara Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından da desteklenen “Biyolojik 

ÇeĢitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi” projesi ile baĢlamıĢtır. Bu gün sadece özel statü 

altındaki korunan alanlarda baĢlatılan bu çalıĢmanın da ülke geneline yayılması ve bu 

konudaki değiĢikliğin tüm ülke bazında izlenmesi gerekmektedir.  

 

5- Sürdürülebilir orman iĢletmeciliğini Türkiye koĢullarında uygulamaya olanak verecek 

biçimde hazırlanan yeni amenajman yönetmeliği, planlama çalıĢmalarının Ekosistem 

Tabanlı Fonksiyonel Planlama (ETFP) yaklaĢımı ile yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu 

planlama yaklaĢımının özü, plan ünitelerinde öne çıkan konumsal orman fonksiyonlarını 

sayısal olarak belirledikten sonra, iĢletme amaçlarını katılımcı yaklaĢım sürecini iĢleterek 

bu fonksiyonlara dayandırmaktır. Böyle bir sürecin, plan ünitelerinin bireysel boyutunu 

aĢan çok geniĢ coğrafi bölgeleri kapsayan çok kaynaklı bir orman envanteri ile ortaya 

konabileceği yadsınamaz bir gerçektir. Bu yalın gerçek, dar bölgelerde yapılan standart 

orman envanteri dıĢında daha geniĢ kapsamlı baĢka envanter yöntemlerini gündeme 

getirmektedir. 
 

Ülkemizde UOE‟ne baĢlanmasını zorunlu kılan nedenler Asan ve YeĢil (2005) tarafından Ģu 

Ģekilde sıralanmıĢtır; 

 

1- Avrupa Birliğine entegrasyon sürecindeki ülkemiz, uluslar arası anlaĢmalardan doğan 
yasal sorumluluklarını yerine getirmek ve orman kaynakları hakkında sorumlu 

kuruluĢlara doğru ve karĢılaĢtırılabilir bilgi üretmek zorundadır. 

 

2- Toplumun odun ve odun dıĢı orman ürünleri ve hizmetlerine olan ihtiyacını bugün ve 
gelecekte sürekli karĢılayabilmek amacıyla, ulusal ve bölgesel düzeyde yapılacak 

stratejik planlar için güvenilir güncel bilgilere gereksinim vardır. 

 

3- Türkiye ormanları için mevcut istatistik bilgiler doğal ve yapay yoldan geliĢmiĢ devlet 
ormanlarına aittir. Devlet ormanları dıĢında bulunan ve özel mülkiyete konu olan Kavak 

plantasyonları hakkındaki mevcut bilgiler yeterli değildir. Kavak odunu kullanan 

endüstrinin hammadde kapasitesinin tam olarak ortaya konulamaması ve kavak 

alanlarının güvenilir bir envanterinin bulunmaması, arz/talep dengesinin zaman zaman 

bozulmasına ve fiyat dalgalanmalarına neden olabilmektedir. Bu yüzden, hem odun 

iĢleyen endüstri ve hem de özel ağaçlandırma yapanların doğru olarak yönlendirilmesi 

amacıyla, özel mülkiyete konu olan plantasyonların aktüel durumunun ortaya konulması 

ve uygun yöntemlerle bu kaynağın belirli zaman aralıklarıyla izlenmesi gerekmektedir. 

 

4- Amenajman planlarındaki bilgilerin alt alta toplanarak ortaya konulacak bir envanterin, 

güncel orman varlığımızın ülke düzeyinde belirlenmesinde istatistiksel olarak güvenilir 

olmadığı açıktır. Çünkü, ülkemizin tüm orman alanları düĢünüldüğünde, amenajman 

planları arasında en az 10 yıllık bir fark bulunmaktadır. Süresi biten bazı planların 

zamanında yenilenemediği de düĢünülürse, planların yapılıĢ tarihleri arasındaki fark daha 

da büyümektedir. Diğer yandan amenajman planlarındaki bu bilgiler, birbirinden farklı 

hata düzeyleriyle hesaplanmıĢtır. Bu nedenle, birbirinden farklı hata ve istatistik  
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değerlerle elde edilen bu verilerin alt alta toplanmasıyla yapılacak bir envanter doğru bir 

yaklaĢım değildir. 

 

5- Orman kaynakları üzerindeki doğal tehlikelerin ve insan etkilerinin düzenli olarak 
izlenmesi ormancılık politikaları için gereklidir. Kaçak kesimler, orman yangınları, 

böcek, mantar afetleri ve diğer orman zararlarından ötürü, orman kaynaklarımızın etkili 

yöntemlerle izlenmesi zorunludur. Devamlı örnek alanlarında yapılacak ölçümlerle, 

orman alanlarındaki değiĢimlerin ve orman ekosisteminin sağlık durumunun, belirli 

zaman aralıklarıyla izlenmesi gerekmektedir. 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Uluslar arası standartlara uygun bir UOE de sonuçları belirgin güvenirlik ve hata yüzdesi, sürekli 

günceleĢebilme, karĢılaĢtırılabilirlik gibi üç önemli özelliğe sahip olması gerekmektedir (Asan ve 

YeĢil, 2005). Yurdumuzda yapılan orman envanter çalıĢmalarının ana amacı, %99‟ u iĢletme 

Ģeflikleri bazında bölgesel olarak düzenlenen amenajman planlarına veri toplamaktır. Planlı 

döneme geçilen 1963 yılından bu yana, ülke geneline ait orman varlığına iliĢkin istatistikler, devlet 

ormanlarına ait amenajman planlarındaki rakamların toplamı olarak verilmiĢtir.   

 

Yukarıda, “Türkiye Ulusal Orman Envanteri” baĢlığı altında açıklandığı üzere, amenajman planı 

düzenlemek amacıyla yapılan envanterlerde verilerin farklı hata yüzdeleri ile elde edilmesi, 

amenajman planlarının zamanında yenilenememesi ve amenajman planlarındaki rakamların 

toplamı olarak elde edilen ülke geneline ait orman varlığına iliĢkin bilgilerin uluslar arası içerik 

ve standartlara uygun olarak toplanmadığı için bunların baĢka ülkelerinkiyle karĢılaĢtırılamaması 

nedenleriyle ülkemizde henüz uluslar arası standarda uygun bir UOE den bahsetmek mümkün 

değildir. Amenajman planlarından sağlanan bilgiler, UOE olarak kabul edilemez. Fakat Orman 

amenajman planı harita ve verileri, Türkiye orman alanının %90‟ından fazlası için bu veri 

kaynağının mevcut olması ve tamamının sayısal olarak kullanılabilir durumda olmasından dolayı 

UOE‟ nde kullanılabilecek çok önemli bir bilgi kaynağıdır. 

 

Avrupa Birliğine giriĢ sürecindeki ülkemizin, her alandaki uygulamasını bu birliğin normlarına 

uygun hale getirme çabası içinde olduğu kuĢkusuzdur. Hem orman kaynaklarının toplum adına 

yönetim ve iĢletilmesinde, ve hem de bu kaynakların sürdürülebilirliğinin uluslar arası kabul 

gören kriter ve göstergeler ile kontrol edilmesinde gerekli olan temel bilgilerin türetilmesinde de, 

ülkemizin bu normları yakalaması kaçınılmazdır. 

 

Bu kapsamda, hem ülke gereksinimlerini karĢılamak ve hem de ulusal orman varlığımız konusunda 

uluslar arası norm ve standartlara uygun güncellenebilir ve kıyaslanabilir bilgi üretebilmek için, bir 

an önce ülkemiz koĢullarına uygun bir UOE modelinin belirlenerek bu modelin gerektirdiği ölçüm 

ve değerlendirmelere baĢlanılmalıdır. Ülkemiz için uygun bir modele karar verilirken,  

 

- Hangi amaçla ne tür bilgiler toplanacaktır? 

- Kullanılacak bilgi kaynakları nelerdir? 

- Örnekleme yöntemi ve deseni nasıl olmalıdır? 

-     Örnekleme ünitelerinin (traktların) büyüklüğü ve örnekleme üniteleri arasındaki   

 aralık ve mesafe ne olmalıdır? 

-     Örnekleme ünitelerindeki deneme alanı yoğunluğu ve Ģekli ne olmalıdır? 

- Ölçme, gözlem, sayım ve incelemelerde hangi araç-gereçlerden faydalanılacaktır? 

- Elde edilecek sonuçların sunumunda hangi format kullanılacaktır? 
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- Bu iĢi üstlenecek kurum yada organizasyon ile çalıĢtırılacak personel sayısı ne olmalıdır? 

 

sorularına yanıt aranmalıdır.  

 

OluĢturulacak olan UOE modeli, sürdürülebilir orman iĢletmeciliği kriterlerinden “biyolojik 

çeĢitliliğin korunması”, “orman ekosistemlerinin sağlığının korunması”, “orman ekosistemlerinin 

dünya karbon döngüsüne olan katkısının korunması” kriterlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine 

olanak sağlamalıdır. Ayrıca, Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama yaklaĢımının özünü 

oluĢturan konumsal orman fonksiyonları için gerekli verileri sağlamalıdır. 

Her ülkenin orman koĢullarının birbirinden farklı olması nedeniyle, UOE‟nde kullanılan 

yöntemler ve bilgi kaynakları ülkeden ülkeye değiĢiklik göstermektedir. Envanter verilerinin 

daha az personelle, daha hızlı, doğru ve ucuz bir Ģekilde elde edilmesine olanak sağlaması 

nedeniyle “Çok Kaynaklı Orman Envanteri” UOE için önemli bir yöntemdir. Ülkemizde 

yapılması tasarlanan UOE de, “çok kaynaklı orman envanteri” yönteminin en uygun seçenek 

olduğu ve uydu verilerinin de önemli bir bilgi kaynağı olarak kullanılabileceği düĢünülmektedir. 

Bu doğrultuda, ülkemiz koĢullarına uygun bir model olarak, Özdemir ve ark. (2005) tarafından 

önerilen, “Üç AĢamalı Envanter Yöntemi” dikkate alınarak, bu model üzerinden yukarıda 

belirtilmiĢ olan sorulara cevap aranabilir.   

 

Teşekkür 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından UDP 19147 

numaralı proje tarafından desteklenmiĢtir.  
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1. Giriş 

İnsanoğlu bir tür olarak henüz yok iken, içerisine doğduğu ve varlığını sürdürmeyi ona borçlu 

olduğu çevresi ve ormanlar vardı. İnsanoğlu var olduktan sonra, bu ilişki çevre ve ormanlar 

aleyhine bozulmaya başladı. 17. Yüzyılda ortaya çıkan ve yükselmeye başlayan Kartezyen 

felsefenin ve onun sonucu oluşan ve hepimizi etkileyen bilimsel dünya görüşünün etkisiyle 

insan-çevre ilişkisi, çevre aleyhine bozulmaya başladı. Bu bozulmanın aynı zamanda insanın da 

aleyhine olduğu ise ancak 20. Yüzyılın ikinci yarısında anlaşılmaya başlandı. Bundan dolayı 

çevreci düşünürler, çevre sorunlarını anlamaya çalışırken veya yeni çözümler üretirken bu 

“modern anlayışla” bir şekilde hesaplaşmaya çalışırlar. 

 

Hele hele modern zamanların tabiatı sadece ve sadece bir “hammadde” yığını olarak gören 

anlayışı birçok ormanı yok etti; geriye kalan ormanlık alanlar ise ciddi tehditler altında. 

Dünyanın en büyük ormanlarının  yer aldığı güney yarımküredeki ormanlar adeta barbarların 

istilası altında. Doymak bilmez çok uluslu aç şirketlerin tehdidi altında yok ediliyor. Bu 

şirketlerin Kuzey yarımkürenin gelişmiş ülkelerinin ormanlarına aynı şekilde saldırmaması, 

saldıramaması ilginç ve anlamlıdır. 

 

Bununla birlikte, başta ormanlarımız olmak üzere çevrimizin tahrip edilmesine hepimizin az-çok 

hissesi olduğunu düşünüyorum. Ormanlarımızın tahrip edilmesinde “en büyük düşmanımız olan 

cehalet ve fakirliğin” de büyük etkisi olduğunu unutmayalım. Örneğin, rahmetli babamın 

çocukluğunda hayret ve biraz da korku ile gezdiği; bizlere büyük bir keyifle anlattığı 

ormanlardan geriye boz tepelerden başka bir şey kalmadı. Bunu sebeplerini araştırdığımda, bu 

ormanların başta ısınma olmak üzere çeşitli sebeplerle yok edildiğini gördüm. Sadece ormanlar 

yok olmadı, ormanın sakinleri de gitti.  

 

Çevremizde meydana gelen olumsuzlukları görmeye ve anlamaya başlayan duyarlı insanlar, yani 

çevreciler bizleri uyardı ve uyarmaya da devam ediyor. Burada “çevreci” olmaktan ne anladığımı 

da ifade etmek isterim: Çevreci olmak, “Bilecik'te yaşayan Kelaynak kuşlarının ve Dalaman’da 

yaşayan Caretta Caretta’ların neslinin tükenmesi başta olmak üzere, nesli tükenen bitki ve 

hayvanları kendine dert edinecek duyarlılıkta olmak demektir. Zira canlıların olmadığı bir 

dünyanın tadı tuzu da olmayacaktır.  

 

Bu bağlamda 1964’te dünyanın ilk çevre duyarlı kitabını yazan Rachel Carson’ı hatırlatmak 

isterim. Carson  Amerikalı bir bilim kadınıdır ve asıl mesleği ise kimyagerliktir. “Silent Spring” 

adlı kitabı ile meşhur oldu. Bu kitabı isterseniz "Sessiz Bahar", isterseniz "Sessiz Kaynak" diye 

tercüme ediniz. Zira “Spring” hem bahar anlamına, hem kaynak anlamına gelebiliyor. Ama 

kitabın verdiği mesaj aynıdır: “1960’lı yıllarda kullanıldığı oranda kimyasal tarım ilaçları 

kullanılmaya devam edilirse, bir gün gelecek bir bahar günü kırlara çıktığınızda derelerde balık, 

tarla ve kırlarda ise karınca, kertenkele, tarla faresi, kartal ve yılan göremeyecek; Ağustos 

böceklerini, arıların uğultusunu, öten bülbülleri ve kısaca kuş seslerini duyamayacaksınız. Sessiz 

bir baharla karşı karşıya kalacaksınız”. Eğer sessiz pınar şeklinde düşünürseniz; Amerikan 

mailto:iozdemir@gazikent.edu.tr
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edebiyatında büyük bir yeri olan o nehir, ırmak ve derelerde her çeşidi ile balıklar olmayacak; 

tatsız ve donuk bir su akacaktır.  

 

Bu bilim kadının başlattığı bu mücadele sonucu DTT başta olmak üzere birçok kimyasal ilaç 

yasaklandı. Bundan çıkaracağımız sonuç: Bilgi temelli doğrularımızı savunduğumuzda değişim 

yapabildiğimizdir. Bundan dolayı, Rachel Carson’ın çevre duyarlılığı ve bir bilim kadını olarak 

sorumluluğu bizler için güzel bir örnektir.  

 

Bir  “orman ahlakı” oluşturmaya çalışırken, kendisinden yararlanabileceğimiz diğer bir örnek ise 

ormancı Aldo Leopold’dır (1887–1948). Leopold’u özellikle seçtiğimi belirtmek isterim. Ünlü 

kitabı 1949 yılında yayımlandığında, New York Times Book Review bu çevreci ormancıyı 

“filozof ve kalbiyle yazan bir şair” olarak tanımlamıştı.  

 

Dahası, Leopold’un A Sand County Almanac (Bir Kum Yöresi Almanağı) kitabı bizlere “toprak 

etiği” kavramını kazandırdı. Bu küçük kitap, özellikle Batı’da toprak ve ormanlarla ilgili modern 

anlayışı değiştirdi; çevrecilerin ve ormancıların el kitabı oldu. Leopold, insan-toprak, insan-

orman ilişkisini sorguladı; faydacı temelli modern anlayışı ret etti. Ona göre, “toprağın onu 

oluşturan bütün öğeleriyle-insanları, kara ve su parçaları, bitki ve hayvanlarıyla- tek bir topluluk 

olarak düşünülmesi” gerekir. Materyalist bir kainat anlayışından, canlı ve bütüncül bir anlayışa 

geçmemiz gerektiğini savundu. Zira, içerisinde yaşadığımız alem canlı bir organizma gibiydi; 

her hareketimizden etkileniyordu. Leopold’a göre, insan topluluklarının bir-birlerine 

gösterdikleri ilginin toprağa da gösterilmesi gerekir. Leopold, “Toprağı kötüye kullanıyoruz 

çünkü toprağı sadece şahsi bir mal olarak görüyoruz” der. Ona göre, “toprağa sevgi ve saygı 

ancak toprağı ait olduğumuz bir topluluk olarak görmeye başladığımızda gerçekleşecektir”. 

(Özdağ, 2011) 

 

Leopold’un yaptığı şey, toprağın ve ormanların sadece bizlere ait olmadığını; başta ormanın 

içerisindeki tüm canlı ve hayvan türleri olmak üzere hepsine ait olduğu idi. Bunun anlamı, 

ormanları sadece hammadde olarak gören ve buna göre değerlendiren modern bakış açısını ret 

edişti. Kainat bir bütün olarak canlıydı ve her şey her şeyle bağlı ve bağlantılıydı. Çevreyi 

bütüncül bir gözle görmemiz gerekiyordu. Dahası çevreye karşı ahlaki bir sorumluluğumuz 

olduğunu ısrarla vurguladı. 

 

Ben de çalışmalarımda “sevgi temelli” bir insan-çevre ilişkisini ısrarla savunuyorum. Bununla da 

tıpı başta anne-babamız, ailemiz ve çocuklarımızı sevgi temelli bir ilişkiler ağıyla 

kucakladığımız gibi, çevreye karşı da yine sevgi temelli bir tavır geliştirmeyi anlıyorum. 

 

Başka bir ifade ile, insan sadece çıkar ve menfaatleri; ya da kanun ve mevzuatla anne babasını 

korumaz ve sevmez. İnsan sadece hukuki mevzuatlarla çocuklarını sevmez. Bundan dolayı da, 

sadece kanunla mevzuatla çevrecilik olmaz. Mevzuat gerekli; ancak bu mevzuatı 

uygulayacakların da çevre konusunda duyarlı olması gerekir. Platon’ın dediği gibi “kanunların 

bir ruhu olmalıdır”. Bundan dolayı çevrecilik her şeyden önce bir gönül işidir. Hayat boyu 

kalbimizde, gönlümüzde ve yüreğimizde taşıyacağımız bir bilinçlilik halidir.  

 

Bu bağlamda Mevlana'nın çevreyi tanımlamasını hiç unutmamamız lazım. Mevlana diyor ki 

“Tabiat bizim annemizdir. Bizi bizzat sütüyle emziriyor”. Mevlana alemde Allah’ın bize lütfettiği 

tüm nimetleri “süt” metaforu ile ifade ediyor ve bizim de tabiata bu gözle bakmamızı; 

davranışlarımızı da yine bu anlayışla oluşturmamız istiyor. Ama bir anne çocuğunu ne kadar 
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severse sevsin, çocuk onun memesini ısırdığı zaman anne onu hemen uzaklaştırır; kendini korur 

ve belki ona ufak bir fiske bile vurur.  

“İnsan-toprak” ilişkisinin ne iyi örneklerinden birisi Halk Şairimiz Aşık Veysel’in “Kara 

Toprak” şiiridir. Mevlana için “anne” olan tabiat, Veysel için “sadık bir yar” olduğunu 

görüyoruz: 

  

“Koyun verdi kuzu verdi süt verdi  

Yemek verdi ekmek verdi et verdi  

Kazma ile dövmeyince kıt verdi  

Benim sadık yarim kara topraktır.  

 

İşkence yaptıkça bana gülerdi  

Bunda yalan yoktur herkes de gördü  

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi  

Benim sadık yarim kara topraktır”. 

 

Bu bağlamda anmamız gereken diğer bir çevreci düşünür ise, Norveçli Prof. Arne Naess’tir. 

Düşünürümüze göre çevreye sadece bize sağladığı çıkar, fayda ve değer açısından değil, sadece 

kendinde bir değer (intrinsic value) olarak bakmak gerekir. Bu da felsefi ve dini bir bakış 

açısıyla olabilir. Bunun anlamı, modern bakış açımızın tamamen dışında yeni bir bakış 

açısı/açıları oluşturmak ve geliştirmektir. Bundan hareketle Prof. Arne Naess Hıristiyan ve 

Müslümanları İncil ve Kur’an’ın insana yüklediği sorumluluğu “ekolojik bir bakış açısıyla” 

yeniden  yorumlayıp vurgulamaya davet ederek, çevreyi korumada din[ler]in oynayacağı rolü 

vurgular. (Naess, 1991) Bunun anlamı, insanın sahip olduğu dünya görüşü ve değer yargılarının 

çevresiyle olan ilişkilerinde temel  belirleyici olduğundan hareketle, “yapısalcı” bir anlayışla bu 

görüşler araştırılmadan, tartışılmadan ve eleştirilmeden insanların görüş ve tavırlarını 

değiştirmenin mümkün olmadığıdır.( Donting, 1991) 

 

Zira insan, sosyal bir varlık olduğundan, içinde doğduğu ve yaşadığı kültürden etkilenmesi 

tabiidir. Bireyin kimliği de bu kültürel değerlere göre şekillendiği gibi, dünyayı ve olayları da bu 

bakış açısıyla değerlendirir. İnsanlarla olduğu gibi, tüm tabiat alemi ve bu alemdeki diğer 

canlılarla ilgili tavır ve davranışlarını da bu kültürel değer yargılarına göre şekillendirir. Buna 

kültürel süzgeç veya gözlük de denilmektedir. Yani insanlar bütün olayları ve olguları bu 

süzgeçten geçirerek değerlendirmektedirler.  

 

Bu çalışmanın geri kalan kısmında Müslüman kültürün ortaya koyduğu çevre anlayışını ortaya 

koymaya çalışacağız. Müslüman toplumların oluşturmaya çalıştıkları/çalışacakları genelde çevre, 

özelde ise orman veya toprak ahlakının bu değerler üzerine inşa edilmesi; en azında bunları 

dikkate alarak oluşturmaları gerekir.  Bunun için, öncelikle, Kur’an’ın çevreye bakışı ve alem 

anlayışı özetlenecek, Kur’an’ın ilk muhatabı ve yorumcusu olarak Hz. Peygamberin çevre 

anlayışının temel nitelikleri ve yapısı ortaya konulacaktır. Daha sonra  Kur’an ve sünnet 

ekseninde oluşan ve müşahhaslaşan Osmanlı toplumundaki çevre anlayışından da bazı örnekler 

verilecektir. 

  

2. Kur’an ve Çevre 

Öncelikle şu husun vurgulanması gerekir. İslâm öncesi Araplar için tabiat, “anlamsız, ruhsuz ve 

cansız” bir varlık iken, daha Kur’an’ın ilk ayetlerinden itibaren, kainat yaratıcısının kudretini, 

ilmini, iradesini, celâl ve cemâlini yansıtan muhteşem bir tablo olarak sunuldu. Kur’ani anlayışa 

göre,  bizi kuşatan ve kucaklayan kâinatta her şey anlam yüklüdür; kendisinden ötesine işaret 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 
 

957 
 

eden bir ayettir;  O’nun hakkında bir belgedir.” Bu nedenle Kur’an’ın ayetleri ile ufuklarda ve 

insanın nefsinde ortaya çıkan ayetler arasında tam bir örtüşme vardır (41. Fussilet, 53). 

 

Kur’an terminolojisine göre, Araplar için sıradan ve önemsiz birer nesne olarak görülen tabiat 

varlıkları Allah’ın varlığının ayetleri olarak yeniden tanımland (Izutsu 1975). [Kur’an], “yalnız 

Arapların Allah hakkındaki inançlarının mahiyetini değiştirmiyor, bütün düşünce sistemlerini 

değiştiriyordu. İslâm’ın Allah tasavvuru, kâinat hakkındaki bütün düşünce yapısını derinden 

etkiliyordu. (…) Bütün varlıklar ve değerler yeni baştan düzenlenen alanına taşınıyordu. Tek 

istisnası olmaksızın bütün kâinat unsurları, eski yerlerinden alınıyor, bu yeni alana 

yerleştiriliyordu (Izutsu, 1975). Dahası Kur’an, muhatapları ile âlem arasında etik bir boyut da 

oluşturuyordu. Başka bir ifade ile “Kur’an’ın öğretisine göre gerçek imâna erişmek için gerekli 

temel şartlardan biri, çevresini saran tabiat varlıklarını, basit birer eşya gibi değil, fakat Allah’ın 

insana olan iyiliğinin belirtileri olarak görmesiydi” ( Izutsu, age).  

 

Kur’an’ın, Hz. Peygamber’in kişiliğinde muhataplarına ilk emri “oku” idi. Bu sadece yazılı bir 

metni, kitabı veya ezberden bir şeyi okumanın çok ötesinde bir “oku”maya çağrıydı. Cahiliye 

toplumunun âlem tasavvuruna göre “cansız, ruhsuz ve anlamsız olan âlem, bu yeni “okuyuşla” 

yeni bir anlam kazanacaktı. Sadece şu ayet bile Kur’an’ın âlem anlayışında yaptığı köklü 

değişimi göstermeye yeterlidir: “Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tenzih ve tesbih eder”( 

57. Hadîd, 1; 6. Cuma, 21; 17. İsrâ’, 44). 

 

Bu ayette, Allah inancı ve saygısıyla titreyen ve onu anan bir kalp gibi, bu koca evrendeki bütün 

atomların, Allah'ı noksan sıfatlardan uzaklaştıran coşkun bir ruh haliyle O'na doğru harekete 

geçmektedir. Sanki, bütün bir evren hareket ve hayat içinde ve varlığın tamamı sevinç ve 

mutluluk içinde tek ses olarak O'nun adını yüceltmekte, yüce, ulu ve bir olan yaratıcıya doğru bir 

saygı içinde yükselmektedir. Kalp bu olayı zihninde, içinde canlandırdığında, onun eşsiz bir 

kâinat tablosu olduğunu görecektir. Bütün taşlar ve bütün çakıllar, bütün tohumlar ve bütün 

yapraklar, bütün çiçekler ve bütün meyveler; bütün bitkiler ve bütün ağaçlar; bütün böcekler ve 

bütün sürüngenler; bütün insanlar ve bütün hayvanlar; yeryüzünde bulunan bütün canlılar; suda 

yüzen bütün canlılar; havada uçan bütün canlılar; bunun yanında göğün sakinleri... Evet, bütün 

bu varlıklar, Allah'ı noksan sıfatlardan uzak görmekte ve yüceliği için de O'na yönelmektedirler 

(Özdemir, 2006). 

 

Kur’an’ı okuyan mümin, kâinatta bulunan her şeyin O’nu tesbih ettiğini idrak eder. Yerler, 

gök(ler) ve bunlarda bulunan tüm mahlûklar O’nu tesbih, takdis ve tenzih eder. Maviliği ile 

gökler, yeşilliği ile tarlalar, göz alıcı bağlar, hışırtılı ağaçlar, ormanlar, şırıltılı sular, 

nağmeleriyle kuşlar, doğması ve batması ile güneş, yağmur yağdırmasıyla bulutlar, evet bütün 

bunlar, Allah’ı tesbih eder ve O’nun birliğine şahitlik eder. Fakat “siz bunların tesbihini 

anlayamazsınız. Çünkü onlar sizin dilinizle tesbih etmezler” (Sabunî, 1995).  

 

Görüldüğü gibi, Kur’an indiği toplumun öncelikle kendisi ve âlemle ilgili kavrayışını kökten 

değiştirmiştir. Tevhid merkezli yeni bir âlem ve insan modeli oluşturmuştur. Bütün kâinat Allah 

tarafından yaratılmıştır. Gökleri güneş, ay ve yıldızlarla; yeryüzünü çiçekler, ağaçlar, bağlar, 

bahçeler ve çeşitli hayvan türleriyle süsleyen Allah’tır.  Yeryüzünde suları akıtan, gökleri 

(direksiz) tutan, yağmurları yağdıran, gece ve gündüz arasındaki sınırı koruyan yine Allah’tır.  

Kâinat bütün zenginliği ve canlılığıyla Allah’ın, yani kâinatın yaratıcısının eseri ve sanatıdır. 

Bitkileri ve hayvanları çift olarak yaratan ve onların çoğalmasını sağlayan da yine Allah’tır.  

Allah daha sonra da insanoğlunu yaratmıştır. Bizler Allah’ın yeryüzündeki emanetçileri ve 
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halifeleriyiz. Tabiatın ve dünyanın efendileri olmadığımız gibi, dünya da dilediğimiz gibi 

tasarruf yapacağımız veya yapabileceğimiz bir malımız değildir.  

 
 

3. Hz. Peygamberin Sünnetinde Ağaç ve Ormanlar  

Hz. Peygamberin gerek uygulamalarında ve gerekse çeşitli hadis-i şeriflerinde ziraata ve ağaç 

dikmeye; mevcut ormanlık alanları, ağaçları ve yeşil alanları korumaya; ormanlar teşkil etmeye 

ve daha Medine’deki ilk günlerinden itibaren büyük önem verdiği görülmektedir. Bu konuda da 

Hz. Peygamberin, Kur’an’ın her şeyi kuşatan ahlakî öğretisini bizzat yaşayarak ve uygulayarak 

ümmetine takip edilecek bir örnek oluşturduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile onun “ağaçlar, 

ormanlar ve kısaca çevreyle ilgili uygulamaları emir ve tavsiyeleri tâlî ve sıradan bir mesele 

değil, belki İslâmî Dünya Görüşünün çok önemli bir göstergesi ve ifadesi” olarak 

değerlendirilmelidir.  

 

Müslüman’ın tabiat ve tabiattaki bütün varlıklarla, kısaca kâinatla barışık ve dost olduğunun 

onlarla kavgalı olmadığının en güzel örneği, Hz. Peygamber’in bizzat hayatıdır. Dahası, Cassas 

gibi bazı Müslüman alimler "O sizi topraktan meydana getirdi, sizi orada ömür geçirmeye (veya 

imara) memur etti" (11/Hûd: 61) âyetini “yerin ziraat, ağaç dikme ve bina yapmak maksadıyla 

imarının vacip olduğuna delil” olarak değerlendirmişlerdir. Yerin özellikle “ziraat, ağaç dikme,” 

yeşil alanların korunması ve milli park alanlarının (hima) ilan edilmesiyle imarının en güzel 

örneklerine Hz. Peygamberin hayatında görmek mümkündür. 

 

Şimdi Hz. Peygamber’in ağaç dikme ve ağaçları korumayla ilgili hadislerinden bir kısmını 

zikredebiliriz: 

Elinizde bir ağaç fidanı varsa, kıyamet kopmaya başlasa bile, eğer onu dikecek 

kadar vaktiniz varsa, mutlaka dikin[el-Münavi: Feyzu’l-Kadir: 3/30]. 

Her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı 

Allah tarafından mükâfatlandırılır. İnsan ve hayvan ondan faydalandıkça orayı 

ihya edene sadaka yazılır[el-Münavi: Feyzu’l-Kadir: 6/39; Heysemi, 

Mecmau’z-Zevaid, IV. 67-8]. 

Kişi kabirde bile olsa yedi şeyden meydana gelen sevap devamlı olarak 

kendisine ulaşır: Öğretilen ilim, halkın yararlanması için akıtılan su, açılan 

kuyu, dikilmiş ağaç, yapılan mescid, okunmak üzere bağışlanan Kur’an ve 

ölümünden sonra kendisine dua edecek evlad [Münavi, 4/87]. 

 

4. Koruluk ve Orman Oluşturma 

Hz. Peygamber’in mevcut yeşil alanlar ve ormanlarla da yakından ilgilendiği ve ormanlara çok 

önem verdiği görülmektedir. Bunun en güzel örneği ise, Medine yakınlarında bizzat kurduğu 

ormandır. Daha sonraları el-Gabe (orman) olarak anılan bu alan Resulullah’ın ormanlara verdiği 

önemin en bariz ve açık örneği olarak önümüzde durmaktadır. Hz. Peygamber, Medine 

döneminde, bir yandan İslam toplumunun temelini atıyor; diğer yandan da ormanlık alanların 

teşkili, mevcut olanların koruma altına alınması, suların temizliği, ağaçların ve hayvanların 

korunmasıyla ilgili tavsiye ve uygulamaları gerçekleştiriyordu (Canan, 1987). 

 

Hz. Peygamber’in Medine’ye yerleştikten sonra, öncelikle şehrin çevresindeki belli bir kuşağı 

koruma altına aldı. Bu alanlara koruma altına alınan yer anlamında “hima” adı verildi. 

Medine'nin yaklaşık 20 km (l2 mil) kadar genişliğindeki bütün çevresi Hıma veya mutlak 

anlamıyla Haram Bölge ilan edilip koruma altına alındı ve bu alanlarda avlanmada yasaklandı.  
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Başta Ebu Yusuf olmak üzere birçok Müslüman çevreci de bu himâ bölgelerini modern milli 

park ve korumacılığın ilk örneği olarak görmektedir. Bu bölgelerde ot yolmak, ağaç kesmek, 

hayvan avlamak, tek kelime ile her çeşit hususi istifade yasaktır. Burası koruma altındadır ve 

tahrip edilmemesi için ciddi tedbirler alınacaktır. Zira şehrin tabii güzelliğine, havasının tasfiye 

ve temizlenmesine ve insanların dinlenmesine yaramaktadır (Canan, age,).  

 

Hz. Peygamber, bu yasağın ciddiyet ve ehemmiyetini belirtmek için, onu ihlal edenlere karşı 

vicdani ve ameli olmak üzere gayet sert yaptırımlar belirlemiştir. Vicdani müeyyideyi şu hadis 

çok güzel ifade etmektedir: “Medine, Air ve Sevr dağları arasında kalan kısımlarıyla haramdır. 

Orada kim bir yasak işlerse veya işleyeni himaye ederse, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların 

laneti onun üzerine olsun. Allah, kıyamet gününde, onun ne tövbesini ve ne de fidyesini (ne 

farzlarını ne de nafilelerini) kabul eder (Canan, age). 

 

Ameli olarak da, bu bölgedeki yasakları çiğneyenler Hz. Peygamber tarafından konulan cezalar 

doğrultusunda cezalandırılır ve onların suç malzemelerine ve hatta elbiselerine bile el konulur. 

Medine’de yaşayan halkın bile bu konuda duyarlı ve hatta bir ölçüde yetkili olduğu 

görülmektedir. Mesela Sa'd b. Ebi Vakkas haram bölgede ağaç keserken suçüstü yakaladığı 

birisinin malzeme ve elbiselerine el koymuştur. 

 

Hz. Peygamber'in diğer bazı yerleşim yerlerinde de benzer koruma alanları tesis ettiğini 

görüyoruz. Mekke'nin fethinden sonra orası da koruma altına alınmış ve bu uygulamayı Hz. 

İbrahim'in bir sünneti olarak ilan etmiştir. Mekke ve çevresindeki yeşil alanlar, ağaçlar ve 

hayvanlar koruma altına alınırken, bu anlayışın İbrahimî gelenekle irtibatlandırılması ise ayrıca 

anlamlıdır. 

 

Taif te fethedildikten sonra haram bölge olarak ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Hz. 

Peygamber Zu-Kadr gazvesinden dönerken, Zuraybut-Tavile geldiği zaman Ensar’dan Harise 

Oğulları: “Ya Rasulullah! Burası bizim deve ve koyunlarımızın otlağıdır, kadınlarımızın çıkacağı 

yerlerdir” dediler. Bu sözleriyle onlar el-Gabe’nin yerini kastediyorlardı. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber: “Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun karşılığı olmak üzere bir ağaç diksin” 

buyurdular. Bu emir üzerine ağaçlar dikildi ve orman meydana getirildi (Canan, age). 

 

5. Osmanlı Toplumunun Çevre Anlayışı 

Burada Müslüman Osmanlı toplumunun insan ve çevreyle ilgili değer ve davranışlarını da kısaca 

belirtmek yararlı olacağı gibi, çevre anlayışımızı zenginleştirecektir. Amacımız, Leslie 

Lipson’un da ifade ettiği gibi, “atalarımızın bulduğu çözümleri taklit etmekten çok, onların 

sorunlara yaklaşımından veya gösterdikleri canlılık ve enerjiden cesaret alacak kadar bilge 

olmak” ve kendi sorunlarımızı çözmede tarihimizden olumlu ve yapıcı bir şekilde yararlanmaktır 

(Lipson, 2001).  

 

Osmanlı toplumunun çevre anlayışının iyi anlaşılması için yukarıda özetlemeye çalıştığımız 

Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in çevre tasavvurunun anlaşılması önemlidir. Zira İslam 

toplumlarında çevre ile ilgili değerleri oluşturan ve bunlara hayat veren değerler bu temel 

prensiplerdir. 

 

Tarih boyunca insanoğlunun oluşturduğu her medeniyetin ve bu medeniyetlerin hayat verdiği 

kurumların kendine has özellikleri olduğu görülmektedir. Aslında bir medeniyeti, diğerinden 

ayıran ve medeniyetler arasında karşılaştırmalar yapmayı mümkün kılan da bu temel 
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niteliklerdir. Başka bir ifadeyle, medeniyetler belirli dünya görüşlerinin veya felsefelerinin 

müşahhaslaşmış örnekleri olarak görülebilir. Örneğin İslam medeniyeti “manevi bir esasa 

dayalıdır; insanın varlık bütünüyle ilişkisini ve varlık içindeki yerini iyi kavramasına önem verir. 

İnsan bu kavrayış bazında iman düzeyine ulaşınca, imanı onu nefsini arındırma, kalbini 

temizleme ameliyesini sürdürmeye çağırır; kalbini aklını yüksek ilkelerle beslemeye davet eder: 

Kanaatkârlık, onurluluk, kardeşlik, sevgi, iyilik ve takva ilkeleri…”. (Heykel, 2000) Bundan 

dolayı her Müslüman tüm yapıp etmelerinde bu ilkeleri göz önünde bulundurmak zorundadır.  

 

Aslında Müslüman toplumların tarih boyunca dünyanın muhtelif coğrafyalarında oluşturdukları 

medeniyetler ile bu medeniyetlerin meydana getirdiği başta şehirler olmak üzere diğer kurumlar 

incelendiğinde zikredilen bu ilkelerin etkisi “açık-seçik” olarak görülebilir. Bundan dolayı, 

İslâmî âlem tasavvuru anlaşılmadan bu kurumları anlamanın ve doğru olarak yorumlamanın 

mümkün olmadığını düşünüyoruz.  

 

Bunun en güzel örneklerinden birisi İslam şehirlerinin oluşumudur. İslam şehirleri konusunda 

uzman olan Jean-Louis Michon, Müslüman ümmetinin ve bütün İslam şehirlerinin varoluş 

nedenini “Bir ve Tek olan [Allah’a] ibadet” olduğunu  vurgular (Michon, 1992). 

 

Ünlü tarihçi Halil İnalcık da Osmanlı şehrinin “İslam şeriatı idealine dayanan ve bu ideali 

yansıtan belirli bir fizikî ve sosyal organizasyonun” sonucu olduğunun altını çizer (İnalcık, 

1995). İşte tüm bunlardan dolayı, Osmanlı toplumundaki insan-çevre ilişkilerinin Kur’an’ın 

dünya görüşü ışığında şekillendiği ve anlam kazandığı vurgulanmaktadır. 

 

Bunun en güzel örneklerinden birisi XV-XVI. yüzyıllardaki Osmanlı toplumunda görmemiz 

mümkündür. Bu yüzyıllarda yaşayan Osmanlı insanı dinlerinin buyruklarına ve tarihî süreç 

içinde oluşan örf, âdet ve geleneklerden doğan ilkelere göre düşünmüş, konuşmuş ve hareket 

etmiştir; günlük işlerini yürütürken, evlenirken, mal-mülk edinirken, miras bırakırken ve bu 

fani dünyadan ayrılırken hep bu ilkeleri esas almışlardır (Yediyıldız, 1994). Bu teorik 

temellendirmeden sonra bu değerlerin Osmanlı örneğinde nasıl algılandığı ve uygulandığıyla 

ilgili örneklere geçebiliriz. 

 

Osmanlı toplumunda hâkim olan çevre bilincinin günlük hayattaki uygulamasını çeşitli 

düzeylerde görmek mümkün olmakla beraber, burada daha çok yöneticilerin uygulamaları, 

mahkeme kararları (şeriyye sicilleri) ve toplum hayatından bazı kesitler incelenecektir. 

Yöneticilerin çevreyle ilgili bakış açıları ve uygulamaları için arşiv belgelerine başvurulurken, 

hukuki uygulamalar için şeriyye sicilleriyle ilgili araştırmalardan yararlanılacaktır. Toplumsal 

düzeyde görülen örnekler için ise, çeşitli nedenlerle Osmanlı ülkesini gezmiş, hatta bir süre 

ikamet etmiş, toplumu yakından inceleme ve gözlemleme imkânı bulmuş Batılı seyyahların 

konumuzla ilgili gözlemlerinden faydalanılacaktır. 

 

6. Osmanlı Yöneticilerinin Çevreyle İlgili Uygulamaları 

Osmanlı Padişahlarının çevreyle ilgili kararları (irade, ferman, nişan-ı hümayun vs.) 

incelendiğinde, bu kararların gerisinde yukarıda ifade edilmeye çalışılan teorik zeminin yattığını 

görmek zor değildir. Başka bir ifadeyle, İslam Medeniyetinin müşahhaslaşmasına neden olan 

temel İslâmî ilke ve esasların, Osmanlı yönetici sınıfının çevreyle ilgili kararlarının oluşmasında 

ve uygulanmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede ele alınması ve yukarıdaki teorik 

çerçeve bazında değerlendirilmesi gereken ilk uygulamalara Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) 

döneminde rastlanmaktadır. Haliç’in dolmaması için önlemler alan Fatih’in, Kağıthane deresi 

havzasında hayvan otlatılmasını, bina yapılmasını ve tarla açılmasını yasakladığı görülmektedir. 
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Ayrıca erozyona müsait yamaçların ağaçlandırıldığı ve ormanlardan ağaç kesiminin 

yasaklandığı bilinmektedir.  

 

Fatih’in “çevre anlayışının” bir diğer delili ise ünlü vasiyetnamesidir. Konumuzla ilgili 

vasiyetnamesi önemli bir belge olmanın yanında, İslam Dünya görüşünün de tipik bir örneği 

olarak değerlendirilebilir. Söz konusu belgenin metni verildikten sonra, kısa bir değerlendirmesi 

yapılacaktır. Belge şöyledir: 

 

Ben ki İstanbul Fatihi abd-ı aciz Fatih  Sultan Mehmet, bizatihi alın terimle 

kazanmış olduğum akçelerimle satun aldığım  İstanbul’un Taşlık mevkiinde 

kâin ve malûlu’l-hudut  olan 136  bap dükkânımı aşağıdaki şartlar 

muvacehesinde vakfı sahih eylerim. Şöyle ki: 

Bu gayr-i menkulâtımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına 

ikişer kişi tayin eyledim. 

Bunlar ki, ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde 

günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler. Bu sokaklara tükürenlerin, 

tükrükleri üzerine bu tozu dökeler ki, yevmiye 20’şer akçe alsunlar; ayrıca 10 

cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasp eyledim. 

Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar bilâistisna her kapuyu vuralar 

ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası, ya da mümkün ise 

şıfayâb olalar. Değilse kendilerinden hiç bir karşılık beklemeksizin 

Darülacezeye kaldırılarak orada salâh buldurulalar. 

Maazalllah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vâkı olabilir.  Böyle bir hal 

karşısında bırakmış olduğum 100 silâh, ehli erbaba  verile. Bunlar ki hayvanat-

ı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara çıkıp 

avlanalar ki, zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar. 

Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedânın 

harimleri ve Medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye 

veya almaya  bizâtihi kendûleri gelmeyûp yemekleri güneşin loş bir 

karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde  evlerine götürüle. 

 

Fatih’in vasiyetnamesi dikkatle incelendiğinde, İslamî değerlerin bu vasiyetnamenin ortaya 

çıkmasında ve şekillenmesindeki etkisi açıkça görülebilir.  Öncelikle Fatih gibi bir hükümdarın 

“alın terimle kazandığım” ibaresini kullanması ve bu parayla satın aldığı 136 adet dükkânını 

Allah için vakfetmesi dikkat çekicidir.  Ancak bu vakıflardan elde edilen gelirin kullanılacağı yer 

ve biçim daha da önemlidir. Fatih bu gelirlerin kullanım biçimini keyfiliğe mahal bırakmayacak 

bir netlikte belirtmiştir. Buna göre: 

1. İstanbul’un her sokağına ikişer kişinin tayin edilmesi, 

2. Bu görevlilerin sokakların sağlık açısından temizliğini temin etmeleri ve bunun 

karşılığında ücretlerini almaları, 

3. Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcının tayin edilerek, ayın belli günlerinde 

İstanbul’u baştan aşağıya tarayarak (bilâistisna her kapuyu vuralar) o evde hasta olup 

olmadığını sorup, varsa tedavileri ve şifaya kavuşturulmaları için gerekenin yapılması.  

 

Burada dikkat çeken husus Fatih’in Müslüman olmayan ve günümüzde “öteki” olarak algılanan 

bütün gurupları herhangi bir ayırım yapmadan bu hizmetten yararlandırmasıdır. Gerekli görülen 

hastaların Darülacezeye kaldırılarak orada tedavilerinin sağlandığı, yine burada da hiçbir ayırım 

gözetilmediği görülmektedir. 
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4. Herhangi bir ekonomik kriz anında hastaların temel gıda ve beslenmelerinin sağlanması 

için avcıların yine vakıf tarafından sağlanan silahlarla dağlara çıkarak vahşi hayvanları 

avlamaları.  

 

Fatih’in avlanmayı sadece belli bir ekonomik kriz anına tahsis etmesi, hayvanların yavrulama ve 

yumurtlama zamanlarını hesaba katması bu konuda her Müslüman için örnek modeli oluşturan, 

Hz. Peygamber’in konuyla ilgili uygulama ve uyarılarını hatırlatmaktadır. Bunlar: Av peşinde 

koşmanın gaflete neden olduğu, sadece eğlenmek için yapılan avcılığın yasaklanması, “haksız 

olarak bir serçeyi öldürenden, Cenab-ı Hakk’ın kıyâmet gününde hesap soracağı  ve ayrıca Hz. 

Peygamberin, kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmaması 

konusundaki şiddetli emirleridir. 

5. Dahası külliyede bina ve inşa eylediği imarethanede şehit ve şühedâ aileleri ile İstanbul 

fukarasına yemek verilmesi.  Ancak burada öyle bir incelik gözetilmiştir ki, bu da fakir 

olmasına rağmen bu tür hayır kurumlarına gelmeyi kendine yedirmeyen kişi ve ailelerin 

bulunabileceği; bu nedenle bunların tespit edilmesi ve bu hassasiyetlerinin ve izzet-i 

nefislerinin rencide edilmeden bunlara ulaşılmasıdır. Bunun için de özellikle de “güneşin 

loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde [yemeklerin ve gıda 

maddelerinin] evlerine”  ulaştırılması.  

 

Çevreyle doğrudan ilgili diğer bir konu ise başta ormanlar olmak üzere yeşil alanların korunması 

ve ağaç kesiminin belli bir rejim ve düzene bağlanarak genç ağaçların kesiminin 

engellenmesidir. Başka bir ifadeyle, ülkenin ağaç kaynaklarının, zaruri ihtiyaçlar için de olsa, 

belli bir sisteme göre tüketilmesi beli bir esasa bağlanmasıdır (Özdemir, 2002). 

 

Konuyla ilgili 1559 tarihli bir arşiv belgesinde, özellikle Eşme, Dikme ve Sapanca dağları 

zikredilerek, bu dağlardan gemi yapımı için gerekli olan ağaçların kesinlikle kestirilmemesi 

istenmektedir.  Bununla beraber halkın yakacak ve diğer ihtiyaçları göz önüne alınarak gemi 

sanayiî için elverişli olmayan ve ”hurda odunluk” olarak adlandırılan ağaçların ve yerlerin 

belirlenerek kesimin buralardan yapılması istenmektedir (Binark, 1995).  

 

Devlete ait ağaçların kesilmesinin engellenmesinin yanında, “sefer” gibi kutsal bir amaç için 

yola çıkıldığında bile “ekili tarlaların ve çayırların” çiğnetilmemesi için emirnamelerin 

çıkarıldığı görülmektedir. 1566 tarihli bir belge adeta birinci halife Ebu Bekir’in ordusuna 

verdiği talimatı hatırlatmaktadır. Dikkatle incelendiğinde, her iki talimatın da İslam’ın adalet ve 

ahlak anlayışının sonucu olduğu görülür. Dahası, bu anlayışın sıradan bireyleri olduğu kadar 

devlet başkanlarını da aynı şekilde bağlaması dikkat çekicidir. Rumeli Beylerbeyine yazıldığı 

anlaşılan belgede ise “…re’âyânın tereke ve çayırının” askerlere çiğnettirilmemesinin yanı sıra 

askerlerin karşılıksız olarak kimseden bir şey almaması istenmektedir.  

 

Dünyanın en büyük arşivlerinden biri olan Osmanlı Arşivi’ndeki konuyla ilgili belgeler dikkatle 

incelendiğinde, Osmanlının insan-çevre ilişkisiyle ilgili geliştirdiği tavrın, İslam Medeniyetinin 

konuyla ilgili tavrının güzel bir örneği olduğu görülür. Özellikle de Tanzimat’tan sonra çevreyle 

ilgili önemli gelişmelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıktığına dikkat çekilmelidir. 

Bunların en dikkat çekenleri ise, 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi, 1870 yılında çıkarılan Orman 

Nizamnamesi, 1876 yılında tamamlanan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’dir. Özellikle Mecelle çevreci 

bir bakış açısıyla incelendiğinde, çevreyle ilgili birçok konunun ele alındığı ve düzenlemelerin 

yapıldığı görülmektedir.  
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Yine 1906 yılında Asar-ı Atika (Eski Eserler) Nizamnamesi’nin çıkarılması ve kültürel çevrenin 

korumaya alınması, 1912 yılında Prens Said Halim Paşa’nın başkanlığında “İstanbul Asar-ı 

Atika Muhipler Cemiyetinin” kurulması zikredilebilir. Bu derneğin temel amaçlarından 

bazılarının “İstanbul’un sanat eserlerini, tarihi ve kültürel mirasını ve güzelliklerini tanıtmak; 

halkın estetik bilincini yükseltmek” olduğu dikkat çekmektedir. 1848-1864-1882 yıllarında 

çıkarılan Ebniye Nizamnamesi ve kanunu da yine çevre ile ilgili yeni düzenlemeler getirmiştir. 

1913 tarihli Köy Talimnamesi’nin köylerin kurulacağı yerin havasının temiz olması, çevrede 

bataklık bulunmaması, yine çevrede akarsu bulunması gibi şartlar getirdiği görülmektedir 

(Özdemir, 2007). 

 

7. Batılı Seyyahların Tanıklığı 

Osmanlı insanının, sadece hayvanların bakım ve beslenmeleri için vakıflar kurmakla 

yetinmedikleri, ayrıca hastalandıkları zaman,  hayvanların tedavi işleriyle de uğraşıldığı; bu 

maksatla hayvanlar için özel hastanelerin açıldığı görülmektedir. XVII. Yüzyılda Osmanlı 

ülkesini gezmiş olan Fransız avukat Guer Şam’da hastalanan kedilerle köpeklerin tedavisine 

mahsus bir hastanenin varlığından bahsetmektedir (Danişmend, 1961).  

 

Osmanlı toplumundaki insan-çevre ilişkisini en iyi tasvir edenlerden biri ünlü Fransız şair 

Lamartine’dir: “…canlı ve cansız mahlûkatın hepsiyle iyi geçinirler: Ağaçlara, kuşlara, 

köpeklere, velhasıl Allah’ın yarattığı her şeye hürmet ederler; bizim memleketlerde başıboş 

bırakılan veyahut eziyet edilen bu zavallı hayvan cinslerinin hepsine şefkat ve merhametlerini 

teşmil ederler. Bütün sokaklarda mahalle köpekleri için muayyen (belirli) aralıklarla su kovaları 

sıralanır; bazı Türkler, ömürleri boyunca besledikleri güvercinler için, ölürken vakıflar kurarak,  

kendilerinden sonra da (bu hayvanlara) yem serpilmesini sağlarlar” (Danişmend, 1961). 

 

Dikkat çeken diğer bir nokta ise, vakıfların hayat verdiği mimari eserlerin çevre düzenlenmesi, 

mimari şekli ve diğer nitelikleriyle de çevresi ile uyum içerisinde olmalarıdır. Osmanlı vakıf 

binaları incelendiğinde, bunların çevresindeki nefis ve zarif kuş evlerinin, zarif bir taç gibi bu 

binaları süslediği görülür. Böylece mimari eserlerle tabiat ve çevre arasında bir uyum sağlanmış, 

bu binalarda yaşayan insanların stressiz ve dengeli bir hayat sürmeleri hedeflenmiştir. Örneğin 

Sultan II. Murad ve Fatih  Sultan Mehmed Han dönemlerinde, Edirne’de bina edilen Dâru’ş-Şifâ 

ve Bîmarhâne’lerde  hastaların klasik mûsiki, ney sesleri, güzel Kur’an   kırâ’etleri, bülbül 

sesleri, güzel çiçeklerle, nefis kokulu gül bahçeleri içinde, akarsu sesleri ile tedavi edildikleri 

görülmektedir (Tayşi, 1992).  

 

Osmanlı toplumunun ağaç ve yeşilliklerin korunması konusundaki titizliğini en güzel tasvir 

edenlerden birisi Fransız doktor A. Brayer’dir. Doktor, İstanbul’da yaşayan bir Hıristiyan 

hastasının Müslüman komşularının tepkisinden çekinerek kendi bahçesindeki ağacı kesmeye 

cesaret edemediğini aktardıktan sonra şu tespiti yapar: “Müslüman Türklerin asırlardan beri 

gölgelerinde dinlendikleri bu güzel tabiat mahsullerine karşı besledikleri hürmet sâyesinde 

Türkiye’de altı, sekiz ve hattâ on ayak çapında çınarlar vardır” (Danişmend, 1961). 

 

Osmanlının çevreyle ilgili bakış açısını görebileceğimiz bir diğer alan ise minyatür ve 

tezhiplerdir. Bunlar dikkatle incelenirse, insanoğlunun hayalindeki, stilize edilmiş, ağaç, kuş, 

çiçek ve hayvan figürleri; masmavi göğü, yeşil çimenleri,  çiçeklerle bezeli dağları, masmavi 

akan dereleri ile bu resimlerin adeta cennetin irem bağlarını temsil etmekte oldukları görülür. 

Yine bu minyatürlerdeki insan figürlerine dikkat edilirse, bunların sol elinde İslamî temizliği, 

tazeliği ve inceliği sembolize eden bembeyaz bir mendil; sağ elinde ise, insan-çevre uyum ve 

dengesini sembolize eden bir gonca gül bulunduğu görülür. Bu tablo bize, Osmanlı kültür 
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medeniyetinin insanın çevresi ile bir bütün olduğunun örneğini apaçık olarak 

göstermektedir(Tayşi, 1992). 

 

İslâmî değerlerin gündelik hayatını şekillendirdiği görülen Osmanlı Müslüman toplumunun, hem 

insana, hem de diğer tüm varlıklara karşı sevgi ve hürmete dayanan bir anlayış geliştirdikleri 

görülmektedir. Bu anlayışın bir sonucu olarak, farklı din, dil, ırk ve kültüre mensup insanlarla 

olumlu ilişkilere geliştirirken, içerisinde doğduğumuz ve yaşadığımız çevreyle de sevgi, 

merhamet ve emanete dayalı bir anlayış ve tavır geliştirdiği görülmektedir. Bu anlayışın 

dayandığı temel irdelendiğinde ise, diğer unsurların yanında asıl belirleyicinin İslâmî Dünya 

görüşü olduğu görülmektedir.  Bu temel ve belirleyici değerlerin Padişahtan tutun da sıradan 

halka kadar toplumun tüm kesimlerine nüfûz ettiğine ulaşabildiğimiz mevcut veriler tanıklık 

etmektedir. Bununla beraber, bu değerlere göre davranmayan ve çevreye zarar verenleri ise, yine 

bu değerlerin vücuda getirdiği hukukî müeyyidelere muhatap oluşlardır. 

 

8. Sonuç 

Sonuç olarak, günümüzde başta ormanlarımız olmak üzere, çevremizdeki canlı-cansız tüm 

varlıkları korumak için kültürümüzde mevcut bu değerleri anlamamız ve içselleştirmemiz 

gerekmektedir. Aldo Leopold gibi çevreci düşünürler bu değerleri âdete “yoktan var etmeye” 

çalışırken, bizim kendi kültürümüzdeki bu değerleri günümüze taşımamız ve çağdaş bir zihinle 

yeniden üretmemiz ve inşa etmemiz gerekmektedir. Lipson’ın sözlerin yeniden hatırlamak 

gerekirse “atalarımızın bulduğu çözümleri taklit etmekten çok, onların sorunlara yaklaşımından 

veya gösterdikleri canlılık ve enerjiden cesaret alacak kadar bilge olmak” ve günümüzde karşı 

karşıya olduğumuz sorunlara çözümler üretmektir. 

 

Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yeni ve güçlü bir 

aktör olarak ortaya çıkıyorsa, böyle bir tarihi birikim ve mirasa sahip olduğundandır. Dahası, bu 

tarihi birikimi sahih olarak okuyan, anlayan ve çağdaş bir bağlamda yorumlayabilen ve yeniden 

üretebilen olgunlukta olmasındandır. 

 

9. Kaynaklar 
Binark, İsmet. “Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Belgeler Işığında Türklerde Çevrecilik Anlayışı”,  Yeni Türkiye, 

s.5, 1995, 

Canan, İbrahim.  İslâm ve Çevre Sağlığı, (Cihan Yayınları:İstanbul, 1987). 

Danişmend, İsmail Hami. Garb Menbalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı, (İstanbul Kitapevi, 1961). 

Donting, Clire. A Green History of The World, (Penguin Books: London,1991). 

Heykel, Muhammed Hüseyin. Hz. Muhammed’n Hayatı, çev: Vahdettin İnce, (İstanbul: Yöneliş, 2000) 

Izutsu, Toshihiko. Kur’an’da Allah ve İnsan, ter. Süleyman Ateş, (Ankara: Yeni Ufuklar Neşriyat, 1975). 

İnalcık, Halil. “İstanbul: Bir İslam Şehri”,  İstanbul Armağanı: Fetih ve Fatih, Yay. Haz: Mustafa Armağan. 

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Yayınları, 1995) 

Lipson, Leslie. Uygarlığın Ahlaki Bunalımları: Manevi Erime mi? Yoksa İlerleme mi?, çev: Jale  Çam Yeşiltaş, 

İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2001, 32. 

Michon, Jean-Louis. “Dini Kurumlar”, İslam Şehri, ed. R.B. Serjant, çev : Elif Topçugil, (İstanbul: Ağaç Yayınları, 

1992). 

Naes, Arne. Ecology, Community and Lifestyle, (Cambridge: Cambridge Press, 1992) s. 185. 

Özdağ, Ufuk. “Aldo Leopold ve Toprak Etiği, Toprak Topluluğunun Sade Bir Üyesi ve Vatandaşı Olmak”, Bilim ve 

Aklın Aydınlığında Eğitim, S. 134, Nisan 2011, ss. 25-33. 

Özdemir, İbrahim.  “Osmanlı Toplumunda Çevre Anlayışı”, Türkler, editörler: H.C. Güzel-K. Çiçek, Ankara: Yeni 

Türkiye Yayınları, c. 10, 2002. 

Özdemir, İbrahim. “Kur'an ve Çevre”, İslam İlimleri Dergisi. Güz 2006. 

Sabunî, Muhammed Ali, Saf ve tü’l Tefasir, (Tefsirlerin Özü), Ter: S. Gümüş–N. Yılmaz, (İstanbul: Yeni Şafak, 

1995). 

Tayşi, M. Serhan. “ Tarih Şuuru ve Çevre”,  İnsan ve Çevre, (İstanbul: İnsanlığa Hizmet Vakfı Yayınları, 1992). 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  
 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 
 

965 
 

Yediyıldız, Bahattin. “Osmanlı Toplumu”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, (İstanbul: 

IRCICA, 1994) 

 

 



 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

966 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTER BĠLDĠRĠLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

967 
 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Mikobiyotası 
 

Hasan AKGÜL
1
*, Demet YILMAZKAYA

2
, Ali ÖZKAN

3
, Hikmet Yeter ÇOĞUN

4 

 

1
Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep, TÜRKĠYE hakgul@gantep.edu.tr 

2
Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Gaziantep, TÜRKĠYE 

yilmazkayad@gmail.com 
3
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kilis, TÜRKĠYE aozkan@kilis.edu.tr 

4
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kilis, TÜRKĠYE hcogun@kilis.edu.tr 

 
Özet 

Bu çalıĢma Gaziantep il sınırları içerisinde 2009-2010 yılları arasında yürütülmüĢtür. Bu çalıĢmanın 

sonucunda,  Pistacia vera L. üzerinde geliĢen Ascomycota divizyosuna ait 23 mikrofungus türü (5 

sınıf: Dothideomycetes, Eurotiomycetes, Incertae sedis, Leotiomycetes, Sordariomycetes; 9 takım: 

Botryosphaeriales, Capnodiales, Diaporthales, Eurotiales, Heliotiales, Hypocreales, Incertae sedis, 

Pleosporales, Xylariales; 11 familya: Botryosphaeriaceae, Davidellaceae, Mycosphaerellaceae, 

Ġncertae sedis, Pleomassariaceae, Pleosporaceae, Trichocomaceae, Sclerotiniaceae, Valsaceae, 

Nectriaceae, Xylariaceae; 15 cins: Alternaria, Aspergillus, Bispora, Botrytis, Cladosporium, 

Coniothecium, Cytospora, Diplodia, Fusarium, Penicillium, Phoma, Rosellinia, Septoria, 

Steganosporium, Strickeria; 23 tür: Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Aspergillus flavus, 

Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Bispora antennata, Botrytis cinerea, Cladosporium 

herbarum, Coniothecium complanatum, Cytospora sarothamni, Cytospora terebinthi, Diplodia 

pistaciae, Fusarium equiseti, Fusarium oxysporum, Fusarium roseum, Penicillium decumbens, Phoma 

pulchella, Rosellinia pistaciae, Rosellinia pulveracea, Septoria pistaciae, Septoria pistacina, 

Steganosporium irregulare, Strickeria pistaciae) ve Basidiomycota divizyosuna ait 2 makrofungus 

türü (1 sınıf: Agaricomycetes; 1 takım: Polyporales; 1 familya: Polyporaceae; 1 genus: Fomes; 2 tür: 

Fomes fomentarius, Fomes rimosus) tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar kelimeler: Mikrofunguslar, makrofunguslar, Pistacia vera L., Gaziantep 
 

Abstract 

This research was carried out within the boundaries of Gaziantep province between 2009 and 2010. As 

a result of this study, 23 microfungi species of Ascomycota division (5 classis: Dothideomycetes, 

Eurotiomycetes, Incertae sedis, Leotiomycetes, Sordariomycetes; 9 ordo: Botryosphaeriales, 

Capnodiales, Diaporthales, Eurotiales, Heliotiales, Hypocreales, Incertae sedis, Pleosporales, 

Xylariales; 11 familia: Botryosphaeriaceae, Davidellaceae, Mycosphaerellaceae, Ġncertae sedis, 

Pleomassariaceae, Pleosporaceae, Trichocomaceae, Sclerotiniaceae, Valsaceae, Nectriaceae, 

Xylariaceae; 15 genera: Alternaria, Aspergillus, Bispora, Botrytis, Cladosporium, Coniothecium, 

Cytospora, Diplodia, Fusarium, Penicillium, Phoma, Rosellinia, Septoria, Steganosporium, 

Strickeria; 23 species: Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Aspergillus flavus, Aspergillus 

fumigatus, Aspergillus niger, Bispora antennata, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, 

Coniothecium complanatum, Cytospora sarothamni, Cytospora terebinthi, Diplodia pistaciae, 

Fusarium equiseti, Fusarium oxysporum, Fusarium roseum, Penicillium decumbens, Phoma 

pulchella, Rosellinia pistaciae, Rosellinia pulveracea, Septoria pistaciae, Septoria pistacina, 

Steganosporium irregulare, Strickeria pistaciae) and 2 macrofungi species of Basidiomycota division 

(1 classis: Agaricomycetes; 1 ordo: Polyporales; 1 familia: Polyporaceae; 1 genus: Fomes; 2 speecies: 

Fomes fomentarius, Fomes rimosus) have been identified developing on Pistacia vera L.. 

 

Key words: Microfungi, macrofungi, Pistacia vera L., Gaziantep 
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1.GiriĢ 

Antepfıstığı, ilk olarak Etiler tarafından Güneydoğu Anadolu‟da kültüre alınmıĢ ve o çağlarda 

kral sofralarına girmiĢtir (Özbek, 1978). Bölgemiz, antepfıstığının  ilk kez kültüre alınan yer 

olmasının yanısıra, sahip olduğu ekolojik özellikleri nedeniyle, bu meyve türünün yetiĢmesine 

ve yayılmasına olanak sağlamaktadır. Antepfıstığı her bakımdan kanaatkar bir bitkidir. Bu 

özelliği nedeniyle, taĢlık, besin elementlerince yoksul ve kireçli topraklarda bile 

yetiĢmektedir. Sulama suyunun sınırlı ve yağıĢ miktarının az (300-500 mm) olması nedeniyle 

hiçbir kültür bitkisi için ekonomik olarak değerlendirilemeyen bu tür topraklarda 

antepfıstığının yetiĢtirilmesi, hem ülke hem de çiftçi ekonomisi için büyük kazançtır. Bu 

nedenle, lezzetli ve besin değeri yüksek bu meyve „altın ağacı‟, „yeĢil altın‟ ve „meyvelerin 

kralı‟ ve „kralların meyvesi‟ olarak da tanınmaktadır (Ayfer, 1990). 

 

Dünyada yetiĢtiriciliği yapılan meyve türleri içerisinde gerek alan gerekse üretim miktarı 

bakımından antepfıstığında söz sahibi ülkelerden birisi Türkiye‟dir (Ak vd., 2003; Tekin vd., 

1995). Dünya antepfıstığı üretiminde ülkemiz, Ġran ve ABD‟den sonra üçüncü sırada yer 

almaktadır. Ġran ve ABD‟de sulu koĢullarda ve çoğunlukla birinci sınıf tarım arazilerinde 

üretim yapılırken, Türkiye‟de tamamen kuru koĢullarda ve çoğunlukla kıraç arazilerde üretim 

yapılmaktadır. 

 

Kültür bitkilerindeki mantarlar önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadırlar. Fungal 

hastalık etmenlerinin kontrolünde ilk ve en önemli adım fungal biyotanın tespitini amaçlayan 

çalıĢmalarıdır (Selçuk, 2000). Bu çalıĢmanın amacı Pistacia vera L. üzerinde geliĢen 

mikrofunguslarının tür içeriğini ortaya konmasıdır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu araĢtırmanın  materyalini oluĢturan Pistacia vera L. örnekleri Gaziantep‟in Araban, 

KarkamıĢ, Nizip, Oğuzeli, ġehitkamil ve Yavuzeli  ilçelerinden antepfıstığı tarımının 

yapıldığı alanlardan 2009-2010 yılları arasında toplanmıĢtır. Hastalıklı ve üzerinde çeĢitli 

semptomlar görülen bitki örnekleri numaralandırılarak farklı kese kağıtlarına konulup 

toplanmıĢ ve istasyona ait bilgiler arazi defterine lokalite bilgileri il, ilçe, coğrafik 

koordinatlar (N= Kuzey, E= Doğu)  , yükseklik (m=metre)  ve tarih olarak kaydedilmiĢtir. 

Laboratuar ortamında incelenmek üzere herbaryumları yapıldıktan sonra üzerinde 

mikrofungus bulunan örnekler laboratuarda kesit alma, kazıma ve ezme yolu ile incelenmiĢtir. 

Toplanan materyallerin incelenmesinde mikroskoplama metodu kullanılmıĢtır. Mantarların 

teĢhisinde (Bizova ve ark., 1981; Domsch ve ark., 2007; Ellis ve Ellis, 1987; Frolov, 1967; 

Hoog, 2000; Merejko, 1980; Nobles, 1948; Saccardo, 1972; Samson ve ark., 2002; 

Shvartsman ve ark., 1975; Smitskaya, 1986; Teterevnikova-Babayan, 1987; Yachevsky, 1917 

faydalanılmıĢtır. Taksonların otör isimlerinin yazılıĢı ve kısaltmaları, Kirk ve ark., 2008‟den 

ve http://www.indexfungorum.org/names/names.asp‟ den kontrol edilmiĢtir. 

 

3. Sonuçlar 

Gaziantep il sınırları içerisinde 2009-2010 yılları arasında yapılan çalıĢmalar sonucunda, 

Pistacia vera L. üzerinde geliĢen Ascomycota (5 sınıf: Dothideomycetes, Eurotiomycetes, 

Incertae sedis, Leotiomycetes, Sordariomycetes; 9 takım: Botryosphaeriales, Capnodiales, 

Diaporthales, Eurotiales, Heliotiales, Hypocreales, Incertae sedis, Pleosporales, Xylariales; 11 

familya: Botryosphaeriaceae, Davidellaceae, Mycosphaerellaceae, Ġncertae sedis, 

Pleomassariaceae, Pleosporaceae, Trichocomaceae, Sclerotiniaceae, Valsaceae, Nectriaceae, 

Xylariaceae; 15 cins: Alternaria, Aspergillus, Bispora, Botrytis, Cladosporium, 

Coniothecium, Cytospora, Diplodia, Fusarium, Penicillium, Phoma, Rosellinia, Septoria, 

Steganosporium, Strickeria; 23 tür: Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Aspergillus 
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flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Bispora antennata, Botrytis cinerea, 

Cladosporium herbarum, Coniothecium complanatum, Cytospora sarothamni, Cytospora 

terebinthi, Diplodia pistaciae, Fusarium equiseti, Fusarium oxysporum, Fusarium roseum, 

Penicillium decumbens, Phoma pulchella, Rosellinia pistaciae, Rosellinia pulveracea, 

Septoria pistaciae, Septoria pistacina, Steganosporium irregulare, Strickeria pistaciae) ve 

Basidiomycota (1 sınıf: Agaricomycetes; 1 takım: Polyporales; 1 familya: Polyporaceae; 1 

genus: Fomes; 2 tür: Fomes fomentarius, Fomes rimosus) divizyolarına ait 25 mikrofungus 

türü tespit edilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma alanının mikobiyotası, trofik yapısı bakımından incelendiginde; 2 tür fillotrof 

(Septoria pistaciae, Septoria pistacina), 7 tür lignotrof (Alternaria alternata, Alternaria 

tenuissima, Cladosporium herbarum, Diplodia pistaciae, Strickeria pistaciae, Rosellinia 

pistaciae, Rosellinia pulveracea), 9 tür ksilotrof (Bispora antennata, Coniothecium 

complanatum, Cytospora sarothamni, Cytospora terebinthi, Fomes fomentarius, Fomes 

rimosus, Fusarium roseum, Phoma pulchella, Steganosporium irregulare) ve 7 tür ise 

karpotrof (Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Botrytis cinerea, 

Fusarium equiseti, Fusarium oxysporum, Penicillium decumbens) olarak belirlenmiĢtir. 

 

Bu çalıĢma sonucunda elde edilen bulgular ülkemiz mikolojisine katkı yaparak, literatürde 

bulunan eksikliği tamamlayacak, ileride yazılacak olan Türkiye Mikobiyotası‟na önemli bir 

kaynak oluĢturacak ve bundan sonra yapılacak çalıĢmalara ıĢık tutacaktır. 
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Özet 

Odunun biyolojik olarak bozulmasına neden olan çürüklük mantarlarına karĢı dayanıklılık sağlamak 

için, çevre dostu ve zehirsiz kimyasallar ile modifiye edilerek oduna biyolojik direnç kazandırılması 

ve kullanım ömrünün uzatılması mümkündür. 1930‟lu yıllardan günümüze kadar odunun kimyasal 

modifikasyonu üzerine birçok çalıĢma yapılmıĢ ve son yıllarda bu konu üzerine yapılan çalıĢmalar 

daha da yoğunluk kazanmıĢtır.  

 

Odunun kimyasal modifikasyonu ile ilgili birçok çalıĢma yapılmasına rağmen, en çok odunun asetik 

anhidrit ile asetilasyonu üzerine odaklanılmıĢtır. Odunun asetillendirilmesi sadece akademik 

çalıĢmalarla sınırlı kalmamıĢ, günümüzde ticari olarak da uygulanılmaya baĢlanmıĢtır. Modifikasyon 

iĢlemlerinin çoğu boyutsal sabitlik ve çürüklüğe karĢı dayanıklılık sağlamak için gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Asetillendirme iĢlemi, odunun çürüklük mantarlarına karĢı direncini önemli derecede artırmaktadır. 

AsetillendirilmiĢ ağaç malzeme mantarların çürütücü etkisine karĢı yüksek dayanıklılık 

göstermektedir. Odunun özelliklerini iyileĢtirmek ve onun biyolojik direncini artırmak için uygulanan 

çevre dostu metotlardan biri olan asetilasyon ile, ağaç malzemenin kullanım ömrü doğal dayanıklı 

tropik ağaçlardan daha uzun hale gelebilmektedir.  

 

Bu çalıĢmada, odunun asetilasyon iĢlemi ve asetillendirilmiĢ odunun özellikleri hakkında kısaca bilgi 

verilerek, asetillendirilmiĢ odunun özellikle Basidiomycetes mantarlarına (kahverengi çürüklük ve 

beyaz çürüklük) karĢı dayanıklılığı ile ilgili yapılan çalıĢmalar hakkında araĢtırma sonuçları 

sunulmuĢtur. 

 

Anahtar kelimeler: Asetillendirme, biyolojik direnç, basidiomycetes mantarları, kahverengi çürüklük 

ve beyaz çürüklük  

 

Abstract 

It is possible to improve the decay resistance of wood by applying the nontoxic and environmentally 

benign chemicals with modification of wood that resulting desired property enhancment during the 

service life. There has been many studies has been done since 1930‟s and intense research continues in 

wood modification research. 

 

Acetylation has been the subject of extensive research, although many studies has been done on the 

chemical modification of wood. Although acetylation of wood has been the subject of a great deal of 

study at an acedemic level, it is also currently in the process of being commercialised. Wood 

modification is done specially for increasing the dimensional stability of wood and improve the decay 

resistance to fungi. Acetylation is able to impart a significant degree of decay resistance to wood. 

Wood acetylation represents a process that is used to extend the life of wood longer than the naturally 

durable tropical wood species.  

 

This study briefly reviews the research into the acetylation of wood with acetic anhydride and decay 

resistance of acetylated wood to Basidiomycetes fungi (brown rot and white rot fungi). 

 

Keywords: Acetylation, biological resistance, basidiomycetes fungi, brown rot and white rot  
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1.GiriĢ 

Modern odun koruma endüstrisinin geçmiĢi 1830‟lu yıllara kadar gitmektedir. 20. yüzyılın 

baĢlarında suda çözünen emprenye maddeleri geliĢtirilmiĢ, arsenik, kromatlar, floritler ve 

nitrofenoller kullanılmıĢtır (Hill, 2006). Ağaç malzemenin dayanıklılığını artırmak için 

1933‟den beri kullanılan emprenye maddeleri ile ilgili olarak son yıllarda bazı endiĢeler 

meydana gelmiĢtir. Arsenik, çinko, bakır, krom gibi zehirli kimyasallar içeren klasik 

emprenye maddeleri ve yağlı emprenye maddelerinden kreozot gibi maddelerinin çevre için 

problemler meydana getirdiği son zamanlardaki bilimsel araĢtırma raporları ile ortaya 

çıkarılmıĢtır. Raporlar kreozotun kanserojen olduğunu (Karlehagen, 1990), arseniğin de 

emprenye edilmiĢ malzemeden yıkanarak toprak ve suyu kirlettiğini göstermektedir 

(Bergholm, 1990; Garcia ve Rowland, 2001; Mohebby, 2003). CCA ile iĢlem görmüĢ ağaç 

malzemenin geri dönüĢümü için yakılması ise doğru bir çözüm olmamaktadır (Cooper, 1990). 

Krom da zehirli bir maddedir ve ciltte sağlık sorunlarının oluĢmasına sebep olmaktadır ve 

yağmur suları ile akmaktadır (Chen ve ark., 2001). Emprenye maddelerinin çevreye 

yıkanmasını önlemek ve fiksasyonu için önemli çalıĢmalar yapılmakla birlikte gerçek bir 

çözüm bulunamamıĢtır (Mohebby, 2003). Günümüzde zehirli metal içeren emprenye 

maddeleri ya yasaklanmıĢ yada kullanım alanlarında büyük kısıtlamalar getirilmiĢtir. 2002 

yılında Amerika BirleĢik Devletleri çevre koruma teĢkilatı ve kereste endüstrisi gönüllü bir 

karar alarak 2003 yılından itibaren CCA ile iĢlem görmüĢ kerestenin yerine alternatif ve daha 

düĢük zehirliliğe sahip metallerin (bakır, çinko v.b.) kullanılmasına yönelmiĢtir. 2003 yılında 

Avrupa Birliği yeni bir yasa ile arsenik içeren CCA ile iĢlem görmüĢ odunun belli alanlarda 

kullanımını tamamen yasaklamıĢtır.  

 

Buna karĢılık, odunun kimyasal modifikasyonu ağaç malzemenin biyolojik zararlılara karĢı 

çevre dostu kimyasallar ile korunmasında yeni bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Çetin ve Özmen, 2005). Ağaç malzemenin istenmeyen özelliklerinin üstesinden gelinmesi 

veya bu istenmeyen özelliklerin bir veya bir kaçının kimyasal modifikasyon ile iyileĢtirilmesi 

mümkündür. Kimyasal modifikasyonda hücre duvarı polimerlerinin temel kimyası 

değiĢtirilerek odunun özellikle mantarlara karĢı dayanıklılığı artırılmaktadır.  

 

Kimyasal modifikasyon ile odunun bazı reaktif kısımları ile bir kimyasal maddenin katalizsiz 

veya kataliz eĢliğinde birbirleri ile kovalent bağ oluĢumu ile sonuçlanan kimyasal reaksiyon 

kastedilmektedir. Bu modifikasyon sistemi kovalent bağ oluĢumu ile sonuçlanmayan 

kimyasal maddeler ile emprenye iĢlemi, hücre duvarı boĢluklarına polimer yüklenmesi, yüzey 

kaplaması ve ısı ile muamele edilmesi v.b. iĢlemleri kapsamamaktadır. Kimyasal olarak odun 

hücre duvarı polimerlerin modifikasyonunda birçok farklı yöntem uygulanabilmektedir. 

Odunun hücre duvarı polimerlerinde en çok bulunan reaktif kısım hidroksil grubudur ve 

kimyasal modifikasyon reaksiyonlarında en çok odunun hidroksil grubu ile ilgili reaksiyonlar 

çalıĢılmıĢtır (Rowell, 1996). Reaksiyon sonucunda bir hidroksil grubu ile bir tek kimyasal bağ 

veya iki veya daha fazla hidroksil grubu arasında çapraz bağ oluĢumu gerçekleĢmektedir. 

Odunun kimyasal modifikasyonu hakkında çeĢitli literatür derlemeleri yapılmıĢtır (Rowell, 

1975; 1977; 1983a,b; Rowel ve ark., 1986a; 1992; Banks, 1990; Banks and Lawther 1994; 

Kumar, 1994; Hill, 2006).  

 

Asetik anhidrit ile asetilasyon iĢlemi günümüze kadar en fazla çalıĢılan kimyasal 

modifikasyon metotlarındandır. Asetilasyon iĢleminde odunun hidroksil grupları ile asetik 

anhidrit reaksiyona girmekte ve kovalent bağlı asetil grupları oluĢarak asetik asit yan ürün 

olarak meydana gelmektedir (Matsuda 1996; Rowell, 1996). Hollanda‟da ticari olarak 

asetillendirme iĢlemi 2006 yılı itibariyle uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 
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2. Odunun Asetillendirilmesi (Asetilasyon ĠĢlemi) 

AhĢap malzemenin modifikasyonunda günümüze kadar yapılan çalıĢmalarda en çok asetik 

anhidrit ile olan reaksiyonu çalıĢılmıĢtır (ġekil 1). Bu reaksiyonun sonucunda odun asetatı ve 

yan ürün olarak asetik asit oluĢmaktadır (Rowell ve ark., 1994). Odunun asetillendirilme 

reaksiyonları genellikle sıvı fazda gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk çalıĢmalarda odunun asetik anhidrit 

ile asetillendirilmesinde kataliz olarak çinko klorit (Ridgway ve Wallington, 1946) veya 

piridin (Stamm ve Tarkow, 1947) kullanılmıĢtır. Daha sonraki yıllarda farklı katalizler 

örneğin üre amonyum sülfat (Clermont ve Bender, 1957), dimetilformamid (Clermont ve 

Bender, 1957; Baird, 1969), sodyum asetat (Tarkow, 1959), magnezyum persülfat (Arni ve 

ark., 1961a; Ozolina ve Svalbe, 1972; Truksne ve Svalbe, 1977), trifloro asetik asit (Arni ve 

ark., 1961a,b), boron triflorit (Risi ve Arseneau, 1957) kullanılmıĢtır. Asetik anhidrit ile 

asetillendirme reaksiyonları kataliz kullanılmadan da gerçekleĢtirilmiĢtir (Rowell ve ark., 

1986b). 

Odun O

C

O

CH3Odun OH

C

O

C

O

O

CH3

CH3

+ + C
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CH3OH

 

ġekil 1. Asetik anhidrit ile odun arasındaki reaksiyonun mekanizması 

 

Asetillendirme reaksiyonu tek yönlü reaksiyondur, yani her asetil grubu polimerleĢme 

oluĢturmaksızın bir hidroksil grubu ile reaksiyona girmektedir. Bunun anlamı asetillendirme 

sonucu elde edilen ağırlık kazancı bloke edilmiĢ hidroksil grup ünitelerinin sayısına direk 

olarak çevrilebilir (Çetin, 1999). 

 

3. AsetillendirilmiĢ odunun Basidiomycetes mantarlarına karĢı dayanıklılığı 

AhĢap malzemenin bozunumu denilince ilk önce akla biyolojik olarak yani mantarlar, bakteriler, 

böcekler ve termitlerin etkisi ile bozunumu anlaĢılmaktadır. Mantarlar tarafından odunun çürütülmesi 

için degradasyona sebep veren bir etken maddenin hücre duvarı içerisine girmesi gerekir. 

Kahverengi çürüklük mantarı, hücre duvarı polimerlerinin polisakkaritleri yoğun bir Ģekilde 

bozunmaktadır. Beyaz çürüklükte ise çürüklüğün baĢlangıcında selüloz degradasyonu çok 

yoğun bir Ģekilde meydana gelmemekte buna rağmen lignin ilk tercih olarak bozunmaya 

uğramaktadır (Kirk ve Highley, 1973). Hücre duvarı polimerlerinin degradasyonunda çeĢitli 

enzimler sorumlu olmakta ve çürüklüğün meydana gelmesi için enzimlerin hücre çeperi 

içerisinde yer alması gerekmektedir. Örneğin, kahverengi çürüklük mantarının ağaç 

malzemede arız olması ve degrade etmesi ile ilgili mekanizma kısaca aĢağıdaki gibi verilebilir 

(Rowell, 1983b).  

 

ENZĠMLER →HEMĠSELÜLOZLAR 

  (Kimyasal oksidasyon sisteminin oluĢumu için enerji kaynağı) 

  →         (HÜCRE DUVARI POLĠMER MATRĠSĠ) 

    (Direnç kaybı) 

  (  (β-glukosidazların oluĢumu için enerji kaynağı) 

     →AĞIRLIK KAYBI 
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Asetillendirilme iĢlemine tabi tutulmuĢ odunların çürüklük mantarlarına karĢı koruma 

etkinliğini belirlemek amacı ile birçok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çok sayıdaki çalıĢmalara 

rağmen odunun çürümesinin önlenmesindeki mekanizma tam anlamıyla anlaĢılamamıĢtır 

(Rowell ve ark., 1987). AsetillendirilmiĢ odunun iĢlem görmemiĢ oduna göre daha dayanıklı 

olmasındaki etkenlerden birisinin modifiye edilmiĢ odunun daha düĢük lif doygunluk 

noktasına sahip olması mantar çürüklük potansiyelini düĢürmekte, böylece değiĢen kimyasal 

yapı (hücre duvarı polimerlerinin hidroksil grupları modifikasyon ile hidrofobik yapıya 

değiĢtirildiğinden) mantar enzimlerinin etkenliğini ortadan kaldırmaktadır.  

 

Modifikasyon sonrasında oduna biyolojik direnç kazandırılmasındaki diğer bir etken de hücre 

çeperi içerisinde yer alan mikro ve nano boyuttaki boĢlukların modifikasyon sonrası 

bağlanmıĢ asetil grupları sayesinde tıkandığı, mantar hüflerinin ve bozunmayı sağlayan etkin 

maddelerin hücre çeperine içerisine eriĢmesini engellemektedir. AsetillendirilmiĢ odunda 

dayanıklılığı artıran herhangi bir biyolojik olarak aktif olan kimyasalın rolü bulunmamaktadır.  

 

AsetillendirilmiĢ odunun biyolojik dayanıklılığı artırmasında baĢka bir etken ise, 

asetillendirme iĢlemi sonucunda odunun hidroksil grupları asetil grupları ile yer 

değiĢtirmektedir. Hücre duvarı polimerlerindeki hidroksil grupları sadece suyun 

absorbsiyonunun da değil aynı zamanda biyolojik enzimatik reaksiyon yerleridir. Odun 

çürüklük mantarlarının odun polimerlerini sindirilebilir parçalara indirip degrade edebilen 

özel enzim sistemleri vardır. Hidroksil gruplarının asetil grupları ile yer değiĢtirmesi 

sonucunda hücre çeperi yapısını bozan ve çürümeyi sağlayan enzimlerin (selülaz, 

hemiselülaz, ligninaz) hücre çeperi bileĢenleri bu değiĢimden dolayı tanımadığı ve bunun 

sonucu olarak kimyasal modifikasyonun ahĢap malzemeyi koruma sağladığı rapor edilmiĢtir 

(Takahashi, 1996; Çetin ve Özmen, 2007).  

 

AsetillendirilmiĢ odun bloklarının çeĢitli çürüklük mantarları ile yapılan araĢtırmaların 

çoğunluğunda modifikasyon iĢleminin benzer dayanıklılık sonuçları kazandırdığı 

gözlemlenmiĢtir. Modifikasyon iĢlemi sonrasında odunun asetil miktarı ile mantara karĢı 

dayanıklılığı arasında açık bir iliĢki görüldüğü tespit edilmiĢtir (Hill, 2006). 

 

Günümüze kadar yapılan çalıĢmalar incelenmiĢ ve aĢağıda özetlenmiĢtir. AsetillendirilmiĢ 

sarıçam odun örneklerinin beĢ kahverengi ve bir beyaz çürüklük mantarlarına karĢı 3 aylık 

laboratuar testleri yapılmıĢ ve %18 ağırlık kazancının mantar saldırısından korunmak için 

yeterli olabileceği sonucuna varılmıĢtır (Goldstein ve ark., 1961). 

 

Peterson ve Thomas (1978)‟de çam, diĢbudak ve kavak odun örneklerini asetillendirerek, 

kahverengi çürüklük (Gloeophyllum trabeum) ve beyaz çürüklük mantarına (Coriolus 

versicolor) karĢı dayanıklılık testlerini gerçekleĢtirmiĢ ve beyaz çürüklük mantarının 

kontrolünün kahverengi çürüklük mantarına göre daha kolay olduğu ve asetilasyon düzeyinin 

%7 olmasının koruma sağladığını tespit etmiĢlerdir. Bununla birlikte, diĢbudak %20 ağırlık 

kazancında dahi beyaz çürüklük mantarı tarafından degrade edilmiĢtir. DiĢbudak hariç, 

asetilasyon düzeyi genellikle %17-20 çürüklüğe karĢı bir koruma sağlamıĢtır. Kahverengi 

çürüklük mantarlarına maruz kalmıĢ asetillendirilmiĢ odunda yapılan karbonhidrat analizleri 

ile meydana gelen değiĢmeler incelenmiĢ ve hemiselülozların selülozlardan daha fazla 

bozunduğu tespit edilmiĢtir. Beyaz çürüklük mantarları ile yapılan testlerde ise tam tersine 

sonuçlar alınmıĢtır. 

 

AsetillendirilmiĢ odun ASTM standartlarına göre 12 haftalık toprak testleriyle kahverengi 

çürüklük mantarı (Gloeophyllum trabeum) ve beyaz çürüklük mantarına (Trametes 
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versicolor) maruz bırakılmıĢ ve asetillendirmenin kahverengi ve beyaz çürüklük mantarlarına 

karĢı etkili olduğunu ve mantarın arız olmasını azalttığını göstermiĢtir (Nilsson ve ark., 1988; 

Rowell ve ark., 1987; 1988).  

 

Takahashi ve ark. (1989)‟da yaptıkları çalıĢmada asetillendirilmiĢ odunun biyolojik direncinin 

mantar ve odun türüne göre değiĢiklik gösterdiğini belirtmiĢlerdir. Çürüklüğe karĢı 

asetillendirmenin etkisini belirlemek için modifiye edilen çam ve kayın örnekleri kahverengi 

çürüklük (Tyromyces palustris) ve beyaz çürüklük mantarlarına (Serpula larcymans ve 

Coriolus versicolor) karĢı çürüklük testleri yapılmıĢtır. Tüm odun türlerinde %20 ağırlık 

kazancı ile kahverengi çürüklük mantarına (Tyromyces palustris) karĢı koruma sağlanmıĢtır. 

Coriolus versicolor‟a karĢı %6 ağırlık kazancı iğne yapraklı ağaç odunlarına karĢı koruma 

için yeterli olmakla birlikte, yapraklı ağaç odunlarına karĢı %16 ağırlık kazancı baĢarılı 

sonuçlar vermiĢtir.  

 

Militz (1991)‟de yaptığı çalıĢmada %20.8 ağırlık kazancına sahip asetillendirilmiĢ kayın 

odunun kahverengi çürüklük mantarlarına (Gloeophyllum trabeum, Poria placenta ve 

Coniophora puteana) karĢı dayanıklılık testleri sonucunda asetillendirilmiĢ odunda çürüklük 

tespit etmemiĢlerdir.  

 

Beckers ve ark. (1994)‟de asetillendirilmiĢ sarıçam odun örneklerini mantara karĢı 

dayanıklılık testlerine tabi tutmuĢlardır. Yapılan araĢtırma sonuçlarına göre Coniphora 

puteana ve Gloeophyllum trabeum mantarlarına karĢı %18 ağırlık kazancı koruma için yeterli 

bulunmuĢtur. %12 ağırlık kazancında Coriolus versicolor mantarına karĢı ağırlık kaybı tespit 

edilmemiĢtir. Bununla beraber %20 ağırlık kazancında Poria placenta mantarına karĢı tam bir 

koruma sağlanamamıĢtır. Çürüklük testlerinden sonra modifiye edilmiĢ odunun sahip olduğu 

rutubet miktarı %60 olarak verilmiĢ ve modifikasyondan dolayı odunun düĢük rutubet miktarı 

çürümeye karĢı koruma nedeni olarak açıklanmamıĢtır. Hücre duvarının rutubet miktarı düĢük 

olabilir ama bu da mantar arızını önleme de bir faktör olarak düĢünülmemiĢtir.  

 

Çam diri odununun ağırlık kazancı %10.7 olacak Ģekilde asetillendirilmesi ile mantara karĢı 

koruma sağlanmıĢtır. Kavak ağacının %14.4 ve kayın odununun %12.8 ağırlık kazancı ile 

aynı korumaya ulaĢmıĢlardır (Beckers ve ark., 1995). 

 

Takahashi (1996)‟da yaptıkları çalıĢmada asetilendirilmiĢ odunda kahverengi çürüklük 

mantarının beyaz çürüklük mantarına göre daha dayanıklı olduğunu belirtmiĢtir. Herhangi bir 

ağaç türüne karĢı kahverengi çürüklük mantarı (Tyromyces palustris) tarafından çürüklüğü 

azaltmak için gereken ağırlık kazancı %20 olarak tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan, Japon 

kayını ve albizzia ağaç türlerinde çürüklüğü engellemek için %20 ağırlık kazancı Ģartı 

gerekmektedir. Beyaz çürüklük mantarı (Coriolus versicolor) %6 ağırlık kazancına sahip 

asetillendirilmiĢ Japon sedirine karĢı herhangi bir çürütme etkisi gösterememiĢtir.  

 

Forster (1998)‟de yaptığı detaylı çalıĢmada %17 ağırlık kazancına sahip asetillendirilmiĢ 

odun örneklerinde beyaz çürüklük (Trametes versicolor ve P. Sanguineus) mantarlarına ve 

%24 ağırlık kazancına sahip örneklerde kahverengi çürüklük (Coniophora puteana ve 

Gloeophyllum trabeum) mantarlarına karĢı tamamen koruma sağlanmıĢ olduğunu tespit 

etmiĢtir. Testler baĢlangıçtaki küçük farklarla düĢük ve yüksek rutubet miktarlarında tespit 

edilmiĢtir.  

 

AsetillendirilmiĢ huĢ odun örnekleri kahverengi çürüklük (Tyromyces palustris) ve beyaz 

çürüklük (Coriolus versicolor) mantarına karĢı yapılan testlerde %20 ağırlık kazancında 
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kahverengi çürüklük ve %12 ağırlık kazancında beyaz çürüklük mantarına karĢı ağırlık kaybı 

görülmemiĢtir (Ohkoshi ve ark., 1999).  

AsetillendirilmiĢ çam örnekleri kullanılarak yapılan toprak testlerinde ise %20 asetil miktarı 

kahverengi ve beyaz çürüklük mantarlarına karĢı koruma sağlamıĢtır (Larsson ve ark., 2000). 

 

Ibach ve ark. (2000)‟de asetillendirilmiĢ farklı odunların biyolojik direncini kahverengi ve 

beyaz çürüklük mantarlarına maruz bırakarak yaptıkları testlerin sonuçlarında, 

asetillendirmenin kahverengi çürüklük mantarı (Tyromyces palustris) ve beyaz çürüklük 

mantarına (Coriolus versicolor) karĢı etkili olduğunu tespit etmiĢlerdir.  

 

Mohebby (2003)‟de yapmıĢ olduğu detaylı çalıĢması ile, kayın örneklerinde %8 ve çam 

örneklerinde %10 ağırlık kazancı ile oduna karĢı bir koruma sağlandığını ama tam bir koruma 

için %17-19 ağırlık kazancının gerektiğini tespit etmiĢtir. Beyaz çürüklük mantarı (Trametes 

versicolor) ile kayında yapılan toprak testleri ile de asetillendirme iĢlemi ile artan ağırlık 

kazancı mantarın meydana getirdiği ağırlık kaybını azaltmaktadır. Kahverengi çürüklük 

mantarı ile en büyük kayıp asetillendirilmemiĢ ve düĢük derecedeki asetillendirme ile 

ölçülmüĢtür (ġekil 2 ve 3).  

 

 
(a)                              (b) 

ġekil 2. (a) AsetillendirilmemiĢ çam odununda kahverengi çürüklük (Hüfler tarafından Ģiddetli bir 

Ģekilde degrade olmuĢ hücre duvarının delikli yapısı gözüküyor) (b)%2.71 ağırlık kazancına sahip 

asetillendirilmiĢ çam odunu (kırılan ve çöken hücre duvarı ve Ģiddetli bir mantar arızı) (Mohebby, 

2003). 
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(a)                           (b) 

ġekil 3. (a) %9.97 ağırlık kazancına sahip asetillendirilmiĢ çam odunu (reçine kanalına yakın olan 

hücrelerin degrade olması (kırılan ve çöken hücreler traheidlerde kahverengi çürüklüğü göstermekte) 

(b) %19.65 ağırlık kazancına sahip asetillendirilmiĢ çam odunu (hücre duvarında çürüklük 

gözükmüyor) (Mohebby, 2003). 

 

Karaçam ve kızılçam diri odun örnekleri asetik anhidrit ile asetillendirilmiĢ ve kahverengi 

çürüklük mantarlarına (Coniophora puteana ve Gloephyllum trabeum) 16 haftalık süre ile 

maruz bırakılmıĢ ve sonuçlar ġekil 4‟te gösterilmiĢtir (Çetin ve Özmen, 2005; 2007).  
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ġekil 4. Coniophora puteana  mantarına 16 hafta süre ile maruz kalmıĢ farklı ağırlık kazancı 

seviyelerinde asetillendirilmiĢ karaçam (kare) ve kızılçam (daire); Gloephyllum trabeum mantarına 

maruz kalmıĢ farklı ağırlık kazancı seviyelerinde asetillendirilmiĢ kızılçam (üçgen) diri odun 

örneklerinde meydana gelen yüzde ağırlık kayıpları 

 

ġekil 4‟ten görüldüğü gibi karaçam odun örneklerinin %18‟ler seviyesinde asetillendirilmesi 

durumunda kahverengi çürüklük mantarı Coniophora puteana‟ya karĢı etkin bir koruma 

sağladığı, kızılçam odun örneklerinde ise Coniophora puteana‟ya karĢı etkin bir korumanın 

%22‟ler seviyesinde sağlanırken, Gloephyllum trabeum mantarına karĢı ise %18‟ler 

seviyesinin yeterli olduğu tespit edilmiĢtir.  

 

4. Sonuç 

Yapılan tüm çalıĢma ve araĢtırma sonuçlarına göre, asetillendirme iĢlemi ağaç malzemeyi 

çürüklük mantarlarına karĢı dayanıklı hale getirmekte ve biyolojik direnç kazandırmaktadır. 

Sonuçlara göre, asetillendirme ile yaklaĢık %10 ağırlık kazancı seviyelerinin beyaz çürüklük 

mantarlarına karĢı çürümeye karĢı yeterli bir koruma sağladığı görülmektedir. Diğer yandan 

kahverengi çürüklük mantarlarına karĢı odun türlerine bağlı olarak %18 ile %20‟ler arasında 

asetillendirmenin bu çürüklük mantarlarına karĢı tam bir koruma sağlamada baĢarılı olduğu 

tespit edilmiĢtir.  
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Bazı Yapraklı Ağaç Türlerimizin YayılıĢ Durumu: Mersin Örneği 
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Özet 

AraĢtırma çalıĢması, 2007 ve 2008 yıllarında, Doğu Akdeniz Bölgesi Bolkar Dağlarının (Orta 

Toroslar) Mersin ili Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli yöresi ormanlarında yürütülmüĢtür. 

 

Bolkar Dağları 1500‟ün üzerinde bitki türü (Türkiye florasının yedide biri) ve 300‟ün üzerinde 

endemik bitki türü (Türkiye endemik bitki türlerinin onda biri) ile ülkemizin önemli flora alanlarından 

birisi olarak ifade edilmektedir (GEMĠCĠ, 1994). 

 

AraĢtırmaya konu bölge ormanlarında doğal olarak bulunan ve küçük gruplar halinde veya mütferit 

olarak yayılıĢ gösterdiklerinden orman amenajman planları ve haritalarında yer almayan ağaç, ağaççık 

ve çalı formundaki 20 yapraklı türün yayılıĢ alanları arazi taraması ve yerli halkın bilgileriyle 

belirlenmiĢ, CPS ile koordinat ve rakımları kaydedilmiĢtir.  

 

AraĢtırma çalıĢması sonucunda bölge ormanlarında özellikle de bazı türlerin (Sorbus torminalis, 

Crataegus orientalis, Pyrus elaegrifolia, Ulmus minor ve Ulmus glabra) yayılıĢının ve dolayısıyla 

genetik çeĢitliliğinin, yakacak odun faydalanması ve arazi açmacılığı gibi nedenlerle çok azalmıĢ 

durumda olduğu belirlenmiĢtir.  Ülkemiz ormanlarında küçük gruplar halinde veya mütferit olarak 

yayılıĢ gösterdiklerinden orman amenajman planları ve haritalarında yer almayan ağaç, ağaççık ve çalı 

formundaki yapraklı türlerimizin populasyon durumlarının belirlenmesi ve takip edilmesi, yayılıĢı 

azalan türlerden fidan üretilerek ağaçlandırma ve rehabilitasyon alanlarına dikilmesi biyolojik 

çeĢitliliğimizin korunması ve geliĢtirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.   

 

Anahtar kelimeler: Yapraklı Türler, Populasyon, Biyolojik ÇeĢitlilik, Doğu Akdeniz, Mersin 

 

Abstract 

The research was realized in forest of Tarsus, Çamlıyayla and Erdemli regions in Mersin province of 

the Bolkar Mountains (Middle Taurus) of the Eastern Mediterranean Region in 2007 and 2008. 

 

The Bolkar Mountains are described as one of important flora regions of Turkey because of plant 

species over 1500 (one seventh of flora of Turkey) and endemic plant species over 300 (one tenth of 

endemic plant species of Turkey) (GEMĠCĠ, 1994). 

 

The spreading areas of twenty broadleaved tree, bush and shrub species not represented within the 

management plans and maps of those for spreading in case of single or small group in forest of the 

research region were determined with field work and utilization of information of the local public and 

also the coordinates and altitudes of those were written down by means of GPS. 

 

As a result of the research, it was determined very much decreased of the spreading areas and so 

genetic diversity of especially some species (Sorbus torminalis, Crataegus orientalis, Pyrus 

elaegrifolia, Ulmus minor and Ulmus glabra) because of firewood and field utilization in forest of the 

research region.  

Determining and monitoring, and also planting in plantation and rehabilitation areas growing sapling 

from the species decreased spreading areas, of populations of broadleaved tree, bush and shrub species 

not represented within the forest management plans and maps of those for spreading in case of single 

or small group in the forest is very important in terms of conservation and increasing of the 

biodiversity.  

mailto:halukturker@mynet.com
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1. GiriĢ  

Orman alanlarımız, en son 2004 yılı tespitleri itibariyle, 21,2 hektar alan ile ülke 

yüzölçümünün %27,2‟sini kaplamaktadır (OGM, 2009). Ancak bu miktarın yarısı bozuk 

vasıfta orman niteliğindedir. Oysa arazi yapısının erozyona oldukça uygun olduğu bir 

coğrafyaya sahip ülkemizde, orman alanı ve niteliğinin bu orandan çok daha fazla olması, 

dolayısıyla orman varlığımızın kalite ve miktar olarak iyileĢtirmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle, tahrip edilmiĢ ve erozyonun halen devam ettiği dağlık bölgelerde yeniden orman 

yetiĢtirilmesi, tarım yapılan mutlak mera alanlarının tekrar mera alanına çevrilmesi, hayvan 

otlatmanın kontrollü yaptırılması, ahır hayvancılığının özendirilmesi, meraların ıslah edilmesi 

ve yanlıĢ arazi kullanımının önlenmesi gerekmektedir.  

 

Bu amaçla, ülkemizde Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ağaçlandırma, 

erozyon kontrolü ve mera ıslahı gibi konularda çalıĢmaktadır. Erozyon önleme çalıĢmalarında 

ilk adım olarak teraslar, kuru duvar eĢikler, örme çitler gibi daha pek çok altyapı çalıĢmaları 

ile suyun yıkıcı gücü önlenmeye çalıĢılmaktadır. Arazinin bozulan yapısı onarıldıktan sonra 

sıra arazinin yeĢertilmesine gelmektedir. Bunun için, bitki örtüsü tesis etmek ve mevcut bitki 

örtüsünü geliĢtirmek için ağaçlandırma, otlandırma, dere yataklarının bitki örtüsüyle 

güçlendirilmesi gibi çalıĢmalar yapılmaktadır. Ancak bu çalıĢmalar yapılırken yörede doğal 

olarak yetiĢen bitki türlerine ağırlık verilmesi gerektiği, doğal türler kullanılmadığı takdirde 

genetik erozyona yol açılabileceği ve doğada genetik bir kirlenmenin olabileceği bilinen bir 

gerçektir. Fakat bu çalıĢmalarda bölgesel olarak kullanılabilecek bitki türleri hakkında yeterli 

bilgi bulunmamaktadır.  

 

Ülkemizde yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalıĢmalarında kullanılan bitki türü 

sayısı kısıtlı olduğu gibi, yöresel olarak kullanılabilecek doğal bitki türleri yeterince 

bilinmemektedir. Zira o bölgede doğal olarak bulunan bitki türlerinin kullanılması ile yöreye 

uyum sağlamıĢ türler seçileceği için bu türler sahaya daha kısa sürede uyum sağlayabilecek ve 

bu sayede o yörenin biyolojik çeĢitliliğinin korunmasına katkı sağlanabilecektir. Bunun için, 

ülkemizin Doğu Akdeniz Bölgesindeki ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında 

kullanılabilecek doğal bazı ağaç, ağaççık ve çalı türleri ve bunların yayılıĢ alanlarının 

bilinmesi gerekmektedir.  

 

Bu amaçla, Doğu Akdeniz Bölgesindeki ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalıĢmalarında 

kullanılabilecek bazı yapraklı ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin Mersin il merkezi civarındaki 

Bolkar Dağları ormanlarında tespit edilmesi ve bunların populasyon durumları hakkında bilgi 

edinilmesi amacıyla bu çalıĢma yapılmıĢtır.  

 

2. Materyal ve Yöntem 

AraĢtırma bölgesinin içinde bulunduğu Bolkar Dağları, iki büyük biyocoğrafik bölgenin 

kesiĢim alanında bulunmaktadır. Bunlar tüm Akdeniz havzasını içeren Akdeniz (Mediterran) 

ve Ġç Anadolu bölgesinden baĢlayıp Orta Asya‟ya kadar uzanan Ġran-Turan (Irano-Turanien) 

bölgeleridir. Bolkar dağları çok farklı biyofiziksel özelliklere sahip bu iki bölgenin ilk kesiĢim 

noktasını oluĢturmaktadır. Bu haliyle bölge “Asya bozkırının Akdeniz ile kucaklaĢtığı alan” 

olarak nitelendirilmektedir (GEMĠCĠ ve Ark., 1996). 
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Ayrıca, Bolkar Dağları 1500‟ün üzerinde toplam bitki türü (Türkiye florasının yedide biri) ve 

300‟ün üzerinde endemik bitki türü (Türkiye endemik bitki türlerinin onda biri) ile ülkemizin 

önemli flora alanlarından birisi olarak ifade edilmektedir (GEMĠCĠ, 1994). 

 

AraĢtırma alanının bulunduğu Bolkar Dağlarının bu kesimlerinde 500 m‟ye kadar olan 

yüksekliklerde tipik maki örtüsü hâkimdir. Bu örtünün baskın türü kermes meĢesi (Quercus 

coccifera) olup, keçiboynuzu-harnup (Ceratonia siliqua), zeytin (Olea europaea), defne 

(Laurus nobilis) ve sakız ağacı (Pistacia lentiscus) maki örtüsünün diğer baĢlıca türleridir. 

500 – 1100 m‟ler arasında kızılçam (Pinus brutia) baskın olup, bunun tahrip olduğu alanlarda 

kermes meĢesi bulunmaktadır. Bunu takiben 1100 – 1600 m‟ler arasında karaçam (Pinus 

nigra) kuĢağı yer almaktadır. Bu kuĢağın tahrip görmüĢ alanlarında ise bozuk boylu ardıç 

(Juniperus excelsa) ormanları görülür. Sonrasında 1200 – 1700 m‟ler arasında Toros sediri 

(Cedrus libani) ormanları yayılıĢ göstermektedir. Bu ormanların tahrip gören yerlerinde de 

yine bozuk boylu ardıç topluluklarına rastlanmaktadır. Aynı yükselti kuĢağının kuzeye bakan 

yamaçlarında ise Toros göknarı (Abies cilicica subsp. cilicica) ormanları bulunur. Karaçam, 

sedir ve göknar türleri saf veya karıĢık topluluklar halindedir. Bunlardan Toros sediri ve 

karaçam karıĢımları daha yoğun olarak bulunur (GEMĠCĠ, 1992).  

 

AraĢtırma çalıĢması, 2007 ve 2008 yıllarında, Doğu Akdeniz Bölgesi Bolkar Dağlarının (Orta 

Toroslar) Mersin ili Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli yöresi ormanlarında yürütülmüĢtür. Arazi 

çalıĢmaları, Tarsus ve Çamlıyayla yöresi ormanlarında yoğunlaĢmıĢ olup, kısmen (sadece 

karaağaçlar için) Mersin-Erdemli yöresi ormanlarını da kapsamıĢtır. AraĢtırma alanını 

gösteren harita ġekil 1‟de verilmiĢtir. 

 

 
ġekil 1. AraĢtırma Alanı 

 

AraĢtırmaya konu bölge ormanlarında doğal olarak bulunan ve küçük gruplar halinde veya 

münferit olarak yayılıĢ gösterdiklerinden orman amenajman planları ve haritalarında yer 

almayan ağaç, ağaççık ve çalı formundaki 20 yapraklı türün yayılıĢ alanları arazi taraması ve 

yerli halkın bilgileriyle belirlenmiĢ, CPS ile koordinat ve rakımları kaydedilmiĢtir. Aynı 

zamanda tespit edilen ağaçların olgunlaĢan tohumlarının toplanabildiği zamanlar da 

kaydedilmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan türlerin Latince ve Türkçe isimleri Tablo 1‟de 

verilmiĢtir. 
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Tablo 1: AraĢtırmada Kullanılan Türler 

 

Latince Ġsmi 

Latin Name 
 

Türkçe Ġsmi 

Turkish Name 

Flueggea anatolica Kadıncık çalısı - Endemik 

Euonymus europaeus Papaz külahı, Taflan 

Carpinus orientalis Doğu gürgeni 

Ostrya carpinifolia Gürgen yapraklı kayacık 

Cornus sanguinea ssp.cilicica Demircik, Yabani kızılcık 

Cornus mas Kızılcık 

Cotinus coggyria  Boyacı sumağı, Duman ağacı 

Rhus coriaria  Derici sumağı 

Pictacia terebinthus ssp. palaestina Menengiç 

Crataegus orientalis Sarı alıç 

Sorbus torminalis Akçaağaç yapraklı üvez 

Pyrus elaegrifolia Ahlat 

Fontanesia phyllyreodies Çılbırtı 

Fraxinus ornus ssp. cilicica Çiçekli diĢbudak - Endemik 

Styrax officinalis Tespih 

Alnus orientalis ssp. pubescens Doğu kızılağacı 

Arbutus andrachne Sandal 

Celtis australis Adi çitlenbik 

Ulmus glabra Dağ karaağacı 

Ulmus minor Ova karaağacı 

 

AraĢtırmada kullanılan ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin teĢhisinde DAVIS (1965–1985), 

GEMĠCĠ (1992), YALTIRIK (1998), ANONĠM (2009a) ve ANONĠM (2009b) 

kaynaklarından yararlanılmıĢtır.   

 

3. Bulgular ve TartıĢma  

Doğu Akdeniz Bölgesi Bolkar Dağlarının (Orta Toroslar) Mersin ili Tarsus, Çamlıyayla ve 

Erdemli yöresi ormanlarındaki araĢtırmaya konu türlerin tek ağaç veya grup halinde tespit 

edildiği yerlere ait coğrafi bilgiler ve bunların tohum toplama zamanları Tablo 2‟de 

sunulmuĢtur.   

 
Tablo 2: Türlerin Tespit Edilen Mevkileri ve Tohumlarının Toplanabildiği Zamanlar 

Tür 

Ġsmi 

 

Tohum 

Toplama 

Zamanı 

 

Mevkii 

 
Koordinat 

 
Rakım (m) 

 

Kadıncık 

Çalısı 

(Endemik) 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi Kadıncık I 

barajı üstü 

36 S  0658763 

UTM 4106945 
296 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi Kadıncık I 

barajı üstü 

36 S  0658536 

UTM 4107739 
330 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi Kadıncık I 

barajı üstü 

N 37 05 702 

E 34 47 200 
310 

Papaz Ekim baĢları Çamlıyayla-Kale önü N 37 10 220 1130 
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Külahı E 34 36 386 

Ekim sonları Çamlıyayla-Kale ardı 
N 37 09 466 

E 34 36 300 
1106 

Doğu 

Gürgeni 

Eylül sonları Cehennemdere 
N 37 08 861 

E 34 30 313 
716 

Ekim ortaları Çamlıyayla-Yirce mah. 
N 37 09 269 

E 34 36 379 
1118 

Gürgen 

Yapraklı 

Kayacık 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi-Papazın 

bahçesine giden yol boyu 

36 S  0644934 

UTM 4121666 
858 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi-Papazın 

bahçesine giden yol boyu 

36 S  0645342 

UTM 4118370 
900 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi-Papazın 

bahçesi yolu-kuru dere 

N 37 12 090 

E 34 38 187 
994 

Eylül baĢları Kadıncık vadisi-Cevizli su 
N 37 04 820 

E 34 47 215 
730 

Eylül ortaları Çamlıyayla-Yirce mah. 
N 37 09 269 

E 34 36 379 
1118 

Ekim ortaları Çamlıyayla-Yirce mah. 
N 37 09 269 

E 34 36 379 
1118 

Ekim sonları Cehennemdere 
N 37 06 728 

E 34 31 279  
1076 

Demircik 

Eylül ortaları Çamlıyayla-Kale ardı 
36 S  0642165 

UTM 4114847 
1255 

Eylül ortaları Çamlıyayla-Yirce mah. 
N 37 09 269 

E 34 36 379 
1118 

Ekim sonları Çamlıyayla-Kale önü 
N 37 09 521 

E 34 36 237 
1123 

Kızılcık 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi-Papazın 

bahçesi 

36 S  0644650 

UTM 4122301 
837 

Eylül baĢları Çamlıyayla-Yüksek harman 
36 S  0640667 

UTM 4114478 
1155 

Eylül baĢları Çamlıyayla-Kale ardı 
36 S  0642636 

UTM 4115229 
1121 

Eylül baĢları Çamlıyayla-Kale önü 
N 37 09 453 

E 34 36 354 
1090 

Duman 

Ağacı 
Eylül ortaları Kisecik- Pirömerli- Candere 

N 37 03 312 

E 34 40 030 
370 

Derici 

Sumağı 

Eylül baĢları Kisecik 
N 37 03 312 

E 34 40 030 
510 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi-Bağçatağı 

köyü 

36 S  0653890 

UTM 4110402 
660 

Eylül ortaları Kisecik  
N 37 06 139 

E 34 37 183 
542 

Eylül ortaları Cehennemdere 
N 37 07 072 

E 34 32 173 
730 

Menengiç 

Eylül ortaları 
Kadıncık vadisi-Kadıncık I 

barajı üstü 

36 S  0658556 

UTM 4107741 
379 

Eylül sonları Tarsus-Pirömerli-Canderesi 
N 37 04 046 

E 34 41 049 

 

277 

 

Kasım ortaları Cehennemdere 
N 37 07 372 

E 34 31 954 

 

748 
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Sarı Alıç 

Ekim baĢları 
Kadıncık vadisi-Bağçatağı 

köyü 

36 S  0653890 

UTM 4110402 
660 

Ekim sonları Çamlıyayla-Belçınarı yolu 
N 37 08 858 

E 34 41 526 
930 

Akçaağaç 

Yapraklı 

Üvez 

Ekim sonları Sebil-Cehennemdere yolu 
N 37 08 038 

E 34 33 377 
1081 

Kasım ortaları Çamlıyayla-Yüksek harman 
N 37 10 086 

E 34 35 171 
1154 

Ahlat 

Eylül ortaları Tarsus-KeĢbükü yolu  
N 37 01 10 

E 34 46 22 
192 

Eylül sonları Körmenlik-Pamuklu yolu 
N 37 07 288 

E 34 36 322 
660 

Ekim ortaları Çamlıyayla-Yüksek harman 
36 S  0640667 

UTM 4114478 
1155 

Çılbırtı 

Eylül ortaları Kisecik-Candere 
N 37 03 312 

E 34 40 030 
370 

Eylül sonları 
Kadıncık vadisi-Yalamuk 

köyü 

36 S  0656986 

UTM 4111554 
755 

Eylül sonları Çamlıyayla-Yirce mah. 
N 37 09 385 

E 34 36 506 
1115 

Kasım ortaları Cehennemdere 
N 37 07 372 

E 34 31 954 
748 

DiĢbudak 

(Endemik) 

Ekim baĢları 
Kadıncık vadisinin üst 

kesimleri 

36 S  0644934 

UTM 4121666 
858 

Ekim ortaları Cehennemdere 
N 37 08 787 

E 34 30 340 
724 

DiĢbudak 

(Endemik) 

Ekim sonları Cehennemdere 
N 37 08 816 

E 34 30 558 
873 

Kasım baĢları 
Kadıncık vadisi-ÇavĢırlı 

çeĢme 

N 37 15 536 

E 34 36 731 
1052 

Kasım ortaları 
Kadıncık vadisi-papazın 

bahçesi yolu 

N 37 12 090 

E 34 38 187 
994 

Tespih 

Eylül baĢları 
Kadıncık vadisi-Yalamuk 

köyü 

36 S  0657471 

UTM 4110778 
688 

Eylül ortaları Belçınarı-Karain yolu 
N 37 08 511 

E 34 40 539 
892 

Eylül sonları Cehennemdere 
N 37 07 202 

E 34 31 273 
710 

Ekim sonları Çamlıyayla-Sarıkavak yolu  
N 37 06 816 

E 34 41 271 
940 

Doğu 

Kızılağacı 

Kasım sonları Cehennemdere 
N 37 07 202 

E 34 31 973 
640 

Kasım sonları Cehennemdere 
N 37 07 432 

E 34 31 981 
650 

Sandal 

Kasım ortaları Cehennemdere-Sebil 
N 37 08 172 

E 34 32 254 
780 

Kasım ortaları 
Kadıncık vadisi-Papaz bahçe 

yolu 

N 37 12 090 

E 34 38 187 
994 

Kasım sonları 
Cehennemdere-Böğürtlenlik 

yolu 

N 37 08 880 

E 34 30 601 
938 

Adi 

Çitlenbik 

Kasım baĢları Kadıncık vadisi-Cevizli su 
N 37 04 820 

E 34 47 215 
942 

Kasım ortaları Çamlıyayla-Ergene mah. N 37 08 456 1113 
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E 34 38 057 

Dağ 

Karaağacı 

Mayıs ortaları 
Kadıncık vadisi-Papazın 

bahçesi 

36 S  0644678 

UTM 4122488 
842 

Mayıs ortaları 
Kadıncık vadisi-Papazın 

bahçesi 

36 S  0644539 

UTM 4122635 
827 

Mayıs ortaları 
Kadıncık vadisi-Papazın 

bahçesi 

36 S  0644568 

UTM 4122507 
828 

Mayıs ortaları Cehennemdere 
N 37 07 522 

E 34 32 073 
740 

Ova 

Karaağacı 

Mayıs ortaları Çamlıyayla-Yenice mah. 
36 S  0642904 

UTM 4113528 
1115 

Mayıs ortaları Çamlıyayla-Çuvalgı mah. 
36 S  0642510 

UTM 4112429 
1072 

Mayıs ortaları 
Erdemli-Çamlı köyü Ketçi 

mevkii Firzin alanı 

N 36 44 659 

E 34 12 990 
1050 

 

AraĢtırma çalıĢması sonucunda bölge ormanlarında özellikle de bazı türlerin (Sorbus 

torminalis, Crataegus orientalis, Pyrus elaegrifolia, Ulmus minor ve Ulmus glabra) 

yayılıĢının ve dolayısıyla genetik çeĢitliliğinin, yakacak odun faydalanması ve arazi 

açmacılığı gibi nedenlerle çok azalmıĢ durumda olduğu belirlenmiĢtir.   

 

AraĢtırma çalıĢmasında, Erdemli ilçesi ormanlarında bulunamayan ova karaağacı sadece 

Çamlı köyü Ketçi mevkiinde Firzin alanı denilen eski tarihi mezarlık alanında yaklaĢık 200-

300 yaĢlarında 3 adet olarak tespit edilebilmiĢtir. Ayrıca Çamlıyayla ilçesinin (yaylasının) 

yerleĢim alanları ve civarının bitki türleri açısından önemli bir ekolojik bölge oluĢturduğu 

görülmüĢtür. Civar ormanlarda bulunamayan bazı türlerin yayladaki tarla-bahçe kenarlarında 

yaĢam alanı bulabildiği tespit edilmiĢtir. 

 

4. Sonuçlar 

AraĢtırma sonuçları, bölge ormanlarındaki araĢtırmaya konu türlerden bazılarının çok zor 

bulunacak derecede azalmıĢ durumda bulunduğunu ve bu türlerden (karaağaçlar, üvez, alıç, 

ahlat) ve diğer genetik çeĢitliliği azalmıĢ olan türlerden bölgesel olarak bir an önce fidan 

üretilerek bölge ağaçlandırmalarında kullanılmasını ve böylece bölge ormanlarının 

biyoçeĢitliliğinin artırılması gerektiğini ortaya koymuĢtur.  

 

Ekim ve ark. (2000)‟nın, Türkiye‟de yayılıĢ gösteren endemik ve ender bitki taksonlarının 

IUCN tehlike kategorilerini belirledikleri çalıĢmada, Flueggea anatolica türünün tehlike 

kategorisi CR (Critically Endangered = Çok Tehlikede) olarak belirlenmiĢtir. Özhatay ve ark. 

(2003)‟da Türkiye‟nin önemli bitki alanlarını tanıttıkları çalıĢmada, Flueggea anatolica‟nın 

tehlike kategorisi CR (Critically Endangered = Çok Tehlikede) olarak verilmiĢ ve türün, 

önemli bitki alanlarından 74. önemli bitki alanı olan “Bolkar Dağları Önemli Bitki Alanı” 

içerisinde bulunduğu belirtilmiĢtir. 

 

Yapılan çalıĢmalar Bolkar Dağlarının biyolojik çeĢitliliğinin zenginliğini ortaya koymakta, 

baĢta kadıncık çalısı (relikt-endemik) olmak üzere bazı türlerin ileriki yıllarda neslinin yok 

olma riskiyle karĢı karĢıya bulunduğunu vurgulamaktadır. 

 

Yapılan bu çalıĢmada da Kadıncık çalısının bulunduğu mevkinin hemen aĢağısında akan 

Kadıncık deresinin, havzanın yukarı kesimlerinde kurulan Kadıncık II barajına su 

tutulmasından dolayı yazın hemen hemen hiç akmadığı görülmüĢtür. Bu su açığı, yayılıĢ alanı 

çok sınırlı miktarda olan, günümüzde sadece ekolojik olarak değerli, fakat belki de gelecekte 
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ekonomik olarak da değer taĢıyabilecek, ülkemizin relikt ve endemik türlerinden birisi olan 

Kadıncık çalısının varlığını ileriki yıllarda tehlikeye atabilecek bir durum oluĢturabilir. Ayrıca 

2007 yılında sahayı kontrolümüzde, ilgili Orman ĠĢletme ġefliğinin sahada rehabilitasyon 

çalıĢması yaptığı bu türün de yer yer sahada canlandırma kesimi içerisinde kesildiği 

görülmüĢtür. Bu açıdan, ülkemizin varlığı tehlike altındaki bu ve benzeri diğer türlerinin 

ekolojik öneminin, baĢta Orman ĠĢletme Müdürlükleri çalıĢanlarına ve civar halka anlatılması 

türlerin varlığını devam ettirmesi açısından önem arz etmektedir. 

AraĢtırma sonuçları, asli ağaç türlerimiz dıĢındaki yapraklı türlerimizin hem Orman ĠĢletme 

Müdürlükleri hem de yerel halk tarafından yeterince tanınmadığını, biyoçeĢitlilik açısından 

öneminin farkında olunmadığını, endemik yani o yöreye özgü türlerin bilinmediğini ve bazı 

türlerin yayılıĢının çok azaldığını ortaya koymuĢtur. Bazıları yaban hayatı için besin kaynağı 

da oluĢturan bu türler insan ve doğal kaynaklı tehlikelerle karĢı karĢıya bulunmaktadır. 

Endemik ve yöreye özgü olan bu yapraklı türlerimizin nesillerini devam ettirmesi, gelecek 

nesillere aktarılması amacıyla korunması gerektiği yöre halkına anlatılmalı, arazisinin 

kenarında bulunan nadir türlerin de arazi sahibi tarafından korunması sağlanmalı, bu türlerin 

populasyonlarının geliĢimi izlenmeli, bol tohum veren tohum ağaçları tespit edilerek çoğul 

fidan üretimine baĢlanmalı ve bölge ağaçlandırmalarına aktarılmalıdır. Park-bahçelerimizde 

ekzotik türlerden ziyade yerli yapraklı türlerimiz öncelikli olarak dikilmeli ve böylece bu 

türlerimizin halkımız tarafından tanınması sağlanmalıdır. Kadıncık çalısı gibi çok dar bir 

alanda yaĢama Ģansı bulmuĢ ve yayılıĢ alanları çok azalmıĢ durumda olan ormanlarımızda 

tek-tük veya küçük gruplar halinde bulunan türlerimizin hem ex-situ koruması hem de 

halkımızın tanıması ve bu türlerin önemini kavraması açısından bölgesel arboretumların 

kurulması sağlanmalıdır. Ormanlarımızda tek-tük kalan yaĢlı ağaçlar da anıt ağaç olarak ilan 

edilerek koruma altına alınmalı ve ayrıca bu ağaçlar tohum kaynağı olarak kullanılmalıdır. Bu 

araĢtırma çalıĢmasında da özellikle de Mersin ili Erdemli ilçesi ormanlarında sadece Çamlı 

köyü Ketçi mevkiinde Firzin alanı denilen eski tarihi mezarlık alanında tespit edilen yaklaĢık 

200-300 yaĢlarındaki 3 ova karaağacı da biran önce anıt ağaç olarak ilan edilerek koruma 

altına alınmalıdır. 

 

Yapılan araĢtırma çalıĢmasında Çamlıyayla (Namrun) ilçesinin (yaylasının) yerleĢim alanları 

ve civarının bitki türleri açısından önemli bir ekolojik bölge oluĢturduğu görülmüĢtür. Yerel 

halkın bilgileri doğrultusunda geçmiĢte ova karaağacının buralarda çok yaygın durumda 

bulunduğu, fakat yerleĢim yerlerinin artmasıyla bu ağacın deyim yerindeyse neredeyse 

kökünün kazındığı ifade edilmiĢtir. ġuan ki mevcut duruma göre de civar ormanlarda 

bulunmayan ova karaağacı evlerin avlularında, tarla-bahçe kenarlarında yaĢamını devam 

ettirmektedir. Ayrıca demircik, papaz külahı ve kızılcık türlerinin de sadece veya yoğun 

olarak yine bu yörede tarla-bahçe kenarlarında yaĢama Ģansı bulduğu görülmüĢtür. Tek-tük ve 

birkaç küçük grup olarak yaĢama Ģansı bulabilmiĢ dağ karaağacını barındıran Kadıncık Vadisi 

Papazın Bahçesi yöresi de önem verilmesi ve korunması gereken alanlarımızdandır. 

 

Amenajman planlarıyla yönetilen ormanlarımızda, meĢcere oluĢturamayan tek ağaç veya 

küçük gruplar halinde bulunan ağaç-ağaçcık ve çalı türlerimiz amenajman planı ve 

haritalarında yer almamaktadır. Dolayısıyla amenajman planlarına girmemiĢ bu az sayıda 

bulunan türlerin de envanterleri yapılarak kayıt altına alınmalı ve populasyon durumları takip 

edilmelidir. 

 

Sonuç olarak, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalıĢmalarında kullanılabilecek yöresel ağaç, 

ağaççık ve çalı türlerimizin bir envanterinin yapıldığı bu ve benzeri çalıĢmaların ülkemizde 

yöresel olarak yaygınlaĢtırılmasına ve tür bazında daha ayrıntılı ve daha geniĢ alanlarda bu 

çalıĢmaların yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Özet 

Kent ormancılığı kavramı ilk defa 1965‟de Toronto Üniversitesi‟nde Prof. John W. Andersen 

tarafından ortaya atılmıĢtır. 1960‟lı yılların baĢında “kent ormancılığı” kavramı kent plancılığının bir 

parçası olarak ortaya çıkmıĢ, böylece kentlerin düzenli, planlı ve doğal çevre ile uyumlu bir biçimde 

geliĢimi sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Kent ormanlarının iĢlevleri sosyal, ekonomik ve ekolojik iĢlevler olmak üzere üç temel grupta 

değerlendirilebilir. Özellikle ekolojik ve sosyal faydanın elde edilmesinde kent ormanlarının kentin 

açık ve yeĢil alan sistemindeki yeri oldukça önemlidir. 

 

Bursa Atatürk Ormanı Bursa Kenti‟ne 6 km uzaklıkta, yaklaĢık 140 hektar büyüklüğündedir. Orman 

ve dere vejetasyonunu bünyesinde barındıran, yaban hayatı, ova ile komĢu dağlık arazi topografyası ve 

jeomorfolojik yapısı, mikroklimatik özellikleri ile Atatürk Kent Ormanı Bursa kent halkına önemli 

katkılar sunmaktadır.   

 

ÇalıĢmanın amacı planlamada yeni birer kavram olan kent ormanı ve kent ormancılığı kavramlarını 

irdelemektir. Yöntem olarak ise, bu kavramlar tanımlandıktan sonra kent ormanlarının iĢlevleri 

yukarıda sözü edilen üç ana baĢlık altında ele alınacak, Bursa Atatürk Ormanı söz konusu iĢlevler 

açısından değerlendirilecek, mevcut sorunlara iliĢkin çözüm önerileri geliĢtirilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: orman, kent ormanı, kent ormancılığı, Bursa Atatürk Kent Ormanı 

 

Abstract 
The urban forestery concept first emerged in in Toronto University in 1965 by Prof. John 

W.Andersen. At the beginnings of 1960‟s this concept emerged as a part of urban planinning, by this 

way it was tried to development of the city as ordered, planned and compatble with the environment.  

 

The functions of urban forests is classified in three categories such as social, economic and ecological. 

The location of urban forest in the open and green araea system of the city is very important for 

getting ecological and social benefits.  

 

Bursa Ataturk Urban Forest is 6 kilometer away from the city and approximately 140 hectar. It present 

important contributions to Bursa urban community with its forest and creek vegetation, wild life,  

plain and mountainous topography next to, geomorphological structure and microclimatic qualities.    

 

The aim of this study is to investigate the urban forest and urban forestery concepts which are new 

concept in planning. As a method,  after defining these concepts, the functions of the urban forests will 

be investigated on three cathegory and Bursa Atatürk Kent Ormanı will be evaluated in terms of these 

functions. In conclusion,  the solution suggestions related to the current problemd in the area will be 

developped.  

 

Keywords: forest, urban forest, urban forestry, Bursa Atatürk Urban Forest 

 

 

mailto:bkurtaslan@selcuk.edu.tr
mailto:nurbektas@hotmail.com


 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

991 
 

 

1. GiriĢ 

Kırdan kente olan göçlerle kent nüfusunun artması kent çevresindeki doğal ve kırsal alanların 

hızla bozulmasına ve yok olmasına yol açmıĢtır. Kent insanı ise bir yandan doğal ve kırsal 

alanlardaki çeĢitli rekreatif aktivitelerle doğa özlemini gidermek, diğer yandan da kentleri 

daha yaĢanabilir mekânlara dönüĢtürebilmek için kent içi ve çevresinde kaybolan doğal 

alanları yeniden oluĢturma çabası içine girmiĢtir. Kent ormanları kentsel yeĢil alan sistemi 

oluĢturulması sürecinde önemli alanlar olarak ortaya çıkmıĢlardır. Kent ormanları, bugünün 

koĢullarında kent halkı için rekreatif hizmetler vermekle birlikte, estetik, psikolojik, ekolojik 

ve ekonomik iĢlevleri ile çoğu kentler ve kentsel planlamalarda tercihin ötesinde zorunlu 

tesisler haline gelmiĢtir (Ayan ve Ark., 2007). 

 

AraĢtırma kapsamında kent ormanı, kent ormancığı kavramları, kent ormanlarının planlama 

esasları, önemi ve iĢlevleri ile ülkemizdeki yasal boyutları üzerinde durulmuĢ, Bursa Atatürk 

Kent Ormanı iĢlevleri açısından irdelenmiĢtir. Ayrıca alana yönelik sorunlar genel ve yasal 

yönetsel boyutta tartıĢılmıĢtır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

AraĢtırma konusu olan kent ormanı- kent ormancılığı ve Bursa Atatürk Kent Ormanı ile ilgili 

tez, makale, bildiri, kitap, internet kaynakları ve fotoğraflar ile Bursa Büyükkent Belediyesi, 

Nilüfer Belediyesi ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü raporları ve kaynakları materyal olarak kullanılmıĢtır. Kent ormanı ve kent 

ormancılığı kavramları ile kent ormanlarının iĢlevleri güncel yaklaĢımlar açısından 

irdelendikten sonra, Bursa Atatürk Kent Ormanı belirlenen üç iĢlev (ekolojik-sosyal-

ekonomik) açıdan tartıĢılacaktır. Bununla birlikte Türkiye‟de kent ormancılığına ve spesifik 

olarak araĢtırma alanına yönelik sorunlar araĢtırılacak, söz konusu üç iĢlevin daha etkili 

olarak sağlanabilmesi için çözüm önerileri geliĢtirilecektir.  

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

 

3.1. Kent Ormanı ve Kent Ormancılığı Tanımları 

Kent ormancılığı kavramı ilk defa 1965‟de Toronto Üniversitesi‟nde Prof. John W. Andresen 

tarafından ortaya atılmıĢtır. 1960‟lı yılların baĢında kent plancılığının bir parçası olarak “Kent 

Ormancılığı” kavramı ortaya çıkmıĢ, böylece kentlerin düzenli, planlı ve doğal çevre ile 

uyumlu bir biçimde geliĢimi sağlanmaya çalıĢılmıĢtır (Ayan ve Ark., 2007). 

 

Helms‟e (1998) göre kent ormancığı; “kent içi ve kent çevresi toplulukları ve 

ekosistemlerinde ağaçların sağladığı psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve estetik yararlar göz 

önünde tutularak ağaç ve orman kaynaklarının sanatsal, bilimsel ve teknolojik bir yönetim 

biçimini sergileyen yaklaĢımdır” (Acar ve Günay, 2004). Dünyada en fazla kabul gören 

Miller‟ın (1997) tanımına göre “kent ormancılığı; kent ekosistemleri içerisinde ve yakınında 

yer alan tüm ağaçları ve orman kaynaklarının, fizyolojik, sosyolojik, ekonomik ve estetik 

açıdan toplumsal faydaları için yönetimi sanatı, bilimi ve teknolojisidir” (Çakçı ve Çelem, 

2004).  

 

Aslanboğa‟ ya (2004) göre çölde yapılmıĢ ağaçlandırmalar, kentler çevresinde erozyon 

kontrol ve hidrolojik amaçlı bitkilendirmeler, meydan- yol ve trafikle ilgili ağaçlandırmalar, 

kent parkları ve birkaç hektarı geçmeyen kent korulukları, mezarlıklar kentsel açık- yeĢil 

alanlardır. Bu alanlar boyutları ne olursa olsun orman olarak vasıflandırılamazlar.   
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Orman Genel Müdürlüğü ise kent ormanını, “insanların doğayla bütünleĢme ve dinlenme 

ihtiyaçlarının karĢılanması için ekolojik, sosyal ve kültürel amaçlı olarak planlanan ve bu 

amaç kapsamında belirli kriterler çerçevesinde özellikle kent halkının yararlanmasına sunulan 

ormanlık alanlardır” Ģeklinde tanımlamaktadır (CoĢkun ve Velioğlu, 2004). 

 

Bir alanın kent ormanı olabilmesi için bazı temel kriterlere ve özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Bu kriter ve özellikler Ģunlardır (AyaĢlıgil ve Uslu, 2007): 

 

 Kent ormanı, kent içinde veya yakın çevresinde bulunmalıdır, kent bütününe açık, etki 

yarıçapı (eriĢilebilirliği) geniĢ olmalıdır. Kent ormanının kent merkezine uzaklığı 50km. 

ya da daha az olmalıdır. 

 Orman karakterinde, yani kendini yenileyebilme özelliğine sahip olmalıdır. 

 Ziyaretçilerin yararlanabileceği bir konumda ve alansal bakımdan büyüklüğü en az 10 ha 

olmalıdır. 

 Kentin fiziksel yapısına, ekolojisine ve peyzajına, estetik ve iĢlevsel açıdan değerler 

sağlamalı, yeĢil dokuyu güçlendirmeli ve bütünlük sağlamalıdır. 

 Yapay olarak tesis edilecek veya tamamlama yapılacak kent ormanında, gelecekteki 

estetik ve iĢlevsel amaçlara ve plan kararlarına göre tür seçimi yapılmalı ve kompozisyon 

yapısı belirlenmelidir. 

 

3.2. Ülkelere Göre Kent Ormanı ve Kent Ormancılığı Tanımları  

Kent ormanı ve kent ormancılığı tanımları ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Tablo 

1‟de ülkelere göre bu konudaki farklı tanımlar görülmektedir. 

 
Tablo 1. Ülkelere göre kent ormanı ve kent ormancılığı tanımları (Ermeydan, 2006): 

 

    Finlandiya 

Kent alanı içinde yada çevresinde yer alan, temel amacı ve fonksiyonu rekreasyon olan 

orman alanlarıdır (Konijnendijk, 2003). 

   

    Almanya  

 

Kent insanının rekreasyon ihtiyacını karĢılamak için yönetilen ve tasarlanan alanlar olarak 

ifade edilmiĢtir (Konijnendijk, 2003). 

  

    Meksika 

Kentlerde yaĢayan insanların yaĢam kalitelerini yükselten, rekreasyon imkanları sunan yeĢil 

alanlardır (www.fao.org). 

 

    Yunanistan 

Kentsel yeĢil alanlar olarak tanımlanır. Bu tanıma göre; kentlerde cadde kenarlarında bulunan 

ağaçlar, kent kenarlarındaki park ve bahçeler, kent ve kasaba etrafındaki ormanlar 

(Konijnendijk, 2003). 

 

     Litvanya 

Kentlerdeki cadde ağaçlandırmalarını ve diğer yeĢil alanları kapsar (Konijnendijk, 2003). 

 

     Slovenya 

VatandaĢlar için çevresel ve sosyal fonksiyonlara sahip olan park ve ağaçlık alanların kaynağı 

olarak tanımlanmıĢtır (Konijnendijk, 2003). 

 

     Ġngiltere 

Kent içi doğal alanlar, ağaçlıklar, yol kenarı ağaçlandırmaları, kamu parkları ve bahçeler 

olarak tanımlanmıĢtır (www.nufı.ı.org.uk/). 

 

     Çin 

Yol kenarı ağaçlandırmaları, park, bahçe ve meyve ağaçları ve kent içi yeĢil alanları 

kapsamaktadır (www.urban forestry in beji). 

 

     ABD 

 

Toplumun yaĢam kalitesinin zenginleĢmesinde yarar sağlayan vejetasyon ve yeĢil alanlar 

bütünüdür (http://wcufre.ucdavis.edu). 

 

     Ġzlanda 

Odun ihtiyacı, doğal güzellik, peyzaj, hayvan barınağı rekreasyon gibi topluma pozitif 

değerler sağlayan kent alanları yasal sınırları içinde yer alan ağaç meĢcereleri ve plantasyon 

sahalarıdır (Konijnendijk, 2003). 

 

     Ġrlanda 

Bir kent alanının içindeki ve etrafındaki ormanlık alan ve ağaçların tümüdür (Konijnendijk, 

2003). 
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     Ġtalya 

Kent orman ve ağaçları kavramı; “kent yeĢilliği” kavramıyla açıklanır ve kentlerdeki açık 

alanların bitkilerle tasarlanmasıdır (Konijnendijk, 2003). 

 

     Hollanda 

Kent ormanı ifadesi yerine, “kentsel yeĢil” ifadesi kullanılır. Kent içi yeĢil alanlardır 

(Konijnendijk, 2003). 

 

Asya Pasifik 

Ülkeleri 

KentselleĢmeden etkilenerek büyüyen geleneksel kırsal orman bölgeleri içerisinde kalan 

ormanlık alanlardır. Kent içi ve çevresinde fonksiyonel, uyumlu ağaçlar tasarlayarak orman 

parçaları üzerinde yapılardır (www.fao.org). 

 

3.3. Kent Ormanı Planlama Esasları  

Kentler çevresindeki ormancılık faaliyetleri, öncelikle kentin içinde bulunduğu doğal 

koĢullara uygun olmak zorundadır. Kent ormanlarının yönetim ve kuruluĢları ile ilgili 

planlamalarda, doğal bitki örtüsünün nitel ve nicel durumu yanında, kent ormancılığına konu 

edilen kentin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan geliĢmiĢlik düzeyinin de dikkate alınması 

gerekir. 

 

GeliĢmiĢ ülkelerin çoğunda, yaĢam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla kent ormanlarının 

estetik, psikolojik ve ekolojik iĢlevleri ön planda tutulmaktadır. Plansız geliĢen kentlerde 

oluĢturulan ormanlar ise kentlerin planlı ve düzenli geliĢiminin sağlanması ve kaçak 

yapılaĢmalarla kontrolsüz geliĢimlerin önlenmesi gibi amaçlarla yeĢil kuĢağa dahil 

edilmektedirler. Ekonomik açıdan fakir ülkelerdeki kent ormancılığının diğer bir amacı da, 

estetik ve ekolojik iĢlevleri ile birlikte yerel ahĢap gereksinimini karĢılamaktır. 

 

Kent ormanları kentin yapısal bir parçasını oluĢturduğundan kent planlama aĢamasında 

önemli bir girdi olmaktadır. Bir kent planı çerçevesinde geliĢmekte olan kentlerde kent 

ormanları ekolojik planlama açısından önemli birer potansiyel teĢkil etmektedirler. Bu 

durumda kentsel peyzaj- kırsal peyzaj planlamalarını da dengeleyen alan kullanım kararları 

ön plana çıkacaktır. Planlama aĢamasında kent halkının bu sürece doğrudan ya da dolaylı 

katkıları göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle planlama sürecinde halkının katılımının 

sağlanmasına ve kent ormanlarının bilinen yararları konusundaki bilinç ve duyarlılık 

düzeylerinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar yürütülmelidir. 

 

Planlama sürecinin diğer önemli bir elementini ekonomik öngörüler oluĢturur. Yeterli bir 

baĢarının sağlanabilmesi için kent ormancılığının sağlayacağı yararların ve fayda- maliyet 

analizlerinin kabul edilebilir ölçülerde somut olarak ortaya konulması gereklidir. 

 

Kentlerin yakın çevresindeki sorunlu alanlarda kurulacak kent ormanları ise farklı planlama 

yöntem ve teknikleri gerektirebilmektedir. Örneğin endüstriyel tesisler ve oto yollar gibi 

yoğun gürültü zonlarının yer aldığı durumlarda, kent ormanlarının gürültü perdelerinin 

kuruluĢ esaslarına göre planlamak gerekir. Kentler çevresindeki taĢ, toprak ve maden ocakları 

gibi hammadde kaynakları ile toz üreten endüstriyel tesislerin bulunduğu yerlerde, kent 

ormanları toz filtrasyonunu sağlayacak Ģekilde oluĢturulmalıdır (Ata ve Dirik, 2004).  

 

Bazı durumlarda, kent ormanlarının kentler çevresindeki endüstriyel tesislerden kaynaklanan 

gaz zararlarını önlemesi iĢlevi ön plana çıkmaktadır. Bu gibi hallerde de yeĢil kuĢakları zararlı 

gazları taĢıyan hâkim rüzgâr yönüne dik olacak Ģekilde ve sık dikimlerle kurmak gerekir 

(Çepel, 1988). 

 

Estetik ve psikolojik iĢlevlerinin öne çıktığı kent ormanlarında form, tekstür, yaprak rengi ve 

renklenme özellikleri ile genel olarak doğadaki çeĢitliliği ve mevsimsel değiĢimleri 

yansıtabilen türlerin uygun kombinasyonlarına ağırlık vermek gerekir. Rekreatif kullanımın 
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önem kazandığı zonlarda ise, kıĢın ve ilkbaharda güneĢ, sıcak yaz aylarında da koyu gölge 

etkileri dikkate alınarak yaprağını döken türler kullanılmalıdır (Ata ve Dirik, 2004).   

 

3.4. Kent Ormanlarının Önemi ve ĠĢlevleri 

Doğal hayatın destek sisteminin önemli bir elementi olan ağaçlar, aynı zamanda kentsel 

yaĢamın sürdürülebilir olmasında oldukça etkin rol oynarlar. Git gide daha çok tanınan kent 

ormanlarının kentsel yaĢama sağladığı katkıları ana baĢlıkları ile aĢağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Ata ve Dirik, 2004). 

 

3.4.1. Kent Ormanlarının Ekolojik ĠĢlevleri 

Kent ormanlarının kent iklimini iyileĢtirme ve hava kalitesini yükseltme, su kaynaklarının 

kullanımı, döngüsü ve korunmasını düzenleme, toprak koruma, çöplük ve atık depolama 

alanlarını ıslah etme, biyolojik çeĢitliliği koruma gibi ekolojik iĢlevleri vardır: 

 

• Kent iklimini iyileĢtirme ve hava kalitesini yükseltme: Bitkilerin fotosentezle 

gerçekleĢtirdikleri doğal temizleme iĢlevinde kent ormanları büyük paya sahip olmakta, 

ayrıca oluĢturdukları orman havası, hava vitamini olarak isimlendirilen insan organizmasına 

yararlı özel karıĢımlar içermektedir (Ürgenç, 1998). Kent ormanları, kent çevresindeki 

kirletici kaynaklardan gelen partikül, toz ve aerosolleri yaprak yüzeyleri ile tutmak, absorbe 

etmek ve hava hareketlerini yavaĢlatarak yere düĢüĢlerini sağlamakta kentin havasının 

kirlenmesini önlemektedir. Kent ormanları, diğer kentsel yeĢil alanlarla birlikte yaptıkları 

transpirasyon vasıtasıyla kent havasının düĢük düzeylerdeki bağıl nemini yükseltmekte ve 

serinlik etkisi yaratmaktadır (Ata ve Dirik, 2004). 

 

• Su kaynaklarının kullanımı, döngüsü ve korunmasını düzenleme: Kent ormanları 

yağıĢlarla gelen suların kentler çevresindeki topraklara sızmasını kolaylaĢtırarak yüzeysel 

akıĢla ortaya çıkan kayıpları azaltmaktadır. Kent ormanları, atık suların yeterli arıtımdan 

geçirilmesi sonrasında tekrar doğaya kazandırılabileceği uygun ortamlardır. Böylece su 

kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde hem kent ormanlarının yetiĢme koĢullarını 

iyileĢtirmek, hem de kentler çevresindeki akiferlerin hidrolojik dengelerine katkı sağlamak 

mümkün olabilmektedir. 

 

• Toprak koruma: Kent ormanları, erozyon ve heyelan etkilerine karĢı toprağı koruma 

iĢlevine sahiptir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alan kentlerde ise rüzgâr erozyonunun 

yarattığı olumsuzlukların giderilmesine önemli katkılar sağlarlar.   

 

• Çöplük ve atık depolama alanlarını ıslah etme: ĠĢlevini tamamlayan, gaz çıkıĢı, 

fermantasyon vb. bakımından yeterli bir durağanlık düzeyine gelen çöplükler, yeniden doğaya 

kazandırılma çalıĢmalarına konu edilmektedir. Çöp depo alanları, sosyal değerleri bakımından 

özellikle gönüllü kuruluĢların katılımı da sağlanarak ağaçlandırılmakta ya da koĢullar uygun 

olduğunda rekreasyon alanlarına dönüĢtürülmektedir. Çevre kirliliğine yol açan ağır metaller 

vb kirleticiler, ağaçlar tarafından absorbe edilerek zararsız hale getirilmektedir. 

 

• Biyolojik çeĢitliliği koruma: IUCN tarafından yapılan araĢtırmalar, kentlerde uygun bir 

yeĢil alan Ģebekesinin oluĢturulmasının biyolojik çeĢitliliğin korunması ve geliĢtirilmesine 

hizmet ettiğini, kentleri çevreleyen yeĢil kuĢaklar ve lineer parklar gibi yeĢil kulvarların, aynı 

zamanda biyolojik kulvarlara dönüĢtüğünü ortaya koymuĢtur (Ata ve Dirik, 2004).   

  

3.4.2. Kent Ormanlarının Sosyal ĠĢlevleri 
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• Kent halkının sağlığına katkı sağlama: Psikolojik açıdan kent ormanlarının kent halkının 

ruh ve beden sağlığı üzerinde küçümsenmeyecek düzeyde olumlu etkileri vardır. Her Ģeyden 

önce insanlara kent ortamında doğa ile temas etme ve zamana ve de mevsimlere göre doğada 

oluĢan değiĢimleri gözlemleme olanağı vererek doğa ile bütünleĢmelerini sağlarlar. Daha 

önce de değinildiği gibi, kent havasının arıtımı ve oksijen oranını artırma gibi iĢlevleri, 

toplum sağlığına sundukları en önemli hizmetlerdendir. Kent ormanları, kent çevresindeki 

ulaĢım ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan gürültüyü önleyerek ya da azaltarak kent 

halkını gürültü kirliliğinden korumaktadır. Sık oluĢturulmuĢ 30m geniĢliğindeki bir 

plantasyon, gürültüyü koĢullara göre 5- 15 desibel düzeyinde azaltabilmektedir (Ata ve Dirik, 

2004). 

 

• Görsel güzellikler sunma: Kentler çevresindeki ormanlar estetik açıdan kentin katı ve 

keskin hatlı oluĢumlarını yumuĢatırlar, kontrast Ģekil ve tekstürler oluĢturarak ilginç ve 

etkileyici görünümler yaratırlar. Kentin yakın çevresindeki endüstriyel tesisler, hammadde 

kaynakları, çöplükler ve diğer görünümü arzu edilmeyen alanların sınırlanma ve kamufle 

edilmelerinde önemli görevler üstlenirler. Kent ormanları, özellikle kentin ana giriĢ ve 

çıkıĢlarındaki yolların etrafında oluĢturdukları yeĢil doku ile ziyaretçilerin kent hakkındaki ilk 

izlenimlerini olumlu yönde etkilemekte ve kente prestij kazandırmaktadır (Ata ve Dirik, 

2004). 

 

• Doğa ve çevre eğitimi için ortam oluĢturma: Kent ormanları git gide önem kazanan kent 

halkının çevre eğitimi ve çevre bilincinin arttırılmasında önemli roller üstlenmektedir. 

Özellikle geliĢmekte olan ülkelerin endüstrileĢmiĢ çoğu kentlerindeki, kent koruları, botanik 

bahçeleri, zoo bahçeleri ve arboretumlar gibi tesisler, kent halkının fauna ve florayı daha iyi 

tanımalarında, ekolojik dengedeki rollerini daha iyi kavramalarında önemli hizmetler 

vermektedir.  

 

• Rekreatif hizmetler verme: Kent ormanları, kent halkının açık hava rekreasyonu 

ihtiyaçlarını karĢılayabilmesi ve koĢu, yürüyüĢ gibi çeĢitli sportif aktiviteleri 

gerçekleĢtirebilmesi için oldukça elveriĢli ortamlardır (Ata ve Dirik, 2004). 

 

3.4.3. Kent Ormanlarının Ekonomik ĠĢlevleri 

• Endüstriyel ve yakacak odun hammaddesi sağlama: Kent ormanları, özellikle fakir ve 

geliĢmekte olan ülkelerin küçük kentlerindeki yakacak odun ihtiyacını %25-90 oranında 

karĢılayabilmektedir. Yapılan araĢtırmalar, fakir ülke ve bölge kentlerindeki insanların yıllık 

gelirlerinin ortalama % 30-40‟ını yakacak odun temini için harcamak durumunda olduklarını 

ortaya koymuĢtur.  

 

• Bitkisel besin maddesi sağlama: Kent ormanlarının btkisel besin sağlama iĢlevi kent tarımı 

boyutuyla hem geliĢmiĢ hem de geliĢmemiĢ ülkelerde git gide önem kazanan bir faaliyete 

dönüĢmüĢtür. GeliĢmekte olan ülke kentlerinde kentler çevresinde tesis edilen meyvelikler, 

ekolojik ve estetik iĢlevleri ile birlikte kent halkının bitkisel besin maddesi ihtiyaçlarını da 

karĢılamaktadır. Ayrıca kent içi alle tesislerinde meyve ağaçlarının kullanımında dikkat çekici 

artıĢlar gözlenmektedir (Ata ve Dirik, 2004). 

 

3.5.  Kent Ormanlarının Hukuki Çerçevesi. 

Ülkemizde kent ormanının yasal bir tanımı, kapsamı, statüsü, kent ormanı yönetiminde yetkili 

ve görevli idareler, kent ormanlarından yararlanma usul ve esasları konularının tam bir yanıtı 

yoktur (CoĢkun ve Velioğlu, 2004). Kent ormanları 6831 sayılı orman kanununa tabidir. 6831 

sayılı Orman Kanunun 1. maddesine göre; "tabii olarak yetiĢen veya emekle yetiĢtirilen ağaç 
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ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır." 6831 sayılı orman kanununda kent 

içindeki parklar, kent içi yollardaki ağaçlar ve dinlenme alanları, mezarlıklarda bulunan ağaç 

ve ağaççıklar orman dıĢında kalmaktadır. Orman kanununda kent ormanı tanımı 

yapılmamaktadır. Kent ormanlarının idaresi ve iĢletilmesi, kent ormanlarından yaralanma usul 

ve esasları, 6831 sayılı orman kanunun hükümlerine göre, hizmet üretimi ağırlıklı olarak 

yönetilip iĢletilmelidir. Kent ormanları, orman kanununun 23.- 24. (muhafaza -koruma),  ve 

25. maddeleri (milli parklar) kapsamında düĢünülmelidir. Hazine arazilerinde tesis edilen kent 

ormanlarının kullanma ve mülkiyet hakkı tesis eden kuruluĢa ait olup 6831 sayılı orman 

kanununa göre iĢletilir (Çok, 2005). 

 

3.6. Bursa Ġli’nin Orman Varlığı 

Bursa gerek orman varlığı, gerekse bu ormanların il geneline yayılıĢı bakımından en Ģanslı 

iller arasında yer almaktadır. 488.845 ha olan ormanlık alanlar il genelinin %45‟ini 

kaplamaktadır. Bu oran, dünya normlarının bir buçuk katı, Türkiye ortalamasının ise 

neredeyse iki katına yakındır. Bursa ormanlarının ana yayılıĢ alanı, kuzey batı Anadolu‟nun 

en yüksek dağı olan ve güney Marmara boyunca, doğu-batı istikametinde uzanan Uludağ‟dır. 

Ayrıca Bursa‟nın kuzey sınırlarını oluĢturan Samanlı Dağları ve orta kesimlerde yer alan 

Katırlı Dağları da önemli bir orman potansiyeline sahiptir (Demir, 2009).  

 

Bursa ormanlarını oluĢturan asli ağaç türleri, yayılıĢ alanları ve il orman alanına oranları 

aĢağıda verilmiĢtir (Demir, 2009); 

 
Tablo 2. Bursa ormanlarını oluĢturan asli ağaç türleri, yayılıĢ alanları ve il orman alanına oranları 

 

   AĞAÇ TÜRÜ 

 

YAYILIġ ALANI (Ha) 

 

YAYILIġ YÜZDESĠ(%) 

KIZILÇAM                 98.686,5                20,2 

KARAÇAM               120.485,5                24,6 

SARIÇAM                   1.351,5                  0,3 

GÖKNAR                   5.999,0                  1,2 

FISTIK ÇAMI                   4.366,2                  0,9 

SAHĠL ÇAMI                   5.793,5                  1,2 

KAYIN                104.681,3                21,4 

MEġE                143.041,4                29,3 

KAVAK                       169,5                  0,0 

KESTANE                       465,5                  0,1 

IHLAMUR                     3.805,0                  0,8 

TOPLAM                488.844,9               100,0 

  

3.7. Bursa Atatürk Kent Ormanı 

Uludağ masifinin kuzeybatı ucundaki Maltepe ve Misibeleni mevkiindeki tepeyi örten orman 

dokusu ile kaplı 120-300 m. yükseklikleri arasında bulunan alana, Bursa‟dan 6 km. lik bir 

yolla ulaĢılmaktadır. Alanın kuzeyi ve batısı özel mülkiyete sahip alanlarla çevrilidir ve bu 

sınırlar doğal bir hatta dayanmamaktadır. Ormanlık alanlarla çevrili olan güney ve doğu 

bölümler ise Nilüfer çayı ile sınırlanmaktadır. 

 

Alanın büyüklüğü 124 hektar olarak belirtilmiĢtir. 1/1.000 ölçekli haritadaki plan onay 

sınırları içerisinde kalan alan, poligonla alan belirlenmesi yöntemiyle ölçülmüĢ ve 140,62 

hektar geniĢliğinde olduğu tespit edilmiĢtir (Anonim, 2003). 

 

Atatürk Kent Ormanı; Maltepe ve Misibeleni mevkiindeki tepenin üzerinde bulunduğu doğu- 

batı uzantılı ana sırt ile bu sırtın yamaçlarını içine alır. Bu ana sırt, ikisi kuzeye ve dördü de 

güneye doğru akan kuru dereleri barındırır. Kuru dereler, kuzeyde ve güneyde Nilüfer çayına 
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doğru akarak bu çayla birleĢirler. Alanın güney ve doğu bölümü, Nilüfer çayı vadisinde 

konumlanır. Bu vadi içerisinde akarken, düz bir hattı takip etmeyen çay, oldukça güzel 

manzaralı koylar meydana getirir. Alanın güneybatı ucunda da menderesler çizerek, bir 

yarımada oluĢturur. Ana sırtın üzeri ile doğuda Nilüfer çayı kenarında düz ve düze yakın arazi 

parçaları bulunmasına rağmen yamaçlarda meyiller oldukça fazladır (ġekil 1). 

 

 
ġekil 1. Atatürk Kent Ormanı alan sınırı (Anonim a, 2009). 

 

Atatürk Kent Ormanı toprakları, yağıĢ miktarının topraktaki karbonatları yıkamaya yetmediği 

için genellikle kireçli ve hafif alkalen reaksiyon gösteren topraklar bulunmaktadır. Alanda, 

kumlu bünyeli topraklar hâkimdir (Anonim, 2003). 

 

Alan, ekolojik bölgeler içerisinde, Marmara geçiĢ bölgesinin “kuru orman (maki- kızılçam)” 

bölümü içerisinde yer almaktadır. Hâkim bitki örtüsünü Kızılçam(Pinus brutia) meĢcereleri 

oluĢturmaktadır. Orman örtüsünün kaldırıldığı yerlerde yaygın olarak maki florasına 

rastlanmaktadır. Bu türler arasında en yaygın olanları; akçakesme (Phillyrea latifolia), 

melengiç (Pistacia terebinthus), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), laden (Cistus creticus), 

funda (Erica arborea), kocayemiĢ (Arbutus andrachne), erguvan (Cercis siliquastrum), meĢe 

(Quercus sp.) dir. Dere kenarında ise; çınar (Platanus orientalis), söğüt (Salix sp.), böğürtlen 

(Rubus fruticosus) gibi yapraklı türler yer almaktadır. 

 

Atatürk Kent Ormanının 1/1.000 ölçekli geliĢme planı yapılırken, doğal kaynaklara zarar 

vermeyecek bir kapasitesinin belirlenmesine çalıĢılmıĢ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan taĢıma kapasitelerinden; B tipi sahalarda kullanılan 

250 kiĢi/ hektar yoğunluğu yerine, en düĢük yoğunluk olan genellikle çok kısıtlı sahalarda 

kullanılan 150 kiĢi/ hektar (kiĢi baĢına 66 m²) yoğunluğu bile kullanılmamıĢ, kiĢi baĢına 70 

m² alan düĢecek Ģekilde bir taĢıma kapasitesi esas alınarak, doğal kaynakların en üst seviyede 

korunduğu kullanım kararına ulaĢılmıĢtır (Anonim, 2003).  

 

Yapılan eğim analizleri sonucu, arazinin %0 - %20 eğim grubuna giren bölümlerinin 

kullanıma açılması planlanmıĢtır. Bu Ģekilde belirlenen piknik alanları, alandaki sırtın 

üzerinde konumlanmıĢtır. Alanın geri kalan bölümünü oluĢturan yamaçlar, çevredeki yerleĢim 

alanlarından bakıĢ açısı içerisinde kaldığından ve görsel peyzajın en önemli unsurlarını 

oluĢturduğu için de, yamaçlar tamamen koruma alına alınmıĢtır. 
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Sırt ortasından geçen 3 metre geniĢliğindeki yaya yolu;  yaya gezintileri, koĢu parkuru, bitki 

örtüsünü tanıtma, doğal kaynakları yerinde gösterip halkı bilinçlendirme amaçlarıyla 

kullanılacağı gibi, aynı zamanda çıkabilecek yangınlara müdahale amacıyla araçların 

ulaĢmasını sağlamak, koruma ve kurtarma hizmetlerini yürütmek acıyla planlamıĢtır 

(Anonim, 2003). 

 

Atatürk Kent Ormanı‟nın kaynak değerlerini: dominant türü oluĢturan kızılçam ormanlarıyla 

yer yer meĢe örtüsünden oluĢan bitki örtüsü ile orman ve dere vejetasyonunu bünyesinde 

barındırması, yaban hayatı, ovadan birden bire yükselen dağlık arazi topografyası ile doğu- 

batı yönlü ana vadinin oluĢturduğu jeomorfolojik yapısı, mikro klimatik özellikleri ile Atatürk 

Kent Ormanının yeĢil orman dokusunun görsel karakteristiği ve orman- dağ- çay peyzajları 

oluĢturmaktadır. Bu kaynak değerleri yanında; manzara seyir noktalarına, spor ve yürüyüĢ 

parkurlarına, piknik alanlarına sahip olmasıyla da, Bursa metropoliteni ve yakın çevresinin 

açık hava rekreasyon taleplerinin önemli bir bölümünü karĢılayabilecek potansiyele sahip bir 

alandır (Anonim, 2003). Alanda ayarıca tenis masaları, iki adet voleybol oyun alanı ile açık 

alan spor aletleri bulunmaktadır (Anonim b, 2009) 

. 

Atatürk Kent Ormanında, doğal ve rekreasyonel kaynak değerlerinin korunması, 

geliĢtirilmesi, devamlılığının ve bakımının sağlanması, hizmet ve yönetimin optimum 

seviyede yürütülmesi yanında, koruma-kullanma dengesi içerisinde kent halkının günübirlik 

kullanımlarına, doğal kaynakları tanıma ve öğrenme ihtiyaçlarına da cevap verebilmesi 

amaçlanmıĢtır (Anonim, 2009). 

Konijnendijk 2002 tarafından 16 Avrupa kentinde yürütülen karĢılaĢtırmalı bir araĢtırmada, 

kent ormanlarının merkeze uzaklığı 50 km ya da daha az olarak bildirilmektedir. Kent 

ormancılığında genel olarak belediyenin mülkiyet üzerinde rolü fazladır. Rekreasyon ve 

koruma asıl önemli konulardır. Odun üretimi ikincil plandadır (Oğuz, 2004). Bu açılardan 

incelendiğinde Atatürk Kent Ormanı‟nın diğer ülke kent ormanlarıyla genel olarak benzer 

özellikler taĢıdığı görülmekte, ancak odun üretimi vb. ekonomik iĢlevler yerine getirmediği 

görülmektedir. 

 

Orman Bakanlığı‟ndan 12 yıllığına Nilüfer Belediyesi‟ne devredilen ve 2007 yılı Mayıs 

ayında kullanıma açılan Atatürk Kent Ormanında kullanım yoğunluğunun giderek artması ve 

yeni ihtiyaçlar doğrultusunda, yapısal çalıĢmalar sürdürülmektedir (ġekil 2,3,4,5 ve 6) 

(Anonim, 2009).  

 

 
 ġekil 2. Atatürk Kent Ormanı‟nın kuzey yamaçlarından bir görünüm (Anonim, 2009) 
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ġekil 3. Seyir teraslarından bir görünüm (Anonim a 2009).          ġekil 4.  Yağmur barınağı (Anonim a 2009).    

 

                    

 
ġekil 5. Çocuk oyun alanından bir görünüm (Anonim a 2009).    ġekil 6.  SatıĢ büfesi (Anonim a 2009).    
 

Bursa BüyükĢehir Belediyesi 1/25 00 Ölçekli Nazım Ġmar Planı Revizyonu‟ndaki konumuna 

göre Bursa Atatürk Kent Ormanı kentsel yerleĢimin güneyinde yer almakta, korunması 

açısından nispeten avantajlı bir durumdadır. Kent ormanını doğudan ve güneyden 
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ağaçlandırılacak alanlar ve ormanlar kuĢatmaktadır. Bursa Atatürk Kent Ormanı ve sözü 

edilen komĢu alanlar sit alanı pozisyonundadır. Ormanı kuĢatan bu alanlar bölge parkı, tarım 

alanı gibi yeĢil alan kullanımları ile kenti de güneyden kuĢatmaktadır. AraĢtırma alanı 

kuzeyde farklı yoğunluktaki yerleĢim alanları ile komĢudur (Anonim c 2009). 

 

4. Sonuçlar 

Atatürk Kent Ormanı gibi doğal orman özelliği gösteren ve ekolojik yönden son derece 

yararlı iĢlevlere sahip alanların, sadece rekreasyonel kullanımdaki artıĢa bağlı olarak yaĢanan 

yoğunluğa cevap verebilmesi hedeflenmemeli, öncelikli olarak bu alanların korunması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmalıdır. Bu gibi alanların planlanması aĢamasında 

kentsel yeĢil alanların sürdürülebilir kullanımı üzerine araĢtırmalar ile yeni planlama araçları 

ve katılımcı yaklaĢımlar üzerine çalıĢmalar takip edilerek uzun vadeli plan kararları 

alınmalıdır. Bu anlamda yasal düzenlemelere de büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Kent 

ormanları da yasal statüye kavuĢturulmalı ve korunan alalar çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. 

 

Atatürk Kent Ormanı‟nda kullanım yoğunluğunun planlanandan fazla olması; piknik masası, 

oturma elemanları ile sıhhi yapıların özellikle bahar ve yaz ayları ile hafta sonu ve tatil 

günlerinde gerekli ihtiyacı karĢılayamaması, otoparkların yine bu sayılan günlerde yetersiz 

kalması gibi sorunlara yol açmaktadır. Orman‟da ayrıca; kullanımdaki yanlıĢlıklar ve 

özensizlikler nedeniyle küçük çapta yangınlar, özellikle yapısal elemanlarda tahribatlar, 

piknik sonrası bırakılan atık ve çöplerin yarattığı kirlikler gibi çevre bilinci eksikliğinin 

yarattığı bazı sorunlarda bulunmaktadır. Özellikle bu sorunların giderilmesi amacıyla çevre 

eğitimi programları geliĢtirilmeli ve halk çevrenin korunması konusunda bilinçlendirilmelidir.  

 

Kentin güney kısmında yer alan araĢtırma alanının kendisi ve aynı zamanda içerisinde 

bulunduğu yeĢil alan sistemi, komĢu olunan kentsel geliĢimin baskılarından mutlak olarak 

korunmalıdır.  
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Doğu Ladini (Picea orientalis) Odununun Adsorpsiyon Özellikleri
(1)
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3
, Tutku ÜÇÜNCÜ

 

 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 61080 Trabzon 

 
Özet 

Uygulamada, kurutulan odunlar kullanımdan önce dıĢ iklim koĢullarında belirli bir süre beklediğinden, 

odun rutubetinde artıĢ meydana gelmektedir. Bu bakımdan, kurutularak kullanılacak odunun 

kullanımına değin geçen süreçte bulunduğu iklim koĢulları etkisinde rutubet alma eğilimi zamanın 

fonksiyonu olarak belirlenmelidir. 

 

Bu çalıĢmada, tam kuru ağırlığa kadar kurutulmuĢ Doğu ladini (Picea orientalis) odununun 12.5 mm, 

25 mm, 37.5 mm ve 50 mm kalınlıktaki örneklerinin % 8, % 12 ve % 16 denge rutubetine sahip sabit 

iklim koĢullarında adsorpsiyon özellikleri belirlenmiĢtir. 

 

Odun rutubetinin belirlenmesinde Fourier denklemi kullanılmıĢ ve adsorpsiyon halinde Fourier 

denklem sabitleri belirlenmiĢtir. Sonuç rutubetine ulaĢma hızı üzerinde enine kesitin anlamlı bir etkisi 

olmamıĢ, kalınlığın ve ortam denge rutubetinin etkili olduğu görülmüĢtür. 

 

Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon, Doğu ladini 

 

Abstract 

In practice, wood moisture content increase because dried wood is stayed in certain period in external 

climatic condition before use. In this regard, humidity tendency of dried wood is determined as a 

function of time which passed in process of wood waiting for use. 

 

In this study, the adsorption features of fully dried oriental spruce samples whose thicknesses are 12.5 

mm, 25 mm, 37.5 mm and 50 mm were determined at stable climate conditions with 8%, 12% and 

16% equilibrium moisture content, respectively. 

 

Fourier equation was used to determine the wood moisture content and Fourier equation constant was 

determined. It is determined that thickness and moisture balance of the environment have significant 

affect but transversal section has not on the time of latest moisture content. 

 

Keywords: Adsorption, Oriental spruce 

 

1. GiriĢ 

Higroskopik yapıdaki odun, bulunduğu ortamın iklim koĢullarının etkisiyle çevresindeki 

havadan rutubet alarak veya çevresindeki havaya rutubet vererek belirli bir rutubet miktarında 

dengeye ulaĢmaktadır. Odunun, çevresindeki havaya rutubet vererek higroskopik denge 

meydana gelinceye kadar kuruması olayına desorpsiyon, nemli ortamda bırakılan odunun 

havadan rutubet alarak higroskopik dengeye ulaĢması olayına da adsorpsiyon denir (Bozkurt 

ve Göker, 1987; Kurtoğlu, 1984; Wu, 2003). 

 

Anizotropik özellikteki odun rutubet alıĢ veriĢi sırasında boyutlarını üç ayrı anatomik yönde 

farklı miktarda değiĢtirmektedir. Kullanım yerinde odunun anatomik yönlerine bağlı olarak 

farklı miktarlarda boyut değiĢtirmesi kullanım bakımından önemli Ģekil bozukluklarına yol 

açmakta ve kullanım değerini düĢürmektedir (Kolman and Cote, 1968). 

 

                                                 
(1)

 Bu araĢtırma KTÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiĢtir. 
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Newby and Brennan (1990) 300 mm x 100 mm x 30 mm boyutlarındaki odun örneklerinin dıĢ 

çevre koĢullarında rutubet değiĢimlerini inceleyerek, rutubet alıĢveriĢinin önlenmesi için 

mobilyaların tamamen PVC ile kaplanmasını önermiĢtir. Bir baĢka araĢtırmada, % 8.5 denge 

rutubetinin sağlandığı ortamda klimatize edilen 450 mm x 150 mm boyutlarında 13, 25 ve 50 

mm kalınlıktaki Kayın ve Sarıçam odunlarının % 18 denge rutubeti koĢullarında denge 

rutubetine ulaĢma süreleri belirlenmiĢtir. Bu deneme sonuçlarının aksine, Belçika‟da yapılan 

60 mm x 20 mm x 20 mm boyutlu odun örneklerine iliĢkin bir araĢtırmada % 12 denge 

rutubeti iklim koĢullarında denge rutubetine ulaĢma süreleri bakımından Çam odununun 

Kayın odununa göre denge rutubetine daha hızlı ulaĢtığı, histerez etkisinin bu odun örneğinde 

daha düĢük olduğu görülmüĢtür. Bilinga ve Dozie gibi tropik odunların daha düĢük rutubet 

oranlarında dengeye ulaĢtığı ve rutubet alma hızlarının Avrupa odunlarından daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir (Villière, 1966). Histerez etkisinin incelendiği bir araĢtırmada Çam 

odununun adsorpsiyon halindeki rutubet ortalamasının desorpsiyon halindeki rutubet 

ortalamasına oranı 0.79 olarak belirlenmiĢtir (Wiedenbeck et all., 1990). 

 

Tam kuru Ceviz odununun 300 mm x 100 mm boyutlarında, 12.5 mm, 25 mm ve 50 mm 

kalınlıktaki örnekleri üzerinde üç farklı denge rutubeti miktarında yapılan denemelerde 

ortalama histerez katsayısı (a) 0.784, rutubet değiĢim hızı sabiti (b) 0.108 olarak bulunmuĢtur. 

(Üçüncü ve diğ., 2005).   

 

Tam kuru Doğu kayını odununun 12.5 mm, 25 mm ve 50 mm kalınlıktaki örnekleri üzerinde 

üç farklı denge rutubeti miktarında yapılan denemelerde ortalama histerez katsayısı (a) 0.764 

ve rutubet değiĢim hızı (b) 0.138 olarak bulunmuĢtur (Üçüncü, 2007).   

 

Tam kuru Okaliptus odununun 12.5 mm, 25 mm ve 50 mm kalınlıktaki örnekleri üzerinde üç 

farklı denge rutubeti miktarında yapılan denemelerde ortalama histerez katsayısı (a) 0.808 ve 

rutubet değiĢim hızı sabiti (b) 0.108 olarak bulunmuĢtur (Üçüncü ve diğ., 2010).   

 

Kurutulan odun, kullanıma kadar belirli bir süre beklemektedir. Bu süreçte kurutulmuĢ odun 

bulunduğu ortam iklim koĢullarının etkisiyle kullanım yeri iklim koĢullarının gerektirdiği 

denge rutubetinden daha yüksek rutubet değerlerine kadar rutubet alabilmektedir. Bu sorunun 

çözümü için odunun rutubet yalıtımını sağlayacak biçimde ambalajlanması mümkün olmakla 

birlikte, bu uygulama önemli iĢçilik masraflarına yol açmaktadır. Kurutularak kullanılacak 

odunun kullanımına değin geçen süreçte bulunduğu iklim koĢulları etkisinde rutubet alma 

eğiliminin zamanın fonksiyonu olarak belirlenmesi uygulamada önem taĢıyan bir durumdur.  

 

Bu çalıĢmada, tam kuru ağırlığa kadar kurutulmuĢ 12.5 mm, 25 mm, 37.5 mm ve 50 mm 

kalınlıktaki Doğu ladini (Picea orientalis) odunu örnekleri % 8, % 12 ve % 16 denge rutubeti 

sağlanan klimatik ortamda bekletilerek adsorpsiyon özellikleri belirlenmiĢtir. 

 
2. Materyal ve Yöntem 

 
2.1 Materyal 

AraĢtırmada kullanılan odun örnekleri Trabzon Maçka Orman ĠĢletme Müdürlüğünden temin 

edilen Doğu ladini (DL) odunlarından hazırlanmıĢtır. AraĢtırmada örnek seçimi TS 2470 

(1976), rutubet miktarı tayini TS 2471 (1976) ve birim hacim ağırlığı (yoğunluk) tayini TS 

2472 (1976)‟ye göre yapılmıĢtır. Doğu ladini odun örneklerinin tam kuru yoğunluğu 0,405 

g/cm
3
 olarak belirlenmiĢtir.   
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Odun örneklerinin geniĢliği 100 mm, uzunluğu 300 mm olup, örneklere iliĢkin diğer 

özellikler Tablo 1‟de, deney planı Tablo 2‟de verilmiĢtir.  

 
Tablo 1. Örnek tipleri ve özellikleri  

Örnek tipi Kalınlık 

(mm) 

Difüzyon 

yönü 

Örnek sayısı 

12.5T 12.5 Teğet 8 

12.5R 12.5 Radyal 8 

25T 25 Teğet 8 

25R 25 Radyal 8 

37.5T 37.5 Teğet 8 

37.5R 37.5 Radyal 8 

50T 50 Teğet 8 

50R 50 Radyal 8 

 
Tablo 2. Deney planı 

Deneme no 
Ġklim koĢulları 

Örnek sayısı 
T (

0
C) Φ (%) DRM (%) 

D1 20 42 8 64 

D2 20 65 12 64 

D3 20 78 16 64 

 
Doğu ladini odun örnekleri üç gruba ayrılmıĢ, kurutma dolabında tam kuru ağırlığa kadar 

kurutularak  % 8, % 12 ve % 16 denge rutubetinin sağlandığı klima dolabında bekletilmiĢtir. 

Kısa odun örneklerinin boyuna yöndeki rutubet akıĢını yavaĢlatmak için enine kesitlere 

parafin sürülmüĢtür. Odun örneklerinin gövde odunundan alındığı yerler ve enine kesitleri 

ġekil 1‟de gösterilmiĢtir. Difüzyon yönlerinin radyal örnekte radyal yönde (R), teğet örnekte 

ise teğet yönde (T) olduğu varsayılmıĢtır. 

 

 
 

ġekil 1. Teğet ve radyal odun örnekleri kesim planı 

 
2.2 Yöntem 

Denemeler % 8, % 12 ve % 16 denge rutubeti için üç aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney 

örnekleri kurutma dolabında tam kuru ağırlığa kadar kurutularak tam kuru ağırlıkları )( 0M  

belirlenmiĢ ve klima dolabında belirlenen sabit iklim koĢullarında bekletilmiĢtir. Odun 

örneklerinin zamanın fonksiyonu olarak rutubetli ağırlıkları )( rM  günlük tartılarla 

belirlenmiĢtir. Odunun günlük rutubet oranı 
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0

0

M

MM
W r          (1) 

 

eĢitliği ile hesaplanmıĢtır.  

 

Denge rutubeti, sıcaklık ve bağıl nemin fonksiyonu olarak düzenlenmiĢ desorpsiyon halindeki 

higroskopik denge rutubeti grafiğinden alınmıĢtır (Villière, 1966). 

 

Sabit iklim koĢullarında bekleyen odun örneklerinin belirli bir andaki rutubet miktarı Fourier 
kanunundan yararlanılarak  

 

 
bt

t eWW  0         (2) 

 

eĢitliği ile tanımlanmıĢtır (Dağsöz, 1977; Goswami et all., 1991; Sodha et all., 1985; Olgun ve 

Rzayev, 2000). Burada; t  adsorpsiyon zamanı (saat), tW  t anındaki rutubeti (%), 0W  

baĢlangıç rutubetini (%),  b  adsorpsiyon hızı sabitini göstermektedir. (2) denkleminden 

yararlanılarak adsorpsiyon halinde zamanın fonksiyonu olarak odun rutubetini belirten 

 

   aDRMeaDRMWW
e

bt

t 


0

0


    (3) 

 

denklemi elde edilmiĢtir. Burada; DRM desorpsiyon halinde odun denge rutubeti miktarını 

(%), 0  tam kuru odun yoğunluğunu (g/cm
3
), e  odun kalınlığını (mm), a  adsorpsiyon 

katsayısını göstermektedir. Adsorpsiyon katsayısı, adsorpsiyon halinde ortalama odun 

rutubetinin desorpsiyon halindeki ortalama odun rutubetine oranı olup,  

 

 
DRM

W
a s          (4) 

 

olarak tanımlanmıĢtır. Burada, sW  adsorpsiyon halinde deneme sonunda odunun ulaĢtığı 

ortalama sonuç denge rutubetini ifade etmektedir.  

 

Kurutularak kullanılacak odunların dıĢ ortam iklim koĢullarında bekletilmesi halinde rutubet 

değiĢiminin belirlenmesini sağlayacak ve uygulamada kullanılabilecek a  ve b  katsayıları 

belirlenmiĢtir. b  katsayıları teğet ve radyal kesitli odun örnekleri için denemelerde ayrı ayrı 

belirlenen bt  ve br  katsayılarının ortalaması alınarak hesaplanmıĢtır. 

 

Adsorpsiyon hızının hesaplanmasında 

 

)/(%1 gün
t

WW
U tt

t


        (5) 

 

eĢitliğinden yararlanılmıĢtır (Khazaei, 2008). Burada, tW   t  anındaki (gün) odun rutubetini, 

1tW  1t  anındaki (gün) odun rutubetini ifade etmektedir. 
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Kesit, kalınlık ve denge rutubetinin odun rutubeti, odun sonuç rutubeti ve odunun sonuç 

rutubetine ulaĢma süresi üzerine etkileri SPSS paket programı ile değerlendirilerek farklılıklar 

belirlenmiĢtir. Enine kesit, kalınlık, sonuç denge rutubeti ve sonuç denge rutubetine ulaĢma 

süreleri arasındaki fark varyans analizi ile test edilmiĢ, farklılık yaratan faktörler Post Hoc 

(Duncan)  Testi ile belirlenmiĢtir. 

 

3. Bulgular  

AraĢtırmada % 8 (20 
0
C, % 42), % 12 (20 

0
C, % 65) ve % 16 (20 

0
C, % 78) denge rutubetinin 

sağlandığı sabit iklim koĢullarında Doğu ladini odunlarının 12.5 mm, 25 mm, 37.5 mm ve 50 

mm kalınlıkta teğet ve radyal örneklerinin rutubetindeki değiĢim zamanın fonksiyonu olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

Farklı denge rutubeti iklim koĢullarında farklı kalınlık ve kesite sahip Doğu ladini (DL) odun 

örneklerinin ulaĢtıkları sonuç rutubeti değerleri ile sonuç rutubetine ulaĢma süreleri Tablo 

3‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo 3. Doğu ladini odun örneklerinin ulaĢtığı sonuç rutubeti ve sonuç rutubetine ulaĢma süreleri 

% 8, % 12 ve % 16 sabit denge rutubeti koĢullarında Doğu ladini odununun çeĢitli kalınlık ve kesitlere 

sahip örneklerinin rutubet değiĢimi zamanın fonksiyonu olarak ġekil 2–4‟de gösterilmiĢtir.  

 

Odun 

örneği 

Denge rutubeti (%) 

8 12 16 

Ws (%) Z(gün) Ws (%) Z(gün) Ws (%) Z(gün) 

DL-D12.5T 6.77 14 10.20 14 13.60 15 

DL-D12.5R 6.78 13 10.20 13 13.59 14 

DL-D25T 6.75 25 10.22 25 13.60 27 

DL-D25R 6.75 23 10.22 23 13.61 25 

DL-D37.5T 6.76 35 10.20 37 13.60 38 

DL-D37.5R 6.77 33 10.20 34 13.60 36 

DL-D50T 6.79 45 10.21 46 13.62 48 

DL-D50R 6.78 42 10.22 43 13.61 45 

DL-D12.5 6.75 13 10.20 14 13.60 15 

DL-D25 6.75 24 10.22 25 13.61 27 

DL-D37.5 6.76 33 10.20 37 13.60 37 

DL-D50 6.79 45 10.22 46 13.62 48 

 

 
Doğu ladini / DRM = % 8 / Kesit ve Kalınlık
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ġekil 2. DRM = % 8 için odun rutubetinin adsorpsiyon halinde kesit ve kalınlığa göre değiĢimi 
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Doğu ladini / DRM = % 12 / Kalınlık ve Kesit
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ġekil 3. DRM = % 12 için odun rutubetinin adsorpsiyon halinde kesit ve kalınlığa göre değiĢimi 

 

Doğu ladini / DRM = % 16 / Kalınlık ve Kesit
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ġekil 4. DRM = % 16 için odun rutubetinin adsorpsiyon halinde kesit ve kalınlığa göre değiĢimi 

 

Doğu ladini odununun adsorpsiyon hızları odun kalınlıklarına bağlı olarak hesaplanmıĢ ve 

zamanın fonksiyonu olarak farklı denge rutubeti değerleri için ġekil 8– 10‟da gösterilmiĢtir. 

Kalınlık ve denge rutubeti adsorpsiyon hızı üzerinde etkili olup, artan denge rutubeti ve 

azalan kalınlıkla birlikte adsorpsiyon hızı artmaktadır.   

 

Doğu ladini / DRM = % 8

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Süre (Gün)

A
d

so
rp

si
y

o
n

 h
ız

ı 
U

t 
(%

 /
 G

ü
n

)

DL12.5 DL25 DL37.5 DL50

 
ġekil 8. DRM = % 8 için odunun adsorpsiyon hızı 
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Doğu ladini / DRM = % 12
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ġekil 9. DRM = % 12 için odunun adsorpsiyon hızı 

 
Doğu ladini / DRM = % 16
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ġekil 10. DRM = % 16 için odunun adsorpsiyon hızı 

 

Doğu ladini odunu örneklerinin, hizterez etkisi ile adsorpsiyon halinde desorpsiyon halindeki 

denge rutubetine ulaĢmadıkları görülmektedir. Histerez katsayısı olarak ifade edilen 

adsorpsiyon halindeki rutubet ortalamasının desorpsiyon halindeki rutubet ortalamasına oranı 

0.849 olarak belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde rutubet değiĢim hızı ortalaması da 0.096 olarak 

bulunmuĢtur. 

 
Tam kuru hale kadar kurutulmuĢ Doğu ladini odunları bulunduğu ortamın denge rutubetine 

bağlı olarak 

 

 DRMWs 849.0        (6) 

 
değerinde dengeye ulaĢmaktadır. Benzer Ģekilde, adsorpsiyon hali için elde edilen Fourier 

denklemi, belirlenen katsayılar dikkate alınarak aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 DRMeDRMWW
e

t

t 849.0)849.0( 0

096.0

0 



  (7) 

 
Yapılan varyans analizi, Doğu ladini odunu örneklerinin sabit iklim koĢullarında ulaĢtıkları 

rutubet miktarı üzerinde kesit ve kalınlığın % 95 güvenle anlamlı bir etkisinin bulunmadığını 

göstermiĢtir. 
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Doğu ladini odun örneklerinin sonuç rutubetleri üzerinde denge rutubeti miktarının anlamlı 

etkisinin olduğu, her denge rutubetine karĢılık gelen sonuç rutubetinin ayrı bir grup 

oluĢturduğu görülmüĢtür. 

Adsorpsiyon halinde odun rutubeti, sonuç denge rutubeti ve sonuç denge rutubetine ulaĢma 

süreleri üzerinde kalınlık, kesit ve ortam denge rutubetinin etkileri aĢağıdaki gibidir: 

 

Odun rutubeti; 

 Kesitin odun rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢtır. 

 Kalınlığın odun rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢtır. 

 Denge rutubetinin odun rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmuĢ, her 

denge rutubeti halinde odun rutubetleri arasında farkın olduğu görülmüĢtür. 

 

Odun sonuç rutubeti; 

 Kesitin odun sonuç rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢtır. Aynı 

denge rutubeti ve kalınlıktaki odun örneklerinin sonuç denge rutubetleri aynı grupta yer 

almıĢtır. 

 Kalınlığın odun sonuç rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢ, aynı 

denge rutubetinde her kalınlık grubuna ait odun sonuç rutubeti değerleri bir grup 

oluĢturmuĢtur. 

 Denge rutubetinin odun sonuç rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmuĢ, 

aynı kalınlıkta her denge rutubeti halindeki sonuç rutubeti değerleri ayrı birer grupta yer 

almıĢtır. 

 

Sonuç rutubetine ulaĢma süreleri; 

 Kesitin sonuç rutubetine ulaĢma süresi üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢ, 

aynı kalınlık ve denge rutubetinde farklı kesite ait sonuç rutubeti değerleri aynı grupta 

yer almıĢtır. 

 Kalınlığın sonuç rutubetine ulaĢma süresi üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı 

bulunmuĢ, aynı denge rutubetinde farklı kalınlıktaki odun sonuç rutubetlerinin farklı 

gruplarda yer aldığı görülmüĢtür. 

 Denge rutubetinin sonuç rutubeti üzerine etkisi % 95 güvenle anlamlı bulunmamıĢ, aynı 

kalınlıklarda farklı denge rutubeti koĢullarında odun sonuç rutubetleri aynı grupta yer 

almıĢtır. 

 

4. Sonuçlar ve TartıĢma 

Odunun ulaĢtığı sonuç denge rutubeti, bu rutubete ulaĢma süreleri ve kalınlığın bu faktörler 

üzerindeki etkileri bakımından literatür sonuçları ile önemli düzeyde uyum sağlamıĢtır. 

AraĢtırmada bulunan katsayılarla literatür bulguları arasında olduğu gibi, sonuç denge 

rutubeti değerleri ve sonuç denge rutubetine ulaĢma süreleri arasında da literatür sonuçları ile 

uyum vardır (Wiedenbeck et all., 1990; Villière, 1966; Üçüncü, 2007). Teğet ve radyal 

odunların sonuç rutubetleri arasında küçük farklar olmakla birlikte, bu fark kalınlık ve ortam 

denge rutubeti arttıkça artıĢ göstermiĢtir. Bununla birlikte, kesitin odun rutubeti, sonuç denge 

rutubeti ve sonuç denge rutubetine ulaĢma süresi üzerine etkisinin % 95 güvenle anlamlı 

olmadığı görülmüĢtür. Buna göre, uygulamada adsorpsiyon halindeki odun rutubeti odun 

kesiti dikkate alınmaksızın değerlendirilebilir.  Odun özelliklerinden kalınlığın odunun sonuç 

rutubetine ulaĢma süreleri üzerinde etkili olduğu görülmüĢtür. Buna göre, odun özellikleri 

belirgin olmak üzere, araĢtırma sonucunda belirlenen a ve b katsayıları yardımıyla, kurutulan 

odunların bekletildikleri ortamda ulaĢacakları rutubet miktarı zamanın fonksiyonu olarak 

belirlenebilir.  
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Kullanım yeri iklim koĢullarına uygun denge rutubetine kadar kurutulan odunların kullanım 

aĢamasına kadar beklemesi halinde ambalajlama iĢlemi yapılmıyorsa, bekletme ortamının 

iklim koĢulları belirlenerek odunun ulaĢacağı rutubet miktarı zamanın fonksiyonu olarak 

belirlenmeli ve kontrol edilmelidir. Böylece, odunun kullanım yeri iklim koĢullarına uygun 

olmayan daha yüksek derecede bir rutubete ulaĢması önlenebilir. 
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Özet 

Sosyal/toplumsal, ekolojik, kültürel/ruhsal çeĢitliğin ürünü olan ekoköyler; kendi kendine yeten, 

canlılar ve doğayla uyumlu, dayanıĢma prensibine dayalı, sade bir yaĢam tarzını sağlayan ekolojik 

köylerdir. Ekoturizm de çevreyi korumayı ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karĢı duyarlı 

olan bir turizm çeĢidi olduğundan ekoköyler‟in ekoturizme çok büyük bir katkısı olduğu net bir 

Ģekilde ortaya çıkmaktadır. 

 

Dünya‟da 1960‟lardan beri gündemde olan ekoköyler, basit, doğal, paylaĢımcı, alternatif bir yaĢam 

biçimi olarak benimsenmiĢtir. Ġskoçya‟da Findhorn dünyanın ilk ekoköyü, Avustralya‟da Crystal 

Waters en iyi uygulama örneği olarak bilinmektedir. Ekoköy kavramı Türkiye‟de de yavaĢ yavaĢ 

ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Ülkemizde, dünya üzerindeki ekoköyleri buluĢturan; Ankara‟da GüneĢ-

Köy, Ġzmir‟de Eko Foça, Antalya‟da Hermes Projesi, Çanakkale ve Menemen‟deki Ġmece Evi olmak 

üzere Küresel Ekoköy Ağı‟na üye ekolojik yerleĢimler bulunmaktadır. Dünya standartlarında 

oluĢturulan ekolojik köylerin artırılması Ekoturizme önemli bir katkısı sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, turizm, ekoköy, ekoloji 

 

Contribution of Ecological Villages to Ecotourism 

 

Abstract  

 

Ecological villages are the settlements which are the products of social, ecological, cultural, and 

psychological diversity and can supply a simple life style based on sharing and compatible with other 

self feeding living things and nature. Contribution of eco-villages can clearly be seen when considered 

the fact that ecotourism is based on environmental protection and welfare of locals and sensitive to 

natural areas.  

 

Eco villages having been on the agenda since 1960s are adopted to be a simple, natural, sharing and 

alternative life style. Findhorn in Scotland is known to be the first eco-village in the world, while the 

Crystal Waters in Australia is the best practice example. In Turkey, the concept of eco-village is 

gradually known by Turkish people. There are good examples of ecovillages in Turkey, which are 

members of eco village network such as GüneĢ-Köy in Ankara, Eko Foça in Ġzmir, Hermes Project in 

Antalya, Ġmece house in Çanakkale and Menemen. Ecological villages meeting certain universal 

standards may contribute to the development of ecotourism worldwide.  

 

Keywords; Ecotourism, tourism, eco-village, ecology  

 

1.GiriĢ 
Çevre sorunlarının gün geçtikçe artması, havanın, toprağın suyun kirlenmesi, kentlerin 

yaĢanabilir mekan olmaktan uzaklaĢması sağlık sorunlarının artıĢına ve psikolojik dengesi 

bozuk, asosyal insanların çoğalmasına neden olmaktadır. Bu tür olumsuzluklar, insanları 
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kentsel mekanlardan koparıp kırsal mekanlara, doğayla iç içe olan sağlıklı yaĢam alanlarına 

sürüklemektedir.  

 

Wight (1993) Ekoturizmi yerel halkın bütünlüğüne saygı duyarken ekosistemin korunmasına 

katkıda bulunan aydınlatıcı, bilgilendirici doğa seyahati olarak tanımlamaktadır (Erdoğan, 

2003). Higman and Carr (2002) ekoturizmin temel özelliklerini; doğa tabanlı, ekolojik olarak 

sürdürebilir, çevresel açıdan eğitici Ģeklinde ifade etmiĢtir. Kahraman ve Türkay (2004) 

ekoturizmin uygulanmasına yönelik saptanan ilkelerden birinin; çevreye uyumlu olması, 

doğal ve geleneksel sosyo-kültürel yaĢamla iç içe geçmesi, yöresel bitki örtüsünü ve doğal 

yaĢamı koruyan turizm alt yapı yatırımlarının gerçekleĢtirilmesi olduğunu belirtmiĢtir 

(AhiĢapoğlu ve Çeltek, 2006). 

 

Ekoturizm açısından yapılan tüm tanımlarda çevreye duyarlılık, doğayı koruma ve 

sürdürebilirlilik, çevreye ve doğaya uyum, sosyo-kültürel yaĢamla iç içe olma özelliklerinin 

bulunması gerektiği anlaĢılmaktadır. Ekoköyler de tüm bu özellikleri barındıran ve aynı 

amaçlar için oluĢturulmuĢ yerleĢimlerdir. 

 

Oldukça yeni bir kavram olan ekolojik turizm (ekoturizm), alternatif tatil seçeneklerinin 

uluslar arası alanda “çevreye zarar vermeden ondan yararlanma yöntemlerinin geliĢtirilmesi 

ve yerli halkların kültürlerini yok etmeden, turizm faaliyetlerinden fayda sağlamaları” 

Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu yeni eğilim son 10 yıldır turizm endüstrisinin en hızlı büyüyen 

parçalarından biri olarak kabul edilmektedir. BeĢ yıldızlı otel ve tatil köyü tatil anlayıĢı yavaĢ 

yavaĢ yerini insanların el değmemiĢ doğal alanlarda, toprakla, suyla birebir temas halinde 

yaĢayacakları, üretimi ve sosyal dayanıĢmayı teĢvik eden ekoköy ve ekolojik yaĢam çiftliği 

gibi sürdürülebilir yaĢam alanlarına bırakmaktadır (Anonim, 2010) 

Ġnsanların doğanın içinde, çevreye zarar vermeden, ekolojik dengeyi mümkün olduğunca 

bozmadan, sosyal bir çevre içinde yaĢama arzuları ekolojik temelli olan ekoturizm 

faaliyetlerini gerçekleĢtirmek amacıyla geçici bir süre için dağ, yayla gibi alanlara seyahat 

etmeleri veya iĢi daha da ileriye götürüp eko-köy (ekolojik köy) yaĢantısını tercih etmelerine 

neden olmaktadır. 

 

Eko-yerleĢimler üç gruba ayrılmaktadır. Birincisi; güneĢ ve rüzgar gibi önemli enerji 

kaynakları kullanan, tarım alanlarında yer alan, tarımsal üretimi yapan, kırsal yaĢantının 

hakim olduğu köy yerleĢimleridir. Ġkincisi; yoğun kent yerleĢimleri içinde yer alan eko-

bloklardır. Üçüncüsü ise bu iki grubun karıĢımı olan eko-köylerdir. Eko-köyler, Ģehir 

merkezinin dıĢında veya banliyö adı verilen kent kenarında yer alan mahallelerde 

kümeleĢmiĢlerdir (Wiberg, 1998).  

 

Binlerce yıldır, insanlar doğa ile iç içe ve sosyal dayanıĢma üzerine kurulu topluluklar halinde 

yaĢamıĢtır. Dünya üzerinde eskiden kalma yerel tabanlı yerleĢimlerin kalmadığı yerlerde, eko-

köyler bilinçli olarak kurulmaktadır. Bu sayede, insanlar yeniden doğa ile iç içe topluluklar 

oluĢturarak, tüm canlıların gelecekte de sağlıklı bir Ģekilde var olmasını hedefleyen bir yaĢam 

tarzı seçmektedirler (Anonim, 2011a). 

 

Ekoköy Avrupa‟da hem yeni, hem de eski bir olgudur. Tarihi süreç içerisinde ekoköyler 

teknik sistemlerden ve dıĢ ortamdan bağımsız, doğa ile uyumlu yerleĢimlerdi. Teknolojideki 

ilerlemelerle çağdaĢ eko-köyler planlanmaktadır. Ekoköyler Ġsveç‟te popülerliğini sağlamıĢtır. 

Günümüze kadar eko-köyler kırsal alanlarda yer alırdı. Yeni yapılan eko-köy yerleĢimleri 

kent merkezinin civarında yer almaktadır (Wiberg, 1998).  
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Ekoköylerin oluĢmasına neden olan faktörler arasında, dayanıĢma üzerine kurulu 

sosyal/kültürel yapıların çökmesi ve yerküremizde giderek çoğalan zararlı çevre uygulamaları 

sayılabilir. Ekoköyler, kendi kendine yeten, tatmin edici bir yaĢam tarzı sürdürmeyi isteyen, 

birbiriyle, tüm canlılarla ve yerküreyle uyum halinde yaĢamaya çalıĢan, kentli veya kırsal 

toplum insanlarından oluĢur. Ekoköylerde bio-alanlar içinde yiyecek yetiĢtirilmekte, organik 

yiyecek üretimi desteklenmekte, evler yerel malzemelerden yapılmakta, köy bazlı 

yenilenebilen enerji sistemleri kullanılmakta, biyolojik çeĢitlilik korunmakta, düzgün enerji 

ve atık yönetimi ile toprak, hava ve su temiz tutulmaktadır (Anonim, 2011a). 

 

Ekoköyde önemli bir konu sosyal yaĢamdır. Günlük yaĢamın ortak sorumluluğu ve teknik 

altyapının bakımı, iyi bir sosyal organizasyonu gerektirir. Bir ekoköy, iĢ birliği ortaklığı kabul 

edilerek kiralanır veya yönetimle bağlantılı her hangi bir sistem tarafından yönetilir. Binalar, 

zeminler ve alt yapı merkezi geri dönüĢümle mümkün olduğunca bağlantılı olabilecek teknik 

destek sistemiyle tasarlanır. Evlerde kullanılan enerji yenilenebilir kaynaklar tarafından 

üretilir ve oldukça etkilidir. Ekoköylerde kullanılan veya getirilen yiyecekler, materyaller 

kullanılır ve atıklar yok edilir veya geri dönüĢümü sağlanarak, çevre ve insan sağlığı için risk 

faktörü engellenir (Wiberg, 1998).  

 

Ekoköy, uluslar arası sürdürülebilir insan yerleĢim alanlarının kurulması amacıyla öngörülen 

bir anahtar kelimedir. Japonya‟da bir grup 1996 yılında sonuçlanan 5 yıllık bir durum 

çalıĢması süresince kırsal alanların teĢvik edilmesini sağlamak amacıyla ekoköy kavramı 

üzerine çalıĢma yapmıĢlardır. Bir ekoköy, hem üretim ekonomisinin hem de yarı doğal çevre 

koruma teknolojinin desteği ile içinde kendi kendine yeten alanlar olarak tanımlanır 

(Takeuchi et al.,1998). 

 

Ekoköy kavramı içinde ekosistem, bir köy içindeki elemanlar arasında ve elemanların 

çevreleri ile olan iliĢkilerini oluĢturan bir sistemdir. Bir ekoköyde kentsel alanlarda 

oluĢturulamayan geliĢmiĢ olanaklar ile güncel altyapı tesisleri oluĢturulabilir. Altyapı 

tesislerin oluĢturulmasında bölgesel kaynaklar kullanılır. Serinletme ve ısıtma sistemi 

bölgesel kaynaklar ile uyumludur. GüneĢ ıĢığını engellemek için yeĢillikler kullanılır, 

havalandırmayı sağlamak için doğal esintiler oluĢturulur. Öğütücüler, su kirliliğini artırdığı 

için kentsel mekanlarda genellikle kullanımına izin verilmez. Ancak, kırsal mekanlarda daha 

küçük ölçekte atık olduğundan, öğütücüler köyler arası su sistemine dâhil edilebilir. Ayrıca 

öğütücüler yerel çiftliklerde organik gübreye dönüĢtürülerek kullanılabilir. Ekoköylerde evler 

çevresinde rüzgar kıranlara, çitlere, sulama sistemlerine, farklı bitki ve hayvan gruplarına yer 

verilir (Takeuchi et al., 1998). 

 

Son yıllarda inĢa edilen ekoköylerin amacı doğal çevreyle ve birbirleri ile uyum içinde 

yaĢayabilen insanlar için sosyal, ekonomik yönden geçerli ve ekolojik olarak sürdürülebilir 

yerleĢim alanları oluĢturmaktır. Ekoköy akımı, hem sosyal hem de ekolojik çevreler üzerine 

modern yaĢam stilinin etkilerini belirleyen dünya çapında bir olgudur. Bu akım, Ģimdiye 

kadar kiĢi baĢına kaynak tüketimi potansiyeli en fazla olan ülke ABD‟de ilgi alanı 

oluĢturmuĢtur. ġu anda ABD‟de 500 civarında eko-köy ve ekolojik olarak yönlendirilmiĢ olan 

mevcut veya yapım aĢamasında ortak ev yerleĢimleri bulunmaktadır (Kirby, 1998). 

 

Ekoköyler, ekolojik, ekonomik, sosyo-kültürel ve spritüel anlamda sürdürülebilir yerleĢim 

modelleridir. Ekoköyler doğayla uyumlu tasarım uygulamaları ve gönüllü katılımcılıkla 

doğaya olan olumsuz etkileri (ekolojik ayak izlerini) azaltmayı hedeflemektedirler. 

Ekoköyler, ekolojik tasarım uygulamaları ve yeĢil teknolojilerle katılımcı ve destekleyici 

sosyal yapıları birleĢtirmeyi amaçlamaktadır. Batı‟nın geliĢmiĢ ülkelerinde de, güneyin az 
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geliĢmiĢ ülkelerinde de, hem kırsal, hem de kentsel alanlarda, geleneksel yerleĢimler, ya da 

yeni kurulan bilinçli topluluklar olarak karĢımıza çıkmaktadırlar. 

 

1960‟lı yılların ikinci yarısından itibaren kurulmaya baĢlanan ekoköyler, 1990‟lı yıllarda bir 

araya gelerek Global Ecovillage Network‟ü (GEN) oluĢturmuĢlardır. Ekoköylerin 

kapasitelerini geliĢtirmek, eko-köy deneyiminin yararlarını geniĢ kitlelere, hükümetlere, özel 

sektöre ve sivil toplum kuruluĢlarına duyurulmasını sağlamak amacıyla Küresel Ekoköyler 

Ağı-Avrupa (GEN-Europe) adı altında Avrupa, Afrika ve Ortadoğu‟da bulunan eko-

köylerden oluĢan bir ağ oluĢturulmuĢtur.  

 

GEN (Global Ecovillage Network)-Avrupa ekolojik hareketin yaygınlaĢmasına aĢağıdaki 

uygulamaları ile destek verir;  
*Ekolojik köy giriĢimleri hakkında bilgi toplar ve bu bilgiyi yayar: Ekoköy hikâyeleri, ortak 

yayınlar ağı ile dokuz farklı dilde 200 000 kiĢiye ulaĢmaktadır.  

*Üye ekoköylerde, eğitim faaliyetleri ve ağ oluĢturulması için maddi destek sağlar.  

*Üniversitelerle ve eğitim birimleriyle ortaklaĢa çalıĢarak ekoköy-merkezli akredite eğitim 

programları ve kursları tasarlar ve sunar. 

 

*Konferanslara, zirvelere, gösterilere ve sosyal etkinliklere katılarak karar vericilere, 

planlamacılara ve profesyonellere ekoköy hareketini anlatır, ekoköy tecrübelerini paylaĢır. 

(Anonim, 2011b). 

 

Dawson (2006)‟a göre Eko-köylerin baĢarı elde ettikleri alanlar; düĢük etkili yerleĢimlerin 

tasarımı, sürdürülebilir Yerel Ekonomilere Destek, organik, yerel gıda üretim ve iĢlemesi, 

ekolojik restorasyon, katılımcı, topluluk ölçekli yönetim, sosyal katılım/çeĢitlilik, barıĢ 

eylemciliği ve uluslararası dayanıĢma, bütünsel, çok boyutlu eğitimdir. 

 

Ekolojik boyutta ele alındığında eko-köyler; organik gıdalar yetiĢtirilen, doğal ve yerel 

malzemeleri ve köysel tabanlı yenilenebilir entegre enerji sistemleri kullanılan, yerel mimari 

gelenekleri uygulanan, elveriĢli enerji ve atık yönetimi uygulayarak suyun, havanın ve 

toprağın temiz kalmasını sağlayan, biyolojik çeĢitliliği, kırsal alanları koruyan teĢvik eden 

yerleĢimler olarak tanımlanır (Anonim, 2009a)  
 

2. Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢma materyali olarak ülkemizdeki ve dünyadaki eko-köyler ele alınmıĢtır. ÇalıĢma 

yöntemini ise ekoturizm ve ekoköyler ile ilgili yurt içi ve yurt dıĢı literatürlerin taranması ve 

tüm dünyadaki küresel ekoköyler ağına dahil olan ekoköy örneklerinin incelenerek analizi ve 

öneriler oluĢturmaktadır. 

 

3.Bulgular 

 

3.1. Türkiye’den Eko-Köy Örnekleri: 

Coğrafi koĢulları ve doğal zenginlikleri ile doğa turizminde önemli bir yere sahip olan 

ülkemiz verimli toprakları ve zengin yerel kültürleriyle ekolojik turizm için de iddialı 

ülkelerin baĢında gelmektedir. Her ne kadar yüksek oranda bir farkındalık henüz mevcut 

olmasa da organik tarım alanındaki teĢviklerle birlikte, ekolojik turizm alanında da kıpırtılar 

baĢlamıĢtır.  

 



 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

1015 
 

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde kurulan pek çok ekolojik yaĢam çiftliğin yanında, 

uluslar arası alanda kabul gören beĢ adet ekoköy; Ankara/GüneĢ Köyü, Ġzmir/Eko-Foça, 

Antalya/Hermes projesi, Çanakkale/Ġmeceevi ve Dedetepe Çiftliği‟dir (Anonim, 2010) 

 

3.1.1.  Ankara/GüneĢköy 

GüneĢköy Kooperatifi 21 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da kurulmuĢtur. GüneĢköy'ün 

Kırıkkale Ġli, YahĢihan Ġlçesi, Hisarköy'de 84 dekar arazisi bulunmaktadır. GüneĢköy Avrupa 

Ekoköyler Ağı (GEN-Europe) üyesidir. Kar amacı gütmemektedir. Kırsal kesimde doğa ile 

uyumlu ve sürdürülebilir yaĢam deneyimleri geliĢtirmeyi ve bunları paylaĢmayı hedefler. 

GüneĢköy (ġekil 1)‟de ekolojik tarım yapılmakta, yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanılmakta, doğa ile uyumlu mimari tasarım yapılmakta, ekolojik ulaĢım sistemleri 

geliĢtirilmekte, bozulan doğal yapılar onarılmaktadır (Anonim, 2011c). 

 

    
ġekil 1. GüneĢköy (Anonim, 2009b) 

 

3.1.2. Ġzmir/Eko-Foça 

Eko-Foça, Ġzmir-Eski Foça yolu üzerinde Bağarası köyünde yaklaĢık 50 dönümlük bir arazi 

üzerine kurulmuĢtur. Doğa merkezci düĢünce çatısı altında, paylaĢım ve yardımlaĢma 

ilkelerine dayalı, mevcut sisteme alternatif sosyal ve ekonomik bir yaĢam kurma 

amaçlanmaktadır. Çevre, kültürel ve tarihsel mirası korumaya yönelik çalıĢmalar yapılmakta, 
sanatsal, sportif ve eğitimsel etkinliklere önem verilmektedir (ġekil 2) (Anonim, 2011d). 

 

 
ġekil 2. Eko-Foça  (Anonim, 2011d). 

 

 3.1.3. Çanakkale/Ġmeceevi 

Çanakkale'nin Küçükkuyu ilçesi, Asos yolunda bulunan, kendi kendine yetme ve kolektif 

yaĢam amacıyla yola çıkmıĢ bir ekoköydür. Türkiye'de ekolojik olarak sürdürülebilir, 

ekonomik olarak adil ve insanların uzlaĢarak bir arada dayanıĢma içinde yaĢadığı, kendi 

kendine yetmeyi hedef alan, sade ve doğayla uyumlu, örnek bir yaĢam modeli olan imece 
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eko-köylerini oluĢturmak ve yaĢatmak isteyen kiĢi ve kuruluĢları desteklemek amaçlanmıĢtır. 

Ġmeceevi‟nde Kazdağı'nın yanı sıra Ģehir kenarındaki köylerde oluĢturulan topluluklara  bir 

yandan doğayla uyumlu yaĢama deneyimini kazandırılırken, diğer yandan da "doğanın kendi 

takvimine" uygun üretimler yapıp çalıĢmalara katılmak isteyen insanların da ziyaretine olanak 

sağlanmaktadır. Ekonomik ihtiyaçlarını ise az sayıda ürettikleri zeytin, zeytinyağı, peynir gibi 

ürünlerle karĢılamaktadırlar (ġekil 3) (Anonim, 2011e).  
 

   
 

                                      
 

ġekil 3. Ġmeceevi 

3.2. Dünya’dan Eko-Köy Örnekleri 

3.2.1. Ġskoçya/Findhorn Ekoköyü 

1969‟larda Ġskoçya‟da kurulan Findhorn Ekoköyü‟nde, "doğanın verdiğinden fazla almamak" 

felsefesi benimsenmiĢ, tamamıyla sürdürülebilir insan yerleĢimleri oluĢturmak amaçlanmıĢtır. 

Fosil yakıt tüketiminin devam etmesine rağmen, Ģu an köyün enerji ihtiyacının yüzde 28‟i 

yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Uygun olduğu yerlerde yağ yerine doğaya 

daha az zarar veren propan kullanılmaktadır. Doğal materyallerle oluşturulan, enerjinin 

verimli kullanımına yönelik yapılan 25-30 ekolojik bina bulunmaktadır. Evlerdeki su güneş 

panelleriyle ısıtılmaktadır. Düşük enerji gerektiren ampuller, doğal kilden yapılan kiremitli 

çatılar kullanılmıştır. Suyun korunması amacıyla, kullanılmadığında kapanan musluklara, 

daha az su harcayan sifonlu tuvaletler ve duşlar ve sulama amaçlı kullanılan yağmur sularına 

yer verilmiştir. Findhorn Ekoköyü (Şekil 4) ’nde elektriğinin yüzde 90’ının yenilenebilir 

kaynaklardan sağlanması amacıyla doğrudan şehir şebekesini besleyen rüzgâr tribünlerinden 

oluşan bir de rüzgar parkı kurulmuştur. 1994’ten beri organik ve biyodinamik tarım 

yöntemlerle köyün kendi besinini kısmen de olsa karşılanmaktadır (Anonim, 2011f ). 

 

http://www.womenist.net/tr/tbp-5461/gallery.html
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ġekil 4.  Findhorn ekoköyü (Anonim, 2011g) 

 

3.2.2. İrlanda/Burdautien Ekoköyü 

Burdautien Ekoköyü de benzer Ģekilde sosyal, ekonomik ve çevresel boyutta daha az zararla 

örnek insan yerleĢimleri oluĢturma amacıyla Kuzey-Güney Ġrlanda sınırında kurulmuĢ bir 

ekoköydür. Köyün tamamında permakültür uygulamaları yapılarak biyolojik çeĢitliliğin ve 

alanın verimliliğinin korunması amaçlanmaktadır. Doğal kaynak kullanımlarının 

olabildiğince azaltılmıĢtır. GüneĢ ve rüzgar enerjisinden yararlanılmaktadır. Saman balyası ve 

mısır koçanlarından evler/binalar yapılmaktadır. Ekoköyde sebze yağlarından elde edilen 

biyodiesel ile ilgili uygulamalar bulunmaktadır. GeliĢmiĢ teknoloji ve büyük enerji girdilerine 

ihtiyaç duyulan, üstelik yüksek maliyet getiren su arıtımı yerine kil, sazlık ve kamıĢlarla 

kurulan benzer bir biyolojik arıtma sistemi kullanılmaktadır (Anonim, 2011f)  

3.2.3. İtalya/ Torri Superiore Ekoköyüİtalya’da Torri Superiore köyü, 14 yy.’dan kalma 

ortaçağ mimarisini yansıtan 30 kişinin yaşadığı bir köydür Doğal kaynakların kullanımından 

sosyal ilişkilere kadar permakültür ilkeleri benimsenmiştir. Eski taş binaların onarımı ve yerel 

üretim (yağ, limon, sebze, meyve vb.) ön plandadır (Anonim, 2011f ).  

3.2.4. Avusturalya/ Crystal Waters Ekoköyü 

Dünyanın sayılı ekoköylerinden biri de 1987‟lerde Avustralya‟da sosyal ve çevresel 

sorumluluk kazandırarak, ekonomik anlamda da yaĢanılabilir bir mekan yaratmak amacıyla 

kurulan Crystal Waters Ekoköyü‟dür. 83 yaĢayanıyla doğaya daha az müdahale ederek 

sürdürülebilir bir yaĢam örneği sergileyen köy, 1996‟da Dünya Habitat Ödülü‟ ne layık 

görülmüĢtür. Alanın yüzde 80‟inde sürdürülebilir tarım, ormanlaĢtırma, dinlenme ve yerleĢim 

projeleri uygulanmaktadır. Her evin bir biyolojik arıtma sistemi bulunmaktadır. Evlerin 

çatılarındaki su sarnıçlarında toplanan sular arıtılarak içme suyu olarak kullanılmaktadır. 

Evlerin yapımında güneĢten yararlanım ön plandadır. Rüzgar tribünlerinden sağlanan elektrik 

doğrudan Ģehir Ģebekesine satılmaktadır. Doğal yaĢamla iç içe bir ortamdır (Anonim, 2011f ) 
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ġekil 5. Crystal Waters Ekoköyü (Anonim, 2011h) 

 

3.2.5. Finlandiya/Keuruu Ekoköyü 

Keuruu Ekoköyü Finlaniya‟da 1997 yılında 52 hektarlık ormanla çevrili bir alana 

kurulmuĢtur. Gen-Avrupa‟ya üye bir ekoköydür. Sürdürülebilir yaĢam stili amaçlanmıĢtır. 

YetiĢkin ve çocuklardan oluĢan 25 kiĢiyi barındırmaktadır. Doğal yaĢamla iç içedir. Ekolojik 

binalar ve tarım uygulamaları yapılmaktadır. Geriye dönüĢümü olan enerji kaynakları 

kullanılmaktadır (ġekil 6) (Anonim, 2011). 

 

 
ġekil 6. Keuruu Ekoköyü 

 

4.Sonuç 

Tüm dünyada ve ülkemizde gerçekleĢtirilen ekoköy çalıĢmaları, insanların doğaya olan 

özlemlerinden esinlenmiĢtir. Teknolojideki geliĢmeler çevre sorunlarının artıĢına, doğanın 

tahribine yol açmıĢ ve kentler zor nefes alınır mekanlar haline gelmiĢtir. Bu nedenle kent 

insanı temiz ve doğallığını koruyan ekolojik alanlara ilgi duymaya baĢlamıĢtır. 

 

Tarımdaki teknolojik geliĢmelerle üretilen hormonlu, kimyasal ilaçlı sebze ve meyveler 

insanların sağlığını tehdit ettiği için, ekolojik veya organik yöntemlerle üretilen tarım 

ürünlerine olan talep artmıĢtır. 

 

Tüketici tercihlerinin farklılaĢması, bireyleri doğal ve kültürel çevresi bozulmamıĢ kırsal 

alanlara yönlendirmiĢ ve turizm anlayıĢında da değiĢime sebep olmuĢtur. Artık deniz-kum-

güneĢ tatil anlayıĢının modası geçmiĢ ve bunun yerine ekoturizmin yıldızı parlamıĢtır. Tatil 

günlerinde kentli insan, kafasını dinleyebileceği, havası temiz, doğal hayatla iç içe, organik 

yiyecekler tüketebileceği, meyveyi dalından koparıp yeme zevkini tadabileceği, toprağa 

dokunarak stresini atabileceği mekanlara akın etmeye baĢlamıĢtır. 
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Ġnsanların bu ihtiyaçları, organik veya ekolojik tarımın yapıldığı, kendi kendine yeten, canlılar 

ve doğayla uyumlu olan, dayanıĢma prensibine dayalı, sade bir yaĢam tarzını sağlayan, 

çevreyi korumayı ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karĢı duyarlı ekolojik 

yerleĢimlerin, pansiyonların, çiftliklerin, köylerin ortaya çıkıĢına neden olmuĢtur.  

 

Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinde çok sayıda ekolojik çiftlik yer 

almaktadır. Buğday Ekolojik YaĢamı Destekleme Derneği‟nin, BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma 

Programı, GEF Küçük Destek Programı‟nın (SGP) proje hazırlama fonu ile 2003‟de ön 

çalıĢması yapılan, yine aynı kurumun desteği ile 2004 yılında hayata geçirilen Ta Tu Ta 

(Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi Tecrübe Takası) yani ekolojik tarım 

turizmi projesi kapsamında Erzurum, Burdur, Muğla, Tokat, Sinop, Yalova, Sakarya, 

Çanakkale illerine yer alan 69 ekolojik çiftlik ele alınmıĢtır.  

 

Bu ekolojik çiftliklerin daha da geliĢtirilerek, Ankara‟da GüneĢ-Köy, Ġzmir‟de Eko Foça, 

Antalya‟da Hermes Projesi, Çanakkale ve Menemen‟deki Ġmece Evi gibi Küresel Ekoköy 

Ağı‟na üye ekolojik yerleĢimler gibi ekoköyler olması yönünde çalıĢmalar yapılarak 

ekoturizme katkısı artırılmalıdır. 
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ÖZET  
 

YaĢamın vezgeçilmez unsurlarından olan hava, toprak ve su, doğal afetler ve antropojenik nedenlerle 

kirlenmektedir. Ġnsan sağlığı ve doğal ekosistemler açısından da önemli riskler oluĢturan kirlilikler ulusal ve 

uluslararası ölçekte sorun haline gelmiĢtir. Termik santrallerden çıkan SO2 gazının atmosferde girdiği 

reaksiyonlar sonucu H2SO4‟e dönüĢerek asit yağmuru olarak geniĢ orman alanlarına zarar verdiği bilinmektedir. 

Muğla Yatağan ve KahramanmaraĢ Elbistan Termik santrali etrafındaki bitkiler buna iyi birer örnek olabilir. 

Ülkemizde kirlilikler büyük ölçüde yerleĢim, endüstri ve maden alanlarından gelmektedir. Kentsel alanlar ile 

kent yakın çevresinde etkili olan bu kirliliklerin giderilmesi ve azaltılması gerekmektedir. Bunun için ağır 

metaller, fenoller, askeri atıklar vb kirlilikleri bünyesinde biriktirerek zararsız hale getirmek koĢuluyla kirliliği 

gideren bazı orman ağaç, ağaçık ve çalıları bulunmaktadır. Bu konuda yapılmıĢ çalıĢmalar bitkilerin hava, toprak 

ve su kirliliğinin izlenmesinde kullanımı (biyomonitör) ve biriktirebilme yeteneklerini (biyoakümülatör) 

kapsamaktadır. Hava kirliliğini izlemede kullanılan orman ağaç, ağaççık ve çalıları arasında Cupressus 

sempervirens (Pb, Zn, Mn, Cr, Ni, Cd, Cu), Pinus halepensis (NO, NO2, NOx, O3, SO2), P. sylvestris (yaprağı 

Cu, Zn; gövde kabuğu Cu) bulunmaktadır. Hava kirliliğinin gideriminde ise; P. nigra (Cs), P. sylvestris (Cd), 

Populus nigra (NO2), Quercus ilex (Cd, Cu, Ni) kullanılmaktadır. Toprak kirliliğinin izlenmesinde Populus alba 

(As, Cd, Cu, Pb, Zn); kirliliğin giderilmesinde ise Arbutus unedo (As), Betula sp. (Cd, Zn), Calluna vulgaris 

(Cu), Cistus ladenifera (Sb), Erica multiflora (Al, As, Cr, Cu, Pb), Myrtus communis (As), Populus sp. ve Salix 

sp. (Cd, Zn) ön plana çıkmaktadır. Su kirliliğinin giderilmesinde Tamarix tetrandra (Na, Mg), Salix sp. (Cd, Zn) 

ve Populus sp. (As, Cd, Ni, Zn) türlerinin kullanıldığı görülmektedir. Ülkemizde doğal pek çok türün kirlilikleri 

biriktirme yeteneği bulunmaktadır. Bu çalıĢma ile kentsel ve kırsal alanda kullanılan bazı orman ağaç, ağaççık 

ve çalılarının hava, toprak ve su kirliliğinin izlenmesi, azaltılması ve giderilmesine yapacağı katkının 

belirlenmesi ile kirliliğin yoğun olduğu alanlar için öneriler getirilmesi hedeflenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kirlilikler, orman ağaçları, biyomonitör, biyoakümülatör 

 

ABSTRACT 

 
Air, soil and water which are undispensible elements of life has been polluted by natural disasters and 

antropogenic causes. Pollutions that are generated important risks for human health and natural ecosystems 

became problem at national and international scale. It‟s known that SO2 gaseous transformed into H2SO4 by 

reactions in atmosphere give damage as asidic rain to forests. Plants around Muğla Yatağan and KahramanmaraĢ 

Elbistan Thermal Reactors may be best examples for this situation. Pollutions in our country are come from 

residential, industrial and mining areas in the main. Removal and minimizing of the pollutions effective at urban 

and suburban is necessary. There are some forest tree and shrubs that remove pollution by accumulating heavy 

metals, phenols and military wastes. Studies about this subject contain biomonitor and accumulator plants for 

air, soil and water pollution. Cupressus sempervirens (Pb, Zn, Mn, Cr, Ni, Cd, Cu), Pinus halepensis (NO, NO2, 

NOx, O3, SO2), P. sylvestris (leaf Cu, Zn; bark Cu) are used for biomonitoring air pollution. P. nigra (Cs), P. 

sylvestris (Cd), Populus nigra (NO2), Quercus ilex (Cd, Cu, Ni) are used for removal of air pollution. It‟s take 

over that Populus alba (As, Cd, Cu, Pb, Zn) is used for biomonitoring soil pollution. Arbutus unedo (As), Betula 

sp. (Cd, Zn), Calluna vulgaris (Cu), Cistus ladanifer (Sb), Erica multiflora (Al, As, Cr, Cu, Pb), Myrtus 

communis (As), Populus sp. and Salix sp. (Cd, Zn) for removal of soil pollution. It‟s occur that Tamarix 

tetrandra (Na, Mg), Salix sp. (Cd, Zn) ve Populus sp. (As, Cd, Ni, Zn) are used for removal of water polltution. 

So many indigenous plants of the country have accumulation ability. By this study, it‟s determining contribution 

for biomonitoring, degradation and removal of air, soil and water pollution by some forest tree and shrubs using 

at urban and suburban area. At the same time it‟s aimed that giving proposals for polluted area.  

 

Key Words: Pollutions, forest trees, biomonitor, bioaccumulator 
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1. GĠRĠġ 

 

Doğal kaynaklar insan sağlığı ve doğal ekosistemler açısından da önemli riskler oluĢturacak 

düzeyde dünya ölçeğinde kirlilik sorunuyla karĢı karĢıyadır. Geçici bir zaman için veya 

sürekli olarak, canlıların ve kendilerine zarar veren gaz, sıvı ve katı maddelerle, radyasyonun 

cisimlerde, sistemlerde ve çevrede meydana getirdiği olumsuz değiĢimler “Kirlilik” olarak 

adlandırılır (Çepel, 1997). Toprak, su ve hava kirlenen en önemli doğal kaynaklardır. 

Kirlilikler çeĢitli yöntemler kullanılarak giderilebilmektedir. Bitki kullanılarak kirliliklerin 

giderilebildiği alternatif bir yöntem olan “yeĢil ıslah” da bu sorunun çözümüne katkı 

koyabilmektedir. Çok sayıda bitkinin oluĢturduğu ormanlar bu yöntemin uygulanmasını 

sağlayabilecek potansiyeli bünyesinde barındıran alanlar olarak düĢünülmektedir. Dünyada 

yaklaĢık 3.8 milyar hektar orman alanı bulunmaktadır. Ülkemizin de yaklaĢık % 25‟lik bir 

kısmı (20,8 milyon hektar) orman alanı olup; kirliliklerin azaltılmasında kullanılabilecek 

alanlardır. Daha önceleri çok sayıda ağaç ve ağaççığın rastgele bir araya gelmesiyle oluĢan 

ortamlar veya varlıklar olarak tanımlanan ormanlar, daha sonra “çok sayıda bitki ve hayvan 

populasyonlarından meydana gelen bir yaĢama ortaklığı, yaĢam birliği, ekosistem; hatta 

büyük bir canlı organizma” olarak tanımlanmaktadır. Ormanlar, Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı‟nda bir ekosistem olarak kabul edilerek, biyolojik çeĢitlilik, çevre koruma ve orman 

peyzajı kriterleri gözönünde tutularak planlanması düĢünülmüĢtür (TÇV, 2003). Ormanlar 

yaĢamın her safhasında ihtiyaç duyulan ham madde kaynağı olması ile hatta görsel nitelikleri 

için de önemlidir. Ormanlar yağıĢın tutulması ile sellerin ve taĢkınların oluĢmasının 

önlenmesi, rüzgarın hızının azaltılması ile erozyonun önlenmesi, büyük miktarda karbon 

depolayarak iklimi düzenlemek suretiyle enerji kullanımını azaltmaları, yağmur oluĢmunu 

sağlamaları, yerleĢim alanı çevresindeki hava ve toprak, su ve gürültü kirliliklerini 

engellemeleri gibi pek çok fonksiyonel niteliği ile de önem kazanır (OGM, 2005-2006; 

Saraçoğlu, 2011). Ülkemiz diğer kıtalarla karĢılaĢtırıldığında çok yüksek bir biyoçeĢitliliğe 

sahiptir. Bu durum sahip olduğu yaklaĢık 9000 tohumlu bitki türünün 3000 kadarının endemik 

olmasıyla açıklanabilir. Akdeniz Bölgesi endemik bitkiler bakımından en zengin bölgedir 

(TÇV, 1990). Ülkemiz yerli orman ağaç, ağaççık ve çalıları bakımından sahip olduğu 300 

kadar türle oldukça zengin bir ülkedir. Ġğne yapraklı 18 yerli tür ile geniĢ yapraklı 69 türün bir 

kısmı da endemiktir (IĢık, 2005; Çepel ve ark., 2006‟den). Ülkemiz ormanlarında 30 meĢe 

(Quercus), 14 kızılağaç (Alnus), 10 söğüt (Salix), 4 kavak (Populus), 4 kararağaç (Ulmus), 2 

gürgen (Carpinus), 3 diĢbudak (Fraxinus), 5 akçaağaç (Acer) taksonu bulunmakta, doğu 

çınarı (Platanus orientalis), defne (Laurus nobilis), kayın (Fagus orientalis), kestane 

(Castanea sativa), sığla (Liquidambar orientalis) ve zeytin (Olea europea oleaster) de tek 

türle bu alanlarda temsil edilmektedir. Orman altı bitki örtüsünde ise açelya (Rhododendron 

sp.), murt (Myrtus communis), keçiboynuzu (Ceratonia sp.), erguvan (Cercis sp.), laden 

(Cistus sp.) ve zakkum (Nerium sp.) da doğal olarak bulunmaktadır (TÇV, 1990). Bu 

alanlarda yaĢayan otsu türler de çok çeĢitlidir. Orman bitkileri içinde görsel-fonksiyonel 

niteliklerinin yanında kirlilikleri alandan alarak biriktirebilme ve kirliliğin belirlenmesinde 

biyomonitör olarak kullanılabilme özellikleri olan çok sayıda bitki bulunmaktadır.    

 

1.1. YeĢil Islah  

 

Dünya ölçeğinde bilinen adıyla “phytoremediation” terimi, bitki anlamına gelen “phyto” ve 

ıslah-iyileĢtirme anlamına gelen “remediation” sözcüklerinden oluĢmuĢtur. Bitki ile ıslah - 

yeĢil ıslah terimleri bitki temel alınarak yapılan çevresel ıslah teknolojilerinin tümünü kapsar. 

YeĢil ıslah kirli hava, su ve toprak, kirlilik etmenlerinin çevreye zarar vermeyecek duruma 

getirilmesi veya toksik bir zarar görmeksizin bitkilerin bünyesinde biriktirebilmesi ile yeniden 

doğaya kazandırılmasıdır. Bitkilerin bu etkisi ilk kez Almanya‟da Max Planck Enstitüsü‟nde 
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Kathe Seidel‟in çalıĢmaları ile açığa çıkmıĢtır. Siedel 1953‟te Scirpus lacustris‟in fenoller, 

patojenik bakteriler ve diğer bazı kirlilik etmenlerini temizlemedeki baĢarısını yayınlamıĢtır 

(Campbell, 1999). Pahalı ve zor uygulanabilir sistemlere alternatif kabul edilen bu teknoloji 

birçok organik ve inorganik kirleticide etkili olup; kuruluĢ ve ıslah maliyeti çok daha ucuzdur 

(Henry, 2000). YeĢil ıslahta kullanılan bitkilerin büyük biyokütle oluĢturması, hızlı büyümesi, 

vejetatif olarak kolay üretilmesi ve farklı taban suyu seviyelerine uyum sağlayabilme 

özelliklerine sahip olması gerekmektedir (Pilipovic ve ark., 2006). Kirliliğin olduğu yerde 

veya uzağında kurulabilen bu ıslah alanları çeĢitli amaçlarla kamuya hizmet verebilecek yeĢil 

alanlar olarak da kabul edilmektedir. Düzenli bakım yapıldığında çok uzun ömürlü olup, 

yerinde yapılan uygulamalarda kirlilik etmeninin alandan taĢınma oranı çok düĢüktür. Kök 

derinliği ve iklimle sınırlanması ile ağır düzeylerde kirli alanlarda kısa sürede etkin olmaması, 

doğal olmayan bitki türlerinin kullanımı durumunda biyolojik çeĢitliliği olumsuz 

etkileyebilmesi dezavantajlarıdır (EPA, 2000; Farrell ve ark., 1999). YeĢil ıslah farklı 

kategorilerde etkili olmaktadır: bitkisel özümleme (phytoextraction), köklerle süzme 

(rhizofiltration), köklerle sabitleme (phytostabilization), köklerle bozunum 

(rhizodegradation), bitkisel bozunum (phytodegradation), bitkisel buharlaĢtırma 

(phytovolatilization). YeĢil ıslah uygulamaları hidrolik kontrol, vegetatif örtü sistemleri, su 

kıyısı bitki koridorları ve yapay sulak alanlar Ģeklinde yapılmaktadır. Çizelge 1.1‟de farklı 

kategorilerde etkin türlerden bazıları görülmektedir.  

 

Çizelge 1.1. YeĢil Islahın Farklı Kategorileri, Etkinlik ġekli ve Etkin Bazı Bitki Türleri  (EPA, 2000; 

Pilipoviç ve ark., 2006) 

Kategori  Etkinlik ġekli Uygulama Alanları ve Bitki Türleri  

Bitkisel 

Özümleme 

Kirlilik etmeni  bitkide diğer türlere göre 100 kat ve daha fazla birikir. DüĢük seviyede kirli 

toprak ve suda kullanılır. Etkili bazı türler: Alyssum wulfenianum (Pb), Eichornia crassipes, 

Pelargonium sp. (Cd, Ni, Pb), Helianthus annuus, Ipomea alpina (Cu), Morus rubra, 

Nicotiana tabacum,  Pennisetum clandestinum (Cr, Cu, Fe, Ni, Zn, Pb), hibrit Populus‟lar, 

Salix nigra (Cu), Taxodium distichum . (Zn, Pb, Cd)  

Köklerle 

Süzme 

 

Kirleticiler köklere alınarak veya köklere yapıĢarak hareketsiz kalır. Yeraltı, yüzey ve atık 

sularda kullanılır. Etkili bazı türler: Helianthus annuus (U, Co, Cs, Sr, Cr, Mn, Cd, Ni, Cu, Pb, 

Zn), Eichornia crassipes,  Lemna minor  

Köklerle 

Sabitleme 

Kirleticiler bitki kökleri (mikroorganizmalar dahil) sayesinde bir süre yıkanamaz ve taĢınamaz. 

Toprak, sediment ve atık çamurda kullanılır. Etkili bazı türler: Populus (As, Cd, Ca, Zn), 

Festuca arundinacea, Festuca rubra cv. Merlin (kalkerli Pb ve Zn) 

Köklerle 

Bozunum 

 

Organik kirleticiler kök çevresi mikroorganizmaları tarafından toprakta bozulur. Kirli 

topraklarda kullanılır. Etkili bazı türler:    Festuca arundinacea,  F. rubra (polisiklik aromatik 

hidrokarbonlar ve pentaklorofenol), Kochia (herbisitler), Lolium sp. ve Stenotaphrum 

secundatum (petrol artığı hidrokarbonlar),  Pinus taeda, Populus deltoides x nigra DN-34, P. x 

canadensis (benzen, toluen, etilbenzen, ksilen) ile Maclura pomifera, Malus fusca, Morus 

rubra ve Mentha spicata (fenolik bileĢikler)  

Bitkisel 

Bozunum 

Kirleticiler bitkideki metabolik iĢlemler sırasında değiĢtirilir, parçalanır, bozunur. Toprak, 

sediment, çamur ve yeraltı sularında kullanılır. Etkili bazı türler: Populus deltoides x nigra 

DN34 (klorlu çözücüler, atrazin), Salix nigra, Liriodendron tulipifera, Taxodium distichum, 

Betula nigra, Quercus virginiana (herbisit-bentazon) 
Bitkisel 

Buharlaştırma 
Organik (klorlu çözücüler) ve inorganik (Hg, Se) kirleticiler bitkiye alınır, yapısı değiĢir ve 

daha az zehirli gaz olarak atmosfere verilir. Kirli yer altı sularında kullanılır. Etkili bazı türler:. 

Hibrit Populus‟lar ve Medicago sativa (klorlu çözücüler), Hibiscus cannabinus cv. Indian, 

Festuca arundinacea (Se) Arabidopsis thaliana  (Hg)   

Hidrolik 

Kontrol 

Sudaki kirlilik etmenleri birikir, taĢınması engellenir veya kontrol altında tutulur. Yer altı ve 

yüzey suları kirliliğinde Populus sp., Salix sp.  ve Eucalyptus sp. 

Vejetatif Örtü 

Sistemleri 

Toprakta su kaybı azaltılır, kirleticiler stabil kalır veya alt tabakadaki kirliliği bertaraf eder. 

Kirlilik yayan üniteler, kirlenmiĢ yüzey toprağı, kirli çamur ve kirli birikintiler  
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Su Kıyısı 
Bitki 
Koridorları 

Kirli bir su kaynağı veya akarsu kenarındaki bitkilerin kirliliğin ıslahı, yayılmaması, taban 

suyuna karıĢmaması 

Yapay Sulak 

Alanlar 

Kirliliğin yapay kurulan havuzlar sisteminde arıtılması 

 

Bitkilerle ıslah edilmek için kirli hava, su ve toprak hedeflenerek kurulmuĢ farklı uygulamalar 

vardır. Özellikle askeri alanlarda silah kullanımından kaynaklanan kirlilikler, endüstriyel 

kirlilikler, toprak, su, taban suyu ve yer altı sularının arıtılmasında uygulama alanı bulmuĢtur 

(EPA, 2000; Pilipoviç ve ark., 2006). Dünyada toprak, su ve hava kirliliklerine karĢı yapılmıĢ 

çalıĢmalarda bitkilerin biriktirme yeteneğine ait elde edilen sonuçlar Çizelge 1.2‟de 

özetlenmiĢtir. Bu türlerin bazılarının ülkemizde doğal; bazılarının da egzotik niteliğe sahip 

orman ağaç, ağaççık ve çalıları arasında yer aldığı görülür. Bunlar sağladıkları bu yararın 

bilinmesi ile kirli alanlar ve belirli kirlilik etmenlerine açık alanlarda kullanımlarının ön plana 

çıkmasını sağlayacaktır.  

 

Bu makale, insan sağlığı ve doğal ekosistemler açısından önemli riskler oluĢturan kirliliklerin  

ulusal ve uluslararası ölçekte sorun haline gelmesi sonucu kirlilik kaynaklarından zarar gören 

orman alanlarının oluĢturulmasında kullanılabilecek ve kirlilik biyomonitörü olan ve 

kirlilikleri giderme yeteneğine sahip orman ağaç, ağaççık ve çalıları ile ilgili bilgileri biraraya 

toplamak ve türlerin bu özelliklerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıĢtır. 

 

Çizelge 1.2. Farklı Kirleticilere KarĢı Etkinliği Belirlenen Bazı Orman Ağaç, Ağaççık ve Çalıları 

(Bozdoğan ve Söğüt, 2010‟ten değiĢtirilerek) 

Bitki Adı Kirletici Adı Birikim Yeteneği Birikim Yeri 
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Acer pseudoplatanus  x x  x  x x      x 

Alnus glutinosa  x x  x x x x      x 

Betula pendula      x  x      x 

Fraxinus excelsior  x   x  x x      x 

Myrtus communis x         x  x   

Nephrolepis exaltata    x      x     

Pinus pinea       x   x     

Populus alba  x     x   x    x 

Populus deltoides  x       x      

Populus nigra  x       x      

Rhododendron annae     x     x     

Salix viminalis “Orm”  x     x x      x 

Salix cathanaya  x             

Tamarix smynensis     x     x  x   

 

 

2. HAVA KĠRLĠLĠĞĠ ĠÇĠN KULLANILABĠLECEK ORMAN BĠTKĠLERĠ 

 

Hava kirliliği, havada bulunan maddelerin (azot, oksijen, asal gazlar, karbondioksit, hidrojen) 

çeĢitli nedenlerle oranlarının değiĢmesi, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek 

yoğunluk ve sürede havada bulunması olarak tanımlanabilir. Hava kirleticilerinin bir kısmı 

doğal olaylar (orman yangınları, volkanik olaylar, vb) bir kısmı da insan faaliyetleri (enerji 
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eldesi, ulaĢım, vb) sonucunda atmosfere verilmektedir. Önemli hava kirletici gazlar 

kükürtdioksit (SO2), hidroflorikasit (HF), silisyumtetraflorür (SiF4), kükürttrioksit (SO3), 

hidroklorikasit (HCl), klor (Cl2), kurĢun bileĢikleri, karbonmonoksit (CO), azot oksitler 

(NOX), amonyak (NH3)'dır (Bayat, 2011; Çepel, 1997; Çepel ve Ergün, tarihsiz; Tecer, 2011; 

Yücel, 1995). Türkiye‟de hava kirliliği 1950‟lerden sonra nüfus, kente göç ile 

endüstrileĢmenin ve enerji kullanımının  artıĢı ile görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu kentlerde hava 

kirliliğinin artmasıyla birlikte kirliliği önleme çalıĢmaları da hız kazanmıĢtır (Tecer, 2011). 

Hava kirliliğinin azaltılmasında bitkilerin kirliliği giderme yetenekleri kullanılarak da etkili 

olunabilmektedir. ÇeĢitli hava kirleticilere karĢı etkili bazı orman ağaç, ağaççık ve çalıları 

Çizelge 2.1‟de verilmiĢtir.  

 
Çizelge 2.1.Hava kirliliğini gidermede etkili bazı orman ağaç, ağaççık ve çalıları 

Bitki Adı Kullanım Alanı Kirletici Adı Birikim Yeri Kaynak 

Cupressus 

sempervirens* 

Kentsel-Kırsal KurĢun (Pb) Çinko 

(Zn) 

Ağaç kabuğu El-Hasan ve ark. (2002)  

Pinus halepensis*   Kırsal NO, NO2, NOX, O3 

ve  SO3 

 Pasqualini ve ark. (2003) 

Pinus halepensis Kırsal KurĢun (Pb)  Sardans ve Penuelas (2005) 

Pinus halepensis  Kırsal Formaldehit  Seco ve ark ( 2008) 

Pinus nigra Kırsal-Kentsel Sezyum (Cs)  Ağaç kabuğu BelivermiĢ ve ark. (2010) 

Populus nigra Kırsal Nitrojen dioksit 

(NO2) 

 Takahashi ve ark. (2005) 

Quercus ilex  Kırsal KurĢun (Pb)  Sardans ve Penuelas (2005) 

Quercus ilex Kırsal Formaldehit  Seco ve ark ( 2008) 

Quercus petraea Kırsal Sezyum (Cs)  Ağaç kabuğu BelivermiĢ ve ark. (2010) 

* Biyomonitör: Kirliliği belirleyici organizma (bitki-bitki organı)  

 

Hava kirliliğini gidermede etkili olan ve biyomonitör olarak kullanılabilen orman ağaç, 

ağaççık ve çalıları ile ilgili de pek çok çalıĢma yapılmıĢtır.  

 

BaĢlar ve ark. (2005), çalıĢmalarında nüfusun ve trafiğin yoğun olduğu Batı Anadolu 

Bölgesinde kirliliklerin farklı düzeylerde olduğu 30 alanda bulunan Populus nigra L. 

yapraklarında iz element (kadmiyum-Cd, kurĢun-Pb, demir-Fe, çinko-Zn ve bakır-Cu) 

birikimini belirlemeyi hedeflemiĢ ve bitki yapraklarının tüm bu elementler için biyoindikatör 

olarak kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. ÇavuĢoğlu ve ark. (2006), Kırıkkale il merkezinin 

çeĢitli bölgelerinde bulunan Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica bitkisinin trafik 

kaynaklı kirliliklerden etkilenme durumunu belirlemek için yaptıkları çalıĢmalarının 

sonucunda bitki yapraklarındaki kurĢun (Pb) birikiminin trafik yoğunluğuna göre arttığını 

belirlemiĢlerdir. Önder ve Dursun (2006), çalıĢmalarında Konya‟daki endüstriyel ve trafik 

kaynaklı hava kirliliğini belirlemek için Cedrus libani türünü kullanmıĢlardır. Sonuç olarak 

ağır metal birikiminin (Pb, Cu, Zn, Co, Cr, Cd) yaĢlı bitki yapraklarda genç bitki 

yapraklarından daha fazla ve ilkbahar döneminde sonbahar döneminden daha fazla olduğunu 

ortaya koymuĢlardır. Al-Khlaifat ve Al-Khashman (2007), çalıĢmalarında Ürdün‟de otoban 

ve endüstriyel alanlarındaki Phoenix dactylifera ağaçlarının yapraklarında ağır metal 

birikimini (Fe, Pb, Zn, Cu, Ni ve Cr) belirlemeyi hedeflemiĢler; her iki alandaki bitki 

örneklerinde bütün metal içeriklerinin yüksek bulunması ile bu türün hava kirliliğinin 

izlenmesinde biyomonitör olarak kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. ÇavuĢoğlu ve Arıca 

(2007), çalıĢmalarında Kırıkkale il ve ilçelerinde yayılıĢ gösteren Pinus nigra subsp. nigra 

var. caramanica türünün yapraklarında trafik kaynaklı kurĢun birikimini araĢtırmıĢlardır. 

Kırıkkale il merkezi ve ilçelerinde yol kenarlarında belirlenen dokuz istasyondan alınan 

örneklerde yapılan analizler sonucunda kurĢun birikiminin trafik yoğunluğuna bağlı olarak 

artıĢ gösterdiği ve bitkinin kurĢun kirliliğinin tespitinde biyolojik bir belirleyici olarak 
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kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir. Fuentes ve ark. (2007), çalıĢmalarında Pinus halepensis, 

Pistacia lentiscus, Juniperus oxycedrus ve Rhamnus alaternus türlerinin 12 haftada Cu, Ni ve 

Zn kirliliğine maruz kaldıklarında kök ve sürgündeki birikimi belirlemiĢlerdir. Tüm türlerin 

sürgünde birikiminin fazla olduğu belirlenmiĢtir. Köklerde ağır metal birikiminde P. 

halepensis ve P. lentiscus türlerinin daha etkin olduğunu; bu iki türün köklerindeki ağır metal 

birikiminin J. oxycedrus ve R. alaternus türlerine göre daha fazla olduğunu belirlemiĢlerdir. J. 

oxycedrus ve R. alaternus türlerinin bakır ve çinko kirliliğine, P. halepensis ve P. lentiscus 

türlerinden daha fazla hassas olduğunu ortaya koymuĢlardır. Unterbrunner ve ark. (2007), 

yaptıkları çalıĢmada Orta Avrupa‟nın kirli Ģehirlerinde büyüyen ağaçlarda Cd ve Zn 

birikimini incelemiĢlerdir. Salix caprea, Populus tremula ve Betula pendula türlerinin 

yapraklarda önemli miktarda Cd ve Zn biriktirdiğini bulmuĢlardır. Baptista ve ark. (2008), 

Platanus hybrida‟nın ağaç kabuğunda atmosferik metal birikimini belirlemeyi hedeflemiĢler; 

Portekiz‟in üç Ģehrinden seçilen bitkilerden alınan örneklerde bakır (Cu), nikel (Ni) ve kurĢun 

(Pb) analizleri yapılmıĢ ve Platanus hybrida‟nın iyi bir kurĢun (Pb) biyomonitörü olduğu; 

nikel ve bakırı da daha az miktarlarda biriktirebildiği belirlenmiĢtir. BelivermiĢ ve ark. 

(2010), Salix viminalis (sekiz çeĢidi) ve Salix alba (bir çeĢit) türlerinin ağır metal biriktirme 

yeteneklerini belirlemeyi amaçlamıĢlardır.  S. viminalis “1154”  ve “1054” çeĢitlerinin 

kadmiyum (Cd), bakır (Cu), civa (Hg), kurĢun (Pb) ve çinko (Zn) biriktirme yeteneğinin çok 

yüksek olduğunu belirlemiĢlerdir. Doğan ve ark. (2010),  çalıĢmalarında Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde doğal yayılıĢ gösteren Pinus brutia (kızılçam) türünün yaprak ve kabuğunda ağır 

metal (Pb, Cd, Cr, Fe, Ni ve Cu) birikimlerini belirlemeyi hedeflemiĢlerdir. En yüksek ağır 

metal birikim değerlerinin endüstriyel bölgelerden alınan örneklerde ve kabuktaki birikimin 

yapraktan daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢma ile Pinus brutia‟nın iyi bir biyolojik 

indikatör olabileceği ifade edilmiĢtir. Doğanlar ve Atmaca (2011), çalıĢmalarında Antakya 

kentinin endüstri ve trafiğin yoğun olduğu alanlarında hava kaynaklı kadmiyum (Cd), çinko 

(Zn), kurĢun (Pb), bakır (Cu) ve alüminyum (Al) kirliliklerinin Acer negundo, Platanus 

orientalis ve Nerium oleander yapraklarında birikimini araĢtırmıĢ; her iki alanda da P. 

orientalis ve N. oleander yapraklarında yüksek düzeyde bakır (Cu) ve kadmiyum (Cd) 

biriktiğini saptamıĢlardır.  

 

3. TOPRAK KĠRLĠLĠĞĠ ĠÇĠN KULLANILABĠLECEK ORMAN BĠTKĠLERĠ 

 

Toprak kirliliği toprağın üstüne ve içine bırakılan zararlı atık maddelerin toprağı bozma, 

toprağın verim gücünü düĢürme, optimum toprak özelliklerini bozma süreçleridir. Toprak 

kirlilikleri genelde antropojen etkilerle (tarımsal faaliyetler, ormancılık faaliyetleri, 

hayvancılık faaliyetleri, madencilik, yerleĢim alanları, ulaĢım ve çöp depolama alanları) 

ortaya çıkmaktadır. Toprak kirliliğine neden olan maddelerin baĢında kurĢun (Pb), kadmiyum 

(Cd), bakır (Cu), nikel (Ni), civa (Hg), talyum (Tl), çinko (Zn), arsenic (As), sülfat, tuzlar 

veya radyoaktif maddeler gelmektedir. Toprak kirliliği kirlilik düzeyine ve kirlilik türüne 

bağlı olacak Ģekilde bitki kullanılarak giderilebilmektedir. Orman ağaç, ağaççık ve 

çalılarından bu bitkiler arasında olanlar Çizelge 3.1‟de verilmiĢtir.  

 
Çizelge 3.1. Toprak kirliliğini gidermede etkili orman ağaç, ağaççık ve çalıları 

Bitki Adı Kullanım Alanı Kirletici Adı Birikim Yeri Kaynak 

Arbutus uredo** Kırsal Arsenik (As)  Moreno-Jimenez  ve ark. 

(2008) 

Cistus  ladanifer Kırsal Antimon (Sb)  Murciego ve ark. (2007) 

Myrtus communis 

 

Kentsel-Kırsal Arsenik (As) Kök Moreno-Jimenez  ve ark. 

(2008); Moreno-Jimenez  

ve ark. (2011) 

Populus sp. Kentsel-Kırsal Arsenik (As), kadmiyum  Pilipovic ve ark. (2006) 
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(Cd), Nikel (Ni), Çinko 

(Zn) ve PAH‟lar 

Populus alba* 

 

Kentsel-Kırsal Kadmiyum (Cd), Çinko 

(Zn), KurĢun (Pb), Bakır 

(Cu) ve Arsenik (As) 

Yaprak Madejon ve ark. (2004) 

Rosmarinus 

officinalis 

Kentsel-Kırsal KurĢun (Pb) 

Nikel (Ni), Demir (Fe) 

Çiçek El-Rjoob ve ark. (2006) 

Salix viminalis  Kentsel- Kırsal Kadmiyum (Cd), Kobalt 

(Co), Krom (Cr), Bakır 

(Cu), Nikel (Ni), KurĢun 

(Pb), Çinko (Zn) 

 Mleczek ve ark. (2009) 

Salix viminalis Kentsel- Kırsal Kadmiyum (Cd) Yaprak Klang-Westin ve Eriksson 

(2003) 

* Biyomonitör: Kirliliği belirleyici organizma (bitki-bitki organı) ** Kirliliğe hassas 

Toprak kirliliğini gidermede etkili olan ve biyomonitör olarak kullanılabilen orman ağaç, 

ağaççık ve çalıları ile ilgili çalıĢmalar verilmiĢtir.  

 

Aksoy ve ġahin (1999), çalıĢmalarında Kayseri‟de Elaeagnus angustifolia türünün 

yapraklarında ağır metal birikimini ve bitkinin biyomonitör olarak kullanımını 

araĢtırmıĢlardır. Bitki yaprağı ile yüzey toprağında kurĢun (Pb), kadmiyum (Cd) ve çinko 

(Zn) birikimi olduğunu belirlemiĢlerdir. ÇalıĢma ile E. angustifolia‟nın kurĢun (Pb), 

kadmiyum (Cd) ve çinko (Zn) için iyi bir biyomonitör olduğunu bildirmiĢlerdir. Turnau ve 

ark. (2007) çalıĢmalarında pirit madeninde yüksek düzeyde alüminyum (Al) ve demir (Fe) 

kirliliğine maruz kalan Erica andevalensis türündeki birikimleri belirlemeyi hedeflemiĢlerdir. 

Bitkinin kök bölgesindeki mantarlarla birlikte çalıĢarak yüksek düzeyde metali kök 

bölgesinde biriktirebildiği ortaya konulmuĢtur. Gallagher ve ark. (2008) çalıĢmalarında 

toprakta yüksek düzeyde bulunan As, Zn, Cr elementlerinin Betula populifolia and Populus 

deltoides bitkilerinin bünyesinde birikim düzeylerini belirlemeyi hedeflemiĢtir. Her iki 

bitkinin de yapraklarında yüksek düzeylerde çinko, kökte de krom biriktirebildiğini ortaya 

koymuĢlardır. Sardans ve ark. (2008) çalıĢmada Erica multiflora türünün Al, As, Cr, Cu ve 

Pb elementlerinin bitkideki birikimlerini incelemiĢler ve alüminyumun bitki yapraklarında, 

kromun ise bitki gövdesinde yüksek düzeyde birikebildiğini belirlemiĢlerdir.  

 

4. SU KĠRLĠLĠĞĠ ĠÇĠN KULLANILABĠLECEK ORMAN BĠTKĠLERĠ 

 

Su kirliliği, su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik 

özelliklerinin olumsuz yönde değiĢmesi Ģeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan 

biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla 

kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının 

boĢaltılmasıdır (SKKY, 2004). Su kirlilikleri konutlar, sanayi kuruluĢları, enerji santralleri, 

tarımsal faaliyetler ve endüstriyel alanlardan kaynaklanmaktadır. En önemli su kirleticileri 

hidrojen sülfit, arsenik, selenyum, bakır, çinko, kurĢun, krom, kadmiyum, civa, nikel, fosfor, 

azot, hidrokarbonlu maddeler, hidrojen sülfür, amonyak, nitrat, fosfat, radyoaktif maddelerdir 

(Yücel, 1995; Çepel ve ark., 2006). Su kirliliğinin giderilmesinde genelde suya yakın yetiĢme 

alanı olan türler kullanılmaktadır. Su kirliliğinin gideriminde yapay sulak alanlar önemli bir 

yer tutmakta olup; genel olarak su kirliliğine yönelik çalıĢmalarda taban suyu yüğksek olan 

alanlar ile su kıyılarında ağaç, ağaççık ve çalılar kullanılabilmektedir. Orman ağaç, ağaççık ve 

çalılarından su kirliliğini giderme yeteneğine sahip olan bireyler Çizelge 4.1‟de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 4.1. Su kirliliğini gidermede etkili orman ağaç, ağaççık ve çalıları 
Bitki Adı Kullanım Alanı Kirletici Adı Birikim Yeri Kaynak 

Populus sp. Kentsel-Kırsal  Pestisit, gübre, TCE  Pilipovic ve ark. (2006) 
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Populus sp. Kentsel-Kırsal TCE kök EPA (2000) 

Populus deltoides x 

nigra 

Kentsel-Kırsal nitrat  Frick ve ark. (1999) 

Salix nigra Kırsal herbisit  EPA, 2000 

 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

YeĢil ıslah, çeĢitli yöntemler kullanılarak arıtılan kirli alanlarda alternatif bir koruma ve ıslah 

yöntemidir.  Otsu ve odunsu pek çok tür koruma ve ıslah amaçlı kirliliklerin giderilmesi 

amacına hizmet etmektedir. Orman ağaç, ağaççık ve çalılarından bazıları da bunun içerisinde 

önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde mevcut türlerin bu amaçla kullanılabileceği alanlar 

bulunmaktadır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kent yollarında ve endüstriyel 

alanların etrafında Acer negundo, Cedrus libani, Cupressus sempervirens, Pinus nigra; 

karayolları ile kent uzağındaki endüstriyel alanların etrafında da Pinus halepensis, Populus 

nigra, Quercus ilex, Q. petraea kullanılabilecek türler arasındadır. Hem kırsal hem de kentsel 

alanlarda kullanılabilecek bitkiler arasında ise Betula pendula, Nerium oleander, Phoenix 

dactylifera, Platanus orientalis, Populus tremula ve Salix caprea bulunmaktadır. Toprak 

kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kentsel alanlarda Elaeagnus angustifolia, Populus 

deltoides; kırsal alanlarda ise; Arbutus unedo, Cistus ladanifer; hem kentsel hem de kırsal 

alanlarda ise Myrtus communis, Populus alba, Rosmarinus officinalis, Salix viminalis 

kullanılabilir. Su kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kentsel ve kırsal alanlarda Populus sp., 

Populus deltoides x nigra; kırsal alanlarda ise Salix nigra çeĢitli amaçlarla kullanılabilir. 

Dünyada ve ülkemizde yapılan çalıĢmalar incelendiğinde su kirliliğinin orman ağaç, ağaççık 

ve çalıları ile yapılan çalıĢmaların doğası gereği az olduğu görülmektedir.  

Bitkilerin hava, toprak ve su kirliliğindeki etkileri ile ilgili bilgiler bir araya getirilmiĢtir 

(Çizelge 5.1). Bazı bitkiler yalnız bir kirlilik türünün gideriminde etkin iken bazıları ise iki 

kirlilik türünün gideriminde etkindir. 

 

Çizelge 5.1. Bitkilerin hava, toprak ve su kirliliğindeki etkileri 
 

 

 

Bitki Adı 

Hava Kirliliği Toprak Kirliliği Su Kirliliği 

P
b
 

Z
n
 

N
O

 

N
O

2
 

N
O

X
 

O
3
 

C
s 

S
O

3
 

F
o

rm
al

d
eh

it
  

A
s 

S
b
 

C
d

 

N
i 

Z
n
 

P
b
 

C
u

 

F
e 

C
o

 

C
r 

H
er

b
is

it
  

P
A

H
 

P
es

ti
si

t 
 

H
er

b
is

it
  

G
ü

b
re

 

T
C

E
 

N
it

ra
t 

Arbutus 

unedo 

         +                 

Betula 

pendula 

 +                         

Cistus  

ladanifer 

          +                

Cupressus 

sempervirens 

+ +                         

Eleagnus 

angustifolia 

           +  + +            

Erica 

andevalensis 

                +          

Myrtus 

communis 

         +                 

Pinus brutia +                          

Pinus 

halepensis   

+  + + + +  + +                  

Pinus nigra        +                    

Platanus 

hybrida 

+                          
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Populus 

deltoides 

             +     +        

Populus nigra    +                       

Populus sp.          + + + + +        + + + +  

Populus alba          +  +  + + +           

Populus 

deltoides x 

nigra 

                         + 

Populus 

tremula 

 +                         

Quercus ilex  +        +                  

Quercus 

petraea 

      +                    

Rosmarinus 

officinalis 

            +  +  +          

Salix 

viminalis  

+ +          + + + + +  + +        

Salix nigra   

 

                 +   +    

 

KAYNAKLAR 

 
Aksoy, A., ġahin, U., 1999. Elaeagnus angustifolia L. as a Biomonitor of Heavy Metal Pollution. Tr. J. of 

Botany (23): 83-87. 

Al-Khlaifat, A.L., Al-Khashman, O.A., 2007. Atmospheric heavy metal pollution in Aqaba city, Jordan, using 

Phoenix dactylifera L. Leaves. Atmospheric Environment (41): 8891-8897. 

Baptista, M. S., Vasconcelos, M. T. S. D., Cabral, J. P., Freitas, M. C., Pacheco, A. M. G., 2008. Copper, Nickel 

and Lead In Lichen and Tree Bark Transplants Over Different Periods Of Time. Environmental 

Pollution (151): 408- 413. 

BaĢlar, S., Doğan, Y., Yenil, N., Karagöz, S., Bağ, S., 2005. Trace Element Biomonitoring By Leaves of  

Populus nigra L. from Western Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Biology 26 (4): 665-668. 

Bayat, B., 2011. Hava Kirliliği ve Kontrolü. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, s: 55-59. 

BelivermiĢ, M., Kılıç, O., Çotuk, Y., Topçuoğlu, S., Kalaycı, G., PeĢtreli, D., 2010. The usability of  tree barks 

as long term biomonitors of atmospheric radionuclide deposition. Applied Radiation and Isotopes  (68): 

2433–2437 

Bozdoğan, E., Söğüt, Z., 2010. Bitkisel Tasarımda Çevre Sorunlarını Temel Alan Bir BakıĢ Açısı. 4. Peyzaj 

Mimarlığı Kongresi, 21-24 Ekim 2010, KuĢadası-Ġzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 84-85. 

Campbell, C. S.; M.H. Ogden, 1999. Constructed Wetlands in The Sustainable Landscape. John Wiley and Sons, 

Inc., NewYork. 270 p.   

ÇavuĢoğlu, K., Çakır, ġ., Kırındı, T., 2006. Investıgatıon Of Lead (Pb) Pollutıon in P. nigra (J.F. Arnold) Subsp. 

nıgra var. caramanica (Loudon) Rehder Collected Road Sides In Some Regıons Of Kırıkkale Cıty. 

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, s: 11-26. 

ÇavuĢoğlu, K., Arıcı, ġ.Ç., 2007. Pınus Nıgra (Arnold) Subsp. Nıgra Var. Caramanıca (Loudon) Rehder 

Türünün Yapraklarında KurĢun Birikiminin AraĢtırılması. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 

Cilt: 11, Sayı: 1, s:51-55 

Çepel, N., 1997. Toprak Kirliliği Erezyon ve Çevreye Verdiği Zararlar. Türkiye Erezyonla Mücadele,               

Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Yayınları No:14, Dizgi Baskı,  Ġstanbul, 111 S. 

Çepel, N., Ergün, C., tarihsiz. Temel Çevre Sorunları. http://www.tema.org.tr/ Sayfalar/ CevreKutuphanesi/ Pdf/ 

KureselIsinma/EM_Konu12.pdf 

Doğan, Y., Uğulu, Ġ., BaĢlar, S., 2010. Turkish Red Pine as a Biomonitor: A Comparative Study of the 

Accumulation of Trace Elements in the Needles and Bark. Ekoloji 19(75): 88-96. 

Doğanlar, Z.B., Atmaca, M., 2011. Influence of Airborne Pollution on Cd, Zn, Pb, Cu, and Al Accumulation and 

Physiological Parameters of Plant Leaves in Antakya (Turkey). Water Air Soil Pollut (214): 509-523. 

El-Hasan, T., Al-Omari, H., Jiries, A., Al-Nasir, F., 2002. Cypress tree (Cupressus semervirens L.) bark as an 

indicator for heavy metal pollution in the atmosphere of Amman City, Jordan. Environmental  

International (28): 513-519. 

El-Rjoob, A. O., Massadeh, A. M., Omari, M. M., 2006. Evaluation of Pb, Cu, Zn, Cd, Ni and Fe levelsin 

Rosmarinus officinalis labiatae (Rosemary) medicinal plants and spills in selected zones in Jordan.  

http://www.tema.org.tr/%20Sayfalar/%20CevreKutuphanesi/%20Pdf/%20KureselIsinma/EM_Konu12.pdf
http://www.tema.org.tr/%20Sayfalar/%20CevreKutuphanesi/%20Pdf/%20KureselIsinma/EM_Konu12.pdf


 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

1029 
 

EPA, 2000. Manual: Constructed Wetlands Treatment of Municipial Wastewaters. National Risk Management 

Research Laboratory Office of Research and Development U.S. Environmental Protection Agency 

Cincinnati, Ohio, 165 s. 

Farrell, S., J. Hillard, M. McCurdy, 1999. Unassisted and Enhanced Remediation Studies for Onshore Oil 

Spills.Concept Development Louisiana Applied and Educational Oil Spill Research and Development 

Program, OSRADP Tecnical Report Series, s: 98-002. 

Frick, C. M., Farrell, R. E., Germida, J. J., 1999. Assesment of phytoremediation as an in-situ technique for 

cleaning oil-contaminated sites. Petroleum Technology Alliance Canada, 82 S. 

Fuentes, D., Disante, B.K., Valdecantos, A., Cortina, J., Vallejo, V.R., 2007. Sensitivity of Mediterranean 

woody seedlings to copper, nickel and zinc. Chemosphere (66): 412- 420. 

Gallagher, F. J., Pechmann, I., Bogden, J. D., Grabosky, J., Weis,P., 2008. Soil metal concentrations and 

vegetative assemblage structure in an urban brownfield. Environmental Pollution (153): 351-361 

Henry, J., 2000. An Overview of The Phytoremediation of Lead and Mercury. U.S. EPA, Office of Solid Waste 

and Emergency Response Technology Innovation Office. Report May-Aug. 2000. 51 p. 

Klang-Westin, E., Eriksson, S., 2003. Potential of Salix as phytoextractor for Cd on moderately contaminated 

soils. Plant and Soil (249): 127-137. 

Madejon, P., Maranon, T., Murillo, J.M., Robinson, B., 2004. White poplar (Populus alba) as a biomonitor of  

trace elements in contaminated riparian forests. Environmental  Pollution (132): 145-155. 

Mleczek, M., Rutkowski, P., Rissmann , I., Kaczmarek , Z., Golinski, P., Szentner, K., Strazynska, K., 

Stachowiak, A., 2009. Biomass  productivity and phytoremidation potential of Salix alba and Salix 

viminalis. Biomass and bioenergy (34): 1410-1418. 

Moreno-Jimenez, E., Penalosa, J.M., Carpena-Ruiz, R.O., Esteban, E., 2008. Comparison of arsenic resistance in 

Mediterranean woody shrubs used in restoration activities. Chemosphere (71): 466-473. 

Moreno-Jimenez, E., Penalosa, J.M., Carpena-Ruiz, R.O., Esteban, E., 2011. Using Mediterranean shrubs for the 

phytoremediation of a soil impacted by pyritic wastes in Southern Spain: A field experiment. Journal of 

Environmental Management (92): 1584-1590. 

Murciego, A.M., Sanchez , A.G., Gonzalez , M.A.R., Gil, E.P., Gordillo, C.T., Fernandez , J.C., Triguero, T.B., 

2007. Antimony distribution and mobility in topsoils and plants ( Cytisus striatus, Cistus ladanifer and 

Dittrichia viscose) from polluted Sb-mining areas in Extremadura (Spain). Environmental Pollution 

(145): 15-21. 

O.G.M., 2005-2006. Ormanların Faydaları. Orman Genel Müdürlüğü. http://www.ogm.gov.tr/bilgi/ 

orman_03.htm.  (Son eriĢim tarihi: 10.10.2011) 

Önder, S., Dursun, ġ., 2006. Air borne heavy metal pollution of  Cedrus libani (A. Rich.) in the city centre of 

Konya (Turkey). Atmospheric Environment (40): 112-1133. 

Pasqualini, V., Robles, C., Garzino, S., Greff, S., Bousquet-Melou, A., Bonin, G., 2003. Phenolic compounds 

content in Pinus halepensis Mill. needles: a bioindicator of air pollution. Chemosphere (52): 239-248. 

Pilipovic, A., Orlovic, S., Nikolic, N., Galic, Z., 2006. Investigating potential of some poplar (Populus sp.) 

clones for phytoremediation of nitrates through biomass production. Environmental Applications of 

Poplar and Wiilow Working Party 18-20 May 2006,Nothern Ireland. 

Saraçoğlu, N., 2011. Küresel Ġklim DeğiĢiminin YavaĢlatılmasında Ormanların Rolü. Bilim ve Aklın 

Aydınlığında Eğitim, 60-71.  

Sardans, S., Penuelas, J., 2005. Trace element accumulation in the moss Hypnum cupressiforme Hedw. and the 

trees Quercus ilex L. and Pinus halepensis Mill. in Catalonia. Chemosphere (60): 1293-1307. 

Sardans, J., Pen˜uelas, J., Estiarte, M., 2008. Warming and drought change trace element bioaccumulation 

patterns in a Mediterranean shrubland. Chemosphere (70): 874–885 

Seco, R., Penuelas, J., Filella, I.,2008. Formaldehyde emission and uptake by Mediterranean trees Quercus ilex 

and Pinus halepensis. Atmospheric Environment (42): 7907-7914. 

S.K.K.Y., 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23053.html. 

TÇV, 1990. Türkiye‟nin Biyolojik Zenginlikleri. Önder Matbaa, Ankara, 318 S. 

Takahashi, M., Higaki, A., Nohno, M., Kamada, M., Okamura, Y., Matsui, K., Kitani, S., Morikawa H., 2005. 

Differential assimilation of nitregen dioxide by 70 taxa of roadside trees at an urban pollution level.  

Chemosphere (61): 633-639 

Turnau, K., Henriques, F. S., Anielska, T., Renker, C., Buscot, F., 2007. Metal uptake and detoxification 

mechanisms in Erica andevalensis growing in a pyrite mine tailing. Environmental and Experimental 

Botany (61): 117–123 

Tecer, L. H., 2011. Hava Kirliliği ve Sağlığımız. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 15-29. 

TÇV, 2003. Türkiye‟nin Çevre Sorunları. TÇV Yayın No:163, Önder Matbaa, Ankara, 472 S. 

Unterbrunner, R., Puschenreiter, M., Sommer, P., Wieshammer, G., Tlustos, P., Zupan, M., Wenzel, W.W., 

2007. Heavy metal accumulation in trees growing on contaminated sites in Central Europe. 

Environmental Pollution (148): 107-114. 

http://www.ogm.gov.tr/bilgi/%20orman_03.htm
http://www.ogm.gov.tr/bilgi/%20orman_03.htm
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23053.html


 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

1030 
 

Yücel, M., 1995. Çevre Sorunları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 109, Ders Kitapları Yayın No:28, Ç.Ü.Z.F. 

Ofset Atölyesi, Adana, 302 S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

1031 
 

 

Ġlk Müdahale Ekiplerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Değerlendirilmesi 

Abdullah E. AKAY
1
, Hakan OĞUZ

2
, Osman KÖSE

1 

1
KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 46100 KahramanmaraĢ, E-mail: akay@ksu.edu.tr, 
2
KSÜ, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 46100 KahramanmaraĢ, E-mail: hakan@ksu.edu.tr, 

1
KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 46100 KahramanmaraĢ, E-mail: osmankose@ksu.edu.tr    

 

Özet 
Orman yangınlarının hızla kontrol altına alınabilmesi için yangınla mücadelede görev alan arazöz ve 

yer ekibinin yangın sahasına mümkün olan en kısa sürede ulaĢması kritik öneme sahiptir. Ġlk müdahale 

ekiplerinin lokasyonları bölgede yer alan ormanlık alanların tamamına kritik müdahale süresi içinde 

ulaĢılabilecek Ģekilde belirlenmelidir. Bu çalıĢmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerinden Ağ 

Analizi kullanılarak örnek bir ilk müdahale ekibinin mevcut lokasyonu değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma 

alanı olarak Antakya Orman ĠĢletme Müdürlüğü sınırlarında yer alan Samandağ Orman ĠĢletme ġefliği 

seçilmiĢtir. ÇalıĢma alanında 1 adet arazöz ve 8 yangın söndürme iĢçisinin görev aldığı Batıayaz Ġlk 

Müdahale Ekibi bulunmaktadır. ÇalıĢmada, Ağ Analizi yöntemi yardımı ile kritik müdahale süresi 

içinde ulaĢılabilen orman alanları belirlenmiĢtir. Ayrıca, çalıĢma alanında kritik müdahale süresinde 

ulaĢılamayan orman alanları da belirlenerek yeni müdahale ekibinin gerekliliği ve mevcut ilk 

müdahale ekibinin lokasyonu değerlendirilmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Orman yangınları, Ġlk müdahale ekipleri, CBS, Ağ analizi 

 

Assessment of Initial Response Team Locations in GIS Environment 

 

Abstract 

It is critically important that fire truck crew and initial response team should reach the fire area at the 

shortest amount of time in order to control forest fires quickly. The locations of initial response team 

should be determined in a way that fall of the forest areas in a region can be reached in critical 

response time. In this study, current location of a sample initial response team was evaluated by using 

Network Analysis as one of the techniques of Geographic Information Systems (GIS). The Forest 

Enterprise Chief of Samandağı located in the border of Forest Enterprise Directorate of Antakya was 

selected as study area. Batıayaz Initial Response Team with one fire truck and 8 fire workers is located 

in the study area. In the study, the forested areas that can be reached in a critical response time were 

determined by using Network Analysis method. Besides, the forested areas that can not be reached in 

critical response time was determined in order to evaluate necessity of additional initial response team 

and location of existed initial response team.     

 

Keywords: Forest fires, Initial response team, GIS, Network analysis 

 

1. GiriĢ 

Akdeniz bölgesinin doğusundan Marmara bölgesine kadar uzanan sahil Ģeridi boyunca, 

yaklaĢık 3 milyon hektarı verimli ve 2,5 milyon hektarı bozuk koru olmak üzere 5,5 milyon 

hektar orman alanı yangına birinci dereceden hassastır (OMO, 2008). Ülke genelimde ise 

ormanlarımızın yarıdan fazlası yangına duyarlı alanlarda yayılıĢ göstermektedir. ġekil 1‟de 

Türkiye‟de Orman ĠĢletme Müdürlükleri yangın hassasiyet derecesi haritası görülmektedir. 

 

Orman yangınları ile mücadele çalıĢmalarında görev yapan ekipler ilk müdahale ekibi, hazır 

kuvvet ekibi, gezici ekip, arasöz ekibi ve hava destek ekibi olmak üzere 5 grup altında 

toplanmaktadır (Akay ve ark., 2008). Ülkemizde orman yangınları ile mücadele 

çalıĢmalarında yaklaĢık 12000 iĢçi ortalama 5 ay süre ile çalıĢmaktadır (Akay ve Yenilmez, 

2007).  

mailto:akay@ksu.edu.tr
mailto:hakan@ksu.edu.tr
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ġekil 1. Türkiye‟de Orman ĠĢletme Müdürlükleri yangın hassasiyet dereceleri 

 

Orman yangınları ile ilk mücadeleye baĢlayan ilk müdahale ekiplerinde iĢletmedeki yangın 

hassasiyet derecesine göre 8-17 adet iĢçi görev almaktadır. Ġlk müdahale ekibi yangın ihbarı 

geldikten sonra en kısa sürede hazırlanıp, yangın sahasına hareket etmektedir. Ġlk müdahale 

ekiplerinin lokasyonları, bölgenin yangına hassaslık derecesine ve mevcut ulaĢım yolu 

miktarına bağlı olarak belirlenir (OGM, 1995). Orman yangınları ile etkili müdahale için, 

özellikle yangına birinci dereceden hassas bölgelerde, ilk müdahale ekibinin yangın sahasına 

kritik müdahale süresinde ulaĢması gerekmektedir. Kritik müdahale süresi yanan alanın 

yangın hassasiyet derecelerine bağlı olarak değiĢmektedir (OGM, 2008) (Tablo 1).    

 
Tablo 1. Yangın hassasiyet derecelerine kritik müdahale süreleri 

 Yangın Hassasiyet Dereceleri 

I II III IV V 

Müdahale 

Süresi 
20 dakika 30 dakika 40 dakika 50 dakika 50 dakika 

 

Orman yangınlarına etkili müdahalenin yapılabilmesi için ilk müdahale ekiplerinin yangın 

alanına en kısa sürede ulaĢımını sağlayacak optimum güzergahı takip etmesi gerekmektedir. 

En kısa ulaĢım süresine sahip optimum güzergahın bulunmasını öngören bu tip problemlerin 

çözümünde (ağ analizi, dinamik programlama vb.) bilgisayar destekli yöntemler 

kullanılmaktadır (Akay ve ark., 2006). Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri ulaĢım 

problemlerinin çözümünde ağ analizi yöntemlerinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır 

(Yıldırım ve Yomralıoğlu, 2002). 

Akay ve ark. (2009), potansiyel yangın sahalarına en kısa sürede ulaĢımı sağlayacak optimum 

güzergahların belirlenmesi amacı ile ağ analizi yöntemini temel alan CBS tabanlı bir karar 

destekleme sistemi geliĢtirilmiĢtir. AraĢtırmacılar ağ analizi yöntemini temel alan CBS tabanlı 

karar destekleme sistemi kullanılarak potansiyel yangın sahasına en kısa sürede ulaĢımı 

sağlayacak optimum güzergahların gerçek zamanlı olarak ve kısa sürede belirlenebileceğini 

göstermiĢtir. Benzer bir çalıĢmada Varol ve ark. (2010) Yenihan Orman ĠĢletme ġefliğinde 

yangın çıkan alanlara en hızlı ulaĢımı sağlayacak güzergahların belirlenmesi amacı ile Ağ 
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Analizi yöntemini kullanmıĢtır. Sonuçlar bölgedeki yol ağının yeni yollarla geliĢtirilmesi, 

mevcut yolların iyileĢtirilmesi ya da yangın harekat merkezlerinin sayısının arttırılması 

gerekliliğini ortaya koymuĢtur.  

 

Bu çalıĢmada, CBS tekniklerinden Ağ Analizi kullanılarak, Antakya Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü, Samandağ Orman ĠĢletme ġefliği‟nde yer alan ilk müdahale ekibinin mevcut 

lokasyonu değerlendirilmiĢtir. Ağ Analizi altında “Yeni Servis Alanı” yöntemi yardımı ile ilk 

müdahale ekibinin konuĢlandığı konum merkez alınarak, kritik müdahale süresi içinde 

ulaĢılabilen orman alanları belirlenmiĢtir. Ayrıca, çalıĢma alanında kritik müdahale süresinde 

ulaĢılabilen ve ulaĢılamayan orman alanları belirlenmiĢtir.  

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1. ÇalıĢma Alanı 

ÇalıĢma alanı olarak KahramanmaraĢ Orman Bölge Müdürlüğü‟nün Antakya Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü sınırlarında yer alan Samandağ Orman ĠĢletme ġefliği seçilmiĢtir (ġekil 2). 

Seçilen Orman ĠĢletme ġefliği, 1. dereceden yangına hassas olarak sınıflandırılmaktadır. 

ÇalıĢma alanında yer alan Batıayaz Ġlk Müdahale Ekibi Kırıkhan‟ın 60 km batısında yer 

almaktadır. Ġlk müdahale ekibinin konuĢlandığı yer 36° 29' 32" kuzey enlemi ile 36° 20' 20" 

doğu boylamı olup, ortalama yükseklik 324 m‟dir. Batıayaz Ġlk Müdahale Ekibi‟nde, 1 adet 

arazöz ve 8 yangın söndürme iĢçisi bulunmaktadır (ġekil 3). 

 
 
ġekil 2. Samandağ Orman ĠĢletme ġefliği ve Batıayaz Ġlk Müdahale Ekibi  
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ġekil 3. Batıayaz Ġlk Müdahale Ekibi‟nin ekip binası 

 

2.2. CBS Veri Tabanı 

ÇalıĢma kapsamında ArcGIS 9.2 programı kullanılarak çeĢitli sayısal veri katmanlarından 

oluĢan CBS veri tabanı geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, 1/25000 ölçekli topografik haritalar, 

amenajman haritaları ve ilk müdahale ekibinin koordinatları kullanılmıĢtır. CBS veri tabanı 

kapsamında yol ağı haritası, arazi kullanım sınıfları haritası ve ilk müdahale ekipleri haritası 

geliĢtirilmiĢtir.  

 

ÇalıĢma alanına ait yol ağı haritası sayısallaĢtırılan topografik haritalar temel alınarak 

geliĢtirilmiĢtir. Yol veri katmanında her bir yol seksiyonu için uzunluk (km), yol tipi ve yol 

durumuna (iyi, orta ve kötü) bağlı olarak araç hızı (km/saat) ve ulaĢım süresi (dakika) 

bilgilerine yer verilmiĢtir. Yol uzunlukları ve yol tipleri, çalıĢma alanına ait topografik 

haritalar üzerinde yapılan sayısallaĢtırmalar ile belirlenmiĢtir. ÇalıĢma alanındaki yollar, 

asfalt kaplama, stabilize ve orman yolu olmak üzere üç grup altında sınıflandırılmıĢtır. Yol 

durumları çalıĢma alanında gerçekleĢtirilen arazi çalıĢmaları ve Orman ĠĢletme ġefliği‟nden 

alınan bilgiler ıĢığında belirlenmiĢtir. ÇalıĢma alanındaki yollar için öngörülen ortalama proje 

hızı bilgileri Tablo 2‟de görülmektedir (Bilici, 2008; Trafik Denetleme ġube Müdürlüğü-

TDġM, 2010). Daha sonra, her bir seksiyon için ulaĢım süresi, yol uzunluklarına ve ortalama 

araç hızlarına bağlı olarak hesaplanmıĢtır.  

 
Tablo 2. Yol tipi ve yol durumu için ortalama araç hızları (km/saat) 

Yol Tipi 
Yol Durumu 

Ġyi Orta Kötü 

Asfalt 60 50 40 

Stabilize 50 40 30 

Orman Yolu 30 25 20 

 

Arazi kullanım sınıfları haritasının geliĢtirilmesinde amenajman planlarından temin edilen 

meĢcere tipi haritası kullanılmıĢtır. Daha sonra, çalıĢma alanında yer alan orman alanlarını 

gösteren yeni bir veri katmanı üretilmiĢtir. ÇalıĢma alanındaki ilk müdahale ekibinin UTM 

(Universal Transverse Mercator) koordinatları el GPS‟i yardımı ile belirlenmiĢ ve ilk 

müdahale ekiplerinin lokasyonlarını gösteren veri katmanı geliĢtirilmiĢtir.  

 

 



 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

1035 
 

 

2.3. Ağ Analizi 

Bu çalıĢmada, kritik müdahale süresi içinde ulaĢılabilen orman alanlarının belirlenmesi için 

ArcGIS 9.2 programında sunulan Ağ Analizi (Network Analyst) eklentisi altında Yeni Servis 

Alanı yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemde, ilk müdahale ekibinin konuĢlandığı konum 

baĢlangıç kabul edilerek kullanıcı tarafından belirlenen bir toplam link değeri (ulaĢım süresi) 

içinde kalan bölgeler ağ sistemi üzerinde belirlenmiĢtir. ÇalıĢma alanının tamamı I. dereceden 

yangına hassas alanlar bulunduğu için 20 dakika kritik ulaĢım süreleri dikkate alınarak Yeni 

Servis Alanı yöntemi uygulanmıĢtır.   

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

ÇalıĢma alanında yer alan toplam yol ağı uzunluğu yaklaĢık 1454 km olup, bunun büyük bir 

bölümünü stabilize yollar (%51,65) oluĢturmakta, daha sonra orman yolları (%41,95) ve 

asfalt kaplama yollar (%6,40) gelmektedir. Topografik haritalar temel alınarak üretilen yol ağı 

haritası ġekil 4‟de görülmektedir.  

  

 
 

ġekil 4. ÇalıĢma alanına ait yol ağı haritası  

 

ÇalıĢma alanlı için geliĢtirilen arazi kullanım sınıfları haritasına göre çalıĢma alanında toplam 

10 farklı arazi kullanım sınıfı tespit edilmiĢtir (ġekil 5). Elde edilen bulgulara göre en geniĢ 

alan sahip arazi kullanım sınıfının koru ormanı (% 56,84) olduğu ve bunu ziraatın (% 32,27) 

ve iskanın (% 8,50) takip ettiği bulunmuĢtur. Arazi kullanım sınıflarının alansal dağılımı 

Tablo 3‟de görülmektedir.  
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ġekil 5. ÇalıĢma alanına ait arazi kullanım sınıfları haritası 

 

 
Tablo 3. Arazi kullanım sınıflarının alansal dağılımı 

 

Arazi  

Sınıfları 

Alan 

(%) 

Koru Ormanı 56,84 

Orman Toprağı 1,25 

TaĢlık 0,57 

Kum 0,31 

Su 0,05 

Ġskan 8,50 

Depo 0,01 

Ziraat 32,27 

OT-TaĢlık 0,14 

OT-Ziraat 0,06 

 

Koru ormanları ile birlikte orman deposu alanlarının yangın hassasiyeti nedeni ile orman 

sınıfı altında düĢünülmesi durumunda çalıĢma alanındaki orman alanlarının toplam alanı 

24597 ha olarak hesaplanmıĢtır (ġekil 6). Bu alan toplam alanın yaklaĢık % 57‟sini temsil 

etmektedir.   
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ġekil 6. ÇalıĢma alanına ait orman alanları 

Ağ Analizi uygulaması yol ağında yer alan yol seksiyonlarının ulaĢım sürelerini temsil eden 

link veri katmanı ve bu linklerin kesiĢtiği noktaları temsil eden düğüm noktası veri katmanı 

kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Yeni Servis Alanı yöntemi ile ilk müdahale ekiplerinin 

konumları merkez alınarak, kritik müdahale süreleri (20 dakika) içinde çalıĢma alanında 

ulaĢılabilen alanlar belirlenmiĢtir.  

 

Elde edilen bulgulara göre ilk müdahale ekibi toplam alanın %53‟üne 20 dakika içinde 

ulaĢabilmektedir. Daha sonra, çalıĢma alanında ilk 20 dakika içinde ulaĢılabilecek orman 

alanları bulunmuĢtur (ġekil 7). Mevcut ilk müdahale ekibinin ormanlık alanların %29‟una 

kritik müdahale süresinde ulaĢabildiği tespit edilmiĢtir.   

 

ÇalıĢma sonucunda elde edilen sonuçlar mevcut yangın harekat merkezine ek olarak yeni 

harekat merkezlerinin tesis edilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Ayrıca, çalıĢma 

alanındaki yol ağının geliĢtirilmesinin veya mevcut yolların ulaĢım hızının arttırılması amacı 

ile yol standartlarının iyileĢtirilmesinin sorunun çözümüne fayda sağlayacaktır.   

 

TeĢekkür 

Bu çalıĢma, TOVAG-109O800 nolu proje kapsamında TÜBĠTAK tarafından desteklenmiĢtir.   
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Özet 

Bu çalıĢmanın temel amacı, Toros sediri yada Türk sediri olarak ta bilinen Lübnan sediri (Cedrus 

libani A.Richard) ağacında, boyuna ve radyal yönde fiziksel özelliklerde meydana gelen değiĢikleri 

incelemektir. Deneme ağaçları KahramanmaraĢ BaĢkonuĢ mevkiinden alınmıĢtır. Deneme 

ağaçlarından alınan seksiyonlar üzerinde, hava kurusu yoğunluk, tam kuru yoğunluk, hacim ağırlık 

değeri, taze hal rutubeti, lif doygunluk noktası, daralma ve geniĢleme miktarları belirlenmiĢtir. Tam 

kuru yoğunluk ile diğer fiziksel özellikler arasındaki iliĢki regrasyon denklemi ve korelasyon katsayısı 

ile belirlenmiĢtir. Sonuçlar, fiziksel özelliklerin boyuna ve radyal yönde istatistiksel olarak  önemli 

seviyede farklı olduğunu ve tam kuru yoğunluk ile diğer fiziksel özellikler arasındaki iliĢkinin radyal 

yönde farklı olduğunu göstermiĢtir.  

 

Anahtar kelimeler: Sedir, fiziksel özellikler, tam kuru yoğunluk, daralma, geniĢleme, lif doygunluk 

noktası, taze hal rutubeti.  

 

Abstract 

The main purpose of this study is to determine differences occured in some physical properties of 

Lebanon Cedar (Cedrus Libani A.Richard) wood, which is known Taurus cedar or  Turkish cedar,  in 

longitudinal and radial directions. The sample trees were harvested from KahramanmaraĢ BaĢkonuĢ 

region. Air dry density, oven dry density, basic density, green misture content, fiber saturation point, 

swelling and shrinkage were determined on the sections taken from sample trees. The relationship 

between oven dry density and other physical properties was determined with regression equation and 

correlation coefficient. The results showed that differences between radial and longitudinal directions 

were statistically significant  and the relationships between ovendry density and other physical 

properties were different in the radial direction. 

 

Keywords: Cedrus, physical properties, oven dry density, shrinkage, swelling, fiber 

saturation point, green misture content. 

 

1.GiriĢ 

Özellikle son yıllarda, ormanların azalmasından dolayı hızlı geliĢen türlerin yeni oluĢturulan 

orman alanlarında  yetiĢtirilmesine olan talep artmıĢtır. Odun hammaddesi ihtiyacının ithalat 

yolu ile değil,  hızlı geliĢen türlerin yetiĢtirilmesi ile karĢılanması ülkeler için ekonomik 

açıdan daha önemlidir.  

 

GeniĢ yapraklı ağaç türleri içerisinde hızlı geliĢen türlerin genelde su isteği fazladır. Kavak 

türleri ve özellikle melez kavaklar, söğüt, okaliptüs türleri ve pavlonya hızlı geliĢen geniĢ 

yapraklı ağaç türlerindendir ve bu türlerin su ihtiyacı fazladır. Ġğne yapraklı ağaç türlerinden 

ise; bazı göknar, çam ve sedir türleri hızlı geliĢen türlerdendir. Bunlar ise geniĢ yapraklı türler 

kadar su ihtiyacı göstermezler. Yüksek rakımlarda yetiĢebilirler.  
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Toros sediri hızlı geliĢen bir tür olması yanında, aynı zamanda doğal dayanıklıdır. HoĢ kokulu 

ve kolay iĢlenen kerestesi diğer iğne yapraklı türlere nazaran daha çok tercih edilmektedir.  

Yaltırık‟a göre, adını “kozalaklı ağaç” demek olan “Kedros” kelimesinden alan sedir, 

Lübnan‟da sınırlı bir yayılıĢı olmasına ve esas yayılıĢını Toros dağlarında yapmasına rağmen 

dünya literatürüne Lübnan sediri olarak girmiĢ ve Lübnan‟ın bayrağındaki sembol olmuĢtur 

(Dutkuner ve Akten, 2000). 

 

Kayacık‟a göre, sedirler bitkiler dünyasının en büyük grubunu oluĢturan spermatophyta 

bölümünün gymnospermae alt bölümünden, coniferae sınıfı, pinoideae takımı, pinaceae 

familyasına aittir (Yılmaz ve Gürses, 1997).  

 

Toros sedirinin yayılıĢı Anadolu‟da Toroslar, Antitoroslar ve ayrıca Lübnan‟dır. Fakat 

tahribattan dolayı Lübnan‟da çok az miktarda bulunmaktadır (Berkel, 1951). Bir baĢka tarifle, 

Güney Anadolu bölgesinde 36° 16´-38° 05´ enlem, 29°  02´ -37° 19´ boylamlar arasında ve 

Toros dağları üzerinde 1000-2000 m rakımlarda yer almaktadır ve bu yayılıĢı dünya sedir 

ormanlarının yayılıĢında kuzey sınırını teĢkil etmektedir. YayılıĢ sahasında yer yer saf, daha 

çok göknar, çam ve ardıçla karıĢık meĢçereler halinde bulunmaktadır (Evcimen, 1962). 

 

Sedir odunu el aletleri ve makinelerle kolay iĢlenir fakat planya ve freze ile iĢlemede özellikle 

budak yataklarında lif kalkması meydana gelmektedir. Tornalanması kolay çivilenmesi iyidir. 

Odunu kolay ve hızlı kurur, kururken çatlamaya Ģekil değiĢmesine ve dıĢ sertleĢmeye eğilimi 

yoktur. 15-25 yıl doğal dayanıklılığa sahip olup güç emprenye edilir. Sedir odunu toprakla 

temas eden yerlerde tel, çit, maden direği, travers, doğrama, lambri, mobilya, sauna 

yapımında v.b. yerlerde değerlendirilir (Göker, 1992). 

 

Türkiye‟de koru ormanı olarak normal 199167, bozuk 218021 toplamda ise 417188 ha sedir 

ormanı bulunmaktadır (Anonim, 2006).  

 

Türkiye‟de ibreli ağaç türleri arasında önemli bir yere sahip olan Toros sediri hakkında 

bugüne kadar birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak, fiziksel özellikleri hakkında ve özelliklede 

bu özelliklerin ağaç içerisindeki değiĢimlerini gösteren pek az sayıda  çalıĢma bulunduğu 

belirlenmiĢtir. Özellikle, sedir odununda genç odun-olgun odun konusunda fiziksel 

özelliklerin tespitine yönelik bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu noktadan hareketle, 

KahramanmaraĢ BaĢkonuĢ ormanlarında doğal olarak yetiĢmekte olan sedir ağacında boyuna 

(dipten-tepeye doğru) ve radyal yönde (kabuktan-öze doğru) fiziksel özelliklerinde meydana 

gelen değiĢikliklerin belirlenmesi bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır.  

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1 Materyal 

Bu çalıĢmada kullanılan sedir ağaçları KahramanmaraĢ BaĢkonuĢ mevkiinden temin 

edilmiĢtir. Deneme ağaçlarının alınmasında TS 4176 (Anonim, 1984) numaralı standartta 

belirtilen esaslar dikkate alınmıĢtır. Sedir odununda, boyuna ve radyal yönde fiziksel 

özelliklerde meydana gelen değiĢmeleri inceleyebilmek için, her ağaçtan boyuna yönde 3 

seksiyon alınmıĢtır. 1. Seksiyonlar 130 cm göğüs seviyesinden, 2. seksiyonlar ağacın toplam 

boyunun 1/3‟ünden ve 3. seksiyonlar ağacın toplam boyunun 2/3‟ünden alınmıĢtır. Her 

seksiyonda, radyal yönde kuzey-güney ve doğu-batı yönünde, net ölçüsü 2x2x3 cm olan test 

örnekleri kesilmiĢtir. Boyuna yönde 1. seksiyonlarda, radyal yönde eĢit aralıklarla 4 noktadan, 

2. seksiyonlarda 3 noktadan ve 3. seksiyonlarda 2 noktadan test örnekleri hazırlanmıĢtır. 

Böylece, 3 ağaçtan boyuna yönde 3‟er seksiyondan ve radyal yönde ortalama 3‟er noktadan 
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olmak üzere 27 farklı bölgeden 30 adet olmak üzere toplamda 810 adet kusursuz test örneği 

hazırlanmıĢtır. Sonuçlar hesaplanırken ağaçların her bölge için ortalaması alınmıĢ ve 9 farklı 

bölge için sonuçlar gösterilmiĢtir.  

  

Test örnekleri hazırlanırken TS 2470 (Anonim, 1976a) numaralı standartta belirtilen esaslara 

uyulmuĢtur. Buna göre; test örnekleri budaksız, çatlak ve kusur içermeyen, düzgün lifli ve 

yıllık halka yönü test örneğinin bir kenarına paralel, bitiĢik kenarına dik olacak Ģekilde 

hazırlanmıĢtır. Test örnekleri, ağaçların kesildiği gün kesimden hemen sonra hazırlanmıĢ ve 

plastik torbalara konmuĢ, aynı gün ağırlıkları ve üç yöndeki ölçüleri alınmıĢtır. Böylece taze 

hal rutubetini ölçmek mümkün olmuĢtur.  

 

2.2 Metot 

Hazırlanan test örnekleri üzerinde, taze hal rutubeti (Mt) TS 2471‟e (Anonim, 1976b) göre ve 

Formül 1 ile, hava kurusu yoğunluk (D12), tam kuru yoğunluk (Do) formül 2 ile, hacim ağırlık 

değeri (R) TS 2472‟ye (Anonim, 1976c) göre ve Formül 3 ile, radyal, teğet, boyuna daralma 

TS 4083‟e (Anonim, 1983a), hacmen daralma TS 4085‟e (Anonim, 1983b) göre ve Formül 4 

ile  ve radyal, teğet, boyuna geniĢleme TS 4084‟e (Anonim, 1983c) ve hacmen geniĢleme TS 

4086‟ya (Anonim, 1983d) göre ve Formül 5 ile  belirlenmiĢtir. Lif doygunluk noktası (LDN) 

ise aĢağıdaki Formül 6‟ya göre belirlenmiĢtir. 

 

Mt=
o

or

W

WW 
x100 (%)         

     (1) 

Burada; Wr: rutubetli ağırlık, Wo: tam kuru ağırlıktır 

 

D=
V

W
 (gr/cm

3
)         

     (2) 

Burada; W: ağırlık, V: hacimdir 

 

R= 
mak

o

V

W
 (gr/cm

3
)                                (3) 

 

Burada; Wo : Tam kuru ağırlık, Vmak: Tam yaĢ haldeki hacimdir. 

 

β=
mak

minmak

L

LL 
x100 (%)        

      (4) 

α=
min

minmak

L

LL 
x100 (%)                             (5) 

Burada; β: daralma, α: geniĢleme, Lmak: doygun haldeki uzunluk, Lmin: kuru haldeki 

uzunluktur. 

LDN=
R

β v  (%)              (6) 

Burada; βv: hacmen daralma miktarı, R: hacim ağırlık değeridir. 
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Deneme ağaçlarının kesiminden hemen sonra test örnekleri hazırlanmıĢtır. Test örnekleri taze 

halde olduklarından dolayı, daralma miktarlarını ölçmek için suya daldırma iĢlemi 

uygulanmamıĢtır. Örneklerin taze haldeki ağırlıkları ve ölçüleri alınmıĢ, yaklaĢık olarak hava 

kurusu hale gelinceye kadar oda Ģartlarında, daha sonra 2 hafta süre ile 20±2°C sıcaklık ve 

%65±5  bağıl nem ortamında klima dolabında bekletilmiĢ ve hava kurusu ölçüler alınmıĢtır. 

Daha sonra test örnekle 103±2°C‟de tam kuru hale getirilmiĢ ve ağırlıkları ve ölçüleri tekrar 

alınmıĢtır. GeniĢleme miktarlarını ölçmek için örnekler ölçüleri değiĢmez hale gelinceye 

kadar (yaklaĢık iki hafta) suya daldırılmıĢtır. Bu sürenin sonunda örneklerin doygun haldeki 

ölçüleri alınmıĢtır. Böylece tüm örnekler, taze halde, hava kurusu halde, tam kuru halde ve 

suyla doygun halde olmak üzere 4 defa ölçülmüĢtür. Elde edilen bu ölçüler ile fiziksel 

özellikler hesaplanmıĢtır. Fiziksel özelliklerin boyuna ve radyal yönde nasıl değiĢtiğini 

belirlemek için, SPSS programında, çoğul varyans analizi yapılmıĢ, çoklu karĢılaĢtırmalarda 

Tukey HSD testi kullanılmıĢtır. Tam kuru yoğunluk ile diğer fiziksel özellikler arasındaki 

iliĢkiyi görebilmek için regrasyon denklemi (y), belirtme katsayısı (R
2
) ve iliĢkinin önem 

seviyesi  (P)  hesaplanmıĢtır.  

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

Bu araĢtırmada kullanılan deneme ağaçlarının boyları ve  göğüs seviyesinden alınan 

seksiyonlar üzerinde belirlenen bazı makroskopik özellikler Çizelge 1‟de verilmiĢtir. Elde 

edilen bu verilere göre göğüs seviyesindeki çaplar yaklaĢık olarak aynı olmasına rağmen diğer 

özellikler bakımından ağaçlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların ağaçların 

alındıkları noktalarda dikim aralığı ve toprak özellikleri ile ilgili olduğu söylenebilir. Çünkü 

sedir ıĢık ağacıdır (bazı araĢtırmacılara göre yarı ıĢık ağacıdır) ve dikim aralığına göre 

büyürken odun özellikleri değiĢebilmektedir.  

 
Çizelge 1: Deneme ağaçlarının bazı makroskopik özellikleri 

Özellikler 1.Ağaç 2.Ağaç 3.Ağaç 

Ağaç boyu (m) 24 21 18 

Ağaç yaĢı (yıl) 54 53 34 

Göğüs seviyesinde gövde çapı  (kabuk hariç) (cm) 28 26 29 

Genç odunda yıllık halka sayısı (adet) 29 32 18 

Olgun odunda yıllık halka sayısı (adet) 25 21 16 

Yarı çaptaki genç odun miktarı (cm) 9.2 10 9.5 

Yarı çaptaki olgun odun miktarı (cm) 4.8 3 5 

Yarı çaptaki öz odun miktarı (cm) 8 8.5 7 

Yarı çaptaki diri odun miktarı (cm) 6 4.5 7.5 

Genç odunda yıllık halka geniĢliği (mm) 3.1 3.1 5.3 

Olgun odunda yıllık halka geniĢliği (mm) 1.9 1.4 3.1 

Ortalama yıllık halka geniĢliği (mm) 2.98 

Boyuna yönde (dipten tepeye doğru) ve radyal yönde (kabuktan öze doğru) fiziksel özelliklere 

ait değerler Çizelge 2‟de verilmiĢtir. Tam kuru yoğunluk, teğet yönde, radyal yönde ve 

hacmen daralma miktarının, teğet yönde, radyal yönde ve hacmen geniĢleme miktarının, lif 

doygunluk miktarı ve taze hal rutubetinin kabuktan öze doğru azalmakta olduğu 

görülmektedir. Ancak boyuna yönde daralma ve geniĢleme miktarlarının ise arttığı 

görülmektedir. 

 

Tam kuru yoğunluk, boyuna yönde daralma ve geniĢleme miktarları, hacmen daralma ve 

geniĢleme miktarları, lif doygunluk noktası ve taze hal rutubeti değerlerinde radyal ve boyuna 

yönde meydana gelen değiĢmelere ait çoğul varyans analizi önem seviyeleri Çizelge 3‟de 
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verilmiĢtir. Boyuna yönde daralma ve geniĢleme miktarlarına ait sonuçlar boyuna ve radyal 

yönün karĢılıklı etkileĢiminde istatistiksel olarak önemsiz diğerleri önemli bulunmuĢtur.  

 

Tam kuru yoğunluk ve taze hal rutubeti ile  ilgili olarak yapılan çoğul varyans analizi 

sonuçlarına göre; boyuna yönün, radyal yönün ve her ikisinin karĢılıklı etkileĢimlerinin tam 

kuru yoğunluk üzerine etkilerinin  istatistiksel olarak  önemli olduğu belirlenmiĢtir. 

 
Çizelge 2: Boyuna ve radyal yönde  fiziksel özellikler (D12, Do ve R: kg/m

3
 diğerleri: %) 

BY RY ĠD D12 Do R βt βr βl βv αt αr αl αv LDN Mt 

1 

1 
x 588 547 483 7.1 4.6 0.22 11.9 7.9 4.8 0.19 12.9 24.5 128 

s 60.4 59.8 44.7 0.9 1.0 0.24 1.9 1.0 1.2 0.33 2.0 2.5 20 

2 
x 570 527 472 6.5 4.0 0.23 10.7 7.2 4.1 0.29 11.6 22.7 106 

s 43.0 40.2 35.4 0.7 0.6 0.20 1.0 0.8 0.7 0.19 1.2 2.7 41 

3 
x 573 526 479 5.6 3.4 0.25 9.2 6.2 3.6 0.39 10.2 19.6 71 

s 49.8 45.0 44.6 1.1 0.5 0.30 1.2 1.2 0.6 0.34 1.4 3.9 43 

4 
x 573 524 481 4.8 3.2 0.45 8.5 5.4 3.4 0.56 9.3 17.9 40 

s 70.0 62.2 58.9 1.1 0.4 0.46 1.2 1.2 0.5 0.54 1.2 3.7 11 

                  

2 

1 
x 553 514 452 7.4 4.6 0.19 12.2 8.3 4.7 0.12 13.1 27.0 141 

s 55.0 53.4 40.1 0.8 1.0 0.12 1.7 0.8 1.0 0.12 1.8 2.3 18 

2 
x 536 496 441 7.0 4.2 0.14 11.4 7.8 4.5 0.15 12.4 25.8 133 

s 29.0 26.9 23.7 0.6 0.5 0.11 0.8 0.8 0.5 0.10 0.9 2.2 26 

3 
x 505 464 424 5.2 3.3 0.20 8.8 5.9 3.5 0.29 9.7 20.7 58 

s 19.1 17.7 17.1 0.8 0.4 0.15 0.9 1.0 0.4 0.14 1.1 2.5 30 

                  

3 

1 
x 546 504 453 6.2 3.9 0.25 10.4 7.1 4.0 0.24 11.3 22.9 142 

s 32.2 30.3 26.6 0.6 0.5 0.21 0.8 0.6 0.7 0.19 1.0 2.2 12 

2 
x 512 471 430 5.2 3.3 0.31 8.8 6.0 3.5 0.33 9.8 20.6 147 

s 35.8 33.9 30.4 0.7 0.3 0.22 0.9 0.8 0.4 0.25 0.9 2.5 18 

BY: boyuna yön, RY: radyal yön, ĠD:istatistik değerler. 

 
Çizelge 3: Bazı fiziksel özelliklere ait çoğul varyans analizi önem seviyeleri. 

Varyans kaynağı Do βl βv αl αv LDN Mt 

Boyuna yön P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 

Radyal yön P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 

Boy. x Rad. yön P<0.01 P>0.05 P<0.001 P>0.05 P<0.001 P<0.01 P<0.001 

 

Tukey çoklu ayrım testi sonuçları Çizelge 4‟de verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre, sedir ağacında 

dipten tepeye doğru tam kuru yoğunluk miktarının azaldığı, kabuktan öze doğru ise 1. ve 4. 

bölgede yüksek, 2. ve 3. bölgede düĢük olduğu belirlenmiĢtir. En yüksek tam kuru yoğunĢluk 

göğüs seviyesinden alınan 1. seksiyonda ve 1. bölgede ölçülmüĢtür. Öze yakın kısımlarda 

fazla miktarda ekstraktif madde bulunmasından ve kabuğa yakın kısımlarda ise olgun odun 

oluĢumundan dolayı bu kısımlarda yoğunluk yüksek ölçülmüĢtür.  

 

Taze hal rutubeti ile ilgili Tukey testi sonuçları Çizelge 4‟de verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre en 

düĢük taze hal rutubeti boyuna yönde 1. seksiyonda, radyal yönde 4. bölgede ölçülmüĢtür. En 

yüksek taze hal rutubeti ise, boyuna yönde  3. seksiyonda ve radyal yönde 1. bölgede  
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ölçülmüĢtür. 3. Seksiyon öz odun oluĢumunun en az olduğu seksiyon ve 1. bölge odunun diri 

odun kısmıdır. Boyuna yönde, yoğunluğun yüksek ölçüldüğü seksiyonda taze hal rutubeti 

düĢük, yoğunluğun düĢük ölçüldüğü seksiyonda ise taze hal rutubeti yüksek ölçülmüĢtür. 

Radyal yönde ise; en düĢük taze hal rutubeti 4. bölgede, en yüksek 1. bölgede ölçülmüĢtür. Bu 

durumla ilgili olarak, ağaçlarda su iletiminin diri odun kısmında gerçekleĢtiği, öz odunun ölü 

odun kısmı olduğu ve su iletiminin olmadığı belirtilmiĢtir (Bozkurt ve Erdin, 1997).    

 
Çizelge 4: Tam kuru yoğunluk (Do) ve taze hal rutubeti (Mt) üzerine boyuna ve radyal yönün etkisine 

iliĢkin Tukey testi  sonuçları 

Boyuna yön   Radyal yön 

No N Do   No Mt  No N Do   No Mt 

3 180 487 a
* 

  1 86 a  3 180 495 a   4 39 a 

2 270 491 a   2 110 b  2 270 497 a   3 64 b 

1 360 530 b   3 144 c  1 270 521 b   2 128 c 

              4 90 524 b   1 137 d 
*
Aynı harfle iĢaretli olan değerler istatistiksel olarak benzerdir. 

 

Hacmen daralma ve geniĢleme miktarı ile ilgili olarak yapılan çoğul varyans analizi 

sonuçlarına göre; boyuna yönün, radyal yönün ve her ikisinin etkileĢiminin hacmen daralma 

ve geniĢleme  miktarı üzerine etkilerinin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiĢtir. 

Yapılan Tukey testi sonuçları Çizelge 5‟de verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre boyuna yönde en 

düĢük daralma ve geniĢleme 3. seksiyonda (ağacın tepeye yakın kısmında) ve 4. bölümde 

(ağacın öze yakın kısmında), en yüksek 2. seksiyonda ve 1. bölümde (kabuğa yakın kısım) 

ölçülmüĢtür. Tam kuru yoğunluk miktarı düĢük olduğu için  3. seksiyonda daralma ve 

geniĢleme miktarı düĢük ölçülmüĢtür. 1. seksiyonda tam kuru yoğunluk miktarı yüksektir 

fakat fazla miktarda ekstraktif madde bulunmasından dolayı daralma miktarı 2. seksiyondan 

düĢük ölçülmüĢtür.  

 
Çizelge 5: Hacmen daralma ve geniĢleme  üzerine boyuna ve radyal yönün etkisine iliĢkin Tukey testi  

sonuçları 

Boyuna yön   Radyal yön 

No N 

Hacmen 

Daralma 

Hacmen 

GeniĢleme  No N 

Hacmen 

Daralma 

Hacmen 

GeniĢleme 

3 180 9.6a 10.5a  4 90 8.5a 9.2a 

1 360 10.0b 10.9b  3 180 9.0b 9.9b 

2 270 10.8c 11.7c  2 270 10.3c 11.2c 

          1 270 11.5d 12.4d 

 

Lif doygunluk noktasına ait çoğul varyans analizi sonuçları Çizelge 3‟de ve Tukey testi 

sonuçları Çizelge 6‟da verilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; LDN boyuna yönde en düĢük 1. 

seksiyonda ve radyal yönde 4. bölgede, en yüksek ise 2. seksiyonda ve 1. bölgede 

ölçülmüĢtür. Bu sonuçları etkileyen en önemli faktörün yine öz odununda bulunan 

ekstraktifler ve kabuğa yakın kısımlardaki yoğunluğu yüksek olan olgun odun oluĢumu 

olduğu söylenebilir. Ortalama LDN %22 olarak belirlenmiĢtir. Bu LDN değeri ile sedir 

odunu, Bozkurt ve Göker (1987) tarafından verilen sınıflandırmaya göre lif doygunluk 

noktası çok düĢük olan ağaç türleri grubundadır. 
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Çizelge 6: Lif doygunluk noktası  üzerine boyuna ve radyal yönün etkisine iliĢkin Tukey testi  

sonuçları 

Boyuna yön   Radyal yön 

No N Grup  No N Grup 

1 360 21.1a  4 90 17.9a 

3 180 21.7b  3 180 20.1b 

2 270 25.0c  2 270 23.0c 

        1 270 24.8d 

 

Boyuna yönde daralma ve geniĢleme miktarları üzerine boyuna ve radyal yönün etkisine 

iliĢkin varyans analizi önem seviyeleri Çizelge 3‟de ve Tukey testi sonuçları Çizelge 7‟de 

verilmiĢtir. Elde edilen bu sonuçlara göre en az daralma ve geniĢleme miktarları 2. seksiyonda 

ve 1. bölgede, en yüksek daralma ve geniĢleme miktarları ise 1.seksiyonda ve 4. bölgede elde 

edilmiĢtir. Denemelerde kullanılan ağaçların en yaĢlı odun örnekleri ağaçların ilk yaĢlarında 

oluĢturduğu köke yakın genç odun kısmında 1.seksiyon ve 4. bölgede bulunmaktadır. Genç 

odunda, olgun oduna göre boyuna daralma ve geniĢleme miktarının daha yüksek olduğu ve 

bununda mikrofibril açısından kaynaklandığı  değiĢik araĢtırmacılar tarafından bildirilmiĢtir 

(Green ve Ark. 1999; Bao ve ark. 2001; Arslan ve Aydemir. 2009). 

 
Çizelge 7: Boyuna yönde daralma ve geniĢleme miktarı  üzerine boyuna ve radyal yönün etkisine 

iliĢkin Tukey testi  sonuçları 

Boyuna yön   Radyal yön 

No N Daralma No GeniĢleme  No N Daralma No GeniĢleme 

2 270 0.17a 2 0.19a  1 270 0.22a 1 0.18a 

3 180 0.28b 3 0.28b  3 180 0.22a 2 0.26a 

1 360 0.29b 1 0.36c  2 270 0.22a 3 0.34b 

            4 90 0.45b 4 0.56c 

 

ġekil 1‟de göğüs seviyesinden alınan 1. seksiyonda 1. ve 4. bölgelerdeki hacmen daralma 

miktarı ile tam kuru yoğunluk arasındaki iliĢki gösterilmiĢtir. 4. Bölgede negatif zayıf, 1. 

bölgede pozitif güçlü bir iliĢki belirlenmiĢtir.  
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ġekil 1: 1. Seksiyon 1. bölgede (A) ve 4. bölgede (B) hacmen daralma miktarı ile tam kuru yoğunluk 

arasındaki iliĢki  
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ġekil 2‟de lif doygunluk noktası ile tam kuru yoğunluk arasındaki iliĢki verilmiĢtir. 4. bölgede 

negatif-güçlü bir iliĢki, 1. bölgede ise pozitif-zayıf bir iliĢki belirlenmiĢtir.  
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ġekil 2: 1. Seksiyon 1. bölgede (A) ve 4. bölgede (B) lif doygunluk noktası ile tam kuru yoğunluk 

arasındaki iliĢki 

 

ġekil 3‟de ise taze hal rutubeti ile tam kuru yoğunluk miktarı arasındaki iliĢki verilmiĢtir. Bu 

iliĢki 4. bölgede negatif, 1. bölgede negatif-çok güçlü olarak belirlenmiĢtir. 4. bölge ile 1. 

bölge arasındaki bu farklılıkların temel sebebinin  öze yakın kısımların ölü odun olması ve 

bol miktarda bulunan ekstraktif maddelerdir. Sedir öz odununun özellikle eterik yağlarla 

zengin olduğu belirtilmiĢtir (Berkel, 1951). Bir baĢka çalıĢmada sedir öz odununda 37 farklı 

bileĢen belirlenmiĢtir (BaĢer ve Demirçakmak, 1995). 
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ġekil 3: 1. Seksiyon 1. bölgede (A) ve 4. bölgede (B) taze hal rutubeti ile tam kuru yoğunluk 

arasındaki iliĢki 

 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Yapılan bu çalıĢmada elde edilen veriler doğrultusunda Ģu sonuçlara ulaĢılabilir; 

 KahramanmaraĢ BaĢkonuĢ mevkiinde doğal olarak yetiĢmekte olan sedir odununda 

fiziksel özellikleri etkileyecek Ģekilde genç odun oluĢumu vardır.   

 Tam kuru yoğunluk kabuktan-öze doğru ve dipten-tepeye doğru istatistiksel olarak 

önemli seviyede değiĢmektedir. Tam kuru yoğunluğun öze yakın kısımlarda yüksek 
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çıkması ekstraktif maddelerden, kabuğa yakın kısımlarda yüksek çıkması olgun odun 

oluĢumundan kaynaklanmaktadır.  

 Kabuktan-öze doğru tam kuru yoğunluk miktarı ile lif doygunluk noktası, hacmen 

daralma, boyuna daralma ve geniĢleme miktarları ve  taze hal rutubet miktarı  

arasındaki iliĢki farklıdır.  

 Daralma ve geniĢleme miktarları bakımından Toros sediri odunu orta derecede çalıĢan 

ağaç türleri grubundadır. 

 Gelecekte yapılacak  bilimsel araĢtırmalarda, genç odun-olgun odun yada öz odun-diri 

odun farkının göz önünde bulundurulmasının sonuçlara olumlu katkı yapacağı 

söylenebilir.  
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Özet 
Bu araĢtırma, KahramanmaraĢ‟a 25 km uzaklıkta olan ve ilin kuzeyini çepeçevre saran Ahır Dağı 

meralarında gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma alanı meraları aĢırı, düzensiz ve yoğun otlatma baskısı 

altında bulunan bir alandır. Bu alan üzerinde uygulanan otlatmalar pek çok endemik bitki türünün de 

içerisinde bulunduğu vejetasyon yapısını önemli ölçüde bozmuĢtur. Bitki örtüsünün zayıflaması 

nedeniyle alanda Ģiddetli ve çok Ģiddetli derecede yüzey erozyonu ortaya çıkmıĢtır. Zaman zaman 

meydana gelen yüksek Ģiddetli yağıĢlar, alandaki zayıf karakterli bitki örtüsünden dolayı yüzeysel 

akıĢa neden olmakta ve yüzeysel akıĢlar derelerde ve oyuntularda yüksek akımlara neden olarak gerek 

Ģehrin alt yapısını gerekse can ve mal güvenliğini tehdit eden bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

araĢtırmada meraların bitki ile kaplı alan, botanik kompozisyon, tekerrür ve verim gibi kalitatif ve 

kantitatif özellikleri tespit edilmiĢtir. Alanda Ajuga relicta, Ankyropetalum reuteri, Astragalus 

akmanii, Echinops vaginatus, Polygonum ekimianum gibi endemik türlerin varlığı tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca mera amenajmanı ilkelerine uygun olmayan aĢırı otlatma bitki örtüsünü zayıflatmıĢ ve alanda 

Kenger (Gundeli tournefortii ), Geven (Astragalus sp.), Sığırkuyruğu (Verbascum sp), Çoban yastığı 

(Acantholimon sp), Kekik (Thymus sp), Çengel (Chandrilla juncea), YavĢan (Artemisia sp.) gibi 

yabancı bitki türlerinin çoğalmasına sebep olmuĢtur. Merada meydana gelen bu durumu kontrol altına 

alabilmek için; öncelikle mera durumunun tespit edilmesi, otlatılmanın mera amenajmanı ilkelerine 

uygun Ģekilde yapılması ve meraların ıslah edilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle yörenin 

sosyo-ekonomik yapısını da dikkate alan bilimsel verilere dayalı, uygulanabilir bir mera planının 

yapılması son derece önemlidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ahır Dağı, Mera Islahı, Endemik Bitki, Ağır otlatma 

 

1.GiriĢ 

Çayırlar ve meralar, çok sayıda iĢlevi aynı zamanda görebilen ekosistemlerdir. Çayır meralar 

biyolojik çeĢitlilik yaratması, kültür bitkileri için gen kaynağı olması, yaban hayvanlarına 

barınma olanağı sağlaması ve toprak üzerini örterek erozyona karĢı koruması gibi çok önemli 

iĢlevleri bulunmaktadır (Açıkgöz, 2001).  
 

Ülkemizde 1923‟lü yıllarda 50 milyon hektar olan çayır-mera alanı, 1940 yılında 44 milyon 

hektara, 1978 yılında 21.7 milyon hektara, günümüzde ise %73 oranında bir azalıĢla 12.3 

milyon hektara düĢmüĢtür (DĠE, 2002). Mera alanları zaman içerisinde sürekli azalırken, 

üzerindeki bitki örtüsünün nitelikleri de bozulmaktadır. Mevcut meralar üzerinde süregelen 

kapasitesinin üzerinde, zamansız ve plansız otlatmalar; mera alanlarının zayıf ve çok zayıf 

karakterde olmasına, bitki ile kaplı alan değerlerinin düĢmesine, verimliliklerinin azalmasına 

neden olmuĢtur. Bu durum günümüzde meralarımızın kapasitelerinin yaklaĢık 3-4 katı üzerinde bir 

yoğunlukta otlatılmaları sonucunu ortaya çıkarmıĢtır (Koç vd., 1994). 

 

Ülkemiz meralarında olduğu gibi araĢtırma alanının bulunduğu yöredeki meraların 

kullanımında da herhangi bir amenajman ilkesine uyulmaması; kontrolsüz, erken ve aĢırı 

otlatılan bu alanların bozulmasına neden olmuĢtur. Bunun sonucunda meraların barındırdığı 



 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

1049 
 

bitkilerin çoğunluğunu hayvanların yararlanamadığı dikenli bitkiler, çalılar ve yabancı otların 

oluĢturduğu görülmektedir. 

 

KahramanmaraĢ ahır dağı yöresinde yapılan bu araĢtırma ile mera alanlarının bitki ile kaplı 

alan ve verim gibi kalitatif özellikleri, botanik kompozisyon teĢkil eden türlerin nitelikleri, 

alanın fizyografik  ve iklim karakteristikleri tespit edilmiĢtir. Mera alanlarının vejetasyon 

yapısının bozulmasına etki eden faktörler belirlenip, tespit edilen alan karakteristikleri 

irdelenerek araĢtırma alanının mevcut sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri 

ortaya konulmuĢtur.   

 

2.Materyal ve Metod 

 

2.1. Materyal 

AraĢtırma alanı olan Ahır dağı meraları Türkiye' nin Doğu Akdeniz bölgesinde yer almakta 

olup, KahramanmaraĢ' a 25 km uzaklıkta bulunmaktadır. AraĢtırma alanı KahramanmaraĢ‟ın 

kuzeyinde, 37° 39' 38"-37° 38' 15" kuzey enlemleri ile 36° 56' 20"- 37° 03' 14" doğu 

boylamları arasında yer almaktadır. AraĢtırma alanının toplam alanı 3865.50 ha olup, 

denizden yüksekliği 1400 m ile 2080 m arasında değiĢmektedir(ġekil 1). 

 

 
          
                                 ġekil 1:AraĢtırma Alanının topografik haritada görünümü 
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ġekil 2: AraĢtırma alanından bir görünüm 

 

Alanın iklim özelliklerinin değerlendirilmesinde MD. Kantarcı tarafından önerilen Erinç 

formülü kullanılarak kuraklık indisleri hesaplanmıĢ ve bu indislere karĢılık gelen Erinç 

tarafından önerilen tabloya göre iklim tipi belirlenmiĢtir. Kantarcı tarafından yeniden 

düzenlenen Erinç formülüne göre araĢtırma alanının Kuraklık Ġndis Değeri 12.26 olup,  Kurak 

Ġklim tipine sahiptir. Akdeniz Bölgesi‟nin iklim analizi sonucu elde edilen kuraklık indisi 

değerleri 12,1-18,4 arasında değiĢmektedir (Usta A ve ark. 2009). 

Çizelge 1. K.MaraĢ Meteoroloji Ġstasyonunun bazı iklim verileri (DMĠ. 2008) 

 A                   Y                  L                   A                        R 

 II II III IV V VI VII VIII XI X XI XII Yıllık 

Sıcaklık (ºC) 4,3 6,1 10,4 14,9 19,9 24,7 27,8 27,8 24,8 19 12 6,5 16,5 

Sıcaklık Ġndisi 0,8 1,35 3,03 5,22 8,1 11,23 13,43 13,43 11,3 7,55 3,76 1,4 80,6 

DüzeltilmiĢ PE 

(mm) 0,86 8,4 37,08 69,3 112,24 147,6 170 159,12 124,63 83,42 38,25 9,96 960,86 

YağıĢ (mm) 133,1 110,1 90,4 68,7 35 7 0,9 1,2 4,8 31,7 60,1 119,4 662,4 

DE S Aylk Değ 0 0 0 -0,6 -77,24 -22,16 0,0 0,0 0,0 0,0 21,85 78,15  

DE Su (mm) 100 100 100 99,4 22,16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,85 100  

Gercek EVP 

(mm) 0,86 8,4 37,08 69,3 112,24 29,16 0,9 1,2 4,8 31,7 38,25 9,96 343,85 

Su açığı (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,4 169,1 157,92 119,83 51,72 0,0 0,0 617,01 

Su fazlası (mm) 

132,2

4 101,7 53,32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,29 318,55 

Yüzeysel 

akıĢ(mm) 73,96 87,85 70,69 35,30 17,65 8,83 4,41 2,21 1,15 0,58 0,29 15,65 318,55 

Nemlilik oranı 

153,7

7 12,11 1,44 -0,01 -0,69 -0,95 -0,99 -0,99 -0,96 -0,62 0,57 10,99  

  

AraĢtırma alanı jeolojik yapı bakımından mesozoik'de oluĢmuĢ, esas itibariyle üst kretase 

yaĢlı koçali karmaĢığı (ultrabazik kayaçlar, kireçtaĢları ve radyolaritlerle ardalanan silisli 

Ģeyllerden oluĢur ve düzensiz bir içyapı gösterir) ve kastel formasyonundan ve Senezoik 

(tersiyer zaman) de oluĢmuĢ, esas itibariyle orta eosen ve üst miyosen yaĢlı hoya formasyonu 

ve kuzgun formasyonundan oluĢmuĢtur. (MTA, 2000).  Havzada Mezozoik ve tersiyer 
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dönemlere ait kayaç birimleri ile kuvarterner yaĢlı yeni alüvyonlar, yamaç molozları, heyelan 

malzemesi ve taraçalar yer alır.  AraĢtırma alanında Kahverengi Orman Toprakları, Kırmızı 

Kahverengi Akdeniz Toprakları gibi büyük toprak gruplarına ait topraklar bulunmaktadır. 

 

AraĢtırma alanı Türkiye'nin 3 büyük flora bölgesinden biri olan Euro-Siberian (Avrupa-

Sibirya) flora alanının Mediterranean kesiminde yer almaktadır (AnĢin, 1983). AraĢtırma 

alanında, Galium verum subsp.verum, Lineria kurdice subsp.kurdica, Hypericum scabrum., Allium 

trachycoleum, Onobrychis sulphurea var. vanensis, Ballota nigra subsp.kurdica, Ranunculus repens, 

Veronica polita, Gyphsophylla muralis, Polygonum luzuloides, Muscari longipes, Onosma tauricum 

var.tauricum, Potentilla recta, Tulipa sintenisii, Sedum hispanicum var. semiglabrum, Fumaria 

asepala gibi otsu bitki türleri bulunmaktadır. 
 

2.2.Metod 

AraĢtırma alanında yayılıĢ gösteren bitki türlerini bitki ile kaplı alan ve verim gibi kalitatif 

özellikleri ile alanın iklim ve fizyografik faktörleri belirlenmiĢtir. AraĢtırma alanına ait eğim, 

bakı ve yükseklik haritaları Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında oluĢturulmuĢtur. Ayrıca 

mera topraklarının tekstür ve dispersiyon oranı gibi bazı fiziksel özellikleri belirlenmiĢtir. 

 

Bu araĢtırmada bitki ile kaplı alanı tespit etmek için Harker ve Harris tarafından 1959‟ da 

geliĢtirilmiĢ olan“Lup Yöntemi” kullanılmıĢtır. AraĢtırma alanı meralarının ot verimi fırın 

kurusu ağırlık üzerinden belirlenmiĢtir. Meranın fırın kurusu ot verimi bulmak için 1m²‟lik 

kare kuadratlar kullanılmıĢtır. Kuadrat içerisinde kalan tüm bitkiler bir çim makası ile toprak 

yüzeyinden biçilmiĢtir. Alandan alınan verim örnekleri içerisinde yer alan yabancı bitkiler ve 

bir önceki yıla ait kalıntılar temizlendikten sonra 78 °C‟ye ayarlı fırında 24 saat süreyle 

kurutulup fırın kurusu ot verimleri belirlenmiĢtir. 

 

AraĢtırma alanından farklı mera kesimleri dikkate alınarak toprak örnekleri alınmıĢtır. Bu 

örnekler üzerinden tekstür tayini Bouyoucos'un hidrometre yöntemine, erodibilite 

indekslerinden dispersiyon oranı Middleton'un dispersiyon oranı esas alınarak analiz 

edilmiĢtir (Lutzh, 1947). 

 

3.Bulgular ve TartıĢma  

AraĢtırma alanına ait toprak örneklerinin yapılan tekstür analizi sonuçlarına göre toprakların 

ortalama olarak % 55,22 kum, % 13,98 kil ve % 30,80 toz değerlerine sahip olduğu, 

dispersiyon oranı değerlerinin araĢtırma alanı topraklarının tamamında sınır değer olan % 

15‟den büyük değerler alarak erozyona duyarlı olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırma alanı 

topraklarının genellikle kumtaĢı, kireçtaĢı, çamur taĢı anakayası üzerinde yer aldığı ve bu 

anakayalardan oluĢan toprakların kumlu balçık,  kumlu killi balçık olduğu belirlenmiĢtir. 

 

AraĢtırma alanının Coğrafi Bilgi Sisteminden yararlanılarak oluĢturulan eğim haritası Ģekil 

3‟te gösterilmiĢtir. Alanın ortalama eğimi % 16.72 olarak belirlenmiĢtir. 

 

AraĢtırma alanının 609.75 ha‟ı %0-2 eğim grubunda, 771.66 ha‟ı  % 2.001- 6 eğim grubunda,  

1049.76 ha‟ı  %6.001-12 eğim grubunda, 802.53 ha‟ı  %12.001-20 eğim grubunda, 479.79 

ha‟ı %20.001- 30 eğim grubunda, 152.01 ha‟ı % >30.001 eğim grubunda olduğu tespit 

edilmiĢtir.  
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ġekil 3. AraĢtırma Alanının Eğim Haritası 

 

AraĢtırma alanının 864.18 ha‟ı düz, 557.19 ha‟ı kuzey, 814.32 ha‟ı güney, 837.90 ha‟ı doğu, 

791.91 ha‟ı batı bakılı olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 4. AraĢtırma Alanın Bakı Haritası 

 

AraĢtırma alanının yükseklik haritası Ģekil 5‟te gösterilmiĢtir. 

 



 

 
    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

1053 
 

 
 

ġekil 5. AraĢtırma Alanın Yükseklik Haritası 

 

AraĢtırma alanında yapılan çalıĢmalar sonucu ortalama bitki ile kaplı değerinin % 16.12 

olduğu ve alanda hakim bitki türlerinin Kenger (Gundeli tournefortii), Geven (Astragalus 

sp.), Sığırkuyruğu (Verbascum sp), Çoban yastığı (Acantholimon sp), Kekik (Thymus sp), 

Çengel (Chandrilla juncea), YavĢan (Artemisia sp.) olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

AraĢtırma alanı meralarında Lup transekt yöntemi ile yapılan kalitatif analizlerde, 

örneklemelerde tesadüf edilen bitki türleri endemik türler, yabancı bitkiler ve diğer bitkiler 

olarak üç grupta toplanmıĢ ve bu bitkiler aĢağıda verilmiĢtir. 

  

Endemik türler; Onobrychis sulphurea var. vanensis, Centaurea saligna, Scutellaria  salviifolia, 

Marnubium globosum subsp. globosum, Erodium micropetalum, Paracaryum lithospermifolium ssp. 

cariense var. erectum, Asphodelina damascena subsp. ovoidea, Helleborus vesicarius, Astragalus 

akmanii, astragalus lineatus var. lineatus. 

 

Yabancı bitkiler; Eryngium billardieri, Eryngium campestre var. virens, Onopordum carduchorum,  

Acantholimon armenum, Thymus kotschyanus, Astragalus akmanii, astragalus lineatus var. lineatus, 

Astragalus microcephalus, Ranunculus repens, Hypericum scabrum, Astragalus plumosus var. 

akardaghicus, Verbascum oreophilum, Geranium gruinum, Helleborus vesicarius, Galium verum 

subsp. verum, Ranunculus repens, Allium trachycoleum, Sedum hispanicum var. semi glabrum, 

Hypericum linarioides, Myosotis sylvatica, Tragopogon longirostis var. abbreviatus,  Verbascum 

oreophilum, Veronica thymoides subsp. Pseudocinerea, Lineria kurdice subsp.kurdica, Veronica 

polita, Muscari longipes, Carum carvi, Convolvulus arvensis, Allium scorodoprasum var. rotundum, 

Centaurea cheirolopha, Campanula stricta var. stricta. 

 

Diğer bitkiler; Onobrychis sulphurea var. vanensis, Ballota nigra subsp, kurdica, Gyphsophila 

muralis, Polygonum luzuloides, Fumaria asepala, Fumaria asepala, Onosma tauricum var.tauricum, 

Potentilla recta, Tulipa sintenisii, Centaurea saligna, Scutellaria  salviifolia, Helianthemum 

nummularia, Teucrium polium, Campanula glomerata subsp.hispida, Helichrysum plicatum subsp. 

Pilicatum, Ziziphora capitata, Teucrium chamaedrys, Phlomis capitata, Salvia  Multicaulis, 

Marrubium globosum subsp. globosum, Phlomis linearis, Nepeta glomerata, Asyneuma amplexicaule 

subsp. amplexicaule,  Lotus corniculatus var. corniculatus, Ixiolirion tataricum, Cruciata subps, 

Euphorbia denticulata, Thlaspi hirsutum, Paracaryum hirsitum, Senecio vulgaris, Chenopodium 

Foliosum, Origanum vulgare, Stachys lavandulifolia, Medicago arborea, Trifolium 

pauciflorum,Taeniatherum caput-medusae, Odontites aucheri, Asperugo procumbens, Barbarea 

minor, Bupleurum kurdicum, Alyssum oxycarpum, Erodium micropetalum, Arenaria dianthoides, 
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Erysimum crassipes, Bromus tectorum, Isatis candelleana, Fumaria asepala, Dianthus floribundus, 

Cerastium dichotomum, Heptaptera anisoptema, Laserpitium glaucum, Achillea kotschyi ssp. 

kotsychyi, Chardinia orientalis, Asphodeline damascena subsp. ovoidea, Salvia multicaulis, 

Helichyrsum plicatum subsp. plicatum, Paracaryum lithospermifolium ssp. cariense var. erectum, 

Bromus sterilis, Hordeum bulbosum, Melica persica subsp. jacquemontii, Poa bulbosa, Bromus 

Japonicus subsp. Japonicus, Anthemis kotschyana 

 

AraĢtırma alanında farklı özellikler gösterdiği ön inceleme çalıĢmaları sırasında tespit edilen 

dört mera kesiminde bitki ile kaplı alan değerleri ayrı ayrı tespit edilmiĢtir. Buna göre bitki ile 

kaplı alan değerleri ortalama olarak birinci mera kesiminde % 16.0, ikinci mera kesiminde % 

12.86, üçüncü mera kesiminde % 15.03 ve dördüncü mera kesiminde % 16.22 değerlerini 

aldığı belirlenmiĢtir.  
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ġekil 4. Mera Kesimlerine Göre Ortalama Bitki Ġle Kaplı Alan Değerleri 

 

AraĢtırma alanında verim değerlerini belirlemek üzere kuadrat örnekleri alınmıĢ ve alınan 

örneklerden fırın kurusu ağırlık üzerinden verim değerleri belirlenmiĢtir. Buna göre fırın 

kurusu ağırlık değerleri üzerinden ortalama verim değerleri birinci mera kesiminde 197,16 

kg/da, ikinci mera kesiminde 71,38 kg/da, üçüncü mera kesiminde 162,12 kg/da ve dördüncü 

mera kesiminde 93,32 kg/da olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırma alanının tamamında ortalama 

verim değeri 75.99 kg/da olduğu tespit edilmiĢtir.  
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ġekil 5. AraĢtırma alanında farklı mera kesimlerine göre ortalama verim değerleri 

 

Alanda çoğunlukla küçük baĢ hayvanlarla otlatma yapılmaktadır. Çevrede yer alan köylerden 

gelen sürü sahiplerinin alan üzerinde binlerce koyun ve keçi ile otlatma yaptırdığı 

görülmüĢtür. Mevcut verim koĢulları göz önünde bulundurulduğunda vejetasyona sürekli 

olarak zarar vermeden ahır dağı meralarının tamamında ancak 734 küçük baĢ hayvanın 

barınabileceği ve bir küçük baĢ hayvana 5.86 da mera alanının düĢtüğü tespit edilmiĢtir. 

Dolayısıyla alanın mevcut verim değerlerine göre kapasitesinin kat kat üzerinde otlatma 

yapıldığı belirlenmiĢtir. Yapılan gözlemlere göre meralar üzerinde erken otlatmaların ve kıĢ 

kritik periyoduna dikkat edilmeden yapılan geç otlatmaların gerçekleĢtirildiği tespit 

edilmiĢtir. Kapasitesinin üzerinde, otlatma mevsiminde dikkat edilmeden ve düzensiz yapılan 

otlatmalar nedeniyle alanda bitki ile kaplı alan değerleri oldukça azalmıĢ ve azalan 

verimlilikle birlikte toprakların özellikle yüzey erozyonuna açık hale geldiği, alanın her 

tarafında yüzey erozyonunun hüküm sürdüğü ortaya çıkmıĢtır.  

 

Alanda botanik kompozisyon değerlerine bakıldığında, belirlenen bitki ile kaplı alan değerleri 

içerisinde yabancı bitkiler grubuna dahil edilen hayvanlar tarafından otlanmayan ve zehirli 

bitkilerin en fazla oranlarda botanik kompozisyona katıldıkları anlaĢılmıĢtır. Ayrıca bu 

bitkilerin önemli kısmının toprak koruma niteliklerinin de düĢük olduğu bilinmektedir. 

Ortalama değerlere bakıldığında zaten düĢük olan bitki ile kaplı alan değerlerinin önemli 

kısmının yabancı bitkiler tarafından iĢgal ediliyor olması mera durumunun yetersiz olmasına 

ve toprakların erozyonla kaybolmasına neden olmaktadır. 

 
AraĢtırma alanında yer alan bitkilerin önemli bir kısmının otlandıktan sonra yeniden büyüme 

karakterlerinin düĢük olması, alanın iklim özellikleri bakımından vejetasyon periyodu esas alındığında 

kurak alan özelliği taĢıması otlatma baskının olumsuz etkilerinin katlanarak devam etmesine neden 

olmaktadır.  

 

 

 

 

4. Öneriler 
Belirlenen sonuçlara göre ahır dağı mera alanında sorunların çözülebilmesi için aĢağıda 

açıklanan teknik önlemlerin kesinlikle alınması gerekmektedir.  
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1. Yapılan araĢtırma sonucu araĢtırma alanındaki topraklar erozyona duyarlı bulunduğundan; 

toprakların mutlaka korunması için gerekli önlemlerin alınması, ekonomik ve toprağı 

koruyucu türlerle bitki-toprak-su arasındaki dengenin kurulması öncelikli olmalıdır. 

2. Mera alanlarında son derece zayıf bir bitki örtüsü hakim olduğundan bu alanların tekrar 

rehabilitasyonu yapılmalıdır. Bu nedenle mera amenajmanı esasları dikkate alınarak mera 

alanlarında otlatmanın yeniden düzenlenmesi, otlatma sistemlerinin uygulanması gibi 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

3. Mera alanının 3-4 yılda bir dinlenmesi ve yeterli bir geliĢme göstermesi sağlanmalıdır. 

DönüĢümlü otlatmanın uygulanması meradaki erozyon tahribatının önlenmesi bakımından 

yararlı olacaktır. 

4. Merada otlayan hayvanların belirli yerlerde yoğunlaĢmalarının önlenmesi sağlanıp, merada 

bulunan yem bitkilerinin nicelik ve niteliklerini olumsuz yönde etkilemeyecek bir otlatma 

düzeninin oluĢturulması yani otlatma planlaması yapılmalıdır. 

5. Mera alanında otlatma erken baĢlatılmakta ve kıĢ baĢlarına kadar sürmektedir. Meralardaki 

bitkiler yeterince besin depo etmeden, çoğalabilme gücüne ulaĢmadan hayvanlara 

yedirilmemelidir. Erken otlatma; nemli toprağın ezilip sıkıĢmasına ve gözenekli yapısını 

yitirmesine neden olduğundan, toprağın su ve beslenme gücünü azaltıp, toprağın aĢınmasını 

kolaylaĢtırdığı için yapılmamalıdır.  

6. Bu yöntemlerin yanında aĢırı otlatmaya dayanıklı, kendini çabuk yenileyebilen, geliĢmiĢ 

kök yapılarıyla toprağı sıkı tutan, su ve rüzgar erozyonuna karĢı koruma sağlayabilen ve 

toprağa organik madde kazandıran yem bitkilerinin ekilmesi erozyonun Ģiddetini büyük 

ölçüde azaltacaktır.  
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Özet 

Bu çalıĢmada, kanola saplarının (Brassica napus L.) kimyasal analizlerinde, ana bileĢenleri ve bazı 

çözünürlükleri tespit edilmiĢtir. Örnekler Bursa Karacabey Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü (TĠGEM) 

deneme alanlarından temin edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarla kanola saplarının; holoselüloz, selüloz, 

alfa selüloz ve lignin ve yan bileĢenlerden kül oranı ve bununla birlikte soğuk su, sıcak su, %1 lik 

NaOH ve alkol-benzen çözünürlüklerinin % oranları belirlenmiĢtir. Yapılan kimyasal analizler 

sonucunda; holoselüloz, selüloz, alfa selüloz, lignin, kül, soğuk su, sıcak su, %1 lik NaOH ve alkol-

benzen çözünürlüklerinin yüzdelik oranları; %72.10, %41.38, %42.55 %15.25, %8.15, %13,58, 

%16,44, %40,35ve %8,46 olarak tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma sonunda kimyasal bileĢenler ve 

çözünürlüklere ait değerlerin, daha önce çalıĢılan tarımsal artık ve yıllık bitkilerin değerleriyle benzer 

olduğu görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Brassica napus L., kanola sapları,  holoselüloz, selüloz, lignin, kül, 

  
The Chemical Components in Canola (Brassica napus L.) Straws 

 

Abstract 

In this study, some chemical properties and solubilities of canola (Brassica napus L) straw were 

determined. Samples were taken from the Bursa Karacabey Farm Management (TĠGEM) trial areas. 

Main chemical components of canola (Brassica napus L) straw‟s; holocellulose, cellulose, alpha 

cellulose, lignin and ash content, ratios (%) were determined, In addition, solubility of wood flour in 

cold water, hot water, 1% NaOH and alcohol-benzene and in percentages were found. The results of 

chemical analysis showed that percentages of holocellulose cellulose, alpha cellulose, lignin, ash 

content, solubility of wood flour in cold water, hot water, alcohol-benzene and 1% NaOH were 

%72.10, %41.38, %42.55 %15.25, %8.15, %13,58, %16,44, %8,46 ve %40,35 respectively. The 

results of the current study revealed that the chemical properties and solubilities of canola (Brassica 

napus L) straw is similar to that of annual plant and agricultural residues 

 

Key Words: Brassica napus L., canola straw, holocellulose cellulose, lignin, ash 

 

1.GiriĢ 

Son çeyrek yüzyılda orman ürünleri endüstrisindeki hammadde sıkıntısı, ülke dıĢından odun 

hammaddesi ithalatının artmasına yol açmıĢ ve ülkemizin kaynaklarının dıĢ ülkelere akmasına 

neden olmuĢtur. Bu sıkıntı aynı zamanda kendi ormanlarımızdan “aĢırı yararlanma” sonucunu 

doğurarak, milli servetlerimizden biri durumundaki ormanlarımızın önemli derecede zarar 

görmesine neden olmuĢtur. Lignoselülozik atıkların değerlendirilmesiyle ülkemiz orman 

ürünleri endüstrisinde mevcut hammadde darlığı nispeten ortadan kalkabilecektir. 

Ülkemizde orman ürünleri endüstrilerinde üretimle ilgili en önemli maliyetlerden birisini 

hammadde oluĢturmaktadır. Kağıt hamuru ve kompozit levha üretiminde büyük bir 

hammadde yetersizliği mevcut olup, özellikle kağıt hamuru ile ilgili olarak var olan tesisler 

baĢta hammadde yetersizliği olmak üzere, yanlıĢ uygulamalar sonucu kapanmıĢ ya da 

kapanmakla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Ülkemiz kağıt endüstrileri son dönemlerde oldukça 
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geliĢmiĢ, ancak kağıt fabrikalarının çoğu, hammadde olarak selüloz hamurunun tamamını, 

yine levha fabrikalarında kaplama olarak kullanılan kağıtlarda yurt dıĢından temin etmektedir. 

Ülkemizde, lif üretimi için odun hammaddesi kısıdına karĢı alternatif hammadde arayıĢları 

üniversite ve araĢtırma kurumlarında sürdürülmektedir. Burada, yıllık bitkiler ile asıl üretim 

nedeni gıda olan tarımsal artıklar en dikkate değer alternatif hammadde kaynakları olarak 

gözükmektedir. Belirtilen artıkların değerlendirilme potansiyellerinden dolayı onlarca 

araĢtırma ülkemizde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Kanola (Brassica napus L.),  kolzanın ıslahı sonucu elde edilmiĢ, erüsik asit ve glukosinolat 

ihtiva etmeyen bir çeĢit bitki türüdür. Bu çeĢit ilk önce Kanada'da geliĢtirilmesinden dolayı 

ona Ġngilizce "Canadian Oil Low Acid" (düĢük asitli Kanada yağı) sözcüklerinden türemiĢ ve 

"kanola" adı verilmiĢtir ( Süzer, 2006). 

 

Kanola (Brassica napus L.) dünyanın birçok ülkesinde önemli endüstri bitkilerinden birisidir. 

1940‟lı yıllarda ikinci dünya savaĢının patlak vermesi ile kanola üretimi artıĢa geçmiĢtir ve 

günümüzde en hızlı artıĢ hızına sahip olan yağlı tohum bitkisidir (Güler ve ark., 2005). 

Kanola (Brassica napus L.)  danesinde bulunan % 38-50 yağ ve % 16-24 protein ile önemli 

bir yağ bitkisidir. Kanola, sofralık bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitki olan 

soyadan sonra üretim açısından dünyada ikinci sırayı almaktadır. Kanola yağı daha çok diğer 

bitkisel yağlarla karıĢım halinde yemeklik sıvı yağ ve margarin elde edilmesinde 

kullanılmaktadır. Dünyada yıllık kanola üretimi 46 milyon ton civarındadır. Avrupa birliği 

ülkelerinden Almanya 3.6, Fransa 2.7 ve Ġngiltere 1.1 milyon ton civarında kanola 

üretmektedir (Süzer, 2006). 

Kanada ve Avrupa ülkelerinde ıslah edilmiĢ erüsik asitsiz, yağ ve protein oranı yüksek yeni 

kolza çeĢitleri kanola ismiyle ekilmektedir. Kanola tohumlarından soğuk presleme ile elde 

edilen ham yağ metanol ile katalizör eĢliğinde normal basınç ve ısıda estere dönüĢtürülür. 1 

kg tohumdan 450 gr yağ çıkmaktadır ve metanol ile reaksiyondan sonra 450 ml biodizel yakıt 

elde edilebilmektedir. 

Bunun yanında kolza olarak isimlendirdiğimiz erusik asit oranı yüksek olan çeĢitlerden elde 

edilen yağlar da sanayide, elektrik trafolarında, bioyakıt (biodizel) olarak Fransa ve Almanya 

gibi Avrupa ülkelerinde kullanılmaktadır. 

Bir tarım ülkesi olan Türkiye‟de yaklaĢık olarak her yıl 56 milyon ton ekin sapı üretilmektedir 

(Anonim, 2000). Bu veriler Ģimdilerde ekim alanları geniĢlemediği için aĢağı yukarı aynı 

düzeyde seyretmektedir. Buna ilave olarak, bu çalıĢmanın da hammaddesi olan kanola bitkisi 

2008 yılında 281.000 dekar alana ekilmiĢ ve 83.965 ton kanola tohumu üretimi 

gerçekleĢmiĢtir. Kanola bitkisi için ürün/sap indeksi 1/3 olarak kabul edilmiĢtir. Buradan 

hareketle ülkemizde 2008 yılındaki kanola sapı miktarı yaklaĢık 251.895 ton olarak hesap 

edilmiĢtir (Anonim, 2009). Dünyada 2008 yılındaki toplam kanola sapı üretim miktarı 32 

milyon  ton olarak hesaplanmıĢtır (Enayati ve ark., 2009).  

 

Ancak son yıllarda dünyada gıda amaçlı kanola yağı üretiminin artmasıyla birlikte ülkemizde 

de kanola bitkisine olan ilgi artmaya baĢlamıĢ, marketlerde kanola yağları diğer bitkisel 

yağlarla birlikte satıĢa sunulmuĢtur. Ayrıca dünyada artan enerji ihtiyacıyla birlikte biodizel 

amaçlı kanola üretiminin de artacağı bir gerçektir.  

Yıllık bitkilerin orman ürünleri endüstrisinde değerlendirilmesi ile küçük kapasiteli fabrikalar 

düĢük maliyetlerle kurulabilmekte, aynı zamanda üretim tekniği ve ekipmanların kontrolünün 
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kolay olması ve düĢük enerji kullanımı gibi avantajlara sahip bulunmaktadır (Atchison,1989). 
Bununla birlikte yıllık bitki saplarının bu sanayide kullanılmasının bazı dezavantajları da 

bulunmaktadır. Bunlar; yıllık bitki saplarının yoğunluklarının düĢük olması ve ayrıca hasat, 

toplama, taĢıma ve depolama problemleridir.  

 

Özellikle son dönemlerde yağ bitkilerinin biyodizel üretiminde kullanılmasının teĢvik 

edilmesi sonucu ortaya önemli miktarlarda tarımsal artık çıkacaktır. Bu yüzden çalıĢma 

kapsamında üretimi teĢvik edilen bitkilerden olan kanola saplarının önemli ana kimyasal 

bileĢenleri ile çözünürlükleri belirlenmiĢtir.  Kimyasal bileĢenlerinin tespiti, lif üretiminde 

kullanılacak hammaddenin teknolojik yönünün belirlenmesinde, üretim açısından çok önemli 

bir parametredir.  
 

2.Materyal Ve Yöntem 

2.1. Materyal 

Bu çalıĢmada araĢtırma materyali olarak yıllık bitkiler içerisinde ülkemizde ekiliĢ alanı olan 

kanola (Brassica napus L.) sapları seçilmiĢtir. Hammadde (TĠGEM) Karacabey Tarım 

ĠĢletmesi Müdürlüğü (Bursa) deneme alanlarından temin edilmiĢtir. 

 

2.2.Yöntem 

Lif üretiminde kullanılacak hammaddenin kimyasal yapısının bilinmesi elde edilecek kağıt 

hamurunun miktarını ve özelliklerini belirlemede önemli bir yer tutar. Selüloz oranının düĢük 

veya yüksek olması verim üzerine, lignin oranının düĢük veya yüksek olması piĢirme 

koĢullarının belirlenmesinde bir göstergedir. Diğer taraftan hemiselülozların oranı ve çeĢidi 

liflerin sağlamlığını ve dövülme niteliklerini çeĢitli yönlerden etkiler (Eroğlu, 1980).  

Bu amaç doğrultusunda kanola sapları içerisinde bulunan yabancı ot ve diğer tahıl samanları 

elle temizlendikten sonra saplar kesici bir aletle 6-8 cm uzunluğunda parçalara ayrılmıĢtır. 

Hava kurusu hale getirilen örneklerin kimyasal analizlerde kullanılacak yeterli miktarı TAPPI 

T 257om–85 standart yöntemine göre laboratuar tipi Willey değirmeninde öğütülerek 60 

mesh ve 100 mesh sarsıntılı eleklerde elenmiĢtir. Elek üzerinde kalan kısım alınarak ağzı 

kapaklı cam kavanozlara konulmuĢ ve kimyasal analizlerde kullanılmak üzere hazırlanmıĢtır. 

Hazırlanan örneklerin rutubet miktarları TAPPI T 246om–88 standardına uygun olarak 

103±2
0
C‟de kurutularak belirlenmiĢtir (Anonim, 1992). 

Rutubeti belirlenmiĢ örnekler aĢağıdaki kimyasal analizlere tabi tutulmuĢtur:  

1. Holoselüloz oranı: Wise'nin klorit metodu (Wise, 1962). 

2. Selüloz oranı: Kurschner - Hoffer metodu (Kürschner and Hoffer, 1969). 

3. Lignin oranı: TAPPI  T 222 om-88 (Anonim, 1992). 

4. Alfa selüloz oranı: TAPPI  T 203 os-71 (Anonim, 1992). 

5. Kül oranı: TAPPI  T 211 om-85 (Anonim, 1992). 

6. Alkol benzende çözünürlük oranı : TAPPI T 207 om-88 (Anonim, 1992). 

7. Soğuk ve sıcak suda çözünürlük oranı: TAPPI T 207 om-88 (Anonim, 1992). 

8. % 1‟lik NaOH'de çözünürlük oranı: TAPPI T 207 om-88 (Anonim, 1992). 
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3. Bulgular ve Ta 

rtıĢma 

Bu çalıĢmada ekimi gün geçtikçe artan kanola (Brassica napus L.) saplarının kimyasal 

bileĢimi incelenmiĢtir. Yapılan laboratuar çalıĢmaları sonucunda kanola saplarının (Brassica 

napus L) ana kimyasal bileĢenleri ve bazı çözünürlükleri standart metotlara uygun olarak yapılmıĢ ve 

Tablo 1 ve Ģekil 1‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1. Kanola saplarının kimyasal analizleri ve çözünürlükleri 

BileĢenler Ort. % Std. Sap. Çözünürlükler Ort. % Std. Sap. 

Holoselüloz 72,10 0,18 
Alkol-benzen 

8,46 0,26 

Selüloz 41,38 0,12 
%1‟lik NaOH‟da çözünürlük 

40,35 0,43 

Alfa selüloz 42,55 0,19 
Sıcak suda çözünürlük 

16,44 0,34 

Lignin 13-15 0,24 
Soğuk suda çözünürlük 

13,58 0,27 

Kül 8,15 0,14 
 

  

   

 

ġekil 1. Kanola Saplarının Kimyasal Analiz Sonuçları 

Yıllık bitki ve tarımsal artıkların kimyasal bileĢimleri ile kanola saplarının kimyasal 

bileĢimlerini gösteren değerler bir karĢılaĢtırma yapabilmek için Tablo 2‟de gösterilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada kanola sapı için belirlenen kimyasal analiz sonuçları Tablo 2‟deki lignoselülozik 

materyallerle karĢılaĢtırıldığında, elde edilen değerlerin literatürde tespit edilen değerlerle 

uyum gösterdiği belirlenmiĢtir. 
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Tablo 2. Bazı Yıllık Bitki ve Tarımsal Artıkların Kimyasal Analizleri 
 

 

 

Kanola saplarının holoselüloz değeri pamuk sapları ile oldukça birbirine yakın, tütün sapı ve 

mısır saplarından daha fazla, buğday, göl kamıĢı, ay çiçeği ve kenaf saplarından daha düĢük 

değerlere sahiptir. Alfa selüloz‟un miktarı tütün ve kenaf saplarından daha büyük, 

diğerlerinden küçük, selüloz ve lignin miktarları ise diğer bitkilerin tümünden daha düĢüktür. 

Yapılan bütün analizlerde 60 mesh üzerinde kalan örnekler kullanılmıĢ olmasına rağmen, 

lignin analizinde 100 mesh örnekler üzerinde kalan örneklerden de deney yapılmıĢtır.  

Yıllık bitkilerde bilindiği gibi kül miktarı önemli miktarlarda bulunmakta, bu miktarın büyük 

bir kısmını silika ve silikatlar oluĢturmakta, ayrıca diğer mineral maddelerde yer almaktadır. 

Yıllık bitkilerin bünyesinde doğal olarak bulunan bu maddeler geri kazanma sistemlerinde ve 

diğer ünitelerde birikerek bakım masraflarını artırmaktadır. Kül miktarı olarak ay çiçeği ve 

mısır sapı hemen hemen aynı değerlere sahiptir. Tütün saplarından %0.45, buğday sapından 

%3.05, kenaf sapından  %4.05, pamuk saplarından %5.75, göl kamıĢından % 4.25 miktar 

olarak daha fazladır.  

Kanola saplarının %1‟lik NaOH çözünürlük değeri, göl kamıĢı, ayçiçeği ve kenaf  saplarından 

daha yüksek, diğerlerinden az miktarlarda düĢüktür. Alkol-benzen çözünürlüğünde ise sadece 

mısır saplarından küçük diğerlerinden miktar olarak daha büyüktür. Sıcak su 

çözünürlüklerinde ayçiçeği ile hemen hemen aynı, tütün, pamuk ve mısırdan ise az miktarda 

daha düĢük çözünürlüğe sahiptir. Soğuk su çözünürlüğünde ise, buğday, kenaf ve göl 

kamıĢından fazla diğerlerinden düĢük değerlere sahiptir.   

4.Sonuçlar 
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Referans 

Kozla sapı 72.10 41.38 42.55 13-15 
8.15 

8.46 40.35 16.44 13.58 Tespit 

Tütün sapı 67.60 46.50 37.50 19.50 7.30 6.50 42.90 19.1 15.8 Tank ve ark, 1985 

Buğday sapı 74.60 48.50 41.10 15.90 
5.10 

5.80 43.60 12.0 7.89 Akgül, 1997 

Pamuk sapı 72.20 - 41.60 19.30 2.40 6.10 42.90 17.80 16.70 Akgül ve ark., 2009 

Göl kamıĢı 77.9 50.3 47.50 18.70 3.90 4.00 28.30 3.80 3.30 Kırcı,1996 

Ayçiçeği sapı 74.9 47.6 37.5 18.2 8.20 7.00 29.8 16.5 15.50 Bostancı,1980 

Mısır sapı 67.50 - 44.50 20.2 8.10 13.0 44.70 18.10 17.40 Akgül ve ark., 2010 

Kenaf sapı 81.20 54.40 37.40 14.50 4.10 5.00 34.90 12.80 11.70 Doğan, 1994 
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Yıllık bitkiler ve tarımsal artıkların asıl yetiĢtirilme amaçları besin temini yada diğer bir 

endüstri kolunda kullanım olduğundan ve bu gereksinimin artan nüfusla birlikte artacağı veya 

en azından bugünkü düzeyde kalacağı düĢünüldüğünde, orman ürünleri endüstrisinde 

kullanılacak atık maddelerin devamlı olarak temini daima mümkün olacaktır. 

Kanola saplarının kimyasal analizi ve çözünürlük değerleri, diğer yıllık bitkiler ve tarımsal 

artıkların değerleri ile aynı miktarlara sahiptir. Lif üretimi için kimyasal yönden oldukça 

uygundur. 

Kanola tohumları yağ üretiminde değerlendirilmekte, bir artık olan sapları da, biyokütle 

olarak yenilenebilir enerji kaynağı olarak, biyoetonol, biriket ve lif üretiminde 

değerlendirilebilme potansiyeline sahiptir. 
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Özet 

Ölü ince yanıcı madde nem içeriği, yangının baĢlaması, geliĢmesi ve davranıĢının tahmin 

edilmesi için hayati bir öneme sahip olduğundan dolayı yangın tehlike oranını etkileyen 

önemli faktörlerden birisidir. Ölü ince yanıcı madde nem içeriği, doğrudan veya dolaylı 

olarak yangın potansiyelini ve yangın davranıĢını etkiler. Yanıcı madde nem içeriği genellikle 

sıcaklık, nisbi nem, yağıĢ ve rüzgara göre tahmin edilir. Ölü yanıcı maddelerin nem içerikleri 

ağaç türlerine ve yanıcı madde tiplerine göre değiĢebilir. Bu çalıĢmanın amacı, hava hallerine 

bağlı olarak karaçam meĢcerelerindeki ölü örtüsündeki ince yanıcı maddelerin nem 

içeriklerini meteorolojik parametrelere bağlı olarak tahmin edebilen modeller geliĢtirmektir. 

Yanıcı madde nem içeriklerini tahmin etmek için regresyon ve korelasyon analizleri 

yapılmıĢtır. Ġnce yanıcı madde nem içeriği üzerinde en etkili faktörler, günlük toplam yağıĢ ve 

nem olmuĢtur. Ġbre nem içeriğindeki değiĢkenlik günlük toplam yağıĢ ve nisbi neme bağlı 

olarak %52 - %88 oranında açıklanmıĢtır. Sonuçlar, Ülkemizde tüm yangın amenajman 

uygulamaları (örneğin kontrollü yangınların planlanması, yangın tehlike oranları, yangın 

potansiyeli ve yangın davranıĢının anlaĢılması) için kullanıĢlı olabilir.   

 

Anahtar kelimeler: Yanıcı madde nem içeriği, yangın potansiyeli, meteorolojik 

parametreler, regresyon modelleri, karaçam 

Determination Of Moisture Content Of The Surface Fuels In Anatolian Black Pine 

(Pinus Nigra Arnold) Stands 

Abstract 

Fuel moisture content of dead fine fuels is one of the most important factors in fire danger 

rating as it has an important role in fire ignition, fire development and to predict fire 

behaviour. Moisture content of dead fine fuel directly or indirectly affects fire potential and 

fire behaviour. Fuel moisture content is generally estimated from relative humidity and 

temperature and also from rainfall and wind. The moisture content of dead fuel can vary with 

tree species and fuel types. The principal objectives of this study were to investigate the 

changes in moisture contents of dead fine fuels for Anatolian black pine based on weather 

conditions, and to develop a model to predict fuel moisture content. Correlation and 

regression analysis were carried out to develop a relationship to predict fuel moisture content. 

The dominant factors influencing moisture content of dead fine fuels (needle, very fine fuels 

and fine fuels) were 24 h accumulated rainfall and relative humidity of the moisture content 

of the needle was explained between %52 (P < 0.01) and %88 (P < 0.01) of the by  relative 

humidity and 24 h accumulated rainfall. 

Results can be useful for all fire management practices such as planning of prescribed 

burning, fire danger rating and to understand fire behaviour in Turkey. 

 

Key Words: Fuel moisture content, fire potential, meteorological parameters, regression 

models, Anatolian black pine  
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1. GiriĢ 
Yangın söndürme çalıĢmalarının baĢarısı, yangının erken görülüp ilk müdahalenin çok kısa 

bir süre içinde yapılabilmesine bağlıdır. Bunun için sabit ve değiĢken çevre faktörlerine bağlı 

olarak farklılık gösteren yangın potansiyelinin doğru bir Ģekilde belirlenmesi son derece 

önemlidir. Yangınla mücadele çalıĢmalarında, yanıcı madde özellikleri ve hava hallerinin 

yangın potansiyeli ve yangın davranıĢı üzerine olan etkilerinin çok iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Özellikle kurutucu poyraz ve lodos rüzgarlarının olduğu sıcak günlerde, 

yangınların ilk olarak baĢladığı ince yanıcı maddeler nem içerikleri çok hızlı bir Ģekilde 

kaybetmekte ve yanmaya elveriĢli hale gelmektedir. Böyle zamanlarda ormandaki diğer 

yanıcı maddelerin de kuruması sonucu bir biri ardına birçok yerde yangınlar çıkabilmektedir 

(Sağlam 2002). 2008 yılında çıkan ve Ülkemizdeki en büyük yangın olarak kayıtlara geçen 

Manavgat-Serik-TaĢağıl yangını (15797 ha) ekstrem hava koĢullarında meydana gelmiĢtir 

(OGM 2008). Böyle ekstrem hava hallerinde yangın potansiyelinin belirlenebilmesi için, 

yangının ilk olarak baĢladığı ölü örtü tabakasına ait her türlü bilginin önceden bir araya 

getirilerek çok yönlü olarak değerlendirilebilmesi ve alternatif çözümlerin geliĢtirilebilmesi 

için önemli olmaktadır. 

 

Yangınların baĢlaması orman zemininde bulunan ince yanıcı maddelerin (ibre+<0.6cm çaplı 

dal) nemiyle yakından iliĢkilidir. Diğer bir ifade ile orman yanıcı maddelerinin tutuĢabilirliği 

büyük oranda nem içeriği tarafından etkilenmektedir. (Olsen 1960, Schroeder and Buck 1970, 

Montgomery and Cheo 1971, Countryman 1974, Trabaud 1976). Yanıcı maddelerin nem 

içerikleri yağıĢ, hava sıcaklığı, nisbi nem ve buharlaĢmaya bağlı olarak farklılıklar 

göstermekle birlikte, hava hallerindeki değiĢimler en fazla ince ölü yanıcı maddelerin nemini 

etkiler. Ġnce ölü yanıcı maddeler içerisinde ise özellikle ibreler, hava hallerindeki küçük 

değiĢikliklerden bile etkilenirler (Sağlam 2002, Küçük vd. 2004,  Küçük vd. 2009).  

 

Ġnce yanıcı maddeler, özellikle ibre, ince yanıcı dallar ve sürgünler tutuĢma aĢamasında rol 

oynadığı için, ince yanıcı madde nem içeriğinin tahmin edilmesi, yangın davranıĢ 

modellerinin anahtar bir bileĢenidir. Bu konuda uygulamaya yönelik birçok çalıĢma 

bulunmaktadır.  

Ülkemizde ise, hali hazırda yanıcı madde nem içeriklerinin tahmin edilmesine yönelik bir 

sistem kullanılmamaktadır. Sadece meteorolojiden alınan bilgiler yorumlanıp günlük veya 

birkaç günlük yangın potansiyeli tahminleri yapılmaktadır. Bu ise, tutuĢmaya konu olan 

yanıcı madde nemi içeriklerindeki değiĢimin nasıl olduğunu yansıtmamaktadır. Bu eksikliğin 

giderilmesi için meteorolojik parametrelerle yanıcı madde nem içerikleri arsındaki etkileĢimin 

belirlenmesi ve tahmin edilmesi büyük önem arz etmektedir. Yanıcı madde nem içeriklerinin 

tahmin edilmesi için birçok ülkede deneysel çalıĢmalara dayanan birçok model 

geliĢtirilmesine rağmen, ülkemizde ise bu yöndeki çalıĢmalar oldukça yeni ve azdır. Bu 

konuda, Sağlam (2002) ve Karaoğlu (2011) tarafından yapılmıĢ çalıĢmalar dıĢında bir çalıĢma 

bulunmamaktadır.  

 

Bu çalıĢmada, karaçamda gün içerisinde farklı zamanlarda meteorolojik parametrelere bağlı 

olarak ölü örtü tabakasındaki yanıcı maddelerin nem içerikleri tahmin edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmanın sonuçları, ülkemiz için oluĢturulmaya çalıĢılan Ulusal Yangın Tehlike Oranları 

Sisteminin (UYTOS) bir alt birimi olan meteorolojik yangın sistemi içerisinde günlük yangın 

potansiyelinin belirlenebilmesi amacıyla kullanılacak veri tabanına katkı sağlayacaktır. 
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2. Materyal ve Yöntem 

2.1. ÇalıĢma Alanı  

ÇalıĢma alanı Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman ĠĢletme ġefliği 

sınırları içerisinde 1000-1100 m yükseklikte olup, eğim % 10-20 arasındadır. MeĢcere boyu 

15-20 m arasında, meĢcere yaĢı 50 olup, d1.3 çapı 20-25cm arasında değiĢmiĢtir. Yanıcı 

madde örneklerinin alındığı yerde ölü örtü derinliği 2-11 cm arasında değiĢmiĢtir. MeĢcere 

kapalılığı %85-90 olarak ölçülmüĢtür. 

 

2.2 Arazide Yapılan Ölçümler 

Yanıcı madde nem içeriğini belirlemek için örnek alma iĢlemi mayıs, haziran ve temmuz 

ayları boyunca yapılmıĢtır. Gün içerisinde yanıcı madde nem içeriğindeki değiĢimin ve 

yağıĢtaki değiĢkenliğin yanıcı madde nem içeriğine etkisini belirlenebilmesi için Mayıs ayı 

boyunca her gün sabah öğle ve akĢama doğru olmak üzere 3 kez yanıcı madde örnekleri 

alınmıĢtır. Diğer aylarda ise sadece standart ölçüm zamanı olan saat 13.00 te, 3-4 günde bir, 

yağmur olması durumunda yağmuru takip eden 3-4 gün boyunca örnekler alınmıĢtır. Arazide 

ölü örtü (ibre, 0-0.3 cm Çok Ġnce Yanıcı Madde (ÇĠYM), 0.3-0.6 cm Ġnce Yanıcı Madde 

(ĠYM), 0.6-1 Orta Kalınlıkta Yanıcı Madde (OKYM) cm çaplarındaki materyaller) 

tabakasından, 30×30 ebadında rasgele olarak alınmıĢtır. Arazide alınan ölü örtü (ibre, 0-0.3 

cm, 0.3-0.6 cm, 0.6-1 cm çaplarındaki materyaller) örnekleri yaĢ olarak 0.01gr 

hassasiyetindeki terazi tartılmıĢtır. Alınan örnekler poĢetlenip ve etiketlendikten sonra fırın 

kurusu ağırlıkları alınmak üzere laboratuar götürülmüĢtür. AraĢtırma alanının meteorolojik 

verileri (nisbi nem (NN), sıcaklık, rüzgar) mobil meteoroloji cihazı ile 09.00 - 13.00 - 17.00 

saatlerinde ölçülerek kaydedildi.  

 

2.3. Laboratuar Ölçümleri 
Alınan örnekler laboratuar getirilip kurutma fırınında 105 

0
C‟ de 24 saat süre ile ağırlıklarında 

bir değiĢme olmayıncaya kadar kurutulduktan sonra 0.01gr hassasiyetindeki terazi ile 

tartılarak kuru ağırlıkları belirlendi. Yanıcı maddenin yaĢ ağırlığı ile kuru ağırlığı arasındaki 

iliĢkiye göre her bir yanıcı madde kategorisine ait nem içeriği belirlenmiĢ oldu. Her bir yanıcı 

madde kısmının nem içeriğinin belirlenmesinde aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır. 

 

Yanıcı Madde Nem Ġçeriği = ((YaĢ Ağırlık – Kuru Ağırlık) / (Kuru Ağırlık))× 100 

2.4. İstatistik Analizler 

SPSS 13.0 paket programına yanıcı madde nem içeriğine ait veriler ile meteorolojik veriler 

girilerek bu veriler arasında iliĢki olup olmadığını belirlemek için korelasyon analizi 

yapılmıĢtır. Yanıcı madde nem içeriklerini tahmin etmek için doğrusal ve doğrusal olmayan 

regresyon modelleri geliĢtirilmiĢtir. Tüm modeller %95 güven düzeyinde geliĢtirilmiĢ olup, 

her bir modele ait standart hata ve belirtme katsayısı (R
2
) verilmiĢtir. 

 

3. Bulgular 

Yanıcı madde nem içeriklerine ait bulgular Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı olarak ayrı ayrı 

değerlendirilmiĢtir. Ayrıca, Mayıs ayı kendi içerisinde 09.00, 13.00 ve 17.00‟de yapılan 

ölçümler olmak üzere üç farklı zaman dilimine göre yanıcı madde nem içeriği değerleri ele 

alınmıĢtır. Bunun yanında, bu üç ay içerisinde saat 13.00 de yapılan ölçümler birlikte ele 

alınarak değerlendirilmiĢtir.  

3.1. Mayıs 09.00’ da Yapılan Yanıcı Madde Nem Ölçümlerine Ait Bulgular 

Mayıs ayı 09.00 saat diliminde yapılan ölçümlere göre sıcaklık 6.8 - 24.2 
o
C arasında, nisbi 

nem % 35 - %89 arasında, rüzgar 0.7 - 3.9 km/sa arasında, yağıĢ 0-0.40 mm arasında, günlük 

toplam yağıĢ 0 - 11.50 mm arasında değiĢmiĢtir. Yanıcı madde nem içeriği değerleri ise; ibre 
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% 8.1 - % 141.3 arasında ÇĠYM nem içeriği % 9.12 - % 112 arasında, ĠYM nem içeriği % 

9.82 - % 169 arasında, OKYM nem içeriği %11.9 - %170.2 arasında değiĢiklik göstermiĢtir. 

Mayıs ayında 09.00 saat diliminde alınan örnekler üzerinde yapılan korelasyon analizleri 

sonucunda sıcaklık ile ibre, ÇĠYM, ĠYM ve OKYM nem içeriği arasında negatif yönde bir 

iliĢki olduğu görülmektedir (r = -0.485, r = -0.437, r = -0.433, r = -0.449; P < 0.05). Nisbi 

nem ile ibre (r = 0.724; P < 0.01), ÇĠYM nem içeriği (r = 0.715; P < 0.01), ĠYM nem içeriği (r 

= 0.495; P< 0.05), OKYM nem içeriği (r = 0.492; P < 0.05) arasında iliĢki olduğu 

görülmektedir. Özellikle nisbi nem ile ibre ve ÇĠYM nem içeriği arasında kuvvetli bir iliĢki 

söz konusudur.  

Mayıs saat 09.00 için yapılan regresyon analizleri sonucunda da yapılan ölçümlerde ibre nem 

içeriğindeki en etkili faktörün nisbi nem ve günlük toplam yağıĢ miktarının etkili olduğu 

görülmüĢtür. Ġbre nem içeriğinin tahmin edilmesi için yapılan analizde dağılımın homojen 

olmadığı görülmektedir. Bunun üzerine bu değerlere logaritmik dönüĢüm uygulanarak doğal 

logaritmaları alınmıĢtır. Bu Ģekilde elde edilen yeni değerlerle yapılan analizlerde dağılımın 

normal olduğu görülmektedir. Logaritmik dönüĢüm yapılarak yapılan analizlerde ibre nem 

içeriğindeki değiĢkenliğin %49‟u (R
2
 = 0.490; P<0.01) tek baĢına nisbi nem tarafından 

açıklanmaktadır. Analize ikinci bir değiĢken olarak günlük toplam yağıĢ miktarı eklendiğinde 

ibre nem içeriğindeki değiĢkenliğin açıklanan kısmının % 61‟e (R
2
 = 0.613; P<0.01) 

yükseldiği görülmektedir (ġekil 1). 

 

ġekil 1. Ġbre nem içeriğinin ölçülen değeri ile nisbi nem ve günlük toplam yağıĢ verilerine bağlı olarak 

tahmin edilen değerleri arasındaki logaritmik iliĢki. 

 

Çok ince yanıcı madde nem içeriğinin tahmin edilmesi için yapılan analizde dağılımın 

homojen olmadığı görülmektedir. Bunun üzerine bu değerlere logaritmik dönüĢüm 

uygulanarak doğal logaritmaları alınmıĢtır. Bu Ģekilde elde edilen yeni değerlerle yapılan 

analizlerde dağılımın normal olduğu görülmektedir. Mayıs saat 09.00 da yapılan ölçümlerde 

çok ince yanıcı madde nem içeriğindeki en etkili faktörün yine nisbi nem ve günlük toplam 

yağıĢ miktarının etkili olduğu görülmüĢtür. Logaritmik dönüĢüm yapılarak yapılan analizlerde 

çok ince yanıcı madde nem içeriğinin %49‟u (R
2
 = 0.492; P<0.01) tek baĢına nisbi nem 

tarından açıklanmaktadır. Analize günlük toplam yağıĢ ikinci bir değiĢken olarak 

eklendiğinde çok ince yanıcı madde nem içeriğindeki değiĢkenliğin açıklanan kısmı %64‟e 

(R
2 

= 0.635; P < 0.01) yükselmektedir (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Mayıs 09.00 da yapılan ölçümler sonucu meteorolojik parametrelere bağlı yanıcı madde nem 

içeriklerini tahmin etmek için geliĢtirilen regresyon modelleri. 

b c d e f

lnY=a+bln(NN) -63,290 2,015 - - - - 25,354 0,000 490 27,148

lnY=a+b(NN)+cln(GTY) -53,295 1,697 7,608 - - - 29,509 0,000 613 20,973

lnY=a+bln(NN) -50,356 1,578 - - - - 23,989 0,000 492 21,858

lnY=a+bln(NN)+cln(GTY) -43,361 1,356 5,324 - - - 22,251 0,000 635 18,374

Y=a+b(GTY) 24,626 12,877 - - - - 55,945 0,000 709 19,905

Y=a+b(GTY)+c(NN) -16,384 11,728 0,801 - - - 43,308 0,000 797 16,970

Y=a+b(GTY) 25,515 12,923 - - - - 60,323 0,000 724 19,238

Y=a+b(GTY)+c(NN) -14,421 11,801 0,780 - - - 46,705 0,000 809 16,346

R
2 Std. Hata

İbre

ÇİYM

İYM

F Sig.

OKYM

Bağımlı 

Değişk
Model

Sabit

a

Katsayılar

 

3.2. Mayıs 13.00’ de Yapılan Yanıcı Madde Nem Ölçümlerine Ait Bulgular 

Mayıs ayı içerisinde öğlen 13.00‟da yanıcı madde nem örneklerinin alındığı zamanlarda 

sıcaklık 12.3 – 26.9 
0
C arasında, nisbi nem % 24 - % 72 arasında, rüzgar 0.60 – 6.20 km/sa 

arasında ve günlük toplam yağıĢ 0.0 – 11.5 mm arasında değiĢmiĢtir. Yanıcı madde nem 

içeriği değerleri ise; ibre % 6.9 – % 75.6 arasında, ÇĠYM nem içeriği % 8.9 -% 88.1 arasında, 

ĠYM nem içeriği % 10.3 -% 56.3 arasında, OKYM nem içeriği % 12.5- % 63.7 arasında 

değiĢiklik göstermiĢtir. Mayıs ayında 13.00 saat diliminde alınan örnekler üzerinde yapılan 

korelasyon analizleri sonucunda sıcaklık ile ibre, ÇĠYM, ĠYM, OKYM nemi üzerinde negatif 

yönde bir iliĢki bulunmuĢtur (r = -0.635, r = -0.541, r = -0.749, r = -0.734, r = -0.682; P < 

0.05) Mayıs saat 13.00‟de yapılan ölçümlerde ibre nem içeriğindeki değiĢkenliği etkileyen en 

faktörlerin günlük toplam yağıĢ ve sıcaklık olduğu görülmüĢtür. Ġbre nem içeriğindeki 

değiĢkenliğin % 61‟lik kısmı (R
2 

= 0.606; P < 0.01) tek baĢına günlük toplam yağıĢ ile 

açıklanmaktadır. Analize sıcaklık ikinci bir değiĢken olarak eklendiğinde değiĢkenliğin 

açıklanan kısmının % 75‟e (R
2 

= 0.747; P < 0.01) yükseldiği görülmektedir (ġekil 2), (Çizelge 

2). 

 

 
ġekil 2. Ġbre nem içeriğinin ölçülen değeri ile günlük toplam yağıĢ ve sıcaklık verilerine bağlı olarak tahmin 

edilen değerleri arasındaki iliĢki. 

Çizelge 2. Mayıs 13.00 da yapılan ölçümler sonucu meteorolojik parametrelere bağlı yanıcı madde nem 

içeriklerini tahmin etmek için geliĢtirilen regresyon modelleri. 
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b c

Y=a+b(GTY) 20,633 5,049 - 35,394 0,000 606 9,792

Y=a+b(GTY)+c(Sıcaklık) 46,994 4,086 1,326 32,422 0,000 747 8,028

Y=a+b(GTY) 23,697 5,526 - 18,266 0,000 443 14,918

Y=a+b(GTY)+c(NN) -0,772 5,210 0,576 13,765 0,000 556 13,616

Y=a+b(Sıcaklık) 76,469 -2,535 - 29,441 0,000 561 10,636

Y=a+b(Sıcaklık)+c(NN) 39,386 -1,760 0,517 20,624 0,000 652 9,684

OKYM Y=a+b(Sıcaklık) 85,983 -2,824 - 26,885 0,000 539 12,401

Bağımlı 

Değişken
Model

Sabit

a

Katsayılar
R

2 Std. Hata

İbre

ÇİYM

İYM

F Sig.

 
 

3.3. Mayıs 17.00’ de Yapılan Yanıcı Madde Nem Ölçümlerine Ait Bulgular 

Mayıs ayı 17.00 saat diliminde yapılan ölçümlere göre sıcaklık 7.2 – 22.9 
0
C arasında, nisbi 

nem % 42.00 – % 94.0 arasında, rüzgar 0.0 – 6.8 km/sa arasında, yağıĢ 0.0 – 0.2 mm arasında 

ve günlük toplam yağıĢ 0.0 – 9.00 mm arasında değiĢmiĢtir. Yanıcı madde nem içeriği 

değerleri ise; ibre % 8.5 – % 115.8 arasında, ÇĠYM nem içeriği % 11.3 – % 89.1 arasında, 

ĠYM nem içeriği % 12.5 – % 92.5 arasında, OKYM nem içeriği % 13.3 - % 92.0 arasında 

değiĢiklik göstermiĢtir. Mayıs ayında 17.00‟de alınan örnekler üzerinde yapılan korelasyon 

analizleri sonucunda, günlük toplam yağıĢ ile ibre nemi ve ÇĠYM nemi ve ĠYM nem içerikleri 

arasında pozitif yönde bir iliĢki olduğu görülmektedir (r = 0.895, r = 0.824, r = 0.513; P < 

0.01). Özellikle günlük toplam yağıĢ ile Ġbre nemi ve ÇĠYM nem içeriği arasında pozitif 

yönde kuvvetli bir iliĢki bulunmuĢtur. Mayıs saat 17.00‟da yapılan ölçümlerde ibre nem 

içeriğindeki en etkili faktörün günlük toplam yağıĢ miktarı olduğu görülmüĢtür. Ġbre nem 

içeriğindeki değiĢkenliğin %80‟lik kısmı (R
2 

= 0.801; P < 0.01) tek baĢına günlük toplam 

yağıĢ ile açıklanmaktadır (ġekil 3), (Çizelge 3). 

 

ġekil 3. Ġbre nem içeriğinin ölçülen değeri ile günlük toplam yağıĢ verilerine bağlı olarak tahmin 

edilen değerleri arasındaki iliĢki. 

 
Çizelge 3. Mayıs 17.00 de yapılan ölçümler sonucu meteorolojik parametrelere bağlı yanıcı madde 

nem içeriklerini tahmin etmek için geliĢtirilen regresyon modelleri. 
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Katsayılar

b

İbre Y=a+b(GTY) 20,503 8,426 92,600 0,000 801 10,124

ÇİYM Y=a+b(GTY) 22,407 5,831 48,496 0,000 678 9,681

İYM Y=a+b(GTY) 30,845 5,665 8,214 0,009 263 22,853

R
2 Std. Hata

Bağımlı 

Değişken
Model

Sabit 

a
F Sig.

 

Mayıs ayı sabah, öğle ve akĢam zaman dilimlerinde yapılan ölçümlerde ibre nemi üzerindeki 

en etkili faktörlerin sıcaklık ve nisbi nem olduğu görüĢmüĢtür. Ölçülen verilerin sabahtan 

öğlene, öğlenden akĢama değiĢim yüzdeleri tespit edilmiĢtir. Aynı Ģekilde sıcaklık ve nisbi 

nemin sabahtan öğlene, öğlenden akĢama değiĢim yüzdeleri tespit edilmiĢtir. Analizin daha 

iyi sonuç vermesi ve hem sıcaklığın hem de nemin analize katılmasını sağlamak amacı ile 

SPSS programı ile sıcaklık/nem dönüĢümü yapılmıĢtır. Elde edilen dönüĢüm ile ibre nem 

içeriğinin sabah, öğle ve akĢam değiĢim yüzdeleri arasında korelasyon ve regresyon 

analizlerin yapılmıĢtır. 

Mayıs ayı sabah, öğle ve akĢam zaman dilimlerinde yapılan ölçümlerde ibre nem değiĢimi tek 

baĢına % 66 (R
2 

= 0.659; P < 0.01) oranında sıcaklık/nem tarafından açıklanmıĢtır (ġekil 4). 

 
ġekil 4. Ġbre nem içeriğinin yüzde değiĢiminin ölçülen değeri ile sıcaklık ve nisbi nem verilerine bağlı 

olarak tahmin edilen değerleri arasındaki logaritmik iliĢki. 

 

Ġbre nem içeriğindeki yüzde değiĢimini, sıcaklık ve nem değiĢimine bağlı olarak modellemek 

üzere regresyon modeli oluĢturulmuĢtur. Bu modellerin elde edilmesinde ilk önce bağımlı 

değiĢken ile bağımsız değiĢkenin doğal logaritma (e tabanında), on tabanında logaritma, kare, 

ters ve küp dönüĢümleri yapılmıĢtır. Regresyon analizi bu dönüĢümlerle elde edilen 

değiĢkenlerle gerçekleĢtirilmiĢtir. Böylece değiĢkenler arasındaki iliĢkiler daha iyi analiz 

edilmiĢtir. Modeller elde edilikten sonra özellikle model sapmaları analiz edilmiĢ, modelin 

tahmin gücünü (belirtme katsayısı, R
2
) olumsuz yönde etkileyen veriler analiz aĢamasında 

çıkarılmıĢtır. Bunun için model oluĢturmada kullanılan tüm verilere karĢılık gelen tahmin 

değerleri elde edilmiĢ, daha sonra bu verilerin gözlem değerleri ile tahmin değerleri 

arasındaki farka göre hesaplanan sapma değerleri (residual value) hesaplanmıĢtır. Bu sapma 

değerlerine göre değerlendirme yapılmıĢ, sapma değerleri yüksek olan veriler analiz 

aĢamasında çıkarılmıĢtır. Sapan değerlerin çıkarılmasıyla model sonuçları daha iyi ve modelin 

tahmin gücünün daha güçlü olduğu (daha yüksek belirtme katsayısı) olduğu gözlemlenmiĢtir. 

(ġekil 5), (Çizelge 4). 
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ġekil 5. Farklı sıcaklıklar ve farkı nem değiĢimlerine bağlı olarak model ile tahmin edilen ibre nem 

yüzde değiĢimi. 

 

Çizelge 4‟de görüldüğü üzere, sıcaklık değiĢimi arttıkça ibredeki nem değiĢim yüzdesi 

azalmakta diğer taraftan nem değiĢimi arttıkça ibredeki nem değiĢim yüzdesi artmaktadır.  

Katsayılar

b

Ġbre lnY=a-bln(sıcaklık/nem) 0.2729 -0,3061 65,64 0 0,66 0,1615

Std. Hata
Bağımlı 

DeğiĢken
Model Formu

Sabit

a
F Sig. R

2

 

3.4. Mayıs – Haziran – Temmuz 13.00’ de Yapılan Yanıcı Madde Nem Ölçümlerine Ait 

Bulgular  

Mayıs - Haziran – Temmuz ayları 13.00 saat diliminde yapılan ölçümlerin birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda sıcaklık 12.3 – 27.6 
0
C arasında, nisbi nem %24 - %99 arasında, 

rüzgar 0.6 – 8.0 km/sa arasında, yağıĢ 0.0 – 1.4 mm arasında ve günlük toplam yağıĢ 0.0 – 

33.1 mm arasında değiĢmiĢtir. Yanıcı madde nem içeriği değerleri ise; ibre %6.9– %140.4 

arasında, ÇĠYM nem içeriği %8.9 - %190.9 arasında, ĠYM nem içeriği %10.37 - %213.7 

arasında, OKYM nem içeriği %12.5 - %183.76 arasında değiĢiklik göstermiĢtir  

Mayıs – Haziran – Temmuz aylarında 13.00 saat diliminde alınan örnekler üzerinde yapılan 

korelasyon analizleri sonucunda nisbi nem ile ibre, ÇĠYM, ĠYM, OKYM nem içeriği arasında 

pozitif yönde bir iliĢki olduğu görülmektedir (r = 0.775, r = 0.665, r = 0.723, r = 0.773, r = 

0.587; P < 0.01). Nisbi nem ile özellikle Ġbre nemi ve ĠYM nem içeriği ve OKYM ne içeriği 

arasında pozitif yönde kuvvetli iliĢki bulunmuĢtur. (r = -0.775, r = -0.723, r = -0.773 P < 

0.01). Yine aynı Ģekilde günlük toplam yağıĢ ile ibre, ÇĠYM, ĠYM ve OKYM arasında pozitif 

yönde bir iliĢki olduğu görülmektedir. (r = 0.708, r = 0.700, r = 0.639, r = 0.702, r = 0.578; P 

< 0.01). (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Mayıs – Haziran – Temmuz ayları 13.00 saat diliminde alınan yanıcı madde nem örnekleri 

ile hava halleri arasındaki korelasyon 

İbre ÇİYM İYM OKYM Sıcaklık Rüzgar NN GTY Yağış YSGS

İbre 1

ÇİYM ,845
** 1

İYM ,780
**

,928
** 1

OKYM ,833
**

,930
**

,956
** 1

Sıcaklık -,282 -,121 -,112 -,089 1

Rüzgar ,116 -,047 -,097 -,037 ,052 1

NN ,775
**

,665
**

,723
**

,773
** -,279 ,076 1

GTY ,708
**

,700
**

,639
**

,702
** ,042 -,184 ,535

** 1

Yağış -,062 -,012 ,259 ,091 ,020 -,119 ,049 -,022 1

YSGS -,237 -,189 -,266 -,311
* ,206 ,251 -,132 -,154 -,119 1

**. Korelasyon % 99 düzeyinde anlamlı.

*. Korelasyon % 95 düzeyinde anlamlı.
 

Mayıs – Haziran – Temmuz ayları 13.00 saat diliminde yapılan ölçümlerde ibre nem 

içeriğindeki en etkili faktörün nisbi nem ve günlük toplam yağıĢ miktarının etkili olduğu 

görülmüĢtür. Ġbre nem içeriğindeki değiĢkenliğin %60‟lık kısmı (R
2 

= 0.601; P < 0.01) tek 

baĢına nisbi nem ile açıklanmaktadır. Analize günlük toplam yağıĢ ikinci bir değiĢken olarak 

konulduğunda değiĢkenliğin açıklanan kısmının %77‟ye (R
2 

= 0.772; P < 0.01) yükseldiği 

görülmektedir (ġekil 6). 

 

Ölçülen Ġbre Nem Ġçeriği 

 
ġekil 6. Ġbre nem içeriğinin ölçülen değeri ile nisbi neme bağlı olarak tahmin edilen değerleri 

arasındaki iliĢki. 

Mayıs – Haziran – Temmuz ayları 13.00 saat diliminde yapılan ölçümlerde çok ince yanıcı 

madde nem içeriğindeki değiĢkenlik üzerinde en etkili faktörlerin günlük toplam yağıĢ ve 

nisbi nem miktarı olduğu görülmüĢtür. Çok ince yanıcı madde nem içeriğindeki değiĢkenliğin 

% 67‟lik kısmı (R
2 

= 0.666; P < 0.01) tek baĢına günlük toplam yağıĢ ile açıklanmaktadır. 

Analize nisbi nem ikinci bir değiĢken olarak konulduğunda değiĢkenliğin açıklanan kısmı % 

76‟ya (R
2 

= 0.758; P < 0.01)  yükselmektedir (Çizelge 6). 
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Çizelge 6. Mayıs - Haziran - Temmuz 13.00 da yapılan ölçümler sonucu meteorolojik parametrelere 

bağlı yanıcı madde nem içeriklerini tahmin etmek için geliĢtirilen regresyon modelleri. 

b c d

Y=a+b(NN) -39,662 1,524 - - 61,793 0,000 601 19,355

Y=a+b(NN) + c(GTY) -25,502 1,091 1,470 - 51,900 0,000 772 16,364

lnY=a+bln(GTY) 30,872 3,887 - - 39,285 0,000 489 34,049

lnY=a+bln(GTY) + cln(NN) -25,752 2,677 1,243 - 30,959 0,000 608 30,220

lnY=a+bln(NN) 3,479 13,070 - - - - 551 -

Y=a+b(NN)+ c(GTY) -43,234 1,707 2,056 - 31,536 0,000 612 31,452

Y=a+b(NN)+ c(GTY) + d(Yağış) -42,191 1,641 2,152 55,851 26,412 0,000 670 29,366

Y=a+b(NN) -59,984 2,342 - - 60,694 0,000 597 30,022

Y=a+b(NN)+ c(GTY) -37,792 1,685 2,232 - 49,890 0,000 714 25,607

Y=a+b(NN)+ c(GTY) + d(Yağış) -28,884 1,648 2,116 -3,222 38,095 0,000 746 24,453

R
2 Std. Hata

İbre

ÇİYM

İYM

OKYM

Bağımlı 

Değişken
Model

Sabit

a

Katsayılar
F Sig.

 

4. Tartışma ve Sonuç 
Bu çalıĢmada, normal kapalı karaçam meĢcerelerinde ölü örtü ve humus tabakasındaki yanıcı 

maddelerin nem içeriklerini hava hallerine bağlı olarak tahmin eden modeller geliĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın yapıldığı 2008 yılı Mayıs-Temmuz dönemi genellikle yağıĢlı geçmiĢtir. Bu 

bölümde Mayıs ayı verileri sabah, öğle ve akĢam olarak ayrı ayrı tartıĢılacak, ardından 

Haziran ve Temmuz ayı verileri değerlendirilecek, son olarak da üç aylık dönemdeki öğle 

saatinde ölçülen veriler tartıĢılacaktır.  

 

5.1. Mayıs Sabah 09.00 Ölçümleri 

Mayıs ayı içerisinde sıcaklık ölçümleri 6.8 – 24.2 
0
C aralığında değiĢiklik göstermiĢ olup 

değiĢkenliğin aralığının yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Sıcaklıktaki bu değiĢkenlik nisbi 

neme de yansımıĢtır. Çünkü, sıcaklık ile nisbi nem ters orantılı olarak bir iliĢki gösterir. 

Yapılan korelasyon analizinde nisbi nem ile sıcaklık arasında ters iliĢki olduğu (r = - 0.455) 

görülmüĢtür. Bunun neticesinde nisbi nem değerleri %35-%89 aralığında bir değiĢim 

göstermiĢtir. Günlük toplam yağıĢ ise 0-11.5 mm aralığında değiĢmiĢ olup yağıĢlı olan 

günlerde yanıcı madde nem içeriğinin ciddi oranda artıĢ gösterdiği göze çarpmaktadır. 

YağıĢla birlikte nisbi nemde doğal olarak artıĢ göstermiĢtir. Mayıs sabah 09.00 ölçümlerinde 

ibre nem içeriği % 8.1 - % 141.3 arasında değiĢirken sıcaklığın yüksek, nemin düĢük ve 

yağıĢın olmadığı günlerde ibre nem içeriğinin %8‟lere kadar düĢtüğü dikkati çekmektedir. Bu 

durum, Mayıs ayında uygun hava hallerinin oluĢması durumunda tutuĢmanın kolay 

olabileceği, diğer bir ifade ile yangın potansiyelinin söz konusu olacağını gözler önüne 

sermektedir. Nitekim, geçmiĢ yıllarda Nisan - Mayıs aylarında bu zaman diliminde çıkan 

orman yangınları mevcuttur (Bilgili ve Sağlam 2002). 0-0.3 cm kalınlığındaki çok ince yanıcı 

madde ile 0.3 – 0.6 cm arasında ki ince yanıcı madde nem içeriği aralığı göreceli olarak 

birbirine yakın değerler göstermiĢ sırasıyla %9 - %112, %9 - %169 değerleri arasında 

değiĢmiĢtir. Yapılan analizlerde özellikle, nisbi nem ile ibre ve çok ince yanıcı madde nem 

içeriği arasında kuvvetli bir iliĢkisi söz konusu olmuĢtur (r = 0.724, r = 0.715). Zira, ibre ve 

ince yanıcı maddeler boyutlarından dolayı hızlı nem alıp verdiği için gerek havanın sıcaklığı, 

gerekse nisbi nemden çok çabuk etkilenmektedir. Bu durum bu zaman diliminde göze 

çarpmıĢtır. Bu zaman diliminde ibre (R
2 

= 0.61), çok ince yanıcı madde (R
2
 = 0.630), ince 

yanıcı madde  (R
2
 = 0.80) ve orta kalınlıktaki yanıcı madde (R

2
 = 0.81) nemi üzerinde en 

etkili faktör nisbi nem ve günlük toplam yağıĢ olmuĢtur. Ġnce yanıcı madde nem içeriği (ibre 

ve ÇĠYM)‟nin tahmin edilmesi yangın davranıĢ modelleri için anahtar bir bileĢendir. Bu 
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zaman diliminde, humus nem içeriğini tahmin etmek için geliĢtirilen modellerde sıcaklık, 

günlük toplam yağıĢ, yağıĢtan sonraki gün sayısı ve nisbi nem miktarının etkili olduğu 

görülmüĢtür.  

 

Mayıs ayı içerisinde yağıĢtan sonra gün sayısı en fazla 9 gün olmuĢtur. 3.2 mm lik yağıĢla 

birlikte ibre nem içeriğinde ölçülen değer  %71 olup yağıĢtan sonraki yedinci günde bu değer 

%13‟lere düĢmüĢtür. Sıcaklık koĢullarının çok yüksek olmadığı göz önüne alındığında, bu 

düĢüĢün sıcak geçen Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çok daha kısa sürelerde ve ani bir 

Ģekilde olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, Temmuz – Eylül ayları arasındaki 

periyotta gerçekleĢecek düĢük miktardaki yağıĢlar ince yanıcı madde nemini uzun süreli 

olarak yükseltmeyecek olup, yangın amirleri yapacağı planlamalarda bu durumları mutlaka 

dikkate almalıdır.  

 

4.2. Mayıs Öğle 13.00 Ölçümleri 

Mayıs ayı içerisinde sıcaklık ölçümleri 12.3 – 26.9 
0
C aralığında değiĢiklik göstermiĢ olup, 

sıcaklıktaki bu değiĢkenlik aralığının mayıs sabaha nazaran biraz daha düĢmüĢ olduğu 

görülmektedir.  Bu durum, öğle saatlerindeki sıcaklık değerlerinde çok fazla farklılıkların 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Zira normal koĢullarda öğle vaktinde (12.00 – 14.00) 

genellikle meteorolojik parametreler çok fazla farklılık göstermez. Nisbi nem değerleri %24 - 

%72 aralığında değiĢim göstermiĢtir. Nisbi nem değerinin sıcaklığa bağlı olarak sabahki 

değerlere oranla daha düĢük olduğu dikkati çekmektedir. Özellikle nisbi nem değerinin 

%30‟ların altına düĢtüğü durumlarda yangın çıkma potansiyeli göz önünde 

bulundurulduğunda Mayıs ayı öğlen verilerine göre yangın çıkma potansiyelinin söz konusu 

olduğu görülmektedir.  Günlük toplam yağıĢ ise 0 - 9  mm aralığında değiĢmiĢtir. Sabah 

verilerine göre sıcaklıktaki artıĢ ve nisbi nemdeki düĢüĢ yanıcı madde nem içeriğine de 

yansımıĢtır. Mayıs sabah verilerine göre en düĢük sıcaklıktaki yüzde yüze yakın bir artıĢ ve en 

düĢük nemdeki %30‟a yakın bir azalıĢ en düĢük ibre nem içeriğinde %2‟ye yakın bir 

azalmaya en yüksek nem içeriğinde %90‟a yakın bir azalmaya sebep olmuĢtur. Ġbre nem 

içeriği %6.9 - %75.6 arasında ÇĠYM nem içeriği %8.9 - %88.1 arasında, ĠYM nem içeriği 

%10.3- %56.3 arasında, OKYM nem içeriği %12.5 - % 63.7 arasında değiĢmiĢtir. Burada 

özellikle 0.3 cm‟den kalın çaplı dallardaki nem içeriği değiĢiminin ibre ve 0.3 cm den ince 

çaplı dallardaki nem içeriğine göre daha az olduğu görülmektedir. Çünkü, kalın çaplı 

materyaller boyutlarından dolayı nemi yavaĢ alır ve yavaĢ bırakır (Bilgili, 1995, Bilgili, 2000) 

Bu çalıĢmanın sonucunda da kalın çaplı materyallerin nem içeriği değerlerinde bu durum göze 

çarpmaktadır.  Bundan dolayı, yangın davranıĢı çalıĢmalarında hem nem değiĢiminin hızlı 

gözlendiği hem de yangın anında kolay tüketildiği için ince yanıcı maddeler dikkate 

alınmaktadır. YağıĢa bağlı nisbi nem değeri artmakla beraber, sıcaklığın etkisi ile bu artıĢın 

tolere edildiği elde edilen verilerden anlaĢılmaktadır. Zira öğle saatlerinde ki sıcaklık 

değerlerinin sabah saatlerine oranla yüksek olması neticesinde öğle saatindeki nisbi nem 

değerini sabaha oranla önemli oranda düĢürmüĢtür. Mayıs öğlen 13.00 ölçümlerinde ibre nem 

içeriği % 6.9, ÇĠYM nem içeriği %8.9, ĠYM nem içeriği %10.3 gibi oldukça düĢük alt 

değerlerden baĢlamıĢtır. Bu durum mayıs ayında uygun hava hallerinin oluĢması durumunda 

tutuĢmanın kolay olabileceği, diğer bir ifade ile yangın potansiyelinin söz konusu olacağını 

gözler önüne sermektedir. Yapılan analizlerde, ibre ve çok ince yanıcı madde nem 

içeriğindeki değiĢkenliği etkileyen en önemli faktörlerin günlük toplam yağıĢ ve sıcaklık 

olduğu görülmüĢtür. Ġbre nem içeriğindeki değiĢkenliğin %61‟lik kısmı günlük toplam yağıĢ 

ile açıklanırken sıcaklıkla birlikte değiĢkenliğin açıklanan kısmının %75‟e çıktığı 

görülmektedir. Bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmek mümkündür. YağıĢın olmadığı durumlarda 

sıcaklık ve nisbi nem yanıcı madde nem içeriğini etkilerken, yağıĢın olduğu durumlarda yağıĢ 

tek baĢına yanıcı madde nemini etkileyen hakim faktör olmaktadır. Diğer bir ifadeyle yağıĢ, 
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sıcaklık ve nisbi nemin yanıcı madde nemi üzerindeki etkisini ortadan kaldırmaktadır. Bu 

durum literatür bilgileriyle örtüĢmektedir (Viney 1991, Matthews 2006, Gonzalez et al. 2009).  

 

4.3. Mayıs AkĢam 17.00 Ölçümleri 

AkĢam 17.00‟de meteorolojik değerlerden sıcaklığın azalması ve nisbi nemin artmasına bağlı 

olarak yanıcı madde nem içeriklerinde de nispeten bir artıĢ gözlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmada 

sabah değerleri ile akĢam değerleri arasında bir benzerliğin olduğu göze çarpmaktadır. Saat 

17.00‟de ölçülen günlük toplam yağıĢ o günkü en yüksek değer olduğundan (0 – 11.5mm) 

dolayı yanıcı madde nem içeriğini en çok etkileyen faktörün günlük toplam yağıĢ miktarı 

olduğu görülmektedir. Günlük toplam yağıĢ miktarı, ibre nem içeriğindeki değiĢkenliğin 

%80‟ini, ÇĠYMN içeriğindeki değiĢkenliğin %68‟lik kısmını tek baĢına açıklamaktadır.  

 

5.6 Mayıs – Haziran – Temmuz Öğle 13.00 ölçümleri 

Mayıs – Haziran – Temmuz aylarında alınan tüm örnekler bir arada analiz edildiğinde 

özellikle nisbi nem ve günlük toplam yağıĢın etkili faktörler olduğu görülmektedir. Nitekim, 

gerek mayıs, gerek haziran, gerekse temmuz ayının nispeten yağıĢlı olmasından dolayı bu 

faktörlerin etkisi ortaya çıkmıĢtır. Halbuki, yağıĢın olmadığı durumlarda sadece sıcaklık ve 

nisbi neme bağlı olarak yanıcı madde neminde değiĢmeler söz konusu olmaktadır. Bu durum 

literatür çalıĢmalarında da göze çarpmaktadır (Viney 1991, Sağlam 2002, Aguado et al. 2007, 

Gonzalez et al. 2009). Yukarıda da belirtildiği gibi yağıĢ, sıcaklığın etkisini oradan 

kaldırmıĢtır. Ġbre nem içeriğinin tahmin edilmesi için geliĢtirilen modelde, değiĢkenliğin 

%60‟lık kısmının tek baĢına yağıĢ ile açıklandığı, günlük toplam yağıĢla birlikte %77‟lik 

kısmının açıklandığı görülmektedir. Benzer durum çok ince yanıcı madde ve ince yanıcı 

madde nem içeriklerinin tahmin edilmesi için geliĢtirilen modellerde de görülmüĢtür.  

 

Ġnce yanıcı madde nem içeriklerinin tahmin edilmesi için yapılan çalıĢmalarda Nelson (2000), 

Matthews (2006), Viney (1991), Simard (1968), Wagner (1972), Gonzalez et al. (2009), 

Aguado (2007) geliĢtirdikleri modellerde en etkili faktörlerin sıcaklık ve nisbi nem olduğu 

bilinmektedir. ÇalıĢmaların yapıldığı periyotlarda çok fazla yağıĢın olmaması bu 

değiĢkenlerin ince yanıcı madde nemi üzerinde etkili olmasını sağlayan en önemli 

faktörlerden biridir. Sağlam (2002) yaptığı çalıĢmada ince yanıcı madde nemi üzerinde en 

etkili faktörlerin sıcaklık faktörü, yağıĢ ve nisbi nem olmuĢtur. Ġnce yanıcı madde nemindeki 

değiĢkenlik %90 oranında açıklanmıĢtır. Ölü örtü ve humus nem içeriğinin için yapılan bu 

çalıĢmada, özellikle günlük toplam yağıĢ ve nisbi nemin yanıcı madde nem içeriklerinin 

değiĢimi üzerinde en fazla etkili olan faktörler olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢma 

kapsamındaki ibre nem içeriğindeki değiĢkenliğin açıklanan kısmı %52 - %88 arasında 

değiĢiklik göstermiĢtir. Bu değer, Nelson (2000) yaptığı çalıĢma sonucu ile (R = 0.750) ve 

Aguado et al (2007) yaptığı çalıĢmayla (R
2
 = 0.570) benzerlik göstermektedir. Her iki 

çalıĢmada da sıcaklık ve nisbi nem etkili olmuĢtur. Görüldüğü gibi, literatürde belirtilen 

çalıĢmalarda özellikle ince yanıcı madde nemi üzerinde sıcaklık ve nisbi nemin etkisi söz 

konusudur. Bu çalıĢmada ise sıcaklığın etkisi görülmemiĢtir. Bunun en büyük sebebi, 

çalıĢmanın yapıldığı dönemlerin yağıĢlı olması ve buna bağlı olarak da yağıĢın sıcaklığın 

etkisini ortadan kaldırmasıdır. Yanıcı madde nem içeriklerindeki değiĢimlerin daha iyi 

yakalanması için daha uzun periyotlarda ve birkaç yıl boyunca farklı hava hallerinin hakim 

olduğu zamanlarda örnekler alınarak farklı türler için benzer çalıĢmalar yapılabilir.  

Sonuçlar irdelendiğinde, sıcaklık ve nisbi nemin çok değiĢmedi sürece yağıĢlardan sonra nem 

içeriğinin giderek azaldığı görülmüĢtür. ÇalıĢma süresi boyunca kaydedilen en yüksek 

yağıĢtan sonra gün sayısı 9 gün olmuĢtur. Literatürde belirtildiği gibi ibre neminin yağıĢtan 

sonra ancak 12. günden itibaren değiĢmediği (Sağlam 2002) ifade edilmektedir. Bu çalıĢmada, 
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böyle bir sonuç elde edilmemiĢtir. Zira, en yüksek YSGS 9 olmuĢtur. YağıĢlı günlerden sonra 

nem içeriğindeki değiĢimlerin yakalanması için özellikle sıcaklık ortalamasının yüksek 

olduğu bölgelerde bu gibi çalıĢmalar yağıĢların olduğu sezonlarda da yapılmalıdır.  

 

Bu çalıĢma ile ortaya konulan yanıcı madde nem içerikleri tahmin modelleri, yangın tehlike 

oranları sisteminin ana bileĢenlerinden biri olan meteorolojik yangın indeksi sitemini 

içerisinde kullanılabilecektir. GeliĢtirilen tahmin modelleri, sadece yanıcı madde nem 

içeriklerinin ve yangın potansiyelinin günlük olarak tahmin edilmesinde değil, aynı zamanda 

benzer Ģartlarda yapılacak yangın davranıĢının tahmin edilmesi çalıĢmalarında da 

kullanılacaktır. Ölü örtü ve humus yanıcı madde nem içeriklerinin tahmin edilmesi için 

geliĢtirilen modeller, benzer alanlarda yanıcı madde nem içeriklerinin tahmin edilmesinde 

kullanılabilecektir.  

 

Elde edilen veriler ve geliĢtirilen modeller, hava hallerine bağlı olarak ölü örtü ve humus nem  

içeriğinin tahmin edilmesinde kullanılabileceği gibi, hava hallerindeki değiĢime bağlı olarak 

yangın çıkma potansiyeli hakkında da fikir verebilecektir. Bunun yanında, yangın amirlerine 

günlük gözetleme faaliyetlerinin ve yangın ekiplerinin konuĢlandırılacağı yerlerin 

belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Böylece, yangın potansiyelinin yüksek olduğu günlerde 

yangın organizasyonu daha dikkatli olarak çıkabilecek bir yangına karĢı hazırlıklı olacaktır. 

Yangın ilk müdahale ekipleri alarm durumunda olacağı için, yangınların söndürülmesinde çok 

önemli olan ilk müdahale süresinin kısaltılmasına katkı sağlayacaktır.  
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Özet 
Türkiye‟de bozuk orman alanlarında ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon 

çalıĢmaları  Orman  ve Su ĠĢleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu sahalarda 

öncelikle etüt-proje  çalıĢmaları  yapılmakta  sonrasında  da  uygulama  etkinlikleri  

izlemektedir.  Orman yönetimi  aralarında  iklim,  jeoloji,  su,   topoğrafya  ve  toprağın  

olduğu  bir  çok  faktörün bileĢeninden oluĢtuğu için arazi etüdünün bütüncül bir 

yaklaĢımla yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda ağaçların besin ve tutunma ortamını 

oluĢturan anakaya ve  toprak özelliklerinin detaylı tanımlanması gerekmektedir. Kırmızı 

Akdeniz Toprakları Akdeniz bölgesinde genellikle çatlaklı kireç taĢı anakayası üzerinde 

geliĢmiĢtir. Bu toprakların genetik toprak horizonlarına göre de birçok alt toprak tipi 

oluĢmuĢtur. Ġleri düzeyde pedojenik horizon geliĢimi olan sınıflar terra rosa, terra fuska, 

esmer orman toprağı iken, yıkanma horizonuna sahip olanlar solgun esmer orman  toprakları  

olarak   tanımlanmaktadırlar.   Bununla   birlikte  genetik   horizon  oluĢumu baĢlangıç 

aĢamasında olan topraklar içerisinde de rendzina en yaygın türü oluĢturmaktadır. Bu 

bildirinin  amacı  karstik  saha  etüt  -  proje  çalıĢmalarında  sıkça  karĢılaĢılan toprak tipleri  

ve özelliklerini tanıtmaktır. 

 
Anahtar kelimeler: Akdeniz, karstik arazi, anakaya, toprak tipi, horizon 

 
Abstract 
The Ministry of Forest and Water Works undertakes afforestation, erosion control and 

rehabilitation studies in degraded forests of Turkey. Survey-project studies primarily carried 

out at those sites then followed  by  implementation actions. Since forest  management 

embraces several factors which climate, geology, water, soil and topography are amongst 

necessitates an integrated approach of field survey. Thus, properties of parent  material and 

soil that comprises nutrition and clinging of trees should be defined in detail. Red 

Mediterranean Soils generally developed on cracked limestone parent material in 

Mediterranean Region. According to the genetic  horizons  of  these  soils  several  sub-soil  

types  are  developed.  While  the  soils  with advanced pedogenic horizon development are 

classified terra rosa, terra fusca and brown forest soils, soils with illuviation horizon were 

defined as pale brown forest soils. In addition to this, rendzina among the soils that are at 

initial  stage of genetic horizon formation are the most common types. The aim of this 

paper is to introduce the soil types and their properties that are commonly encountered at 

karstic field survey-project studies. 

 
Key words: Mediterranean, karstic area, parent material, soil type, horizon 
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1. GiriĢ 

 
Bakanlığımızca yürütülen; ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, özel ağaçlandırma vb. 

çalıĢmalar, uygulama projelerine dayalı yapılmaktadır. Genellikle etüt-proje mühendislerince  

düzenlenen projelerde  proje  sahasının  detaylı tanıtımı  yapılmakta,  arazinin bugünkü kullanım 

durumu, topoğrafik yapı, jeoloji ve toprak özellikleri, iklim özellikleri, bitki örtüsü  varlığı,  

erozyon  durumu  vb.   hakkında   bilgi  verilerek  saha  için  öngörülen  proje doğrultusunda 

yapılması gereken uygulamalar planlanmakta ve proje maliyeti hesaplanmaktadır. ġüphesiz ki, 

projelendirilen sahanın ekolojik özelliklerini iyi tanıyıp bu  doğrultuda yapılacak doğru 

planlamalar, oldukça yüksek masraf ve yoğun emekle yapılan uygulama  çalıĢmalarının hedefine 

ulaĢmasında çok büyük önem taĢıyacaktır. 

 
Arazi etüdünün en önemli konularından biri  sahanın anakaya  ve  toprak özelliklerini doğru

 tanımlamaktır. Aynı havza içinde çok kısa mesafelerde anakaya, toprak tipi 

değiĢebilmekte ya da aynı anakaya üzerinde oluĢmuĢ farklı toprak tiplerine rastlanabilmektedir. 

 
Akdeniz Bölgesi‟nde yayılıĢ gösteren karstik sahalar çatlaklı anakaya ve yüzeyle beraber bu  

çatlaklarda   da  görülen  toprak  oluĢumları  nedenleriyle  diğer  anakayalardan  farklılıklar 

göstermektedir. Yüzeyde  sığ  olan  toprak derinliği nedeniyle  mutlak derinliğin sığ olmasına 

karĢın  çatlaklı  yapıdan  dolayı  yüksek  fizyolojik   derinliğe  sahiptirler.  Bu  nedenle  orman 

yetiĢtirme için ideal ortam sağlamaktadırlar. 

 
Akdeniz Bölgesi‟nin genel iklim özelliği, kıĢların ılık ve yağıĢlı, yazların sıcak ve kurak 

geçmesidir. Kıyı kuĢağında kar yağıĢı ve don olayları nadir olarak görülür. Yüksek kesimlerde 

kıĢlar karlı ve soğuk geçer. Soğuk  ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 6,4°C, sıcak ay olan 

Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26,8°C, yıllık ortalama  sıcaklık 16,3°C civarındadır. Ortalama 

yıllık toplam yağıĢ 725,9 mm‟dir ve yağıĢların çoğu kıĢ mevsimindedir. Yaz yağıĢlarının yıllık 

toplam içindeki payı % 5,7‟dir. Bu yüzden bölgede yaz kuraklığı hâkimdir. Yıllık ortalama nispi 

nem % 63,2‟dir (DMĠ, 2011). 

 
Büyük bir bölümü Toros Dağ kuĢağı içerisine giren Akdeniz Bölgesi‟nde tüm jeolojik 

zamanlara ait araziler bulunur. Torosların büyük bir bölümü, Mesozoyik (II. Jeolojik Zaman‟a) 

aittir.  Orta Toroslarda  Tersiyer  (Miyosen),  Doğu  Toroslarda  Paleozoyik‟te oluĢmuĢ araziler 

yaygındır (Atalay, 2002). 

 
Karst topografyasında Torosların yüksek kesimlerinde kireçtaĢlarının erimesi ile kayalar üzerinde 

oluklar  Ģeklinde görülen lapyalar, yüzeyde ise uzun süre devam eden aĢınma sonucu çukur 

alanlar meydana gelir. Birkaç  metre derinlikte ve birkaç metre geniĢlikte olanlara dolin, bazen  

birkaç  yüz  metre  veya  birkaç  10  km  geniĢlikte  olanlara  polye  (karst  ovası)  denir. 

Akarsuların aĢındırmasıyla kanyon vadiler oluĢur. Erime sonucu  yer üstü drenajının yeraltına 

geçmesiyle yeraltı akarsu ağı Toroslarda yaygın olarak görülmektedir (Atalay, 1987; 2004). 

 
Karstik alanlarda toprak oluĢumu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda kireçli ana materyaller üzerinde 

oluĢan toprakların morfoloji ve oluĢumları incelenmiĢ toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri  

hakkında  ayrıntılı   çalıĢmalar  yapılmıĢtır  (Kapur  ve  ark.,  1975;  Cangir,  1982; Karaman, 

1991). 

 
Dinç  ve  ark.  (1993),  kireçtaĢlarından oluĢan alanlarda,  kireçtaĢlarının karbondioksitli sularla 

erimesi sonucunda aĢınması ve bu sahalardan eriyik halde taĢınan kalsiyum bikarbonatlı suların 

buharlaĢması ile tekrar biriken kireçtaĢlarının oluĢturduğu topoğrafyayı “karst 
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topoğrafyası” olarak tanımlamıĢlar  ve en yaygın oluğu sahanın Orta ve Batı Toros Dağları 

olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 
KarstlaĢma, kireç taĢları ile dolomitler ve benzeri eriyebilen kayaların kimyasal ayrıĢma ile 
aĢınması ve bu kayalardaki çatlak sistemlerinin geliĢmesi olaylarıdır. Çözünüp Ca(HCO3)2‟a 

dönüĢen CaCO3   su ile  taĢınmaktadır. Kireç taĢındaki katık maddeler (kum, kil v.d) yüzeyde 

kalarak topraklaĢmaktadır. Benzer  çözünme  olayları çatlak sisteminde de olmaktadır. Böylece 
karstik arazide topraklaĢma sadece yüzeyde  (anakayanın üstünde) değil çatlak sisteminde de 
oluĢup geliĢmektedir (Kantarcı, 2000). 

 
Atalay (2004), karstik arazilerin çok engebeli bir yapı göstermesinin farklı habitatların 

oluĢumunu sapladığını ve buna bağlı olarak relik ve endemik türlerin barınmasını sağladığını da 

belirtmektedir. 

 
Akdeniz Bölgesi‟nde kireç taĢlarından oluĢan topraklar genellikle kil türünde, kireçli ve taĢlı 

oldukları  için gevĢek yapıda, orta derin veya sığ, reaksiyonları alkalen olan topraklardır. Bunlar 

Terra rosa tipinde  topraklar olup yıkanma zonları geliĢmemiĢtir. Ancak 1800-2000 m 

yükseklikteki bazı topraklarda kilin taĢınıp biriktiği yıkanma horizonları görülmüĢtür. Kireç taĢı 

toprakları yeryüzü Ģekli ile iklimin etkisi altında farklı su ekonomilerine sahiptirler. Bu farklı su 

ekonomisi ve su hareketi toprakların içinde iyon hareketini ve iyon dengesini de önemli ölçüde 

etkilemektedir. Özellikle düz arazideki kireçli alüvyon topraklar,  yamaç arazideki  kireç taĢı 

toprakları veya  alt  yamaçtaki kireç  taĢı toprakları ile  yüksek  yerlerdeki kireçtaĢı toprakları 

arasında  yıl içindeki iklim özelliklerine ve değiĢikliklerine de bağlı olan farklar söz konusudur 

(Kantarcı,1991). 

 
Arazi etütlerinde karstik arazilerdeki çatlak sistemi iyi incelenip anlaĢılmalıdır. Çünkü dikleĢmiĢ  

tabakalı  kalkerlerde bulunan dikey yöndeki çatlaklar boyunca kökler derine inerek, bunlarda 

birikmiĢ ince  topraktan ve onda tutulan sudan faydalanarak bitkiler yetiĢebilir. Yatay tabakalı  

kalkerlerde  durum  aksine  olarak  iyi  değildir.  Yatay  tabakalar  arasındaki  çatlaklar bitkilerin 

köklerine özellikle su bakımından büyük bir fayda sağlayamazlar (Irmak, 1972) 

 
Saatçioğlu (1970), karstik bölgeleri özel nitelikteki önemli ağaçlandırma alanları olarak 

nitelendirmektedir. 

 
Günümüzde  Torosların  denize  ve  Ġç  Anadolu  Bölgesi‟ne  bakan  alanlarında,  sedir 

ormanlarına dönüĢtürülebilecek 500.000 hektarın üzerinde potansiyel çıplak karstik alan olduğu 

belirtilmektedir (Boydak, 2008). Bu bildirinin amacı, Akdeniz Bölgesi‟nde yaygın olan karstik 

arazilerde etüt-proje ve uygulama çalıĢmalarını yürütenlerin toprak etütlerinde yardımcı olacak 

bilgileri derlemek ve karstik saha etüt - proje çalıĢmalarında sıkça karĢılaĢılan toprak tipleri ve 

özelliklerini tanıtmaktır. 

 
2. Karstik Sahalarda Görülen Toprak Tipleri 

 
ÇeĢitli bölgelerdeki topraklar renk, strüktür, tekstür, geçirgenlik, horizonların geliĢim derecesi 

ve sırası gibi özellikler bakımından farklılıklar gösterirler. Bu farklılıklar toprak oluĢum faktörleri 

olarak bilinen beĢ temel faktörün (iklim, ana materyal, biyotik faktörler, yeryüzü Ģekli, zaman) 

ortak ve karĢılıklı etkileri sonucu  oluĢmaktadır. Bu beĢ faktör bir faktörler kompleksi halinde 

etki yapmasına rağmen çoğunlukla bir faktörün etkisi daha baskın olur. Bu Ģekilde iklim ve  

vejetasyonun bariz etkilerini taĢıyan topraklara “zonal topraklar”,  iklim  ve  vejetasyonun 

normal  etkilerini  aĢan,  yeryüzü  Ģekli,  anakaya  ve  yöresel  faktörlerinde  tesirlerini  taĢıyan 
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topraklara “intrazonal topraklar” ve iklim,  vejetasyon ve zaman faktörlerinin belirli bir  etki 

yapmalarına  yetecek kadar  uzun  bir  geçmiĢe sahip olmamaları yada özel röliyef durumları 

sebebiyle  bariz  profil  yapısı  göstermeyen  topraklara  da  “azonal  topraklar”  denilmektedir. 

Böylece bu faktörlerin etkisi altında meydana  gelmiĢ toprakların ana hatları ile görünüĢlerine 

“toprak tipi” adı verilmektedir (OGM, 1987) 

 
2.1. Zonal Topraklar 

 
Kaya ve minerallerin ayrıĢması sonucu meydana gelen ana materyal, özellikle toprak oluĢturan 

aktif faktörlerden iklim ve bitki örtüsünün etkisi altında kalarak belirli karakteristikler kazanır ve 

adı geçen faktörlerin  etkilerini horizonları ile açık biçimde aksettirir. Zonal toprak tiplerinin 

oluĢmasında kalsifikasyon, podzolizasyon ve laterizasyon etkendir (Dinç ve ark, 1995). Akdeniz 

iklim bölgesini karakterize eden zonal toprak; Kırmızı Akdeniz Toprakları‟dır. 

 
Zonal  toprakların  sınıflandırılmasında  iklim  etkisi  ile  klimaksa  ulaĢma  olayı  söz 

konusudur. Ġklimin etkisi ön plana çıkmaktadır. Ancak ülkemizde anakayanın toprakların oluĢum 

ve geliĢimleri üzerindeki etkisi fazla olduğundan zonal toprak tiplerin veya alt toprak tiplerinin 

ayrımında anakaya özellikleri de göz önüne alınmıĢtır (Kantarcı, 2000). 

 
Kırmızı   Akdeniz   Toprakları:   Akdeniz   ikliminin   etkisiyle   esas   itibariyle   kireç 

taĢlarından oluĢmuĢ topraklardır. Toprakların geliĢiminde etken olan lateritleĢmedir.  BaĢlıca iki 

tipe ayrılmaktadır: Terra rosa ve terra fuska. 

 
Terra rosa: Ah/T/C horizon sıralaması gösteren yaygın bir  kırmızı Akdeniz toprağı tipidir. 

Ah horizonu Akdeniz çalısı ve kızılçam ormanları altında incedir. Sedir ormanları altında Ah daha 

kalıncadır. T  horizonu olarak adlandırılan (eskiden B horizonu) horizon kil türünde parlak 

kırmızı renkli ve plastik nitelikte  olmayıp kaolinitçe de zengindir (Kantarcı, 2000). Kil 

miktarları orta horizonlarda artmakta, buna bağlı olarak da strüktürleri geliĢmekte ve yarı köĢeli 

blok-prizmatik  arasında  değiĢmektedir.  Genellikle  tuzluluk  yoktur  ve  pH  değerleri  6,5-8,5 

arasındadır (Dinç ve ark, 1993). Serbest demir yüzdesinin artması ile toprak rengi de daha 

kırmızı olmaktadır (Kapur, 1975) (ġekil 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 1. Terra rosa toprak tipi (Tarsus-Olukkoyağı) ġekil 2. Terra fuska toprak tipi (Tarsus-Ġnköy) 

 
Terra fuska: Akdeniz ikliminin nemli fakat daha serin kesimlerinde terra fuska toprak tipi 

geliĢmektedir. Ah/T/C horizon sırasına sahiptir. Terra fuska‟nın Ah horizonu belirgindir. T 

horizonu (eskiden B) sarımsı kahverengiden kırmızımsı kahverengine kadar değiĢik renklerdedir. 

Bu  toprak  tipi  Akdeniz  Bölgesi‟nde  sedir  kuĢağının  yüksek  kesimlerinde  ve  deniz  etkisini 
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alabilen  iç  kesimlerde  geliĢmiĢtir.  Diğer  özellikleri  itibariyle  Terra  rosa‟ya  benzemektedir 

(Kantarcı, 2000) (ġekil 2). 

 
Esmer Orman  Toprağı:  Orman altında  geliĢmiĢ  Ah/Bv/B-C/Cv horizon sırasındaki 

topraklardır. Belirgin bir Ah ve birikme değil balçıklanmanın olduğu Bv horizonuna sahiptirler. 

Humus tipi genellikle mul veya çürüntülü muldur. Reaksiyonları hafif asit-nötr arasında değiĢir. 

Esmer orman toprağı-terra rosa, esmer  orman  toprağı–terra fuska alt  tipleri ayırt edilmiĢtir. 

(Kantarcı, 2000). 

 
Solgun Esmer Orman Toprağı: Az bir demir yıkanma ve birikmesinden dolayı solgun bir 

yıkanma  zonuna sahiptir. Buna karĢılık üst topraktan kalsiyumun yıkanması sonucunda kil 

bölümü serbest kalmakta, sızıntı suları ile alt toprağa taĢınmakta ve birikmektedir. Böylece üstte 

solgun ve kil oranı azalmıĢ yıkanma, altta da kahverengiden kırmızımsı kahverengine değiĢen ve 

kil oranı artmıĢ  birikme  horizonları geliĢmektedir.  Ah/Ale/A-B/Bts/B-C/Cv horizon  sırasına 

sahiptir  (Kantarcı,  2000).  Tarsus-Kadıncık  havzasında  1500-1950  m  rakımlı  sedir+karaçam 

ağaçlandırma sahasında hem dolomit hem de kalkĢist anakayalarında oluĢmuĢ, solgun  esmer 

orman toprağı tespit edilmiĢtir (ġekil 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yıkanma horizonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ġekil 3. Dolomit anakaya üzerinde Solgun Esmer  ġekil 4. Rendzina Toprak tipi (Tarsus-Çamalan) 

Orman Toprağı (Tarsus- Kadıncık) 
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Doğu Akdeniz Bölgesi‟nde zonal toprak tiplerinden bazılarına ait fiziksel ve kimyasal analiz 

sonuçları Çizelge 1‟de verilmiĢtir. 

 
Çizelge 1. Doğu Akdeniz Bölgesi‟nde bazı zonal toprak tiplerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

 

Örneğin 

alındığı 

yer 

(rakım) 

 

 
Anakaya 

 

 
Toprak tipi 

 H
o

ri
zo

n
 

 

Horizo n 

kalınlığ ı 

(cm) 

 

 
Tekstür 

 

 
pH 

T
u

z 
m

m
h

o
s
/c

m
 

 

C
a

C
O

3
 

(%
) 

O
rg

a
n

ik
 

m
a
d

d
e 

(%
) 

Mersin- Çavak   
köyü (760m) 

 
KireçtaĢı 

 
Terra rosa 

Ah 
T(B) 
Cv 

0-1 
1-12 
12-50 

Kumlu balçık 
Kumlu killi balçık 
Kumlu killi balçık 

7,70 
7,64 
7,57 

0,36 
0,28 
0,25 

23,7 
15,8 
15,0 

9,80 
9,30 
6,70 

Adana- 
Akören 

(810m) 

 
Dolomit 

 
Terra rosa 

A 
T(B) 

Cv 

0-8 
8-17 

17-53 

Killi balçık 
Killi balçık 

Kumlu killi balçık 

7,63 
7,52 

7,43 

0,22 
0,23 

0,18 

2,8 
3,6 

8,7 

4,60 
3,80 

1,40 
Mersin 
Evcili Köyü 
(935m) 

 
KireçtaĢı 

 
Terra fuska 

Ah 
T(B) 

Cv 

0-1 
1-11 

11-60 

Balçıklı kil 
Kumlu killi balçık 

Kumlu killi balçık 

7,33 
7,33 

7,32 

0,36 
0,19 

0,17 

3,6 
3,0 

10,3 

9,70 
3,70 

2,80 
 
Mersin 

Kadıncık 

(1500m) 

 

 
Dolomit 

Solgun 
esmer 

orman 

toprağı 

Ah 
Ael 

AB 

Bst 

BC 

Cv 

0-1 
1-7 

7-13 

13-29 

29-55 

55- 

Kumlu killi balçık 
Killi balçık 

Killi balçık 

Kil 

Kil 

Kil 

7,24 
7,12 

7,06 

7,17 

7,00 

7,20 

0,50 
0,35 

0,29 

0,22 

0,23 

0,18 

1,8 
3,2 

2,4 

2,4 

4,0 

4,0 

7,38 
3,42 

2,29 

1,94 

1,17 

1,55 
*K.maraĢ 

BaĢkonuĢ 
Dağı 

(1300m) 

 
KireçtaĢı 

Kırmızımsı 

Akdeniz 
toprağı 

A 
B 
B1 

B3 

 Balçıklı kil 

Kil 
Kil 

Kil 

7,7 

6,5 
7,5 

7,3 

 2,8 

2,4 
0,8 

0,2 

 

* (Atalay, 2004‟den alınmıĢtır.) 
 

 
 

2.2. Ġntrazonal Topraklar Sınıfı 

 
Toprak  oluĢum  ve  olgunlaĢma  safhasındaki  topraklardır.  Belirgin  bir  Ah  horizonu 

geliĢmiĢtir. Ah  horizonunun altında anamateryal Cv horizonu yer almaktadır. Esas itibariyle 

oluĢtukları anakayanın  ve  anamateryalin özelliklerine, kısmen de oluĢtukları bölgenin  iklim 

özelliklerine göre farklı sınıflara ayrılırlar. Karstik arazilerde sıkça karĢılaĢılan “kireç taĢlarından 

ve kireçli silikatlardan oluĢan intrazanol topraklar” sınıflarıdır (Kantarcı, 2000). Atalay (2006), 

Türkiye‟deki  intrazonal  toprakların  eğimli  alanlarda  ana  materyalin  özelliklerini,  taĢkın  ve 

millenmeye  uğrayan  alanlarda  ise  drenaj  ve  birikme  Ģartlarının  etkisini  yansıttığını  ifade 

etmektedir. Karstik arazilerde kireçtaĢı dolomit, marn taĢı ve alçı taĢından oluĢan A/C horizonlu 

intrazanol toprakların tipik temsilcisi, rendzinadır. 

 
Rendzina: Çoğunlukla humus ve iskeletçe zengin bir Ah horizonuna sahip olup altında 

ufalanmıĢ bir Cv ve bunun altında da Cn horizonundan oluĢmaktadır. Ah horizonunun kalınlığı 

ve humus oranı iklim ve bitki özelliklerine göre değiĢir. TaĢlı topraklardır. Mutlak derinliği sığ 

ancak fizyolojik derinlikleri yüksektir (ġekil 4).  Tipik rendzinadan (Ah/Cv/Cn) baĢka esmer 

toprağa geçiĢ tipi olan rendzina-esmer toprak (Ah/Bv-Cv/Cv/Cn) ve Terra rosa ile Terra fuska‟ya 

geçiĢ  tipleri  vardır.  Rendzina-Terra  rosa  geçiĢ  tipinin  bir  örneği Toros  Dağları‟nda  karstik 

arazideki kireç taĢlarından oluĢmuĢ olan bazı topraklardır. Üstte bir A/Cv horizonu ve karstik 

yapıdaki Cv horizonunun derin çatlaklıkları arasında kırmızı renkli kil toprağı tipik bir görünüme 

sahiptir (Kantarcı, 2000). 
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Rendzinalar,  sığ  ve  taĢlı  olmaları  ve  kök  bölgesinde  uygun  fiziksel  derinliğe  sahip olmaları   

sebebiyle  orman  olarak  değerlendirilmesi  gereken  topraklardandır  (Irmak,  1972; 

Schachtschabel, 2001) 

 
Pararendzina: Kireçli silikat  anakayaları kireçli Ģistler (kalkĢistler) ve kireçli fliĢler 

sayılabilir. Bu materyallerden oluĢan toprakların tipik temsilcisi pararendzinadır. Belirgin bir Ah 

horizonu  ile  ufalanmıĢ  çok   taĢlı   bir  Cv  horizonundan  ve  bunun  altında  masif  bir  Cn 

horizonundan  oluĢur.  Reaksiyonları  nötr  yada   hafif  alkalendir.  Pararendzina-terra  fuska, 

pararendzina-esmer toprak geçiĢ tipleri vardır (Kantarcı, 2000). 

 
Regosol:  Kireçli  ve  kireçsiz  gevĢek,  süzek  anamateryallerin  topraklaĢması  sonucu oluĢmuĢ  

Ah/Cv   horizonlu  topraklardır.  Bu  toprakların  topraklaĢma  derinlikleri  sığ  ancak fizyolojik 

derinlikleri fazladır. Anamateryalin çapına göre alt tipleri vardır. KağĢaklardan (dağlık arazide  

anakayanın gece-gündüz  sıcaklık  farklarından dolayı ufalanması) oluĢanları “kağĢak regosolü”

 olarak tanımlanmıĢtır (Kantarcı, 2000). Kireçli kağĢak regosollerine Toros 

Dağlarındaki kağĢaklarda sık rastlanılmaktadır. 

 
2.3. Azonal Topraklar 

 
Toprak oluĢumunun henüz bir ayrıĢma – oluĢum safhasında olduğu topraklarda toprak 

horizonları geliĢmemiĢtir. Doğal yapısı bozulmamıĢ arazide anamateryalin üstünde 

belirginleĢmemiĢ bir Ah horizonu yer alabilmektedir (Kantarcı, 2000). Bir taraftan erozyon, 

diğer taraftan birikme toprakların horizonlaĢmasına imkân vermemektedir. Herhangi bir sahada 

eğim artıĢına  bağlı olarak  topraklar  devamlı olarak aĢınır; doğal bitki örtüsünün tahribi de 

erozyonu Ģiddetlendirir. Böylece bir taraftan  ana madde ayrıĢırken, diğer taraftan da ayrıĢma 

ürünü malzemeler sahadan taĢınır. Bu durum ise, tamamen  ana  materyalin, kayanın yüzeye 

çıkmasına neden olur (Atalay, 2006). 

 
Özellikle  erozyon  kontrol  amaçlı  uygulama  projelerinin  düzenleneceği  sahalarda  bu durum  

sıklıkla   karĢımıza  çıkar.  Eğimli  sahalarda,  üst  yamaçlarda  erozyonla  akan  toprak 

neticesinde anakaya yüzeye çıkmıĢ durumdadır. Akan bu toprakların biriktiği alt yamaçlar ise, 

ağaçlandırma için uygun fizyolojik derinliğe sahiptir. 

 
Karstik sahalarda sıkça karĢılaĢılan azonal toprakları Kantarcı (2000)‟e göre Ģu Ģekilde 

sınıflandırabiliriz: 

 
Kireç taĢı ham toprağı: Alttaki anakaya çatlaklıdır. Bu çatlakların arasında kireç taĢının 

ufalanma ve ayrıĢma artıkları yer almaktadır. Bitki kökleri bu çatlaklar arasında geliĢebilir. Tipik 

olanlarına Toroslarda 2000 metrenin üzerinde rastlanır. 

 
Kireç taĢı kağĢağı: Dağlık arazide anakayanın gece-gündüz sıcaklık farklarından dolayı 

ufalanması (kağĢaması) ile oluĢan ve kısmen topraklaĢmaya baĢlamıĢ olan kağĢaklar gevĢek ham 

topraklardır. Kireç taĢı kağĢağında alttaki ufalanmıĢ anakaya çatlaklıdır. Bu çatlaklar kağĢama 

olayı sırasında oluĢan kum ve toz  çapındaki malzemenin kar suları ile taĢınması sonucunda 

oluĢmuĢtur. 

 
Antropojen kireç taĢı ham toprağı: Dağlık arazideki ham topraklardan farkı, insan etkisi ile  

erozyona uğramıĢ alanlarda oluĢmalarıdır. Erozyon etkisi ile toprak geliĢimi tekrar baĢlangıç 

safhasına  dönmüĢtür ve yamaç arazide erozyondan arta kalmıĢ materyal halindedir. 
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Bunlar genellikle erozyona uğramıĢ toprağın B-C ve Cv horizonu kalıntılarıdır. Ham toprak ile 

ana materyal birbirine karıĢmıĢtır. 

 
Doğu  Akdeniz  Bölgesi‟nde  bazı  intrazonal  ve  azonal  toprak  tiplerinin  fiziksel  ve kimyasal 

analiz sonuçları Çizelge 2.‟de verilmiĢtir. 
 
Çizelge 2. Doğu Akdeniz‟de bazı intrazonal ve azonal toprak tiplerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri 
 

 
Örneğin 

alındığı yer 

(rakım) 

 

 
Anakaya 

 

 
Toprak 

tipi 

 H
o

ri
zo

n
 

 
Horizon 

kalınlığı 

(cm) 

 

 
Tekstür 

 

 
pH 

T
u

z 
m

m
h

o
s
/c

m
 

 

C
a

C
O

3
 

(%
) 

O
rg

a
n

ik
 

m
a

d
d

e 

(%
) 

Adana- 

Tufanbeyli 

Bozgüney 
(1760m) 

 
KireçtaĢı 

Antropojen 

kireç taĢı 
kağĢağı 

 
BC 

Cv 

 
0-30 

30-60 

 
Kumlu balçık 

Kumlu killi balçık 

 
7,55 

7,87 

 
0,16 

0,12 

 
9,60 

15,36 

 
2,03 

- 

G.Antep 
Islahiye 

(940m) 

 
KireçtaĢı 

Rendzina A 
Cv 

0-5 
5-48 

Kumlu killi balçık 
Kil 

7,18 
7,41 

0,25 
0,28 

2,01 
2,01 

3,28 
- 

Adana 

Tufanbeyli- 

Kayarcık 
(1650m) 

 
KireçtaĢı 

Rendzina A 
Cv 

0-10 
10-60 

Kumlu killi balçık 
Kumlu killi balçık 

7,70 
7,77 

0,12 
0,12 

7,68 
11,52 

2,61 
- 

Tarsus 
Ġnköy 

(1530m) 

 
Dolomit 

 
Regosol 

Ah 
Cv 

0-2 
3-40 

Balçık 
Killi balçık 

7,89 
7,86 

0,25 
0,20 

0,27 
0,13 

3,70 
1,40 

 

Karstik arazilerde yüzeyde yüzeysel taĢlılığın çok fazla olduğu durumlarla karĢılaĢmak 

mümkündür. TaĢlı toprağın ince kısmının taĢınması ve geriye toprağın içindeki taĢların kalması 

ile taĢlarla kaplı sahalar ilk bakıĢta iskelet toprağı ya da taĢ yığıntısı olduğunu, yüzeyin altında 

toprak olmadığı hissini uyandırmaktadır. Kantarcı (2000) tarafından “erozyon kaldırımı” olarak 

nitelendirilen bu sahalarda yüzeysel taĢlılığın altında genellikle taĢınmamıĢ toprak bulunmaktadır 

(ġekil 5). Tipik örneğini Bolkar Dağları‟nda Tarsus-Ġnköy Havzasında görmek mümkündür. Çok 

sığ bir mutlak derinliğe sahip gibi görünen bu sahalarda alttaki derin toprak, üzerinde kurulacak 

ağaçlandırma  sahasını baĢarıyla  yaĢatabilecektir. ġekil 6‟da  Tarsus-Çamlalan Rehabilitasyon 

Projesi dahilinde yüzey taĢlılığının çok fazla olduğu yerlerde iĢçi gücü ile kesik teras uygulaması 

görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 5. Erozyon kaldırımı görülen sahada ġekil 6. Kesik teras Ģeklinde toprak iĢleme 

sedir ağaçlandırması (Tarsus- Ġnköy) (Tarsus-Çamalan Rehabilitasyon Projesi) 
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Karstik arazi etütlerinde bir diğer önemli hususta çatlaklı yapının nasıl bir tabakalanma 

gösterdiğidir (ġekil 7 ve 8). Çatlaklı yapıda derine giden dikey çatlakları bulup buradan beslenen 

ağaçlar  iyi  bir  geliĢim   göstermekte,  yatak  tabakalanma  olan  yerlerde  ise  aynı  geliĢim 

görülememektedir. Bu nedenle aynı yaĢlı  ağaçlandırma sahalarında ağaçların boy büyümeleri, 

geliĢimleri arasında çok büyük farklılıklar görülebilmektedir. 
 
 
 
 

 
ġekil 7. Karstik alanlarda dikey tabakalanma ġekil 8.Karstik alanlarda yatay tabakalanma 
(Tarsus-Olukkoyağı) (Tarsus-Ġnköy) 
 

 
 

3. Sonuç 

 
Akdeniz iklimi etkisi altında bulunan bölgemizde karstik sahalar geniĢ yer tutmaktadır. Karstik  

oluĢumlar gösteren bir  havzada yukarıda tanımlanan toprak tiplerinden birkaçını bir arada 

görmek  mümkündür.  Genellikle kızılçam ormanı altında,  düz ve düze  yakın yerlerde toprak 

oluĢumunu tamamlamıĢ terra rosalar, yükselti arttıkça yağıĢ ve serinliğin etkisiyle yerini terra 

fuskaya bırakmaktadır. Torosların daha yükseklerinde  sedir ve karaçam ormanları altında 

görülebilen esmer orman toprakları, yağıĢın fazla olduğu yerlerde yıkanma  horizonuna sahip 

solgun  esmer  toprağını  oluĢturmaktadır.  Karstik  sahalarda  sıkça  karĢılaĢılan  sığ  mutlak 

derinliğine ve taĢlı yapıya sahip rendzina toprak tipinde ise A ve Cv horizonları oluĢmuĢtur. 

Ġnsan etkileriyle  aĢırı tahribat görmüĢ sahalarda A ve B horizonları bazen kısmen, bazense 

tamamen taĢınmıĢ ve geride sadece Cv horizonu kalmıĢtır. 

 
Akdeniz Bölgesi‟nde toprak teĢekkülünde iklim ve anakayanın çok büyük rolü vardır. Kireç 

taĢlarından oluĢan topraklar da genellikle mutlak derinlik sığ ya da orta olmakta ancak, çatlaklı  

yapı sayesinde  yüksek  fizyolojik  derinlik  görülmektedir.  Genellikle  kil,  kill  balçık, kumlu 

killi balçık türündedir. TaĢlı topraklardır. Nötr ve alkalen reaksiyon gösterirler. Topraklar kireçli 

anakayalar üzerinde oluĢmasına rağmen kirecin yıkandığı yerlerde topraktan uzaklaĢmıĢtır. Ah 

horizonlarında organik madde orta ve yüksek seviyede alt  horizonlarda ise daha düĢüktür. 

 
Karstik  alanlar,  orman  yetiĢmesi  için  çok  uygun  alanlardır.  Çünkü  kireçtaĢlarının 

yüzeyindeki ve çatlaklarındaki killi topraklar yeterli besin kapasitesine sahiptir ve ağaç kökleri 

çatlaklar boyunca kolayca derinlere inebilmektedir. 
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Akdeniz Bölgesi‟nde kızılçam, karaçam, sedir ağaçlandırmaları için potansiyel, yaklaĢık 500.000 ha 

alana sahip olduğumuz karstik sahalarda etüt-proje çalıĢmalarında sahayı çok iyi tanımlamak  gerekir. 

Etütlerde; anakaya ve toprak özellikleri, toprağın sığ ya da orta mutlak derinliğe rağmen yüksek 

fizyolojik derinliğe sahip olduğu, çatlak sistemindeki tabakalanmanın yönü,  erozyon   kaldırımı  

oluĢmuĢ  yerlerde  altta  derin  toprağın  varlığı  vb.  hususlar  iyi incelenmelidir. Ġyi  bir  etüde bağlı  

olarak planlanacak uygun toprak iĢleme Ģekli, teras tipi, dikilecek fidan türünü belirlemek bu potansiyel 

sahalarımızın verimli ormana dönüĢmesi için son derece önemlidir. 
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Özet 

Bu çalışmada kayın odununun elastikiyet modülü stres dalga yöntemiyle belirlenmiş ve 3 nokta eğilme 

testlerinden elde edilen elastikiyet modülü değerleriyle karşılaştırılmıştır. Farklı enine kesit ve 

uzunluklara sahip kayın odunu örnekleri önce görünür yoğunluklarının hesaplanması için tartılmış ve 

hacimleri hesaplanmıştır. Daha sonra bir rutubet ölçer yardımıyla rutubet miktarları bulunmuştur. 

Örneklerin yoğunluk, rutubet, ebatları MTG Timber Grader cihazında kullanılarak dinamik elastikiyet 

modülü okunmuştur. Örnekler daha sonra 3 nokta eğilme testine tabi tutulmuştur. Burada elastikiyet 

modülü ve eğilme dirençleri yük-deformasyon eğrilerinden hesaplanmıştır. Yapılan ölçümlerde statik 

elastikiyet modülü ile dinamik elastikiyet modülü arasında yüksek bir korelasyonun (0.85) olduğu 

görülmüştür. Yoğunluk ile statik elastikiyet modülü, dinamik elastikiyet modülü ve eğilme direnci 

arasındaki korelasyon ise sırasıyla 0.4, 0.42 ve 0.19 bulunmuştur. Bu çalışma ile kayın odunun da 

elastikiyet modülünün tahribatsız yöntemlerden stres dalga yöntemi ile tahmin edilebileceği 

görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kayın, elastikiyet modülü, stres dalga yöntemi. 

 
Prediction of modulus of elasticity for beech wood 

Abstract 

In this study, modulus of elasticity (MOE) of beech wood (Fagus orientalis L.) was predicted using 

stress wave method. Wood samples which have different cross sections and length were weighted and 

measured in order to calculate their apparent densities. Moisture content of the test pieces was 

measured with a pinned meter. Density, moisture content and dimensions of the samples were used as 

input for the MTG timber grader which was utilized to predict dynamic MOE values of lumbers. MOE 

values of the lumbers were determined using three point bending tests. Using load-deformation 

graphs, elasticity and strength in bending values were then calculated. Coefficients of determination 

between measured and predicted MOE's were seemingly high (0.85). Furthermore, correlation 

between density and static MOE, dynamic MOE and bending strength values are 0.4, 0.42 and 0.19 

respectively. It is apparent that stress wave method has the potential and capacity to predict the 

stiffness of beech wood.  

 

Keywords:  MOE prediction, stress wave, beech wood 

 

1. GiriĢ 

Tahribatsız muayene yöntemleri (TMY) bir malzemenin veya yapının son kullanım yerindeki 

kapasitesini değiştirmeden fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi olarak 

tanımlanabilir. Orman ürünleri sektöründe ve ormancılıkta kullanılan TMY aşağıdaki 

alanlarda kullanılmaktadır: 

- Masif malzemede kusur tespiti (Doğal olarak ağaç malzemede ortaya çıkan lif 

kıvrıklığı, budak, böcek yeniği, mantar, vb kusurların belirlenmesi). 

- Yapısal amaçlı kullanılacak elemanların sınıflandırılması, 

- Yapılardaki elemanların özelliklerinin bulunması (Yapı veya elemanlarının kullanım 

süreleri boyunca fonksiyonlarını yerine getirip getirmediği, kritik elemanların sürekli 

olarak kontrol edilmesi), 

- Dikili ağaçlarda oluşan kusurların bulunması (Sosyal alanlardaki dikili ağaçların 

çevreye zarar vermemesi için muayenesi ). 
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Odun özellikleri doğal bir malzeme olduğu için diğer malzemelere oranla geniş bir dağılım 

gösterir. Bu yüzden odun kökenli malzemelerde direnç ve elastik özelliklerin her bir eleman 

için ayrı ayrı belirlenmesi (sınıflandırılması) gerekmektedir. Geleneksel olarak yapılan 

yöntemlerde bu görünüş özelliklerine göre (budak sayısı, büyüklüğü, lif kıvrıklığı vb.) 

yapılmaktadır. Bunun yanında TMY‟nin avantajları vardır. TMY daha güvenilir ve farklı 

şartlar altında (değişen rutubet şartları, mantar maruz olması gibi durumlar) kullanılabilir ve 

bu şartların muayenesi yapılan malzemeye etkisi belirlenebilir. TMY kullanılması ile aynı 

anda birçok özellik (yoğunluk, elastikiyet, lif kıvrıklığı, rutubet) aynı zamanda belirlenebilir.  

 

TMY her geçen gün önem kazanmaktadır. Odun ve odun esaslı malzemelerin tahribatsız 

muayenesinde kullanılan yöntemler Niemz„e göre (2007) çizelge 1‟deki gibidir.  

 
Çizelge 1. Niemz‟e (2007) göre tahribatsız muayene yöntemleri.  

 

Yöntem Ölçülebilir özellik 
Mekanik (delme resistansı, sertlik) Mantar tahribatının belirlenmesi,  

yoğunluk,  
Elektrik (Elektrik rezistansı, elektrik resistansı 

ve rutubet, elektrik resistansı ve mantar 

tahribatı korelasyonu) 

Mantar tahribatının tesbiti,  
Rutubet 

Akustik (Stres dalga, ultrasonik, Akustik 

emisyon, özdalga) 
Elastik sabitler (E,G), 
Kusur belirlenmesi, 
Mikro çatlaklar, böcek yeme sesleri, 
Tutkallı yapıştırma kusurları 

Termik (Termografi) Yüzeye yakın kısımlarda yapışma kusurları 
Elektromanyetik (Işık, IR/NIR radyasyonu, X-

ray, Nötron radyasyonu, ) 
Renk ölçümü, yaşlanma, renk farklılıkları 
görüntü analizi, rutubet, kimyasal analiz,  
bazı mekanik özelliklerin belirlenmesi, yoğunluk, lokal 

yoğunluk, yıllık halka profilleri, fibril açısı –S2, 
Mikro yapı analalizi 

 

TMY alanında yapılan çalışmalar 1950‟li yıllara kadar dayanmaktadır. Bu alanda yapılan 

çalışmalardan iki önemli gelişme ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi MSR (Machine Stress 

Rated = makine gerilme sınıflandırması) ve belki de daha önemlisi ölçülebilir TMY 

parametreleri ile statik mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir hipotez ortaya 

çıkmıştır (Ross and Pelerin, 1994). Jayne (1959) tarafından bulunan bu ilişkiye göre birçok 

TMY kullanılarak ölçülebilen ağaç malzemenin enerji depolaması ve enerji yayılma 

özellikleri aynı malzemenin statik davranışını belirleyen aynı mekanizma tarafından kontrol 

edilmektedir. Bu da bu özellikler ile statik elastik ve direnç özellikleri arasındaki 

matematiksel ilişkinin istatistiksel regresyon yöntemi ile elde edilebileceği sonucunu ortaya 

çıkarmıştır. 
 

Odun ve odun esaslı malzemelerin elastik ve gerilme özelliklerine göre sınıflandırılmasında 

ticari olarak en çok kullanılan TMY şu şekilde sıralanabilir (Ross and Pelerin, 1994): 

- Deformasyon yöntemi (The deflection method) 

- Vibrasyon yöntemi (Vibration testing) 

- Stres dalgası yöntemi (Stress Wave Techniques) 
 

Yukarıdaki yöntemlere son yıllarda kullanılmaya başlanan X-ray yöntemi de eklenebilir. Bu 

yöntemde yoğunluk esas alınarak elastik ve direnç özellikleri tahmin edilmektedir (Schajer, 

2000). Bu yöntemle de ticari olarak MSR veya MEL (Machine evaluated lumber = MEL) 
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sınıflandırması yapılabilmektedir. Her iki yöntemle yapılan sınıflandırmada varyasyon 

katsayısı (Yaklaşık % 11) göz ile yapılan sınıflandırmadan daha düşüktür. 
 

Literatürde yapılan çalışmalarda stres dalga yöntemi ile tahmin edilen eğilmedeki elastikiyet 

modülü ile statik eğilme modülü arasındaki korelasyon katsayısının küçük numuneler için 

0.98, standart kereste için 0.9-0.92 arasında, budaklı kerestede için 0.87 bulunmuştur. 

Eğilmede elastikiyet modülü ve eğilmede kırılma direnci arasındaki korelasyon katsayısı bir 

çok iğne yapraklı tür için 0.7 ile 0.88 (flatwise testing) arasında ve 0.57-0.84 ( edge) arasında 

bulunmuştur Elastikiyet modülü ile basma ve çekme direnci arasında ise sırasıyla 0.67-0.84 

ve 0.74-0.81 değerleri bulunmuştur (Ross and Pelerin, 1994). 

 

Vibrasyon yöntemiyle yapılan tahminlerde dinamik elastikiyet modülü ile statik elastikiyet 

modülü, eğilmede kırılma direnci, çekme direnci, basma direnci arasında sırasıyla 0.85-0.92, 

0.42-0.58, 0.46-0.54, 0.60-0.70 değerleri bulunmuştur. (Ross and Pelerin, 1994).   
 

Wang et al. (2001) yaptığı çalışmalarda vibrasyon yöntemi kullanılarak dikili haldeki 

ağaçlarda tahmin edilen dinamik elastikiyet modülü ile statik elastikiyet modülü, kırılma 

modülü arasında sırasıyla 0.66-0.75 ve 0.63-0.69 arasında korelasyon katsayıları elde 

edilmiştir.  
 

Oja et al. (2001) tarafından yapılan çalışmada Xray yöntemi ile tomruklarda yoğunluk 

ölçülerek elastikiyet tahmin edilmiştir. Bu çalışmada tahmin edilen elastikiyet modülü ile 

makine direnç sınıflandırma sistemiyle ölçülen elastikiyet modülü arasındaki korelasyon 

katsayısları 0.56 ile 0.65 arasında bulunmuştur.  

  

Brancheriau et al. (2002) tarafından yapılan bir çalışmada akustik vibrasyon yöntemi 

kullanılarak yapısal amaçlı kullanılan kerestelerde dinamik elastikiyet modülleri 

hesaplanmıştır. Yapılan ölçümler dört nokta eğilme testinden elde edilen elastikiyet modülü 

ve kırılma modülü değerleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre statik elastikiyet 

modülü ile kırılma direnci arasındaki korelasyon katsayısı 0.43‟tür. Aynı çalışmada dinamik 

elastikiyet modülü ile statik elastikiyet modülü arasındaki korelasyon katsayısının 0.53-0.76 

arasında, statik kırılma direnci ile dinamik elastikiyet modülü arasındaki korelasyon katsayısı 

ise 0.54 bulunmuştur. Bu çalışmada korelasyon katsayısının düşük olması kerestede bulunan 

budaklara bağlanmıştır.   
 

Ilic‟in (2003) yaptığı çalışmalarda küçük numuneler kullanılarak dinamik eğilme modülleri 

tahmin edilmiştir. Bu çalışmada da 0.96-0.98 arasında korelasyon katsayıları ile elastikiyet 

modülleri tahmin edilmiştir.  
 

Tsai et al. (2005) tarafından yapılan bir çalışmada elastikiyet modülü tahmini için delme 

resistans yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada yoğunluk esas alınarak tahminlerde elastikiyet 

modülü için korelasyon katsayısı 0.75 ile 0.86 arasında bulunmuştur.  

 

Edlund et al. (2006) tarafından yapılan bir çalışmada akustik yöntem kullanılarak tomruklarda 

(196-246 mm çapında)  dinamik eğilme modülleri ölçülerek sınıflara ayrılmıştır. Aynı 

tomruklardan biçilen keresteler ise makine ile direnç sınıflandırması yöntemiyle 

sınıflandırılmıştır. Çalışma sonuçları tomruklarda tahmin edilen dinamik elastikiyet modülleri 

ile kereste direnç sınıfları arasında orta seviyede bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bunun 

sebebi olarak ta tomruklardaki genç odun oluşumu gösterilmiştir.    
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Wang (2006) tarafından yapılan bir çalışmada ses dalgası ve vibrasyon yöntemiyle 

(Çalışmada ticari sınıflandırıcılar kullanılmıştır; SYLVATEST ve Metriguard) douglas fir 

kerestesinde elastikiyet modülü tahmini yapılarak statik elastikiyet modülü değerleri ile 

karşılaştırılmıştır. Statik ve diğer yöntemler arasındaki korelasyon katsayıları 0.8 -0.86 

arasında bulunmuştur.  

 

Ravenshorts ve Van de Kuilen (2006) tarafından yapılan başka bir çalışmada 30 farklı ağaç 

türü üzerinde tahribatsız (MTG timber grader) ve tahribatlı testler uygulanarak direnç tahmini 

yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada direnci en iyi tahmin eden modellerin dinamik elastikiyet 

ve yoğunluk kullanan modeller olduğu söylenmektedir (r
2
 = 0.82). Aynı çalışmada dinamik 

elastikiyet modülü ile statik elastikiyet modülü arasında yüksek korelasyon ( r
2
 = 0.85) 

gözlenmiştir.     

 

Yin et al. (2006) vibrasyon tekniği kullanarak yapısal kerestede eğilme, çekme ve basma 

dirençlerini elde etmeye çalışmıştır. Çalışma sonuçlarına göre dinamik elastikiyet modülü ile 

statik elastikiyet modülü ve basma direnci arasındaki korelasyon katsayısının sırasıyla 0.76 ve 

0.65 olduğu bulunmuştur. Dinamik eğilme modülü ile çekme direnci arasında ise anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır.  

 

Yapılan çalışmalarda görüldüğü odunun mekanik özelliklerinin tahmin edilmesinde kullanılan 

yöntemler elastikiyet modülü yüksek korelasyon katsayısıyla tahmin edebilirken, direnç 

özelliklerinde bu başarıyı yakalayamamışlardır. Kullanılan test materyalinde yuvarlak 

odundan küçük numunelere doğru gidildiğinde korelasyon katsayılarının arttığı bir gerçektir. 

Direnç özelliklerinin tahmininde kullanılan eşitliklerde elde edilen düşük korelasyon 

katsayılarının sebebi odunun doğal yapısından, yük altındaki davranışının doğrusal 

olmayışından kaynaklanıyor olabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda tahmin yöntemleri 

bütün odun özelliklerini hesaba katarak bir yöntem geliştirme yönündedir. Örneğin temassız 

rutubet ölçerler, X-ray ile yoğunluk ölçümü ve stres dalgası kombinasyonu gibi (Bacher, 

2008).     
 

Türkiye'de tahribatsız yöntemle odun özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalar sınırlı 

sayıdadır. Bu konuda ortaya konulmuş herhangi bir sonuç yoktur. Çalışmanın konusunu 

Türkiye‟de yapraklı ağaç türleri içerisinde geniş bir yetişme ortamına sahip Kayın odununda 

eğilme özelliklerini tahribatsız yöntem ile tahmin etmektir. 

 

2. Materyal ve Metot 

Piyasadan temin edilen test örneklerinin genişlikleri 50-100 mm, kalınlıkları 20-70 mm 

arasında boyları ise 150-250 cm arasında değişmektedir. Test örneklerinde belirgin bir kusur 

görülmemektedir. Öncelikle ağırlıkları tartılan örneklerin yoğunlukları hesaplanmış daha 

sonrada çivili bir rutubet ölçer yardımıyla rutubet miktarları belirlenmiştir. MTG Timber 

Grader cihazında (Şekil 1) yukarıda ölçülen değerler girilerek örneklerin doğal frekansları ve 

dinamik elastikiyet modülleri elde edilmiştir. Son olarak üç nokta eğilme testlerine tabi 

tutulan örneklerin eğilmede elastikiyet modülü ve eğilme dirençleri hesaplanmıştır. 

İstatistiksel yöntemler kullanılarak doğal frekans, dinamik elastikiyet modülü, eğilmede 

elastikiyet modülü ve eğilme direnci arasındaki ilişkiler araştırılmıştır.  
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Şekil 1. Dinamik elastikiyet modülü ölçümlerinde kullanılan MTG Timber Grader cihazı 

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

Çalışmada toplam 109 örnekten elde edilen verilere ait ortalamalar tablosu çizelge 2‟de 

verilmiştir.  

 
Çizelge 2. Çalışmada elde edilen ortalamalar tablosu. 

 

Değer Ortalama Maksimum Minimum Standart sapma 

Yoğunluk (g/cm
3
) 0.59 0.71 0.46 0.04 

Rutubet (%) 9.05 14.8 5.8 1.02 
Doğal Frekans (Hz) 1270 1513 849 137 
Dinamik MOE (MPa) 10763 15341 5763 2204 
Statik MOE (Mpa) 10110 14704 5554 1924 
Eğilme direnci (Mpa) 83.43 127.13 39.14 20.4 

 

Çalışmada kullanılan kayın odununun yoğunluğu 0.46 ile 0.71 g/cm
3
 arasında değişmektedir. 

Küçük örneklerden elde edilen mekanik özelliklerde yoğunluk ile mekanik özellikler arasında 

yüksek bir korelasyon bulunurken bu çalışmada yoğunluk ile elastikiyet modülleri ve eğilme 

dirençleri arasında 0.19-0.42 arasında korelasyon değerleri elde edilmiştir (Şekil 2,3,4). 

Çalışmada test edilen örneklerin statik ve dinamik MOE değerleri arasındaki korelasyon ise 

0.85 bulunmuştur (Şekil 5). Bu MTG Timber Grader cihazı ile kayın odunun elastikiyet 

modülünün tahmininde kullanılabileceğini göstermektedir. Cihaz ile tahmin edilen elastikiyet 

modülü değerleri statik eğilme testlerinden elde edilen değerlerden genel olarak daha yüksek 

görülmektedir. Bu statik testlerden yapılan hesaplamalarda kesme gerilmelerinden dolayı 

oluşan deformasyonunun da olmasından kaynaklanır. Dinamik elastikiyet modülü kesmeden 

kaynaklanan deformasyonları içermez (Barrett et al 2008).    
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Şekil 2. Yoğunluk ve statik elastikiyet modülü arasındaki korelasyon. 

 

 

Şekil 3. Yoğunluk ve dinamik elastikiyet modülü arasındaki korelasyon.   
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Şekil 4. Yoğunluk ve eğilme direnci arasındaki korelasyon.  

 

Şekil 5. Statik elastikiyet modülü ve dinamik elastikiyet modülü arasındaki korelasyon. 
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Kereste Kurutmada Yeni Trend: Yüksek Frekans 
Süleyman KORKUT 

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Düzce, suleymankorkut@duzce.edu.tr 

 

Özet 

Uzun geçmişi olan mikrodalga kurutma teknolojisi günümüzde yüksek frekans(Yf) 

uygulamaları ile tekrar öne çıkmaya başlamıştır. Bunun nedeni büyük ölçüde, katma değerli 

olmasına karşın kurutulması güç ağaç türlerinin kalın kerestelerinin, klasik kurutma 

metoduyla çok uzun sürelerde kurutulabilmesi ve istenen kalite düzeylerinin tam olarak elde 

edilememesidir. Bu noktada geçmişte özellikle yatırım maliyetleri ve teknolojik altyapı 

zorlukları nedeniyle yaygınlaşamayan bu yöntem tekrar cazip konuma gelmiştir. 

Bu kurutma metodunda prensip; vakumlu kurutma metoduyla çalışan fırınlarda, ısı 

kaynağının, çevreye tam uyum göstermeyen katı veya sıvı yakıtlar yerine elektrik enerjisi 

olmasıdır. Bu metot ile, ağaç malzemeye gönderilen elektromanyetik dalgaların meydana 

getirdiği ısıdan yararlanmak suretiyle, kalın ve güç kuruyan, başlangıç nemi yüksek olan ağaç 

türlerinin %10 un altındaki sonuç nemlerine kadar çok kısa sürelerde kurutulması 

amaçlanmaktadır.  

Derleme ağırlıklı bu çalışmada; öncelikle bu kurutma teknoloji hakkında genel bilgi 

verildikten sonra,  bu konuda günümüze kadar yapılan orijinal çalışmalar özetlenerek kritiği 

yapılmış, son bölümde de özellikle metodun işletme giderleri, alternatif kullanım alanları, 

donanımı, yönetim sistemleri, ortaya çıkan kurutma süreleri ve kalite düzeyleri bir arada ele 

alınmıştır. 

Sonuç itibariyle, yapılan bilimsel ve pratiğe dayalı araştırmalar, belli çapa kadar yuvarlak 

yumuşak ağaçlarda dahil olmak üzere, özellikle ebatlı ve güç kuruyan bazı ağaç türlerinin bu 

yöntemle klasik yöntemlerin 1/10 na kadar varan kısa sürelerde kurutulmasının mümkün 

olabileceği konusunda bize ip uçları vermektedir. Ayrıca bu metodun kereste kurutma dışında 

diğer tarımsal ürünlerin ve atıklarında kurutulmasında rahatlıkla kullanılabileceği 

anlaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kurutma, Yüksek Frekans, Mikrodalga, Kurutma Süresi 

 

Abstract 

Nowadays, High Frequency (Hf) Drying Technology having a long history is being more and 

more attractive. Because other kiln drying methods have long drying times and imperfect 

drying qualities in drying hardwood and thick lumber.  

 

The principle of Hf drying largely  combined with vacuum drying is to heat the wood by 

transmitting electromagnetic wave and to dry hardwood and thick lumber in the shortest 

drying times and good quality      from high initial moisture content to low final moisture 

content under 10%. 

In this collected study, after some general information had been given on Hf drying method, 

original studies observed until today were summarized. In this last section, its operating 

expenses, equipments, management system, drying times, and drying quality levels were 

discussed. 

Finally, the experimental studies have given some impressions on its very fast drying times 

that reaches until 1/10 of conventional drying  of dimensional and hardly dried tree species 

included some round woods which have an allowed diameter. Additionally, it appears that this 

technology could be easily used to dry some agricultural products and also its residues.    

Keywords: Drying, High Frequency, Microwave, Drying Times  
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1. GiriĢ ve Genel Bilgiler 

"Ağaç malzemede bulunan ve kullanım amacı için uygun olmayan suyun atılması işlemi" diye 

tanımlanan kurutma 100 yılı geçkin bir süredir farklı teknik kurutma yöntemleriyle 

yapılagelmektedir. Bu yöntemler içinde yaygın olanları, klasik, kondenzasyonlu ve vakumlu 

kurutma yöntemleridir. Bu yöntemler dışında, pek yaygın olmamakla beraber, yüksek sıcaklık 

ve Yf ile kurutma yöntemleri de mevcuttur. Bu yöntemlerden yüksek sıcaklıkta kurutma 

uygulaması daha çok yumuşak ağaç kerestelerinin daha kısa sürelerde kurutulmasını 

hedeflerken, Yf ile kurutma ise yumuşak ve sert ağaç türlerinin özellikle kalın kerestelerinin 

klasik kurutmaya göre çok daha kısa sürede ve kalite kaybı olmadan kurutulmasını 

amaçlamaktadır. Tabi bu yöntemin başarılı şekilde uygulanması vakumlu kurutmayla 

kombine edilmesiyle eşdeğerdir. 

 

Geleneksel teknik kurutma yöntemlerinde ısıtma iletkeni olarak havadan yararlanılmaktadır. 

Bu nedenle malzemenin ısınması yüzeyden iç kısımlara doğru olmaktadır.  Bu durumda iç 

kısım yüzeye göre daha soğuk olmakta ve iç kısımlarında aynı sıcaklığa ulaşması zaman 

almakta, kurutma süresi de önemli oranda uzamaktadır. Yf uygulamasında ise, yüksek 

frekanslı akım sağlayan bir kondensatörden elde edilen elektromanyetik enerji, yalıtkan 

konumundaki ağaç malzemeye derinlemesine nüfuz etmekte ve rutubetin fazla olduğu iç 

kısımlardan itibaren ısınmayı sağlamaktadır. Bu sayede yeknesak, hızlı ve kurutma risklerini 

minimize eden bir kurutma işleminin gerçekleşmesi mümkün olabilmektedir. Geleneksel 

yöntemlerin aksine, kurutma ortamındaki nispeten soğuk olan havayla temas eden dış yüzey 

daha soğuk kalırken ortama olan ısı kaybı minimize edilmiş olur.  

 

Yf ile kurutmada ağaç malzemenin sabit ve hareketli olduğu iki uygulama şekli mevcuttur.  

Bunlar ağaç malzemenin, kondensatörün levhaları arasında sabit kaldığı statik ve kerestelerin 

bir bant üzerinde ilerlediği dinamik yöntemdir. Statik yöntemde, Yf uygulaması ağaç 

malzemeyi ısıtmayı temin ederken ilave edilen vakum tertibatıyla da vakumlu kurutmanın 

sağladığı hızlı ve güvenli kurutma olanakları tam olarak kullanılmaktadır(Şekil 1). Dinamik 

yöntemde ise sistem, elektrodlardan birisini hareketli bandın oluşturduğu kanal şeklinde olup, 

kurutulacak kereste bu bant üzerinde ilerlemektedir (Şekil 2). Üstteki diğer elektrod sabit olup 

alt elektrodlardan farklı uzaklıklarda olacak şekilde yerleştirilir. Böylece değişik gerilimler 

sağlanabileceğinden, odun ilerledikçe, kanalın çeşitli kısımlarında kerestenin durumuna 

uygun olarak güç ayarlaması yapılabilir.     



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

1097 

 

 
Şekil 1: Yüksek Frekans-Vakum kombinasyonlu kurutma sistemi(Statik yöntem) (Resch and 
Hansmann,2002) 

 

 
Şekil 2: Yüksek frekanslı, bantlı kurutma sistemi(Dinamik yöntem) (Kantay, 1993) 1. Taşıma 

bandı, bu aynı zamanda "soğuk" elektrodtur. 2. Üst sıcak elektrod 3. Rutubetli hava çıkışı 4. 

Kanala sıcak hava girişi 5. Taşıma bandı hareket motoru 6. Yüksek frekans jeneratörü 7. 

Transformatör 

Yf ile kurutma uygulamalarını genel olarak değerlendirdiğimizde; temiz bir ısı kaynağı 

olduğu, dolayısıyla atık bırakmadığı, kereste dışındaki fırın ekipmanlarının ısıtılmasına 

ihtiyaç göstermediği için yaklaşık %40-50 düzeyinde enerji verimliliği sağladığı, çok rutubetli 

kısımların çok, az rutubetli kısımların daha az enerji çekmesi nedeniyle homojen ve seçici bir 

kurutmanın yapılabildiği, işletme ve bakım masraflarının düşük olduğu, kısa kurutma 

sürelerinden dolayı depolama tasarrufu ve hızlı nakit akışı sağladığı ve iç çatlağı, kömürleşme 

ve renk değişikliği riskleri olmakla beraber, klasik kurutmaya göre daha kaliteli son ürün elde 



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

1098 

 

edilebildiği ifade edilebilir. Bütün bunlara karşın, yatırım maliyetlerinin yüksek oluşu, 

komplike bir altyapıya ihtiyaç göstermesi, özel güvenlik tedbirlerine ihtiyaç göstermesi 

sistemin dezavantajları gibi görünmektedir (Burdurlu, 1995).    

 

2. Ġlgili Bazı AraĢtırmalar ve Kritiği 

1930'lu yıllardan itibaren üzerinde araştırmalar yapılan Yf ile kereste kurutma uygulamaları 

son dönemde daha çok vakumlu kurutmayla kombine edilmiş ve yapılan orijinal çalışmalarda 

bu doğrultuda olmuştur. 

 

Resch, 2003; "Odunun Vakumlu kurutma ile combine edilmiş yüksek frekansla(YfV) 

ısıtılması" başlıklı derleme çalışmasında son dönemde yapılan araştırmalar ve elde edilen 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir: 

 

YfV kurutma ile ilgili ilk yayınlar 1934 yılında Rus bilim adamları tarafından yapılmış, ilk 

patent ise 1945 yılında alınmış, ilk endüstriyel uygulaması 1960-1970 yılları arasında 

Moskova'da bulunan Rusya bilim akademisi tarafından yapılmıştır. Yapılan model fırın, 10 

m
3
 kereste kapasiteli ve 3x3x8 m ölçülerinde olmuştur.  Avrupada'ki endüstriel uygulaması 

2000 yılında, ABD deki  uygulaması ise 1976 da yapılmıştır. Japonya'da da bir çok işletme 

benzer uygulamalar yapmıştır. 1996 da ABD de ilk ticari YfV fırını 20 m
3
 kereste kapasiteli 

ve kırmızı meşeden imal mobilya parçalarının kurutulması amaçlı olarak inşa edilmiştir. Daha 

sonraki süreçte ise 23 ve 75 m
3
 kapasiteli ticari fırınlar inşa edilerek, bu fırınlarda sert ve 

yumuşak ağaçların kalın keresteleriyle kurutma denemeleri yapılmıştır. 

 

Yeni proses ve yeni fırın ekipmanlarının ekonomik değerlendirmesi için mevcut kurutma 

metodlarının maliyetlerinin bilinmesi gerekirken diğer yandan sermaye, yatırım ve enerji 

giderleriyle çevre kirliliği ve benzeri kriterlerin ele alınması gerekmektedir. HfV kurutma ile 

sert ağaç mobilya parçalarının ve Kanada yumuşak ağaçlarının  kurutulması ile ortaya çıkan 

uygun sonuçlar ve makul maliyetler bu tekniğin gelişmesine olumlu katkı sağlamıştır.  

 

Yapılan orijinal araştırmalardan birinde, 100 mm kalınlığında kırmızı meşe mobilya 

parçalarıyla yapılan kurutmada, %82 başlangıç neminden %6 sonuç nemine 66 saatte 

ulaşılabilmiştir. Enerji gideri 7.7 MJ/kg (1 kg suyun buharlaşması için harcanan enerji 

2.14.kWh/kg) şeklinde gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan kısa kurutma süresi ve kusursuz ürün 

elektrik giderlerini kompanze edebilmiştir. Kanada'da yapılan diğer bir çalışmada, 101 mm 

kalınlıkta yumuşak ağaç kerestesi taze halden %15 neme kadar kurutulduğunda enerji gideri 

4.64 MJ/kg (1.29 kWh/kg) şeklinde gerçekleşmiştir. Yine kalın yumuşak ağaçlarla yapılan bir 

çalışmada, %60 nemden %18 neme kadar kurutmada 5.3MJ/kg veya 1.47 kWh/kg enerji 

gideri oluşmuş, bunun 1 m
3
 keresteye yansıması yaklaşık 232 kWh/m

3
 olarak gerçekleşmiştir. 

 

3. Sonuç ve TartıĢma 

Anlaşılacağı üzere bu kurutma sistemi, yüksek ilk yatırım maliyetlerine karşın, makul 

diyebileceğimiz işletme giderleri, çok kısa diyebileceğimiz kurutma süreleri ve yüksek 

kurutma kalitesiyle, özellikle vakumlu kurutma ile kombine edildiğinde, kurutmaya hassas 

ağaç türlerinin ebatlı kerestelerinin kurutulması için ideal görünmektedir. Diğer yandan bu 

sistem günümüzde sadece kereste kurutmada değil, narenciye ürünleri, tarımsal ve diğer 

çevresel atıkların kurutulmasında da kullanılabilmektedir. Bu noktada, çevresel atıkların geri 

kazanımı olarak ifade ettiğimiz biyoenerji çevriminde kurutucu olarak bu sistemin 

kullanılması daha makul görünmektedir. Yine bu sayede kapsamlı bir alt yapıya ihtiyaç 

gösteren meyve suyu üretiminin daha sade ve ekonomik diyebileceğimiz bir yatırım 
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altyapısıyla yapılabilmesi mümkün olabilir. Ayrıca bu yöntemle, bilinen diğer teknik kurutma 

yöntemleriyle istenen sonuç nemlerine kadar kusursuz şekilde kurutulamayan ve kütük ev 

yapımında kullanılan yuvarlak ağaç malzemenin ve meşe gibi kurutmaya hassas ağaç 

türlerinden imal edilen büyük ebatlı kiriş ve kolonların makul sürelerde kurutulması söz 

konusu olabilmektedir.  
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Özet 

Ahşap malzeme için tahribatsız muayene yöntemleri son yıllarda önem kazanmaktadır. Bu yöntemleri 

kullanan ticari birçok kereste sınıflandırma sistemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada Avrupa da ticari 

olarak kullanılan MTG Timber Grader cihazı kullanılarak kızılçam kerestelerinin dinamik elastikiyet 

modülü (EM) ölçülmüştür. Bu değerler üç nokta testinden elde edilen statik EM değerleri ile 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen EM değerleri kullanılarak keresteler EN 338‟e göre sınıflandırılmıştır. 

Yapısal amaçlı kullanılacak kerestelerde bu sınıflandırma işlemi büyük önem taşımaktadır. Görsel 

olarak ta sınıflandırılan keresteler ile direnç sınıfları arasındaki ilişki de çalışmada ortaya konulmuştur. 

Çalışma sonuçlarına göre tomruk sınıfı ve çapı direnç sınıfları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.    

 

Anahtar Kelimeler: Kızılçam, direnç sınıflandırması 

 

Abstract 

Nondestructive methods for wood materials have been gaining importance for the last decades. Many 

commercial grading equipments are available commercially. In this study, dynamic modulus of 

elasticity for red pine lumber has been measured using MTG Timber Grader. Dynamic modulus of 

elasticity values are compared with those which were obtained through three point bending tests. 

Modulus of elasticity values are classified according to EN 338. This classification plays an important 

role for sawn lumbers used in construction. The relationship between visually graded lumber and 

strength classes has been presented. Effects of some log properties on lumber properties have also 

been determined.      

 

Keywords: red pine, strength classification  

 

1. GiriĢ 

Direnç sınıflandırması, biçilmiş odun parçasının (kereste) dayanıklılığını belirlemeyi mümkün 

kılar. Bu süreç görsel veya makine esaslı metotlarla gerçekleştirilir. Görsel sınıflandırma 

kuralları ve standartları, büyüme karakteristiği, çarpıklıklar, reaksiyon odunu, mantar ve 

böcek hasarları, v.b. özellikleri göz önünde bulundurarak yapılır. Görsel sınıflandırma daha 

çok tecrübelere dayanır ve objektif değildir.  

 

Makine ile direnç sınıflandırması odun örneğinin elastikiyet ile direnç özellikleri arasındaki 

ilişkiye dayanır. Bu tip makineler iki şekilde çalışır (Baltrusaitis and Pranckeviciene, 2003). 

Birincisinde keresteye önceden belirlenmiş bir yük makineden geçerken uygulanır ve bu yük 

sonucu oluşan deformasyondan da yararlanılarak direnç sınıfı belirlenir. İkincisinde ise 

önceden belirlenmiş bir deformasyona ulaşıncaya kadar keresteye yük uygulanır. Uygulanan 

yük kerestenin direnç sınıfını belirler. 

 

Bu sınıflandırma yöntemlerine ek olarak son yıllarda tahribatsız yöntemlerle çalışan kereste 

sınıflandırma sistemlerini uygulamada görmek mümkündür. Tahribatsız yöntemler içinde 

stres dalga ve ultrasonik yöntemler öne çıkmıştır. Stres dalga yöntemi pratik olarak diğer 

yöntemlere göre daha avantajlıdır (Esteban et al. 2009)  

    



    I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu  

 26-28 Ekim 2011, Kahramanmaraş 

 

 

1101 

 

Farklı ülkelerde birçok farklı direnç sınıflandırma sistemi ve kurallar mevcuttur. Bunları 

destekleyecek, sürdürecek standartlar vardır. Ülkemizde standartlarda (TS EN 338) olmasına 

rağmen kereste üreticileri herhangi bir direnç sınıflandırma sistemi kullanmamaktadır.  

 

Bu çalışmada kızılçamda statik EM göre bir direnç sınıflandırması yapılarak stres dalga 

yöntemiyle çalışan MTG Timber Grader cihazı ile yapılacak bir direnç sınıflandırması ile 

karşılaştırılmıştır.  

   

2. Malzeme ve Yöntem 

Kereste örnekleri Türkiye‟nin güney-batısından yaklaşık olarak 30-80 yaşındaki 3 faklı sınıf 

ve 3 farklı çap grubundan tomruklardan elde edilmişlerdir.  Öncelikle ağırlıkları tartılan 

örneklerin yoğunlukları hesaplanmış daha sonrada çivili bir rutubet ölçer yardımıyla rutubet 

miktarları belirlenmiştir. Yaklaşık 40 x 90 mm enine kesit ve 3 metre uzunluğundaki 

kerestelerin dinamik EM değerleri MTG Timber Grader (Şekil 1) cihazı kullanılarak elde 

edilmiştir. Bu cihazın ölçüm prensibi ses dalga hızına dayanır (Rozema, 2007). Kerestelerin 

statik EM değerleri ise üç nokta eğilme testleri ile elde edilmiştir.  

 

 
 
Şekil 1. Dinamik elastikiyet modülü ölçümlerinde kullanılan MTG Timber Grader cihazı. 

 

Örneklerde elde edilen EM değerleri kullanılarak çizelge 1‟ye göre sınıflandırma işlemleri 

yapılmıştır.  

 
Çizelge 1. EN 338‟e göre direnç sınıfları. 

 

Direnç Sınıfı 

C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 

Elastikiyet Modülü, N/mm
2 

<7000 7000- 

8000 

8000- 

9000 

9000- 

10000 

10000- 

11000 

11000- 

12000 

>12000 

Direnç Sınıfı (Genel Yapısal veya Özel Yapısal) 

GS (General Structural) SS (Special Structural) 

  

3. Bulgular ve TartıĢma 

Test edilen kereste örneklerinin görünüş sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir; 232 adet 

1.sınıf, 336 adet 2. Sınıf, 220 adet ise 3. Sınıf. Toplam 788 adet kereste örneğinden elde 

edilen yoğunluk, rutubet miktarı, statik EM ve dinamik EM ortalama değerleri Çizelge 2‟de 

verilmiştir. Çizelgeden de anlaşılacağı üzere dinamik EM değerleri genellikle statik EM 
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değerlerinden daha yüksek gözükmektedir. Bunun nedeni statik EM hesaplamalarında 

makaslama gerilmelerinden dolayı oluşan deformasyon statik deformasyonun içindedir. 

Dinamik EM ölçümleri bunu içermez (Barrett et al. 2008).     

 
Çizelge 2. Kızılçam keresteleri için ortalama değerler tablosu. 

 

Tomruk  
Sınıfı 

Tomruk  
çapı 

Örnek  
Adedi 

Yoğunluk 
g/cm

3 

Rutubet  
Miktarı 
(%) 

Statik  
EM 

Dinamik  
EM 

R
2 

1 20-30 48 0,53 27 10369 11036 0,72 

1 30-40 51 0,58 28 10760 11377 0,86 

1 40-50 48 0,50 26 10265 11267 0,78 

1 >50 46 0,55 27 9696 10787 0,89 

2 20-30 49 0,52 26 9766 10750 0,66 

2 30-40 55 0,58 33 9236 9983 0,80 

2 40-50 82 0,56 33 9310 9728 0,89 

2 >50 93 0,58 30 9531 9856 0,88 

3 20-30 40 0,56 18 8910 9764 0,59 

3 30-40 94 0,54 36 7299 7169 0,70 

3 40-50 69 0,62 19 10221 10515 0,79 

3 >50 113 0,58 19 9487 9905 0,86 

 

Statik EM ile dinamik EM değerleri arasındaki korelasyon katsayısı 0,59 ile 0.89 arasında 

değişmektedir. Tomruk çapı ve sınıfı iyileştiğinde korelasyon katsayısının da arttığı 

görülmektedir. Statik EM ile dinamik EM değerleri arasındaki genel korelasyon Şekil 2‟de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 2. Kızılçam kerestelerinde statik EM ile dinamik EM arasındaki korelasyon. 

 

 

Kereste örneklerinin elastikiyet modülü esaslı direnç sınıfları şekil 3‟te gösterilmiştir. Direnç 

sınıfları C30 sınıfı hariç uyumlu olduğu görülmektedir. Statik EM değerlerine göre C30 

sınıfında örneklerin % 16‟sı bulunurken MTG Timber Grader cihazı örneklerin yaklaşık % 

23‟ünü bu sınıfa ayırmaktadır. Bu cihaza göre örneklerin %34‟ü genel yapısal sınıfta yer 

alırken, statik EM değerlerine göre ise % 38‟i genel yapısal sınıfta yer almaktadır.   

 

 
Şekil 3. Statik EM ve dinamik EM değerlerine göre sınıflandırma işlemleri. 
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Mikro-Klimatik Ġklim Özelliğiyle Iğdır Peyzajına BakıĢ 
 

 

Ahmet KOÇ¹                Sevgi YILMAZ² 
   

¹Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 76000, Iğdır 

²Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

 25240, Erzurum 

 

Özet 

 

Kış şartlarının zorlu geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi içinde yer alan ve aynı zamanda üç farklı 

ülkeye sınırı olan, Iğdır İli mikro-klimatik iklim özelliğiyle de dikkat çekmektedir. Farklı 

topoğrafik ve jeolijik yapısından dolayı bitkisel materyal bakımında da oldukça zengin bir 

potansiyele sahiptir. Özellikle son yıllarda yapılan peyzaj düzenlemelerinde alternatif bitki 

çeşitlerine de yer verilmektedir. Bu araştırmada, Iğdır kentinde bulunan ve peyzaj açısından 

önemli değere sahip bitkisel materyal çeşitliliğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Iğdır 

kentinde kullanılan mevcut bitkiler ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılabilecek alternatif 

bitki türleri için öneri liste hazırlanacaktır. Bu çalışma, kentsel mekan içinde yapılacak olan 

peyzaj tasarımları içinde bir kaynak niteliği taşıyacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel materyal, peyzaj, iklim, Iğdır 

 

 

Abstract 

Iğdir province, it has border of different three country and extreme winter condition, is fix 

micro climatic attribute. It has potential a rich plant species because of different topographic 

and geologic. Especially, alternative plant species is given place to landscape in last years. 

The aim of this study is to determine plant species to be valuable at landscape in Igdir 

province. The list of plant species prepare that plant species used and may use alternative 

species. This study is a resource for urban area and landscape design. 

Keywords: Plant material, landscape, climate, Igdir 

 

GiriĢ 

Iğdır İli Ağrı ve Kars İllerine sınırı bulanan, yaklaşık  3.539 km² yüzölçümüne sahip olup, 

mikro-klimatik iklim özelliği taşımaktadır. Iğdır Doğu Anadolu Karasal İklimi tipine sahiptir. 

Iğdır ilinin ovalık kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin öteki kesimlerinde görülen şiddetli 

kara ikliminden fazlaca etkilenmez. Bunun en önemli nedeni çevresinde bulunan Ağrı Dağı 

gibi yüksek alanlara göre alçakta olmasıdır. Çanak şeklindeki konumuyla mikroklima 

oluşturan Iğdır Ovası'nda yer alan kentte yıllık ortalama sıcaklık 11,6 °C'dir. Oysa yalnızca 

170 km uzaklıktaki Kars'ta bu ortalama 4,2 °C'dir. Ovada kışlar, Erzurum-Kars yaylasına göre 

daha yumuşak, yazlar ise daha uzun ve sıcak geçer. Kentte kışın -30 °C'ye kadar düşen ve 

yazın da 41 °C'yi aşan hava sıcaklıklarına rastlanmaktadır. Bu konumu yüzünden ülkemizin 

en az yağış alan yörelerinden biridir. Özellikle yarı kurak iklime sahip olması, Doğu 

Anadolu'nun bozkır tipi bitki örtüsüne sahip olmasına yol açmıştır. Yapılan gözlemler ve 

incelemelere göre ülkenin en fakir orman varlığına sahip olan yerlerinden biridir. Orman 

örtüsü bakımından fakir olmasının nedeni, topraklarının Azonal (Taşınmış) toprak grubuna 

girmesidir. Kireç oranı nispeten yüksek olan bu topraklarda alkalik oranı fazladır. Bu yüzden 

ovada genellikle tuzcul bitkiler görülür. Iğdır yüzölçümünün %0,6‟sını (2.233 ha) orman ve 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Anadolu_B%C3%B6lgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fr%C4%B1_Da%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kars
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzurum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kars
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fundalık alanlar oluşturmaktadır. Araştırma alanının konumu şekil 1‟de verilmiştir (Anonim, 

2007). 

 
Şekil.1. Çalışma alanının sınırları 

Iğdır Rasat İstasyonu'nun 23 yıllık verilerine göre, bölgede yıllık ortalama basınç, 916 

minibardır. Bölgede en fazla batı kaynaklı rüzgarlar esmekte olup, bunları  kuzeyden esen 

rüzgarlar takip etmektedir. Nisan ayından itibaren bölgeyi etkisi altına alan ve yaz mevsimi 

boyunca sık esmeleri ile dikkat çeken kuzey, doğu, batı ve güney yönlü yağışsız sıcak hava 

dalgaları mutlak yaz kuraklığına neden olmaktadır. 

Iğdır Rasat İstasyonu'nun 16 yıllık ölçüm sonuçlarına göre, bölgede havanın yıllık ortalama 

bağıl nem değeri %63'ü bulmaktadır. Bağıl nem oranı, yıl içinde en yüksek değerini Aralık 

ayında (%73), en düşük değerini de Temmuz ayında (%53) ulaşmaktadır. Yıllık toplam 98.8 

açık güne sahip bulunan Iğdır'da, bu gibi günlerin yıl içinde en çok görüldüğü ay Ağustos 

(16.3 gün), en az görüldüğü ay ise Nisan'dır (4 gün). Bölgede açık günler en fazla Haziran ile 

Ekim arasındaki aylarda görülür. Buna karşılık yılda 65.8 günü bulan kapalı havalar, 10 

günün üzerindeki ortalamasıyla en çok Aralık, Ocak ve Şubat aylarında görülmektedir.  

Iğdır Ovası, tarih öncesi çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olduğundan, kültürel 

faaliyetler doğal vejetasyonu önemli ölçüde değiştirmiş ve ovanın geniş bir bölümü tarım 

alanı haline gelmiştir. Alanda yapılan gözlemlere göre, ovanın sulanabilen kısımlarında, 

genellikle endüstri bitkileri yetiştiriciliği ile meyvecilik faaliyetleri ön plandadır. Şekil 2‟de 

tarım alanları yanı sıra, tarıma elverişli olmayan, lav kalıntıları da görülmektedir. 
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            Şekil 2. Iğdır İli çevresindeki tarım alanları ve lav kalıntıları 

Çevresindeki diğer illerle kıyaslandığında iklim olarak farklılıklar göstermektedir. Tablo 1ve 

Şekil 3‟de bu üç ilin iklim değerleri verilmiştir. Tablo 1 ve Şekil 3‟de görüldüğü gibi ortalama 

sıcaklık değerleri arasında yaklaşık 2-3 kat farklılık söz konusudur. 

Tablo 1 . Iğdır ve çevresindeki illere ait ortalama sıcaklık verileri (Anonim, 2011). 

 

 

 
Şekil 3. Iğdır ve çevresindeki illere ait ortalama sıcaklık verileri grafikleri 

Mikro-klimatik özellikleri nedeniyle, yakın çevresinde ki illerde yetişmeyen çoğu bitkileri bu 

alanda görmek mümkündür. Genel olarak süs bitkileri yetiştiriciliğinin az veya hiç olmadığı 

-20
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30

0 2 4 6 8 10 12 14

Kars

Ağrı

Iğdır

Aylar Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ortalama 

Kars -10,6 -8,5 -2,2 5,5 10,1 13,9 17,6 17,6 13,5 7,3 0,2 -6,8 4,8 

Ağrı -11,2 -9,3 -2,9 6,3 11,9 16,7 21,2 21,3 16,3 9,2 1,4 -6,4 6,2 

Iğdır -3,5 -0,4 6,6 13,3 17,6 22,2 26 25,1 20 12,8 5,6 -0,4 12,07 
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bölgede çoğunlukla ticari amaçlı endüstri bitkileri yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin başında  

kayısı, kiraz, şeftali, dut ve elma gelmektedir. 

Kente estetik değer katan ve peyzaj değeri olan süs ağaç ve çalılarının önemli bir kısmını bu 

alanda yetiştirmek mümkündür. Şekil 4‟de kaysı (Prunus armeniaca) ağacının süs değeri 

dikkat çekicidir. 

 
            Şekil 4. Süs değeri taşıyan  Prunus armeniaca 

İklim değerlerine bağlı olarak yetişmesi mümkün olan ve kent içinde az da olsa var olan bitki 

türleri aşağıdaki gibidir. 

 Ulmus minor Mill. 

 Sorbus domesticus L. 

 Catalpa bignoides Walt. 

 Paulownia tomentosa Steud. 

 Betula pendula Roth. 

 Fraxinus americana 'Autumn Purple' 

 Fraxinus excelcior L. 

 Tilia cordata Mill. 

 Morus alba L. 

 Juglans regia L. 

 Crataegus Pseudoheterophylla L. 

 Crataegus oxyacantha L. 

 Cedrus libani A. 

 Picea abies 'Nidiformis' 

 Robinia Pseudoecaccia „Umbracuifera‟ 

 Rosa sp 

 Berberis thunbergi Attro. 

 Buxus Sempervirens L. 

 Pyracantha coccinea Nana. 
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 Spiraea vanhouttei Briot. 

 Picea abies L. 

 Picea pungens Engelm. 

 Populus tremula L. 

Iğdır Ġli Ġklim Özellikleri 

Yapılan araştırmalar sonucunda  Iğdır kentinin 2004 ve 2010 tarihleri arasındaki iklim verileri 

elde edilerek bu veriler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir. (Şekil 5, Şekik 6, ve 

Şekil 7) Bu veriler ışığında Iğdır İli‟nin en sıcak olduğu aylar Temmuz ve Ağustos ayları, en 

soğuk olduğu aylar Ocak ve Aralık ayları olduğu gözlemlenmiş ve aynı zamanda yıllık 

yağışın en fazla olduğu aylar Nisan ve Mayıs aylarının olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 2 Iğdır İli ortalama sıcaklık 

           Aylar Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

ORT. SIC.(2004) -1,6 2,7 9,0 11,6 17,0 22,6 25,4 27,0 20,4 14,2 6,4 -3,4 

ORT. SIC.(2005) -4,0 -0,9 6,8 15,2 18,5 22,4 28,5 27,2 21,0 13,3 6,1 -0,4 

ORT. SIC.(2006) -3,9 -1,0 9,1 14,3 19,5 26,9 26,3 28,8 21,8 14,8 6,1 -4,4 

ORT. SIC.(2007) -9,4 -1,2 7,2 10,6 19,4 23,3 26,0 25,6 23,1 15,4 6,0 -0,3 

ORT. SIC.(2008) -9,8 -1,7 12,0 17,2 17,1 23,0 27,3 26,7 21,5 14,5 6,8 -0,5 

ORT. SIC.(2009) -5,8 4,2 7,3 12,0 18,6 22,3 25,6 23,6 19,1 15,0 7,7 3,8 

ORT. SIC.(2010) 2,4 5,0 10,5 12,5 17,2 25,0 28,2 26,8 23,4 15,0 6,6 2,4 

 

 
 

            
 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

Şekil 5 

 

Ortalama sıcaklık 
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             Şekil 6  Iğdır İli‟ne ait yıllık yağış grafikleri   

          
             
             
             
             
              

 

             

 

 
 

            

             

             

             

             

  

Şekil 7  Iğdır İli‟ne ait yıllık nisbi nem grafikleri 
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 Sonuç 

Çalışma yapılan bölgenin her ne kadar karasal iklim özelliklerine sahip olduğu belirtilsede, 

Akdeniz iklim tipinden de esintiler taşımakta olduğu gözlemlenmiştir. İklim verileri göz 

önüne alındığında bölgede donlu günler sayısı az olmakta ve aynı zamanda yıllık sıcaklık 

ortalaması 12 °C ye ulaşmaktadır. Çevre illere göre iklim açısından avantajlı olması 

nedeniyle bitki örtüsü bakımından da bir zenginlik içermektedir. Bu yönü ile peyzaj 

mimarlığı açısından olumlu peyzaj potansiyeline sahiptir. Olumlu iklim koşulları aynı 

zamanda tarımsal açıdan da alana katkı sağlamaktadır. Çevre illerde yetişmeyen endüstri 

ürünleri ve hatta Doğu Anadolu bölgesinin genelinde yetişmeyen ürünler bu alanda yetişme 

ortamı bulmaktadır. Tarımsal peyzaj açısından zengin bir potansiyele sahip olan bu alan 

değerlendirilmelidir. 
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Özet 

İklim; sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgar gibi atmosfer olaylarının uzun yıllar sonunda oluşturduğu 

bir karakteristiktir. İklimi oluşturan en büyük faktörlerden biri olan sıcaklığın küresel artışı direkt 

iklimi etkilemektedir. Bugün, hızlı nüfus artışına bağlı olarak, düzensiz şehirleşme ve endüstriyel 

tesislerin artışı ve bunun yanında bu tesislerin bacalarından çıkan dumanların atmosfer tabakasını 

ne derece etkilediği ve nasıl bir küresel ısınmaya neden olduğu ortadadır. 

Bu çalışmada; orman endüstrilerinde (kağıt endüstrisi, emprenye, lif levha, yonga levha, odun 

plastik kompozitleri, mobilya endüstrisi, kereste endüstrisi) havayı kirleten ve küresel ısınmaya 

neden olan faktörler incelenmiş ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ve önerilere yer 

verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Orman endüstrileri, hava kirliliği, küresel ısınma 

Abstract 

Climate; rainfall, prevailing winds and atmospheric pressure created by the and of a 

characteristic of many years. One of the biggest factors that make up the climate of the global 

increase in temperature directly affect the climate. Today, rapid population growth, depending on 

the irregular growth and urbanization, and indutrial facilities as well as the fumes from the 

chimneys of plants and how they affect how a layer of the atmosphere caused by global warming 

is clear. 

In this study; the forest industries (puper industry, impregnated, fiber board, particle board, wood 

plastic composites, the furniture industry, timber industry), air pollutants, and examined the 

factors that cause global warming and the measures to be taken against them, and suggestions are 

given.  

Keywords: Forest industries, air pollution, global warming 

 

1.GiriĢ 

Güneşten gelen ışınları bulutlar ve yeryüzü yansıtır. Atmosferde bulunan karbondioksit, su 

buharı ve metan gibi bazı gazlar bu yansıyan ışınları tutarak dünyanın ısınmasını sağlarlar. Bu 

duruma Sera Etkisi denir.  

İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların (karbondioksit-CO2, metan-CH4, azot oksit-N2O 

ve floroklorokarbon-CFC5 vb. gazlar) sera etkisi meydana getirmesi sonucunda dünya yüzeyinde 

sıcaklığın artmasına küresel ısınma denir. Havada en fazla ısı tutma özelliği olan gaz 

karbondioksit gazıdır. Bu gazlar çoğunlukla fosil yakıtların kullanımından, sanayi, ulaştırma, 

enerji üretiminden ve çeşitli atıkların ve tarımsal etkinliklerden kaynaklanmaktadır (Öztürk, 

2006).  

 

1.1.Küresel ısınmanın yeryüzündeki etkileri 

mailto:atutus@ksu.edu.tr
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• Sıcaklık değişimine: Yeryüzünde hava sıcaklığı yüzyılda 0.7 C artmış ve bu yüzyılda da 

2-6 C artacağı bekleniyor. 

• Deniz yüzeylerinde yükselmeye ve göçlere: Yüzyılda 10 cm kadar yükselme olmuş ve bu 

yüzyılda da en az 15-90 cm kadar yükseleceği bekleniyor. 

• Aşırı hava koşullarına: Beklenmedik hidrolojik çevrimler, yerel aşırı yağışlar, seller; aşırı 

sıcakların olması 

• İnsan sağlığına: kalp, solunum yolu, bulaşıcı hastalıklar, alerjik ve bazı hastalıkları 

tetikleyeceği  

• Ormanlara: Bitki örtüsü değişebilir, bazı türler yok olabilir 

• Kıyılara: Kıyılardaki ekosistemler etkilenecek  

• Buzulların ve karların erimesine: Mevcut buzulların üçte biri bu yüzyıl sonunda yok 

olacak, akarsuların mevsimsel su akışı düzensiz hale gelecek, tarım ve enerji üretimi 

etkilenecek. Küresel ısınmanın en belirgin etkileri kutuplarda görülmektedir. 1950-1990 

arasında 67 buzul üzerinde yapılan çalışmalarda, buzulların her yıl ortalama 48 cm 

inceldiği belirlenmiştir. Ayrıca, deniz suyu seviyesinde yükselme sonucunda, taşkın, 

erozyon ve artan sediment taşınımına neden olacaktır. Nehir akışlarındaki değişimler 

sonucunda yüzey sediment yükü üzerinde etkili olacaktır. Değişikliğe uğramış hidrolojik 

döngü nedeniyle artan sediment yükü kıyısal erozyonu arttıracak, tatlısu ve deniz suyu 

karışımı üzerinde etkili olacak, bu da ışık geçirgenliğini azaltacak ve deniz suyunun 

kimyasal yapısını değiştirecektir (Sarıkaya, 2007). 

Bu çalışmada; orman endüstrilerinden kağıt endüstrisi, emprenye, lif levha, yonga levha, odun 

plastik kompozitleri, mobilya endüstrisi, kereste endüstrileri gibi havayı kirleten ve küresel 

ısınmaya neden olan faktörler incelenmiş ve bunlara karşı alınması gereken tedbirler 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

2.Hava kirliliği 

Hava kirliliği zararlı gaz ve toz bileşenlerinin çevresel denge içerisinde insan, hayvan, bitki ve 

malzemeler üzerinde zararlı etkilere neden olabilecek seviyelerde bulunmasıdır. Son yıllarda 

hava kirliliğine olan ilgi hızla artış göstermektedir. Ülkemizde bu küresel ilgiyi takip etmekte ve 

özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi büyük kentlerimizde konuyla ilgili önemli 

çalışmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Temel kirleticiler incelendiğinde kentsel alanlarda 

önemli kirlilik seviyelerine ulaşıldığı görülmektedir.  

Atmosfere yayılan gaz ve toz kirleticilerin kaynakları orman yangınları, volkanlar ve deniz 

tuzları gibi doğal kaynaklar ve yanma işlemi gerçekleşen tesisler, ısınma faaliyetleri, trafik gibi 

insan kaynaklı faaliyetlerdir (Alagha, 2000; Kaya, 1997). Avrupa ve Kuzey Amerika‟yı 

kapsayacak şekilde yürütülmüş olan güncel bazı çalışmalara göre hava kaynaklı tozların karasal 

ve su sistemine en önemli etkileri yaş ve kuru depolanma yoluyla olmaktadır (Hontoria vd., 

1996; Sanusi vd., 1995). Asit yağmurunun öncüsü olan SO2 ve NOx türleri atmosferde ikincil 

partiküllerin azot türevlerinin oluşmasına neden olabilirler. Bu türler atmosferde hazır bulunan 

organik türlerle tepkimeye girerek ozon oluşumunu tetiklerler. Kükürtdioksit ve ozon gazları 

bitkilerde hasarların oluşmasına neden olurlar. Birçok malzeme ve yüzeyin korozyona uğraması 

ve hava kirliliği nedeniyle bozulmasından atmosferik SO2 sorumludur (Zhang, 2007; Menz ve 

Seip, 2004; Kelly, 1989).  

Aşağıda Tablo.1.‟de başlıca kirleticiler, bu kirleticilerin ana kaynakları ve başlıca etkileri 

belirtilmiştir. 
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Tablo.1. Başlıca Kirleticiler  

Kirleticiler Ana Kaynakları Başlıca Etkileri 

Kükürtdioksit 

(SO2) 

Kükürt içeren yakıtların 

yanması (kömür, fuel-oil vb.) 

Solunum yolu 

rahatsızlıkları, asit 

yağmurları 

 

Azot oksitler 

(NOx) 

 

Taşıt emisyonları, yüksek 

sıcaklıkta yakma prosesleri 

Göz ve solunum yolu 

rahatsızlıkları, uçucu 

organik bileşiklerle birlikte 

ozon üretimi ve asit 

yağmurları 

 

Partikül madde 

(PM10, PM2,5) 

Sanayi yakıt kullanımı, tarım 

ve ikincil kimyasal 

reaksiyonlar 

Kanser, kalp 

rahatsızlıkları, solunum 

yolu rahatsızlıkları, bebek 

ölüm oranlarlında artış 

 

Karbonmonoksit 

(CO) 

Fosil yakıtların (kömür, fuel-

oil v.b) tam yanmaması, taşıt 

emisyonları 

Kandaki hemoglobin ile 

birleşerek oksijen taşınma 

kapasitesinde azalma, 

ölüm 

 

Ozon 

(O3) 

Trafikten kaynaklanan azot 

oksitler ve uçucu organik 

bileşiklerin güneş ışığıyla 

reaksiyonu 

Solunum sistemi 

rahatsızlıkları, göz ve 

burunda iritasyon, astım, 

vücut direncinde azalma 

Ağır metaller (arsenik, 

kadmiyum, kurşun, civa, 

nikel vb.) 

Endüstriyel prosesler, enerji 

üretimi, taşıt emisyonları 

Kanser, sindirim ve sinir 

sistemi rahatsızlıkları 

 

Katı, sıvı ve gaz olarak her üç fazda da gözlenebilen hava kirleticilerinden partikül 

maddeler(PM), atmosferde birkaç nanometreden 100 μm‟ye kadar değişik büyüklükte olan ve 

normal şartlar altında katı veya sıvı faz halinde bulunan tanecikler olarak tanımlanmaktadır. 

Hava kirleici gazların etkileri; küresel boyutta, bölgesel ölçekte ve lokal ölçekte olmak üzere 

genel olarak üç kategoride incelenmektedir(Müezzinoğlu, 1987). Örneğin, yeryüzünün tümünü 

etkileyen sera etkisi ve ozon tabakasının incelmesi gibi olaylar küresel boyuttaki etkilerdir. 

Dünyadaki belirli bölgelere tesir eden asit yağmurları ise hava kirliliğinin bölgesel ölçekteki 

etkilerindendir. Hava kirliliğinin lokal ölçekteki etkileri ise yerleşim ve sanayi bölgelerinde 

görülen hava kirliliği şeklindedir. 

 

3.Orman Endüstrilerinde Hava Kirliliği 

Orman ürünleri sanayi; ormanlardan elde edilen birincil ve ikincil ham ürünlerin özellikle 

odunun, yarma, kesme, biçme ve soyma şeklinde biçim değiştirerek, yongalayarak veya liflere 

ayırarak yapıştırıcı madde kullanarak veya kullanmaksızın presleme, buharlama, kurutma, 

emprenye etme ve benzeri işlemlerle odun bünyesini değiştirmeden veya değiştirerek yarı mamul 

veya mamul mal üreten, gerektiğinde birinin mamulünün hammadde olarak kullanıp entegre 

düzende üretim yapan bir sanayi koludur (Orüs,1991). 
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Birincil imalat sanayi ana grubu içerisinde odunu doğrudan hammadde olarak kullanan 

endüstriler; 

- Kereste ve ambalaj sanayi 

- Levha sanayi (Kaplama, Yonga Levha, Lif Levha, Kontrplak, Kontrtabla) 

- Kağıt hamuru ve kağıt sanayi alt sektörleri 

İkincil imalat ana sanayi grubu içerisinde ise birincil imalat ana sanayi grubunun ürünlerini 

hammadde olarak kullanan; mobilya, doğrama, ahşap parke, prefabrik ev, v.b. gibi sanayiler 

bulunmaktadır. 

Orman endüstrilerinde çevre sorunları; hava, su, toprak ve gürültü kirliliği olarak karşımıza 

çıkmaktadır  Yeryüzündeki bütün canlılar hava, su ve toprağı kullanarak hayatlarını 

sürdürmekte ve dolayısıyla çevreyi kirleten en önemli faktör insan faaliyetleri olarak 

görülmektedir. 

 

3.1. Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisinde Hava Kirlenmesi 

Günümüzde kağıt üreticileri mekanik, kimyasal ya da bu ikisinin bir bileşimi olan yarı kimyasal 

metotları kullanarak kağıt hamuru üretimini gerçekleştirmektedirler. Kağıt hamuru üreticileri en 

az enerji ve kimyasal kullanarak mümkün olabilen en yüksek verimi ve lif kalitesini arzu 

etmektedirler. Düşük enerji ve kimyasal kullanımıyla çevreye verilen zararın indirgenmesi ise 

her zaman arzu edilmektedir. En çok kullanılan kimyasal kağıt hamuru üretim metotlarından biri 

olan kraft yöntemi birçok üstünlüğüne rağmen; pişirme, buharlaştırma ve geri kazanma sırasında 

atmosfere kötü kokulu merkaptanlar ve hidrojen sülfür gibi kükürtlü bileşikler saldığından 

havayı kirletmektedir (Casey, 1980). Merkaptanlar ligninin metoksil gruplarının sülfür 

iyonlarıyla sabunlaştırılması sonucu oluşurlar. Kraft yönteminde kokuya neden olan 

maddelerden 1 kg. kadarı 1 hektar arazide havaya yayılsa insan burnu tarafından 

hissedilebilmektedir. Kraft yönteminde çıkarılan kötü kokulu gazlar CH3SH (metil merkaptan), 

CH3-S-CH3 (dimetil merkaptan), CH3-S-S-CH3 (dimetil disülfür) ve H2S (hidrojen sülfür) gibi 

maddelerdir. Merkaptanlar pişirmede kullanılan Na2S (sodyum sülfür)‟in ligninin -OCH3 

(metoksil) gruplarına etkisiyle meydana gelirler. (CH3)2 S, CH3SH‟dan daha az kokar. Pişirmede 

kullanılan alkali azaldıkça koku daha belirgin hale gelir. Bu gazlar; soda kazanından, 

evaporatörlerden, pişirme kazanının boşaltılması sırasında, yıkayıcılardan, pişirme çözeltisi 

hazırlama işlemlerinden etrafa yayılırlar (Eroğlu ve Usta, 2004). 

Kraft yöntemi sırasında kokulu gazların yanında sülfür (SOx) ve azot (NOx) oksitleri de ortaya 

çıkabilmektedir. Soda kazanı SOx ve NOx yayılma kaynağı olarak en önemlisidir. Siyah çözelti 

içindeki kükürt bileşiklerinin çoğu SO2 (kükürt dioksit)‟ ye oksitlenmekte; fakat, SO3 (kükürt 

trioksit) de ortaya çıkabilmektedir. Özellikle, ilave fuel-oil kullanıldığında bu gazlar çıkar. 

Çökeltme tankından, kireç fırınından önemli miktarda SO2 yayılabilir. COS (karbonil sülfür) atık 

gazlar içinde belirli oranlarda bulunmasına rağmen bu gaz koku sorunu yaratmamaktadır. Azot 

oksitleri ise tüm yakma işlemleri sırasında, yüksek sıcaklıkta azot ile oksijenin reaksiyonu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Soda kazanında, kireç fırınında ve diğer yüksek sıcaklık 

yakmalarında, azot monoksit ve azot dioksit çıkmaktadır (Eroğlu ve Usta, 2004). 

Kraft yönteminde ortaya çıkan partikül maddelerin çoğu ise elektrik santralinden, kabuk 

yakmalarından ve soda kazanından gelmektedir. Ayrıca, çözelti tankı ve kireç fırınından da 

partikül maddeler yayılabilir. Na2SO4 (sodyum sülfat) partikül maddelerin başında gelir. Soda 

kazanından Na2CO3 (sodyum karbonat) ve NaCl (sodyum klorür) partikülleri yayılabilir. Çözelti 
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tankı ve kireç fırından çıkan gazlarda Ca ve Na tuzları karbonat, hidroksit, sülfat ve klorür 

şeklinde partiküller oluşturabilir (Eroğlu ve Usta, 2004). 

Kraft yönteminden başka sülfit yönteminde ise kraft yönteminde olduğu gibi kokulu gazlar söz 

konusu değildir. Sülfit yönteminde yıkayıcılarda ve eleklerde SO2 kaybı 8 kg/ton hamura kadar 

çıkmaktadır. Bu miktar bisülfit ve nötral sülfit yönteminde daha azdır. Asit sülfit 

evaporatörlerinde SO2 miktarı 20-30 kg/ton hamur dolayındadır. Ayrıca, enerji üretim 

santrallerinde yakılan fuel-oilden bir miktar SO2 ve partikül madde havayı kirletmektedir (Eroğlu 

ve Usta, 2004). Bisülfit yönteminde kullanılan kimyasal maddeler ya geri kazanılamamakta ya 

da uzun ve pahalı işlemleri gerektirmektedir (Akgül ve Tutuş, 1999).  

Kraft yönteminde ortaya çıkan partikül maddelerin çoğu ise elektrik santralinden, kabuk 

yakmalarından ve soda kazanından gelmektedir. Ayrıca, çözelti tankı ve kireç fırınından da 

partikül maddeler yayılabilir. Na2SO4 (sodyum sülfat) partikül maddelerin başında gelir. Soda 

kazanından Na2CO3 (sodyum karbonat) ve NaCl (sodyum klorür) partikülleri yayılabilir. Çözelti 

tankı ve kireç fırından çıkan gazlarda Ca ve Na tuzları karbonat, hidroksit, sülfat ve klorür 

şeklinde partiküller oluşturabilir (Eroğlu ve Usta, 2004). 

3.2.Lif levha, Yonga levha ve Kontrplak Endüstrilerinde Hava Kirlenmesi 

Formaldehit orman ürünleri endüstrisinde; lif levha, yonga levha ve kontrplak yapımında 

kullanılan tutkalda, yanmayı geciktirme işlemlerinde, kağıdın ıslak dayanıklılığı, buruşma 

direnci ve diğer bazı özelliklerini iyileştirici madde olarak geniş kullanım yeri bulmaktadır. 

Bununla beraber gerek üretim esnasında ve gerekse kullanım sırasında odun türü, reçine tipi ve 

miktarı, presleme şartları, sertleştirici ve ilave maddelerin miktarı ve türleri ile odun rutubeti gibi 

çeşitli faktörlere bağlı olarak farklı miktarlarda formaldehit açığa çıkmakta (Çolak 1993) ve 

bütün formaldehit ürünleri çevreye düşük düzeyde fakat sürekli olarak insan ve diğer canlıların 

sağlığı için tehlike oluşturan gazlar yaymaktadır (Kurtoğlu ve Uçar, 1986). 

Formaldehitin bazı konsantrasyonlarda merkezi sinir sistemi üzerine uyuşturucu ve solunum 

sistemini tahriş edici etkisi bulunmaktadır. Uzun zincirli aldehitlerde uyuşturucu etkisinin 

ağırlıkta olmasına rağmen, kısa zincirlerde tahriş edici etki ağır basmaktadır. Formaldehitin 

tahriş edici etkisi daha çok üst solunum yollarında görülmektedir (Kurtoğlu ve Uçar, 1986). 

Formaldehit ile ilgili literatür verileri koku-tahriş ve dayanabilme sınırları arasında farklılıklar 

bulunduğunu göstermektedir. Araştırıcılar koku sınırını 0.15-0.30 mg/m
3
, tahriş sınırını 0.30-

0.90 mg/m
3 

ve dayanabilme sınırını ise 0.90-6.00 mg/m
3 

olarak belirlemişlerdir (Neusser ve 

Zentner, 1968). Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından formaldehit kanser 

yapma riski bulunan maddeler sınıfına dahil edilmiştir. Formaldehitin kanserojen özellikte 

olması nedeniyle bu tür tutkallar kullanılarak üretilen levha ürünlerinin de kapalı mekanlarda 

kullanılmaları halinde sağlık sorunu yaratabileceği sonucuna varılmıştır. Son yıllarda Avrupa 

Birliği ülkelerinde ve ülkemizde odun bazlı levha ürünlerinden açığa çıkan formaldehit 

emisyonunun belli değerlerin altına çekilmesi üzerine bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır 

(Aksakal ve ark., 2005). 

Formaldehit ayrışmasının sınırlandırılması amacıyla yürütülen ilk çalışmalar Almanya‟da Sağlık 

Bakanlığı basın bülteninde belirtilmiştir. Bu yönergeye göre levhaların 3 emisyon sınıfında 

incelenmesi esas alınmıştır (Tablo 2).  

Lif levha, yonga levha, kontrplak ve benzeri odun bazlı levha sanayilerinde açığa çıkan 

formaldehit miktarını belirleme yöntemlerinden biri perfaratör yöntemi olup, bu yönteme göre 

bulunan 100gr levhanın (lif-yonga levha veya kontrplak) verdiği formaldehit miktarı mg olarak 

perfaratör değeri olmaktadır (Kurtoğlu ve Uçar, 1986). 
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Tablo 2. Alman Federal Sağlık Bakanlığı‟nca belirlenen odun esaslı levhalar için 

formaldehit limitleri (Vyse, 1993). 

 

Levha tipleri 

 

Perfaratör değeri 

(mg/100g) 

Gaz analizi değeri 

Mg/h/m
2
 

6 aylık Maksimum 

değer 

Kaplanmamış yonga levhalar < 6.5 8.0 - 

Kaplanmamış lif levhalar < 7.0 8.0 - 

Kaplanmış yonga levhalar -  10  3.5 

Kaplanmış lif levhalar -  10  3.5 

 

3.3.Emprenye Endüstrisinde Hava Kirlenmesi 

Emprenye, çeşitli yöntemlerle ahşabın bünyesine değişik kimyasal maddelerin emdirilmesi 

işlemidir. Bu işlemle ahşabın mantar, böcek, termit, deniz kurdu gibi zararlılardan korunması 

sağlanarak ahşabın hizmet ömrü artırılmaktadır. En yaygın bilinen emprenye maddeleri kreozot, 

CCA (bakır, krom, arsenik) ve PCP (pentaklorofenol)‟dir. Bu maddelerin ekolojik dengeyi 

bozdukları ve insan ve diğer canlıların sağlıklarını tehdit ettiklerine ilişkin çok ciddi araştırma 

sonuçları bulunmaktadır. Buna çare olabilecek yeni emprenye maddeleri olan alkilamonyum 

bileşikleri ve geleneksel borlu bileşikler gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Borlu 

bileşikler, biyolojik zararlılara karşı yüksek etkinlikleri, suyla çözünerek kolayca 

uygulanabilmeleri, oduna difüzyon yetenekleri, ucuz ve temini kolay olması, memelilere karşı 

ihmal edilebilecek derecede düşük zehirlilik etkileri ve yanmaya karşı ahşabın direncini önemli 

ölçüde artırmaları nedeniyle güncellik kazanmışlardır. Bununla birlikte dış ortamda yağmur 

etkisiyle kolayca odundan yıkanmaları nedeniyle kullanımları yalnızca iç mekanlarda sınırlı 

kalmıştır (Baysal, 2003). 

Emprenye tesisinin çevreye verdiği kirlilik kullanılan emprenye maddesine göre değişmektedir. 

Kreozot ve pentaklorofenol kullanılan tesislerde kirlenmenin ana nedeni, emprenye maddesi ile 

karışmış atık sulardır. Fakat CCA tuzları ile emprenye edilen tesislerdeki ana problem ise 

emprenye kazanı çevresindeki döküntüler ile taze haldeki emprenye edilmiş ağaç malzemeden 

süzülen emprenye maddeleridir. Ayrıca, tanklardan ve borulardan akmalar, tesis ekipmanlarının 

temizlenmesi sırasında ve yağmur suları ile yıkanarak taşınan emprenye maddelerinin yarattığı 

sorunlar ile karıştırma ve çözelti hazırlama sırasında ortaya çıkan toz ve buharlar da sorun 

yaratmaktadır (Bozkurt ve ark., 1998) 

4. Sonuç ve Öneriler 

Orman ürünleri endüstrisinde; kağıt hamuru ve kağıt, lif levha, yonga levha, kereste, odun-

plastik kompozit malzemeleri, tabakalı ağaç malzemeleri, mobilya ve emprenye gibi temel 

üretim endüstrileri bulunmaktadır.  

Bununla birlikte son yıllarda küresel ısınma ve orman endüstrisinin en önemli hammadde 

kaynağı olan ormanların yok olması, bazı konuların ön plana çıkmasına sebep olmuştur. 

Bunlar; orman kaynaklarının bilinçli kullanımına yönelik sürdürülebilirlik konuları, yıllık 

bitkilerin ve tarımsal atıkların orman ürünleri endüstrisinde kullanılması, biyolojik esaslı 

kompozitler, nanoteknoloji, biyo çeşitlilik, hızlı gelişen ağaç türleri ve bunların kullanımı 

konularıdır. 
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En fazla hava kirliliğinin meydana geldiği orman ürünleri endüstrilerinden kağıt hamuru ve kağıt 

üretim sektöründe kullanılan yöntem ve kimyasallara bağlı olarak önemli ölçüde hava kirliliği 

ortaya çıkmaktadır. Kağıt hamuru ve kağıt üretimi tesislerinde hava kirliliğinden daha ziyade su 

kirliliği daha fazla olmaktadır. Bunu engellemek için bu tür tesislerde geri kazanım üniteleri 

geliştirilmelidir. Bu sayede zararlı kimyasalların suya karışması önlenmekle birlikte bu 

kimyasalların tekrar kullanılması sağlanabilir. Geri kazanım yapıldıktan sonra kalan atık sular da 

ayrıca tesis içerisinde farklı alanlarda kullanılarak değerlendirilebilir.  

 Çevre dostu yöntemlerle 

 Atık kağıtları tekrar kullanarak 

 Yıllık bitki saplarını değerlendirerek 

 Sülfürlü bileşikleri daha az kullanarak sektördeki hava kirliliğinin önüne geçilebilecektir. 

 

Sanayide, fazla enerji tüketen standart dışı teknolojilerin ülkemize transferi ve kullanılmasını 

önleme için gerekli önlemler alınmalıdır. Mevcut orman alanlarının korunması, yeni orman 

alanları oluşturularak yutak alanların (karbon havuzlarının) artırılması, bu süreci teşfik edici 

hukuki düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. Susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı ağaç türleri 

belirlenerek yaygınlaştırılmalıdır.  

Orman yangınlarını engelleme amacıyla güvenlik ve uyarı sistemleri altyapısı oluşturulmalı; risk 

haritaları hazırlanmalıdır. Orman vasfında olmayan fakat orman alanı içinde olan alanlarda 

alternatif ağaçlandırma sistemi teşfik edilmelidir. Çünkü bir ağaç bir yıl boyunca 1 ton 

karbondioksit emmektedir ve bu da küresel ısınmaya karşı alınabilecek önemli bir tedbirdir. 

Öte yandan tabakalı ağaç malzeme ve odun bazlı levha endüstrisinde kullanılan tutkala bağlı 

olarak ortaya çıkan formaldehit emisyonu, yongalama ve zımparalamada meydana gelen toz da 

havayı önemli oranda kirletmektedir.  

Formaldehit emisyonu levha üretimi esnasında meydana gelebildiği gibi, üretimden sonra 

kullanım aşamasında da gerçekleşebilmektedir. Üretim sırasındaki formaldehit emisyonunu 

azaltmak için formaldehit/üre mol oranı düşük tutulabilir (Myers, 1984). Bunun dışında üre 

formaldehit tutkalına üre veya melamin ilave edilmesi (Tsai, 1984), üre formaldehit fenol 

formaldehit ve izosiyanat bileşiklerinin karışım halinde kullanılması (Kurtoğlu ve Uçar, 1986), 

SO2 kullanımı (Myers, 1986), nötrale yakın pH kullanımı (Myers, 1986), odun yongalarının 

nitrik asit ile muamele edilmesi (Kurtoğlu ve Uçar, 1986) ve sertleştirici olarak %1.5 oranında 

amonyum klorür kullanımı (Mari ve ark., 1987) üretim sırasında formaldehit ayrışmasını 

azaltmak amacıyla alınabilecek tedbirlerden bazılarıdır. Öte yandan levha yüzeylerinin çeşitli 

şekillerde kaplanması suretiyle kullanım sırasındaki formaldehit emisyonunu azaltılabilir.  
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Özet 

 

Orman yollarının bakım çalışmaları, kenar hendeklerinin düzeltilmesi ve açılması, yol üst 

yapısının inşası veya yenilenmesi, yol güzergahında yer alan sanat yapılarının bakımlarının 

yapılması, yol üzerindeki çukur ve tümseklerin düzeltilmesini içermektedir. Orman yollarının 

uzun süre hizmet etmesi için üst yapı çok önemlidir. Bu çalışmada, orman yolları için çok önemli 

olan ve özellikle trafik yükü fazla olan orman yollarında gerekli olan üst yapı ve bakım 

çalışmaları tüm yönleriyle incelenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler:  Üst yapı, orman yolu, yol bakımı 

 

Abstract 

 

The maintenance of the forest roads includes constructing and reconditioning the pavements, 

maintaining the stream crossing structures along the route, cleaning and improving the ditches, 

and straightening the holes and barrows on the roadway. Pavement is very important for working 

very long time of forest roads. In this study, pavement construction and maintenance activities in 

a forest road, especially with extra traffic loads, are examined in various aspects. 

 

Key Words: Pavement, forest road, road maintenance 

 

1.GiriĢ 

Orman yol ağları tüm ormancılık çalışmalarının altlığını oluşturması yanında, orman köyleri 

arasında ve bunların dış dünyayla ilişkisini sağlayan tesislerdir. Yol ağlarının düzenli ve planlı 

bir şekilde kapladığı alanlarda tüm ormancılık çalışmaları daha entansif olarak 

uygulanabilmektedir. Ülkemizde kullanılan orman yolları üç tiptir. Bunlar; A tipi orman yolu, B 

tipi orman yolu ve sürütme yollarıdır (OGM, 2008). Bu orman yolları arazi şartları ve kullanım 

durumuna göre planlanarak boyutlandırılır ve inşa edilir. Yolların inşasından sonra belirli zaman 

aralıklarıyla bakım, drenaj, üst yapı ve onarım gibi çalışmaların yapılması gereklidir (Akay, 

2006; Kramer, 2001). Eğer bu bakım ve onarımlar gerçekleştirilmezse, yoğun kullanımdan 

dolayı yol yüzeylerinde büyük tahribatlar meydana gelebilmektedir. Orman yollarında yüklü 

kamyonların hareketleri esnasında yol güzergâhı boyunca deformasyonlar oluşmaktadır 

(Bayoğlu, 1989). Bu deformasyonlar düzeltilmediği takdirde yol belirli zaman sonra 

kullanılamaz bir hal almaktadır.  

 

Ülkemizdeki orman yollarının yaklaşık %17‟sinin üst yapısı tamamlanmıştır (Acar ve Eker, 

2001). Geri kalan orman yollarının hemen hemen hepsi ham yol şeklindedir. Bunun yanında, 

milli parklar, rekreasyon alanları ve bazı köy yollarında asfalt kaplamada kullanılmaktadır.  

 

mailto:tozturk@istanbul.edu.tr
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Akay ve Sessions (2003)‟a göre; üst yapı çalışmalarında her 4500 m³ tomruğun bölmeden 

çıkarılmasında 2,5 cm‟lik yüzey kısmında deformasyon olduğu ve bakım-onarım çalışmalarının 

planlanmasında bununda göz önüne alınması gerekmektedir. 

Üst yapı için kullanılacak materyallerin seçiminde trafik yükü, kullanım sıklığı, yolun eğimi, 

toprak tipi, maliyet ve estetik görünüş önemlidir. Malzemenin yolun durumuna göre uygun 

olarak seçilmesi hem yolun uzun süre kullanımına olanak vermesi yanında hem de erozyon gibi 

çevresel etkileri en aza indirmektedir (Anonim, 2005). Bunun yanında, yol bakımlarının 

muntazam yapılması drenaj tesislerini, dere akımlarını ve su kalitesini de etkilemektedir (Turton 

ve ark., 2005).  

 

Bu çalışmada, genel anlamda orman yollarında yapılan üst yapının öneminden bahsedilerek, 

orman yollarında üst yapı olmadığında meydana gelen deformasyonlar ve bu deformasyonların 

bakım ve onarım çalışmalarıyla nasıl giderileceğinden bahsedilmiştir.  

 

2. Orman Yollarında Üst Yapının Önemi 

 

Üst yapıyı kısaca tanımlayacak olursak; trafik yüklerini taşımak ve bunları yol tabanı yüzeyine 

dağıtmak üzere taban yüzeyi üzerine yerleştirilen alt temel, temel ve kaplama tabakalarından 

oluşan yol yapısına denir. Orman yollarında üst yapı; alt temel, temel ve kaplama tabakalarından 

oluşmaktadır (Şekil 1). 

 

 
 

ġekil 1: Yol enkesiti 

 

Alt temel tabakası; temel tabakası ile taban arasında olup, temelden gelen yükleri tabana yayarak 

iletmeye yarayan, malzeme ve işçilik bakımından temele nazaran daha düşük kalitede olan bir 

tabakadır. Tabanın iyi olduğu durumlarda alt temel kullanılmaz. Temel tabakası; kaplama ile alt 

temel arasında yer alan, genellikle kırmataş, kırılmış ve kırılmamış çakıl ve kum gibi 

agregalardan veya bunların çeşitli kombinasyonlarından oluşur. Kaplama tabakası; trafiğin 

aşındırıcı kuvvetlerine karşı direnecek, üst yapıya sızan su miktarını en alt düzeyde tutacak, 

kaymaya dirençli bir yüzey oluşturacak, düzgün, üniform ve rahat bir seyahat sağlayacak yüzeyi 

meydana getiren tabakadır. 

 

Yollarda yol yüzeyinin trafik bakımından önemi aşağıdaki gibi sıralanmıştır; 

 

 Araç sürücüsü fren yaptığında, yol yüzeyi ile ile tekerlek arasında büyük bir tutunma 

sağlamalıdır. 

 Araç sürücüsü viraj dönerken yolun enkesit özellikleri aracı belirli bir yörüngede 

tutmalıdır. 
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 Yol yüzeyinde çukur ve tümsekler olmamalıdır. Bunlar araçta düşey yönde sarsılmalara 

neden olmaktadır. Bu durum araç ve araç içindekileri için sakıncalıdır. 

 Yol sağlam olmalıdır. Trafik yükü, frenleme ve dönüş etkileri, tekrarlanan yükler altında 

uzun yıllar boyunca aynı kalitede kalmalıdır. Yol üst yapısı ekonomik olmalıdır. Yol için 

büyük bakım ve onarım masraflarına gerek olmamalıdır. 

 Yol yüzeyinin ve alt yapısının belirli periyotlar içinde bakımları yapılmalıdır (Umar ve 

Ağar, 1985). 

 

Orman yollarında periyodik bakım sonbahar aylarında üretim ve taşıma çalışmaları 

tamamlandıktan sonra veya ilkbaharda taşıma işlemleri başlamadan önce tamamlanmalıdır. 

Trafiğin çok yoğun olduğu orman yollarında trafiğin yıl boyunca açık olması için üst yapı 

bakımları her yıl yinelemelidir.  

 

FAO (1998)‟a göre, orman yollarının bakım süreleri trafik yüklerine göre belirlenmektedir. 

Orman yolu üzerinden yılda geçen araç sayısına göre o yolun bakım ve onarım periyotu 

belirlenir. FAO‟nun önerdiği bakım ve onarım aralıkları aşağıdaki gibidir.  

 

Yılda geçen araç sayısı   Bakım-onarım aralığı 

     > 20000    Yılda iki kere 

   12000-20000    1 yılda bir 

   8000-12000    2 yılda bir 

   6000-8000    3 yılda bir 

   5000-6000    4 yılda bir 

   < 5000     5 yılda bir 

 

Üst yapı yol zeminini dikey yöndeki kuvvetlere (lastik basıncı) karşı korur. Dikey yönde gelen 

kuvvetler üst yapı sayesinde belirli açılarda dağılarak yol zeminine dağılır. Böylece yol zemini 

deformasyona karşı korunmuş olur. Ham orman yollarında zemin direkt olarak tekerlek basıcına 

maruz kaldığı için deformasyon çabuk ve etkili olmaktadır (Öztürk, 2009).  

 

Üst yapıda kullanılan malzemeler aşağıda sıralanmıştır; 

 

1) Doğal taş materyaller (Püskürük kayalar, Torul kayalar, Metaformik kayalar) 

2) Doğal agregalar (Çakıl, Kum) 

3) Yapay agregalar (Cüruf, Klinker, Çimento) 

4) Asfalt (Umar ve Ağar, 1985). 

5) Endüstriyel atıklar ve kağıt hamuru (Eroğlu, 2003, Machado ve ark., 2004). 

Üst yapı malzemesinin serme kalınlığına Steele (1945) tarafından geliştirilen Grup İndeksi 

metoduna göre karar verilmektedir. Bu metoda 5 kategori vardır ve bu kategorilere ortalama 

günlük trafik yoğunluğuna göre karar verilmektedir. Üst yapı Grup İndeksini temel alan ölçümler 

zemin sıkışmasına göre hesap edilmektedir. Zemin sıkışma durumu aşağıdaki faktörlere bağlıdır; 

1) Zeminin nem oranı 

2) Zeminin kuru yoğunluğu 

3) Zeminin yapısı 

Zemin için önemli olan ilk olarak iyi bir drenaj, ikinci olarak temelin sıkışması ve üçüncü olarak 

zeminin sıkışmasıdır. Grup İndeksi yönteminde bulunan değerlerden sonra üst yapı kalınlığı 
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bulunabilir. Orman yollarında ihtiyaç duyulan üst yapı kalınlığına karar vermek için Grup 

İndeksi abakları geliştirilmiştir (Umar ve Ağar, 1985; Aykut, 1978). 

 

Orman yollarında üst yapı, yolun uzun süreli ve sorunsuz kullanımına olanak sağlamaktadır. Üst 

yapının olmadığı ham orman yolları, özellikle üretim amaçlı ve yoğun kullanım olan bölgelerde 

hızlı bir şekilde deformasyona uğramaktadır. Bu tip yolların her yıl periyodik olarak bakımı 

yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar ekonomik olarak masraflı olmaktadır. Üst yapının 

planlamasının ve yapımının iyi olduğu yollarda deformasyon minimum olmakta ve yollar uzun 

süreli olarak hizmet verebilmektedir.   

 

3. Ham Orman Yollarında KarĢılaĢılan Sorunlar 

 

Ham orman yollarında üretimde çalışan ağır kamyonlar yol yüzeyinde hareket ederken yolun üst 

kısmında bir deformasyon olmaktadır. Bu deformasyon araçların yol yüzeyinden geçiş sıklığına 

bağlı olarak artmakta ve zemin geri dönüşü olmayacak şekilde çökmektedir. Bu yollar zaman 

içerisinde bakım yapılmadığı takdirde ulaşıma kapanmaktadır. Bu tip yollar her yıl üretim 

bitirildikten sonra sonbahar aylarında veya üretim çalışmaları başlamadan önce ilkbahar 

aylarında onarıma tabi tutulmalıdır.    

 

Yollardaki deformasyon üst yapısı olmayan yollarda özellikle sanat yapılarının olmadığı dere 

geçişlerinde, taban suyunun yüksek olduğu bölgelerde ve yol yapısını oluşturan malzemenin killi 

ve suyu tutan bir yapıda olduğu alanlarda büyük problemler oluşmaktadır (Şekil 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Deformasyona uğramış orman yolları 

 

Marmara Bölgesinde yer alan ormanlarda sıkça gördüğümüz ve özellikle Belgrad Ormanında 

karşılaşılan problemlerden biri de orman yollarında özel şahısların yapmış olduğu ve büyük 

boyutlu araçların (Jeep) kullanıldığı yol dışı araç sürme durumudur (Offroad). Bu şahıslar 

araçları ile özellikle yağmurlu havaları tercih ederek orman yollarında sadece kendi zevkleri ve 

heyecan için bu araçlarını kullanmakta ve yollara büyük zarar vermektedirler (Şekil 3). 
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ġekil 3: Uygun kullanılmayan orman yollarının yüzey durumu 

 

Orman yollarında sadece kullanımdan kaynaklanmayan, bunun yanında bakım ve onarım 

çalışmalarında yapılan hatalar da önemli rol oynar. Aynı zamanda, periyodik bakım süresi 

dolmuş olan yolların bakım programlarına alınmaması durumunda da orman yolları için büyük 

problemler oluşmaktadır. Özellikle kenar hendeklerinin açılmaması durumunda, kenar 

hendeklerinde biriken sular yol yüzeyinden akarak hareket etmekte ve yol yüzeyine ciddi 

zararlar verebilmektedir (Şekil 4).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4: Bakım ve onarımı yapılmayan yollarda meydana gelen deformasyonlar 

 

4. Üst Yapı ÇalıĢmalarında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

Üst yapı çalışmalarında dikkat edilecek ilk husus planlama çalışmalarının en iyi biçimde 

yapılmasıdır. Planlama çalışmalarında en önemli olan konu ise üst yapının serme kalınlığı ve 

genişliğinin en ekonomik ve en uygun şekilde planlanmasıdır. İkinci olarak, özellikle üst yapıda 

kullanılacak malzeme çok önemlidir. Yolun durumuna göre malzemenin tane boyutu, yapısı ve 

bağlayıcı madde miktarı gibi konular göz önüne alınmalıdır. Üst yapı çalışmalarında dikkat 

edilecek konular ise; yapım çalışmalarında kullanılan araç seçimi ve çalışmalar sırasında yapılan 

kontroller önemlidir. 

 

Üst yapı çalışmalarında malzemenin serilmesi ve sıkıştırılması sırasında doğru ve en uygun 

aracın seçimi yine göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Örneğin; bazı üst yapı 

uygulamaları sırasında malzeme serilmesi  sırasında yükleyici olarak kullanılan ve halk dilinde 

kepçe olarak tabir edilen (Loader) araçlar kullanımaktadır. Bu araçların ön kısmında bulunan 

yükleme kepçesi sadece yukarı ve aşağı doğru hareket kabiliyetinde olduğu için malzemeyi yol 

üzerine sererken sadece ileri ve geri hareketi ile malzemeyi yaymaya çalışmaktadır. Bu durumda 

yol yüzeyi dışına taşan malzeme tekrar yol sathına geri taşınamadığı ve ayrıca malzeme 

kalınlıkları da her yerde eşit olmadığı için üst yapının serme işlemi tam olarak başarıya 

ulaşamamaktadır. Üst yapıda asıl kullanılması gereken greyderlerin malzeme sermedeki 

üstünlükleri tartışılmazdır. Greyder bıçağı yardımıyla malzemeyi istenilen kalınlıkta ve 

genişlikte serebilmektedir. 
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Üst yapı çalışmalarında bir diğer önemli nokta, serilen malzemenin uygun bir şekilde 

sıkıştırılmasıdır. Sıkıştırma çalışmalarında uygun donanım ve uygun bir teknik 

kullanılmadığında, serilen malzeme içerisindeki bağlayıcı madde ile kalın malzemenin iyi 

sıkışmamasından dolayı, yol üzerine serilen malzeme belli bir süre sonra dağılarak 

deformasyona uğrayabilmektedir (Şekil 5).  

 

 
 

ġekil 5: Yeterli sıkışmanın olmadığı malzemedeki kabarmalar 

 

Üst yapı çalışması örnek olarak incelenmiş bir orman yolunun üst yapısının yapılmadan önceki 

ve üst yapısı yapıldıktan sonraki durumu Şekil 6‟da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ġekil 6: Orman yol yüzeyinde meydana gelen zararların üst yapı çalışmalarından sonraki  

  durumu 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

 

Sonuç olarak, bir orman yolunun planlama aşaması, yapım aşaması, sanat yapılarının yapılma 

aşaması, üst yapısının yapılma aşaması ve belirli periyotlar içerisinde bakımlarının yapılması 

yolun tüm ormancılık çalışmalarında uzun süre kullanılabilmesi açısından çok önemlidir. Yolun 

planlamasından bakım çalışmalarına kadar geçen tüm yol zinciri birbirine bağlı halkalar 

şeklindedir. Bu halkalarda yapılan en ufak bir problem diğer halkaları da olumsuz 

etkilemektedir. Olumsuzluklar sonucunda ekonomik kayıplar yanında çevresel etkilerde söz 

konusu olmaktadır. Ham orman yollarında ve bakımı yapılmamış tüm orman yollarında biriken 

ve akan sular erozyona neden olmaktadır.  Özellikle dağlık mıntıkalarda ve eğimli arazilerde yol 

yüzeyindeki oyulmalar daha derin olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, orman yolları 

yapımı sonucu dengesi bozulan eğimli arazilerde eğer önlemler alınmazsa bu durumda yollardan 
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kaynaklanan heyelanlar ve göçmelerde meydana gelebilmektedir. Kaymaya meyilli arazilerde 

özellikle dolgu kısmında yapılacak istinad duvarları, kenar hendeklerinde belirli mesafelerde 

suyun kenar hendeklerinden uzaklaştırılarak yolun alt kısmından dere mecrasına akıtılması gibi 

ek önlemlerde alınması gerekmektedir.  

 

Üst yapı çalışmalarında, öncelikle yol yüzeyinin tamamen greyder ile temizlenmesi, üst yapı 

malzemesinin bir greyder vasıtasıyla yol serilmesi ve düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun 

yanında sıkıştırma işleminin kusursuz olması ve kenar hendeklerinin ile sanat yapılarının 

mutlaka elden geçirilerek bakımlarının ayrıca yapılması gerekmektedir. Böylece üst yapı 

çalışması başarıya ulaşacak ve hem yol uzun süre hizmet verecek hem de ekonomik ve çevresel 

kayıplar en aza indirilecektir. 

 

Özellikle bakım çalışmalarında arazi kontrolleri sağlanmalı ve çalışacak olan araç ve personel 

seçimine dikkat edilmelidir. Bakım çalışmalarında tecrübesiz operatörlerin çalışması faydadan 

daha çok zarar getirmektedir. 
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Özet 

Orman yangınları ile mücadelede arazöz ekibinin yanan alanlara su ve kimyasal köpük püskürtme 

çalışmaları, orman yangınlarının kontrol altına alınmasında ve söndürülmesinde çok kritik bir önem 

taşımaktadır. Yangınla mücadele sırasında arazözler yangına en yakın ve güvenli noktaya konuşlanmakta 

ve özel yangın hortumları yangın alanına uzatıldıktan sonra su ve köpük püskürtme işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Yangın hortumlarının etkin bir biçimde kullanılması arazinin yapısına ve eğimine 

bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca, yol yoğunluğunun durumu da yangın alanına farklı yol 

seksiyonlarından ulaşılabilme imkanını etkilemektedir. Bu çalışmada, orman alanlarındaki orman yolu 

yoğunluğunun ve arazi koşullarının orman yangınları ile mücadelede etkinliği değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda, konumsal analiz, yüzey analizi ve tampon analizi gibi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

tekniklerinden nasıl yararlanılabileceği üzerinde durulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Orman yangınları, Arazöz, Orman yolları, Arazi koşulları, CBS   

 

Assessment of Forest Road Density for the Purpose of Fire Prevention 

 

Abstract  

Spraying water and chemicals foam on the burning areas by fire truck during fighting against forest fires 

is critically important in controlling and extinguishing forest fires. Fire trucks are located at the closest 

and the safest spot in fire fighting activity and special fire hoes are pulled into the fire area and then water 

and foam spraying activities are performed. Efficient usage of fire hoes varies depending on terrain type 

and ground slope. Besides, road density affects possibilities of accessing fire area through various road 

sections. In this study, effectiveness of road density and terrain conditions in forested areas during fire 

fighting activities were evaluated. In this concept, it was emphasized on  how to benefit from Geographic 

Information System techniques such as spatial analysis, surface analysis, and buffer analysis        

 

Keywords: Forest fires, Fire trucks, Forest roads, Terrain conditions, GIS 

 

1. GiriĢ 

Çok fonksiyonlu karakteristiklerinden dolayı dünya atmosferinin en önemli doğal 

kaynaklarından olan ormanların; biyoçeşitliliği besleme, hava kirliliğini önleme, toprak 

muhafazası ve su koruma gibi çok önemli fonksiyonları vardır (Akbulak ve Özdemir, 2008). Bu 

varlıkların gelecek nesillere aktarılması için ormanların sosyal, ekonomik, çevresel ve 

sosyokültürel faktörleri dikkate alarak planlanması gerekmektedir (Wilkie ve ark., 2003). Ancak, 

orman alanlarımız özellikle orman yangınları, aşırı üretim, plansız ve usulsüz kesimler gibi bazı 

faktörlerden dolayı giderek tahrip olmaktadır. 

mailto:akay@ksu.edu.tr
mailto:muratzengin@ksu.edu.tr
mailto:osmankose@ksu.edu.tr
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Orman yangınları, etkileri ve sonuçları itibarı ile en önemli doğal afetlerin başında gelmektedir. 

Ülkemizde Akdeniz bölgesinin doğusunda Kahramanmaraş‟tan başlayarak Akdeniz ve Ege‟yi 

takiben Marmara bölgesinde İstanbul'a kadar uzanan sahil şeridi boyunca yaklaşık 5,5 milyon 

hektarlık orman alanı birinci dereceden yangın tehdidi altında bulunmaktadır (Şekil 1). 

 

 

   

 

 

 

 

Şekil 1. Orman yangınlarına hassas alanlar ve hassaslık dereceleri 

 

Belirli hassaslık derecesine sahip bir grup işletmeyi temsil eden yangına hassaslık derecesi 

aslında yangına hassaslık sınıfını oluşturmaktadır (Mol, 1994). Yangına hassaslık derecesi, 

yanan alan miktarına ve birim alandaki yangın sayısına göre değişiklik göstermektedir. Yanan 

alan ve birim alanda çıkan yıllık yangın sayısı azaldıkça yangına hassaslık azalmakta, arttıkça 

yangına hassaslık artmaktadır (Çanakçıoğlu, 1993). 

 

Ülkemizde orman yangınları ile mücadele çalışmalarında yaklaşık 12000 işçi ortalama 5 ay süre 

ile çalışmaktadır (Akay ve Yenilmez, 2007). Orman yangınları ile mücadelede yangın müdahale 

ekipleri: ilk müdahale ekibi, hazır kuvvet ekibi, gezici ekip, arazöz ekibi ve helikopter 

(helikopter, uçak) ekibi olmak üzere beş grup altında toplanmaktadır (Akay ve ark., 2008). 

Orman yangınları ile mücadelede fiili olarak görev yapan arazöz ekibinin su ve kimyasal köpük 

püskürterek gerçekleştirdiği çalışmalar, orman yangınlarının kontrol altına alınmasında ve 

söndürülmesinde çok kritik bir önem taşımaktadır.  

 

Yangınla mücadele sırasında yangın alanına ulaşan arazözler devam etmekte olan yangına 

güvenli bir mesafede en yakın yol kenarına konuşlanmaktadır. Arzözlere adapte edilen özel 

yangın hortumları yangın alanına uzatıldıktan sonra su ve köpük püskürtme işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada, yangın hortumlarının etkin bir biçimde kullanılması arazinin 

Yangına 1. Dereceden Hassas Alan 

Yangına 2. Dereceden Hassas Alan 

Yangına 3. Dereceden Hassas Alan 

Yangına 4-5. Dereceden Hassas Alan 
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yamaç aşağı veya yamaç yukarı olmasına ve yamaç eğimine bağlı olarak değişmektedir (Şekil 

2).   

 

 

Şekil 2. Yangın söndürme çalışmalarında yangın hortumlarının kullanılması (Kahramanmaraş) 

 

Yol veya akarsu gibi çizgisel verilerin her iki tarafında farklı alansal koruma zonlarının 

belirlenmesinde genellikle Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerinden Tampon (buffer) 

Yöntemi kullanılmaktadır. Tampon Yöntemi yüzeysel su kaynaklarını korumak amaçlı 

gerçekleştirilen bir çalışmada başarı ile uygulanmıştır (Mapili, 2007).  

 

Bu çalışmada, orman yollarının kenarına konuşlanan arazözlerden yangın alanına uzatılan yangın 

hortumları ile yangınlara karşı etkin mücadelenin yapılabileceği koruma zonlarının CBS 

teknikleri ile nasıl belirlenebileceği üzerinde durulmuş ve yol yoğunluğunun ve arazi 

koşullarının orman yangınları ile mücadelede etkinliği değerlendirilmiştir. Orman yollarının 

yoğunluğu genel olarak orman ürünlerinin üretimi ön planda tutularak belirlenmektedir. Bu 

çalışma orman yollarının yoğunluğunun yangın koruma amaçlı değerlendirilmesi yaklaşımını 

konu alan ilk derleme çalışma mahiyetindedir.  

 

2. Materyal ve Yöntem 

Orman yangınları ile mücadele sırasında yangına mümkün olan en yakın yol kenarına 

konuşlanan arazöz ekibi, özel yangın hortumları vasıtası ile yangına su ve kimyasal köpük 

püskürtmektedir. Yangın hortumlarının etkin biçimde kullanılma mesafesi arazi yapısına (yamaç 

aşağı veya yukarı) ve eğimine bağlı olarak değişmektedir. Yangın söndürme çalışmalarında 

yapılan gözlemlere ve teknik ekiple gerçekleştirilen konuşmalara bağlı olarak eğim sınıflarına 

göre uygulanabilecek muhtemel etkin hortum mesafeleri Tablo 1‟de görülmektedir.  
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Tablo 1. Arazi yapısı ve eğim sınıflarına göre koruma zonu mesafeleri 

Arazi Yapısı 
Arazi Eğim Sınıfları 

Düşük Orta Yüksek 

Yamaç Yukarı 600 m 450 m 300 m 

Yamaç Aşağı 1000 m 750 m 500 m 

Düz 1000 m 1000 m 1000 m 

 

CBS veritabanı kapsamında yol ağı veri katmanı oluşturulduktan sora Değişken-Genişlikte 

Tampon yöntemi kullanılarak yolların her iki tarafında yamaç aşağı ve yamaç yukarı arazi 

yapısına sahip alanlar belirlenmelidir. Daha sonra, “Map Calculator” kullanılarak yamaç yapısı 

ve arazi eğimi sınıflarına göre alansal yangın koruma zonları belirlenebilecektir. Ayrıca, yangın 

koruma zonları, bir veya birden fazla arazöz ekibi tarafından ulaşılan ve hiç ulaşılamayan alanlar 

olarak sınıflandırılmalıdır. 

 

CBS veri tabanında yol katmanı, meşcere tipi haritası ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) 

bulundurulmalıdır. Ayrıca, ilgili işletme müdürlüklerinden, mevcut yolların durumları (iyi, orta 

veya kötü) hakkında bilgi alınmalı ve topografik haritada bulunmayan yeni yollara ait sayısal 

veriler üretilerek yol katmanına ilave edilmelidir. Meşcere tipi haritalarının üretilmesinde 

bölgeye ait amenajman haritaları ve SYM üretimi için ise topografik haritalar altlık olarak 

kullanılmalıdır. Daha sonra, eğim haritası SYM temel alınarak geliştirilmelidir.  

 

Çalışmanın ikinci aşamasında sistemin uygulanacağı bölgede bulunması gereken ilk müdahale 

ekiplerinin sayıları belirlenecek ve mevcut durumla karşılaştırılacaktır. Orman yangınları ile 

etkin mücadelenin gerçekleştirilebilmesi için bölgede bulunması gereken ilk müdahale 

ekiplerinin sayıları belirlenerek mevcut durumla karşılaştırılmalıdır. İlk müdahale ekiplerinin 

sayıları (N) aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanabilmektedir: 

 

 L

d
AN 

  

 

A = Orman alanı (ha) 

d = Bölgedeki yol yoğunluğu (m/ha) 

L = Kritik müdahale süresi içinde ulaşılabilen yol uzunluğu (m) 

 

Ulaşılabilen yol uzunluğu, ortalama ulaşım hızına (V) ve kritik müdahale süresine (t) bağlı 

olarak belirlenmektedir: 

          
60/tVL 

 

Orman yolları için öngörülen ortalama proje hızı bilgileri Tablo 2‟de görülmektedir (Bilici, 

2008; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü-TDŞM, 2010). Her bir yol tipi için ortalama ulaşım 

hızı yol durumları oransal ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanmalıdır. 
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Tablo 2. Yol tipi ve yol durumu için ortalama araç hızları (km/saat) 

Yol Tipi 
Yol Durumu 

İyi Orta Kötü 

Asfalt 60 50 40 

Stabilize 50 40 30 

Orman Yolu 30 25 20 

 

Orman yangınlarına etkili müdahalenin yapılabilmesi için müdahale ekibinin yangın alanına 

ulaşım süresinin kritik müdahale süresini aşmaması gerekir. Kritik müdahale süresi yanan alanın 

yangın hassasiyet derecelerine bağlı olarak değişmektedir. Tablo 3‟de yangın hassasiyet 

derecelerine göre kritik müdahale süreleri görülmektedir (OGM, 2008).  

  
Tablo 3. Yangın hassasiyet derecelerine göre kritik müdahale süreleri 

 Yangın Hassasiyet Dereceleri 

I II III IV V 

Müdahale 

Süresi 
20 dakika 30 dakika 40 dakika 50 dakika 50 dakika 

 

3. Sonuçlar ve Öneriler 

Orman yangınları ülkemizde yılda binlerce hektar orman alanının tahrip olmasına veya yok 

olmasına neden olmaktadır. Yangınların etkisi ile tahrip olan ormanlarda orman ürünlerinin 

planlanan üretimleri gerçekleşmemekte ve buda önemli miktarda parasal kayıplara neden 

olmaktadır. Ayrıca, orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması durumunda can ve mal 

kayıpları da meydana gelmektedir. Bütün bunların yanı sıra, orman vejetasyonunun zarar 

görmesi ile erozyon, toprak kayması,  su kaynaklarında tahribat, hava kirliliği, sel ve çığ, 

çölleşme ve rekreasyonel değer kaybı gibi son derece olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.   

 

Orman yangınları ile etkili mücadele yapılabilmesi için arazöz ekibinin mevcut orman yol ağının 

yoğunluğuna bağlı olarak yanan alana mümkün olduğu kadar yakından müdahalesi büyük önem 

arz etmektedir. Bu çalışmada, orman yollarının kenarına konuşlanan arazözlerden yangın alanına 

uzatılan yangın hortumları ile yangınlara karşı etkin mücadelenin yapılabileceği koruma 

zonlarının CBS teknikleri ile nasıl belirlenebileceği üzerinde durulmuş ve yol yoğunluğunun ve 

arazi koşullarının orman yangınları ile mücadelede etkinliği değerlendirilmiştir. 

 

Orman yollarının yoğunluğu genel olarak orman ürünlerinin üretimi ön planda tutularak 

belirlenmektedir. Orman yollarının yoğunluğunun yangın koruma amaçlı değerlendirilmesi 

konusunda ülkemizde bilimsel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Uluslararası literatür tarandığında 

da bu konuyla ancak dolaylı olarak ilişkisi olan kısıtlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir.  
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Gerekli sayısal verilerin temin edilmesi durumunda, orman yollarının yoğunluğu orman koruma 

amaçlı olarak Türkiye genelinde değerlendirilebilecektir. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü 

tarafından sürdürülen orman alanlarımızın sayısal veri tabanının geliştirilmesi çalışmaları 

kapsamında mevcut yol ağlarının tamamının sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılması 

ile diğer bazı modern yöntemler gibi CBS tabanlı yöntemlerin de ülkemizdeki ormancılık 

çalışmalarında daha yoğun kullanılmasına imkan sağlayacaktır. 

 

TeĢekkür 

Bu çalışma, TOVAG-110O928 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.   
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Özet 
Bu çalışmada, Kahramanmaraş Başkonuş mevkiinde doğal olarak yetişmekte olan sedir (Cedrus Libani 

A.Richard) odununun önemli bazı mekanik özellikleri ve bu özellikler ile tam kuru yoğunluk arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için bu bölgeden üç adet deneme ağacı alınmıştır. Bu 

ağaçların 2. ile 4. m arası gövdelerinden alınan 2 m‟lik  tomruklardan test örnekleri hazırlanmıştır. 

Mekanik özelliklerden statik eğilme direnci ve elastikiyet modülü, şok direnci, liflere paralel basınç 

direnci, makaslama direnci ve statik sertlik değerleri belirlenmiştir. Genç odun ve olgun odun test 

örnekleri ayrı ayrı hazırlanmıştır. Mekanik özellikler ile yoğunluk arasındaki ilişkiyi belirlemek için 

regrasyon denklemi ve bu ilişkinin derecesini belirlemek için korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Sonuçlar, genç odun ile olgun odun arasında mekanik özelliklerdeki farkların  istatistiksel olarak önemli 

olduğunu göstermiştir.  

 
Anahtar kelimeler: statik eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü, şok direnci, statik sertlik, basınç 

direnci, statik sertlik.  

 

Abstract 
In this study, it was purposed to determine that some mechanical properties and relationship between 

these properties and oven dry density of cedar wood (Cedrus Libani A.Richard) which is naturally  grown 

in Kahramanmaraş Başkonuş region. For this research, three cedar trees were harvested from this region. 

Test samples were prepared from 2 m logs taken from at height of 2-4 m of  these trees. Some principal 

mechanical properties, which were static bending strength, modulus of elasticity in bending, impact 

bending strength, compression strength parallel to grain, static hardness were determined. The test 

samples of juvenile wood and mature wood were prepared separately. The regression equation to 

determine relationship between ovendry density and mechanical properties was calculated and correlation 

coefficient to determine degree of this relationship was calculated. The results showed that the differences 

between mechanical properties of juvenile wood and mature wood were statistically significant.  

 

Keywords: Static bending strength, modulus of elasticity in bending, impact bending strength, 

compression strength, static hardness.   

 

1.GiriĢ 

Bu sedir türü, Türkçe Lübnan sediri veya katran ağacı, İngilizce Cedar of Lebanon olarak 

isimlendirilmektedir. Lübnan sediri, Coniferae sınıfının, Pinaceae familyasının Cedrus 

cinsindendir (Berkel, 1951). İlk olarak Fransız botanikçi Achille Richard tarafından 

sınıflandırılmıştır (Anonim, 2011a). Yaltırık‟a göre, adını “kozalaklı ağaç” demek olan “Kedros” 

kelimesinden alan Sedir, Lübnan‟da sınırlı bir yayılışı olmasına ve esas yayılışını Toros 

dağlarında yapmasına rağmen dünya literatürüne Lübnan Sediri olarak girmiş ve Lübnan‟ın 

bayrağındaki sembol olmuştur (Dutkuner ve Akten, 2000).  

 

Cedrus cinsinin C.atlantica, C. Brevifolia, C.deodora ve C.libani olmak üzere dört türü vardır. 

Bu ağaç türlerinin odunları benzer karakterlere sahip olduğundan, pratik bakımdan ayrılmaları 

güçtür (Bozkurt ve Erdin, 1995). 

mailto:atutus@ksu.edu.tr
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Sedir ağacının diri odunu geniş, hafif kırmızımsı ile sarımsı beyaz renkte, öz odunu açık sarımsı 

ile kırmızımsı kahverengindedir. Traumatik reçine kanallarına sık sık rastlanır. Boyuna kesitleri 

oldukça parlaktır. Odunu orta sert ve orta ağırlıkta olup hoş aromatik kokuludur. Kolay işlenir ve 

yarılır. Lifleri düzgündür. Renk verme ve cilalanması güçtür. İyi yapıştırılır. Çalışması az, direnç 

özellikleri orta derecededir (Bozkurt ve Erdin, 1997). 

 

Sedir türü Türkiye ormanlarında yayılış gösteren asli ağaç türleri içerisinde  yer almaktadır. 

Endemik bir türdür. 40 m‟ye kadar boy, 3 m‟ye kadar çap yapabilen genç iken piramit 

görünüşlü, yaşlılarda geniş, yassı tepeli, düzgün gövdeli güzel görünüşlü bir ağaç türüdür 

(Anonim, 2011b).  

 

Sedir odununun eski çağlarda bile çok kıymetli olduğu ve ülkeler arası ticarete konu olduğu 

bildirilmektedir. Bu konuda yapılan bir çalışmada; odun ithaline ait en eski bilginin MÖ 2750 

yıllarında Finike Gubla‟sından Mısıra yapılan sedir odunu nakliyatı hakkında olduğu, firavunlar 

ve yüksek memurlar için mumya tabutlarının mısırda hep sedirden yapıldığı ve sedirin beyaz 

reçinesinin ölülerin mumyalanmasında kullanıldığı, güzel kokusundan, çürümemesinden ve 

güzel renginden dolayı sedir ağacının mısırlılar tarafından lüks ve dini yapılar için bilhassa 

arandığı, Lübnan‟ın bir ucunda oturan Finikelilerin, sedir ağacını mabet ve sarayların taşıyıcı 

kirişi olarak ev, kadırga, gemi inşaatında, kapılarda ve sütunlarda, ev eşyalarında, mobilya, 

sandık ve ağaç oymacılığında kullanıyor oldukları bildirilmiştir (Mayer ve Sevim,  1959). 

 

Diğer iğne yapraklı türlere nazaran sahip olduğu üstün özelliklerinden dolayı, geçmişte ve 

günümüzde kullanıcılar tarafından aranan bir ağaç türü olan sedir odununun teknolojik 

özelliklerini bilmek  orman ürünleri endüstrisi açısından  önemlidir. Bu konuda “herhangi bir 

ağaç türü odununun teknik vasıfları hakkında etraflı bir bilgiye sahip olmak, orman 

mahsullerinin en önemlisini teşkil eden ana mahsul odunun esaslı bir şekilde değerlendirilmesi 

bakımından mühimdir” şeklinde konunun önemi vurgulanmıştır (Berkel, 1951). 

 

Bu güne kadar sedir ağacı konusunda bir çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Ancak teknolojik 

özellikleri sadece birkaç araştırmacı tarafından yapılan çalışmalarla sınırlıdır. Bunlar; Berkel 

(1951), Erdin (1983), Demetçi (1986) ve Keskin (2001)  tarafından yapılan çalışmalardır. Ancak 

Keskin (2001) tarafından yapılan çalışmada materyal, rasgele usulle piyasadan alınmış ve sadece 

diri odun üzerinde çalışıldığı belirtilmiştir.  

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye‟de doğal olarak yetişmekte olan asli ağaçlardan Toros sedirinin 

Kahramanmaraş Başkonuş mevkiinden alınan örnek ağaçlar üzerinde genç odun-olgun odun 

kısımlarında mekanik özellikleri belirlemek  ve bu özelliklerin yoğunlukla ilişkisini ortaya 

koymaktır.  

 

2. Materyal ve Metot 

2.1 Materyal 

Bu araştırmada kullanılan sedir ağaçları Kahramanmaraş Başkonuş mevkiinden alınmıştır. Üç 

adet deneme ağacı alınmıştır. Bu ağaçların gövde kısımlarında 2 ile 4. metreler arasından alınan 

tomruklar kullanılmıştır. Tomruklar kesimden sonra kuzey-güney ve doğu-batı hatlarında olmak 

üzere latalara biçilmiştir. Latalar daha sonra laboratuar numuneleri olacak şekilde parçalara 

kesilmiş bu şekilde yaklaşık bir ay süre ile doğal kurutma yapılmıştır. Sonra test örnekleri 

hazırlanmıştır. Test örnekleri budak, çatlak ve diğer odun kusurları içermeyecek şekilde küçük 
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temiz örnekler halinde hazırlanmıştır. Test örnekleri  hazırlanırken genç odun-olgun odun ayrımı 

yapılarak farklı gruplar halinde hazırlanmıştır.  

 

2.2 Metot 

Hazırlanan test örnekleri üzerinde, statik eğilme direnci TS 2474‟e (Anonim, 1976a), eğilmede 

elastikiyet modülü TS 2478‟e (Anonim, 1976b), şok direnci (dinamik eğilme direnci) TS 

2477‟ye (Anonim,1976c), liflere paralel basınç direnci TS 2595‟e (Anonim,1977), liflere paralel 

makaslama direnci TS 3459‟a (Anonim,1980), statik sertlik TS 2479‟a (Anonim,1976d) uygun 

olarak yapılmıştır. Denemeler yapılırken, statik eğilme direnci, şok direnci ve liflere paralel 

makaslama direnci testinde kuvvet radyal yüzeye uygulanmıştır. Test örnekleri testten önce 

değişmez ağırlığa ulaşıncaya kadar 20°C ve %65 bağıl nem şartlarında kondisyonlanmıştır. 

Testler yapıldıktan sonra test örneklerinden rutubet ölçümü için kırılmanın gerçekleştiği yere 

yakın yerlerden örnekler alınmış ve rutubetler belirlenmiştir. Rutubetleri %12 den farklılık 

gösteren test örneklerinin sonuçları %12‟ye tahvil edilmiştir. Bu işlem için aşağıda verilen 

Formül 1‟den yararlanılmıştır.  

 

 σ12= σM (1+α(M-12))         

  (1) 

 

Burada; σ12: %12 rutubetteki direnç, σM: %M rutubetteki direnç, α: düzeltme faktörü, M: rutubet 

miktarı.  

Yapılan mekanik testler sonunda elde edilen sonuçlar Excel‟de işlenmiş, SPSS programında 

istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Genç odun ile olgun odun arasında mekanik özelliklerde 

meydana gelen değişmeler T testi, yoğunluk ile mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi açıklamak 

için ise doğrusal regrasyon analizi kullanılmıştır.  

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

Statik eğilme direnci ve elastikiyet modülü,  şok direnci, liflere paralel basınç direnci, 

makaslama direnci ve statik sertlik değerlerine ait sonuçlar ve mekanik özelliklerde genç odun 

ile olgun odun arasındaki farklara ait T testi sonuçları Çizelge 1‟de verilmiştir. Elde edilen bu 

sonuçlara göre incelenen tüm mekanik özellikler istatistiksel olarak genç odun ile olgun odun 

arasında anlamlı şekilde farklılıklar göstermektedir. Genç odunda, mekanik özellikler olgun 

odundan daha düşük ölçülmüştür. Bunun temel sebebinin, genç odunda hızlı büyüme sonucu 

yoğunluğun düşük oluşması ve traheid boylarının kısa ve çeperlerinin ince olmasıdır. Bu konuda 

yapılan bir çalışmada Toros sediri traheid boyu ve çeper kalınlığının ağaç boyu ve ağaç yaşına 

göre, traheid boyunun 1.9 ile 3.4 mm aralığında ve çift çeper kalınlığının (teğet çeperde)  2.7 ile 

4.59 mikron aralığında değiştiği belirlenmiştir (Erdin ,1983).   

 

Genç odun ile olgun odun üzerinde yapılan diğer bir çalışmada iğne yapraklı ağaç odunlarında 

genç odunda, olgun oduna göre  traheid boylarının ve çeper kalınlıklarının anlamlı derecede 

düşük olduğu ortaya konmuştur (Bao ve ark. 2001). Genç odunun fiziksel ve anatomik 

özelliklerinin olgun odundan önemli derecede farklı olduğunu ve yoğunluk, hücre boyu, çeper 

kalınlığı, direnç özelliklerinin radyal yönde genç odundan olgun oduna geçişte arttığını 

bildirmişlerdir (Green ve ark. 1999). 

 

Liflere paralel basınç direnci sonuçlarına göre elde edilen statik kalite faktörü değerleri genç 

odunda 8.9 ve olgun odunda 10.2‟dir. Bu değerlere göre sedir odununun basınç direncine göre 

“iyi kalite” sınıfında olduğu görülmektedir.  
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Çizelge 2‟de verilen diğer araştırmacılara ait sonuçlar incelendiğinde, bazı verilerin eksik olduğu 

kıyaslama yapılamadığı, elde edilen verilerde mekanik özellikler test edilirken kuvvetin 

uygulama yönünün belirtilmediği, bazılarında ise test örneklerinin sadece diri odun kısmından 

hazırlanması ve materyalin rasgele usulle seçilmesi gibi sebeplerden dolayı sonuçlar literatürle 

tartışılamamıştır.  
Çizelge 1: Sedir genç ve olgun odununda bazı mekanik özellikler ve aralarındaki farka ait T testi önem 

düzeyi sonuçları (Şok direnci kgm/cm
2
,
 
diğerleri N/mm

2
‟dir). 

  σSE
a σEM

b σġD
c σBD

d σMD
e HjT

f
 HjR

g
 HjE

h
 

G
E

N
Ç

 O
D

U
N

 N 30 30 30 50 30 24 24 24 

X 75.8 6668.2 0.360 44.6 5.2 28.7 26.4 49.4 

S 12.6 1133.4 0.102 5.5 1.0 3.1 4.1 4.1 

V 16.6 17.0 28.3 12.4 19.7 10.8 15.6 8.3 

MİN 46.3 3839.1 0.194 34.2 3.1 22.3 21.5 45.4 

MAX 95.6 8629.8 0.555 54.3 7.2 36.5 35.4 61.1 

  
T testi  Önem 

düzeyi 
P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.001 P<0.05 P<0.05 P<0.001 P<0.01 

  

O
L

G
U

N
 O

D
U

N
 N 30 30 30 50 28 24 24 24 

X 94.4 8963.3 0.514 59.2 5.9 30.5 31.1 53.6 

S 14.6 1823.7 0.146 9.9 1.2 3.3 4.2 5.8 

V 15.5 20.3 28.5 16.7 19.7 10.9 13.5 10.9 

MİN 67.5 6316.4 0.265 41.8 4.2 26.7 24.2 42.2 

MAX 126.2 13042.4 0.759 75.7 8.3 38.1 39.0 65.3 

σSE
a
:Statik eğilme direnci, σEM

b
:Elastikiyet modülü, σġD

c
:şok direnci, σBD

d
:liflere paralel basınç direnci, 

σMD
e
:makaslama direnci, HjT

f
: teğet yüzeyde statik sertlik, HjR

g
: radyal yüzeyde statik sertlik, HjE

h
: enine 

yüzeyde statik sertlik.  

 

Çizelge 2: Sedir odunun mekanik özelliklerine ait önceki çalışmalar. 

Araştırmacı  σSE
a σEM

b σġD
c σBD

d σMD
e HjT

f
 HjR

g
 HjE

h
 

Berkel (1951) 75.2 - 0.450 44.0 - - - - 

Demetçi (1986) - 7182 - - 7.3 - 22.9 37.9 

Keskin (2001) 86.8 7802 - 52.5 7.2 - - - 

σSE
a
:Statik eğilme direnci, σEM

b
:Elastikiyet modülü, σġD

c
:şok direnci, σBD

d
:liflere paralel basınç direnci, 

σMD
e
:makaslama direnci, HjT

f
: teğet yüzeyde statik sertlik, HjR

g
: radyal yüzeyde statik sertlik, HjE

h
: enine 

yüzeyde statik sertlik.  

 

Genç odun ve olgun odunda  tam kuru yoğunluk miktarı ile eğilme direnci arasındaki ilişkiyi 

gösteren grafik Şekil 1-A ve 1-B‟de, tam kuru yoğunluk miktarı ile elastikiyet modülü arasındaki 

ilişkiyi gösteren grafik Şekil 2-A ve 2-B‟de, tam kuru yoğunluk ile şok direnci arasındaki ilişkiyi 

gösteren grafik  Şekil 3-A ve 3-B‟de ve hava kurusu yoğunluk ile  liflere paralel basınç direnci 

arasındaki ilişki ise Şekil 4-A ve 4-B‟de verilmiştir. 

 

Şekil 1, 2, 3 ve 4‟te yoğunluk ile direnç özellikleri arasındaki ilişkiye ait regrasyon denklemleri 

ve ilişkinin gücünü belirten belirtme katsayıları (R
2
) verilmiştir. Bu verilere göre, statik eğilme 

direnci, elastikiyet modülü, şok direnci, basınç direnci ve makaslama direnci ile yoğunluk 

arasında, genç odunda pozitif-çok zayıf ilişki ve olgun odunda ise pozitif-çok güçlü ilişki 
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belirlenmiştir. Literatürde mekanik özellikler ile ilgili yapılan çalışmalarda genel olarak 

yoğunluk-direnç ilişkisi pozitif-güçlü olarak ölçüldüğü bildirilmektedir. Ancak bu çalışmada, 

genç odundan elde edilen deney gruplarında pozitif-zayıf bir  ilişkinin belirlendiği grafiklerde 

görülmektedir. Bunun temel sebeplerinin; genç odundaki lif yapısından kaynaklandığı ve 

yoğunluğu artıran faktörün ekstraktif maddeler olduğu bu maddelerinde odun kadar mekanik 

özellikleri artırıcı etki göstermediği söylenebilir.  

 

 Şekil 1: Tam kuru yoğunluk ile eğilme direnci arasındaki ilişki. (A: genç odun, B: olgun odun) 

 

 

 Şekil 2: Tam kuru yoğunluk ile elastikiyet modülü arasındaki ilişki. (A: genç odun, B: olgun odun) 

 

 

 Şekil 3: Tam kuru yoğunluk ile şok direnci arasındaki ilişki. (A: Genç odun, B: Olgun odun) 
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 Şekil 4: Hava kuru yoğunluk ile basınç direnci arasındaki ilişki (A:Genç odun, B:Olgun odun) 

 

4. Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışmada, Toros sedirinin Kahramanmaraş Başkonuş mevkiinden alınan örnek ağaçlar 

üzerinde genç odun ile olgun odun kısımlarında mekanik özellikleri belirlenmiş, aralarında 

farklar yapılan T testi ile istatistiksel olarak gösterilmiş ve bu özelliklerin yoğunlukla ilişkisi 

regrasyon denklemi ile ilişkinin kuvveti belirtme katsayısı ile verilmiştir. Elde edilen veriler 

doğrultusunda; 

 Toros sedirinin genç odun kısmı ile olgun odun kısmı arasında, mekanik özellikler 

bakımından anlamlı farklar belirlenmiştir. Bu farkların lif morfolojisi ile ve genç odun 

kısmında hızlı büyüme sonucu oluşan düşük yoğunluk ve geniş yıllık halkalardan 

kaynaklandığı söylenebilir.  

 Hesaplanan regrasyon denklemleri ve belirtme katsayılarına göre, genç odunda yoğunluk 

faktörü ile mekanik özellikler arasında pozitif-çok zayıf, olgun odun kısmında ise pozitif-

çok güçlü bir ilişki olduğu bu durumun ekstraktif maddelerle alakalı olduğu, ekstraktif 

maddelerin yoğunluğu artırdığı fakat mekanik özellikleri aynı derecede artırıcı etkisinin 

olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 Kahramanmaraş Başkonuş mevkiinden alınan sedir ağaçlarında mekanik özelliklerin 

diğer araştırmacılar tarafından elde edilen verilerle farklılık gösterdiği, bu farklılıkların 

kuvvetin uygulanma yönü, test örneklerinin ağaçtan alındığı yer, ağaçların yetişme 

muhiti, rakım, bakı, toprak özellikleri gibi birçok faktörden kaynaklandığı söylenebilir. 

Mekanik özelliklerin düşük çıkmasından dolayı, bu ağaç türünün öze yakın kısımlarında oluşan 

genç odun kısmının, özellikle mekanik zorlanmalara maruz kalan kullanım yerlerinde 

kullanılmaması önerilir. 
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Özet 
Doğada insanoğlu tarafından kontrol edilemeyen son derece karmaşık mekanizmalardan oluşan iklim 

olayları, yüzyıllar boyunca ilgi odağı olmuştur. Günümüzde iklim değişiminin en önemli sonuçlarından 

olan kuraklık, dünyanın birçok ülkesinde çevre gündemi olmaktadır. Kuraklığın aynı anda birden çok 

kaynağa etki etmesi ve ekonomik boyutunun yüksek olması onu diğer doğal afetlerden ayıran en önemli 

özellikleridir. Bu bağlamda farklı amaçlara göre çeşitli yöntemlerle kuraklık analizleri yapılmaktadır. 

Genel karakteristiği step iklim kuşağı olan Güneydoğu Anadolu bölgesi, coğrafi konum itibariyle iklim 

değişikliğine ve kuraklığa hassas bir alanda yer almaktadır. Bu çalışmada, 1975-2010 yılları arasında 

Şanlıurfa merkez, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Siverek meteoroloji istasyonlarından elde edilen 

veriler kullanılmıştır. Thornthwaite iklim sınıflandırma sistemi, Standardize Yağış (SPI), Erinç Kuraklık 

ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi kuraklık indisleri kullanılarak Şanlıurfa ve 

ilçelerinin iklimi ayrıntılı olarak belirlenmiş ve uzun yıllar çalışma alanı için kuraklık analizleri 

yapılmıştır. Ayrıca, Şanlıurfa‟ nın ve ilçelerinin, yağış, minimum, maksimum ve ortalama hava 

sıcaklıklarının dağılışları ve mevsimler arası değişimleri incelenmiştir. Thornthwaite nemlilik ve Erinç 

kuraklık indisine göre çalışma sahasında kurak-yarı kurak ve kurak-yarı nemli iklim tipleri egemendir. 

Ayrıca günümüze yakın yıllarda kuraklık etkisini giderek arttırmakta ve çölleşme süreçlerinin etkilerine 

açık olduğu görülmektedir. Kullanılan metot sonuçlarının benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, Kuraklık indisi, Kuraklık, Şanlıurfa. 

 

Abstract 
The climatic events which is extremely complex can not be controlled by the human being in nature. 

Through the centuries, this has been the focus at attention. The drought which is the one of the most 

important result of climate change is the environmental agenda in many countries of the world. Affecting 

multiple sources at the same time and its high economic dimension separate it from other natural 

disasters. In this context, according to different pubrposes, analysis of the drought have been done in 

different ways. General charactarictics of the Southeast Anatolian region is stepe climate. It is situated in 

an area that is sensitive to climate change and drought. In this study, data were used from meteorological 

situations of central Şanlıurfa, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar and Siverek in 1975 – 2010. The climate of 

Şanlıurfa and its districts have been identified in detail with Thornthwaite climate classification system, 

the Standardized Precipitation (SPI), Erinç Drought and the United Nations Convention on Desertification 

Prevention. The Drought analysis has been done as the work space for long years. In addition, rainfall, 

minimum, maximum and average air temperature distribution and seasonal variations of Şanlıurfa and its 

districts have been investigated. According to Thornthwaite humidity and Erinç drough indice, in study 

area climate types of dry-semi dry and dry-sub humid are dominant. Also in recent years its seen that the 

impact of drought gradually increases and the area is vulnerable to desertificiation processes. 

 

Keywords: Climate change, Drought indices, Drought, Şanlıurfa. 

 

1. GiriĢ 

Yeryüzündeki canlı yaşam için gerekli olan su ve enerjiyle bunun mekana dağılışı, atmosfer 

olaylarının kontrolü altındadır. Söz konusu atmosfer olayları da büyük ölçüde güneşten gelen 

enerjiye bağlıdır. Kara ve denizlerin dağılışları, coğrafi enlem, topografya şartları gibi birçok 

etmen farklı iklim tiplerinin oluşmasını sağlamaktadır. İklimin ortam üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi ve dünyanın muhtelif kesimlerinde etkili olan iklimlerin kıyaslanması açısından 

birçok araştırmacı tarafından çeşitli iklim sınıflandırmaları yapılmaktadır (Atalay, 2010). 

Sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi atmosfer olaylarının bütünü iklim ile ifade 
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edilmektedir. Atmosfer olaylarının az da olsa yıldan yıla ya da aydan aya hatta günden güne 

değişmeye uğraması ve bunun yanında dünya nüfusundaki ve şehirleşmede meydana gelen 

artışla birlikte daha fazla suya ve enerjiye duyulan gereksinim, sosyo-ekonomik bakımdan yağış 

değişmelerine daha duyarlı duruma gelmemize ve bu konuda yapılan çalışmaların da ağırlık 

kazanmasına neden olmuştur (Erol, 1993, Karabulut, 2009). Bilindiği gibi, 20. yüzyılda 

atmosferde kaydedilen sıcaklık artışı son 1000 yılda meydana gelen artıştan daha fazladır ve bu 

artış artarak devam etmektedir. Atmosferdeki bu ısınma eğilimi daha çok buharlaşma ve daha 

sonrasında da düzensiz yağışlar olarak devam etmesi beklenmektedir. Dolayısı ile bu gün 

konuşulan iklim değişikliği senaryolarına göre, geçmişte yaşanmış ve bu gün de yaşanması 

beklenen doğal kuraklık dönemlerine ek olarak, insanlık düzensiz yağışlar sebebi ile faydalı 

yağışların azalması ve dolayısı ile de dönemsel kuraklıkların yaşanması söz konusu olmaktadır 

(Türkiye Tarımsal Kuraklık Eylem Planı, 2007). Yarı-kurak ve kurak yarı nemli, çevresel 

koşullar, karasal iç bölgeler ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi üzerinde egemendir. Israrlı kurak 

koşullar, yaklaşık son 20 yıl süresince Türkiye‟nin önemli bölümünde belirgin olmuştur. Birçok 

istasyonun ve Türkiye‟nin kuraklık indisi değerlerinde, 1960‟lardaki nemli koşullardan kurak 

yarı-nemli iklim koşullarına doğru genel bir eğilim bulunmaktadır (Türkeş, 1999). Günümüzde 

insanoğlunun karşı karşıya olduğu ve mutlaka ciddiye alması gereken en önemli küresel 

konularından biri olan kuraklığın süresi ve şiddetinde meydana gelecek artışlar, tarım, orman ve 

hayvancılığı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, yeterli ve nitelikli içme suyuna erişimi, enerji 

üretimini, özellikle dağ ve karasal sucul ekosistemlerini olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır 

(Türkeş, 2010). Bu bağlamda kuraklık, herhangi bir mekânda uzun yıllar kaydedilen ortalama 

değerlerin, canlı yaşamını olumsuz etkileyecek seviyenin altına düşmesi olarak tanımlanabilir. 

Ancak ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik 

gösterir ve meteorolojik karakterli doğal afetler içinde tahmini en zor olanı olması ile birlikte 

etkileri çok geniştir. Kuraklık hesaplamalarında genelde bir bölgedeki yağış ve 

evapotranspirasyon arasındaki ilişkiler, sıcaklık, rüzgâr ve nem gibi değişkenler dikkate alınır 

(DMİ, 2010). Kuraklık çalışmalarında özellikle beklenen kuraklığın uzunluğu, büyüklüğü ve 

yineleme aralığını bilmek gereklidir. Bu nedenle kuraklık süresi, şiddeti/büyüklüğü ve kapladığı 

alan gibi kuraklık özelliklerini belirlemek gereklidir. Araştırmacılar kuraklığı ortaya koymak ve 

aralarındaki ilişkileri belirlemek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır (Sırdaş, ve Şen, 2003). 

 

Herhangi bir mekâna ait iklimsel bir çalışma söz konusu olduğunda uzun süreli ve kesintisiz 

verilere ihtiyaç duyulmaktadır, bu nedenle bu çalışmada, 1975-2010 yılları arasında Şanlıurfa 

merkez, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Siverek meteoroloji istasyonlarından elde edilen 

veriler kullanılarak Thornthwaite iklim sınıflandırma sistemi, Standardize Yağış (SPI), Erinç 

Kuraklık ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi kuraklık indisleri kullanılarak 

Şanlıurfa ve ilçelerinin iklimi ayrıntılı olarak belirlenmiş ve uzun yıllar çalışma alanı için 

kuraklık analizleri yapılmıştır. 

 

1.1 ÇalıĢma Alanı  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟ nin Orta Fırat Bölümü‟ nde bulunan Çalışma alanımız, batıdan 

Gaziantep, kuzeybatıdan Adıyaman, doğudan Mardin ve kuzeydoğudan Diyarbakır illeriyle 

çevrilidir. Genel olarak ova görünümünde olan çalışma alanında minimum 235 m, maksimum 

1900 m arasında değişen düz, engebeli ve tepelik olmak üzere çeşitli topoğrafik yapılar 

gözlemlenmektedir (Şekil 1). Ancak çalışma alanında çok verimli tarım arazilerinin yayılış 

gösterdiği, batıdan doğuya doğru Suruç, Harran, Viranşehir, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan ve 

Bozova Ovaları bölgenin en önemli ovalarını oluşturmaktadır. Kuzeyden güneye doğru inen 

araziler Suriye sınırında 350 metreye kadar inmektedir.  
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Tablo 1. Çalışma Alanındaki İstasyonların Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Şekil 1. Çalışma Alanı Lokasyon Haritası 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Bu çalışmada, Devlet Meteoroloji Müdürlüğü‟nden alınan iklim verileri kullanılarak uzun yıllar 

(1975-2010) meteorolojik ölçüm yapılan Şanlıurfa merkez ve dört istasyonun Thornthwaite 

iklim sınıflandırma sistemi, Standardize Yağış İndisi (SPI), Erinç Kuraklık ve Birleşmiş Milletler 

Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi kuraklık indisleriyle kuraklık analizi yapılmıştır. Kullanılan 

model ve tekniklerle ilgili istatistiki analizler yapılmış, bunlara ait tablo ve grafikler 

oluşturulmuştur. Kullanılan yöntem ve teknikler aşama aşama aşağıda açıklanmıştır. 
 

İstasyonlar Enlem (K) Boylam (D) 
Yağış ve 

Sıcaklıkların 

Kayıt Dönemi 

Deniz 

Seviyesinden 

Yüksekliği (m.) 
Şanlıurfa  37º 08' 38º 46' 1975-2010 547 

Akçakale 36º 43' 38º 57' 1975-2010 360 

Birecik 37º 02' 37º 59' 1975-2010 345 

Ceylanpınar 36º 51' 40º 03' 1975-2010 359 

Siverek  37º 46' 39º 19' 1975-2010 801 
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2.1 Thornthwaite Yöntemi  

Thornthwaite iklim sınıflandırması sıcaklık ve yağışın beraber ele alınması ve bunların 

birbirleriyle etkileşimini ortaya koymaktadır. Bu yöntemde iklimler dörder harfle ifade edilir bu 

harflerin her biri ayrı bir iklim elemanı olarak kabul edilir. Thornthwaite Yöntemi, iklimleri önce 

yağışla evapotranspirasyon arasındaki münasebete dayanarak, nemli iklimler ve kurak iklimler 

diye iki büyük grupta toplamıştır. Nemli iklimleri, nemlilik derecesine göre altı iklim tipine, 

kurak iklimleri de kuraklık derecelerine göre üç iklim tipine ayırmıştır (Dönmez, 1984). 

 

2.1.1 YağıĢ Tesirlilik Ġndisi: 

Yağış tesirlilik indis formülü: Im = 100s – 60d/n 

 

Burada; s yıllık su fazlasını, d yıllık su noksanını, n yıllık potansiyel evapotranspirasyonu ifade 

etmektedir. Yıllık su fazlasının, yıllık su noksanından farkının potansiyel evapotranspirasyona 

bölünmesiyle elde edilmektedir.  

 

2.1.2 YağıĢ Rejimine Göre Ortaya Konan Ġndisler (Kurak Ġklimler) 

Thornthwaite metodunda iklim tipinin belirlenmesindeki diğer bir aşama çalışılan istasyonun 

yağış rejimine göre ortaya konan iklim tipidir. Bu indis şu şekilde hesaplanmaktadır: 

 

Yağış Rejimi indis formülü: Ih= 100s / n 

 

Burada: s yıllık su fazlasını, n yıllık PE‟ yi ifade etmektedir.  

 

2.1.3 Sıcaklık Rejimi ve Tesirlilik Ġndisi 

Her istasyon için hesaplanan yıllık PE değeri göz önünde bulundurularak sıcaklık tesirlilik indisi 

bulunurken; sıcaklık rejimi ise en sıcak üç yaz ayının PE değerlerinin toplamını 100 ile çarpıp, 

yıllık PE miktarına bölmekle hesaplanmaktadır. 

 

2.2 Erinç Kuraklık Ġndisi  

Kuraklıkla ilgili modellemeler veya indisler genel itibariyle yağış ve sıcaklık parametreleri göz 

önünde bulundurularak yapılmaktadır. Yağış miktarının doğrudan ortalama maksimum 

sıcaklıklara oranlanmasıyla elde edilen Erinç kuraklık indise göre ortalama maksimum sıcaklığın 

0°C'nin altına düştüğü aylar, evapotransprasyonun olmadığı varsayılarak dikkate alınmaz ve 

ortalama sıcaklıkların yağış miktarına oranlamasıyla elde edilen indiste, karasal bölgelerde 

gerçekçi olmayan sonuçlar elde edildiğinden, ortalama sıcaklıklar yerine ortalama maksimum 

sıcaklar kullanılmaktadır (Sensoy, 2007). Erinç formülü şöyle ifade edilmektedir: lm=P/Tom  

Burada: P yıllık toplam yağışı, Tom, yıllık ortalama maksimum sıcaklığı ifade etmektedir. 

 

2.3 Standart YağıĢ Ġndisi (SPI)  

Son yıllarda birçok bilim adamı tarafından kuraklık analizlerinde sıklıkla kullanılan standart 

yağış indisi, McKee (1993) tarafından geliştirilmiştir. Standart yağış indisi aşağıdaki eşitlik 

kullanılarak hesaplanır.  

 

SPI= Xi - Xort/ Sx 

 

Burada: Xi  herhangi bir dönemde kaydedilen yağışı, Xort serinin ortalamasını, Sx ise serinin 

standart sapmasını ifade ederken, belirlenen zaman dilimi içinde yağışın ortalamadan olan 

farkının standart sapmaya bölünmesiyle standart yağış indisi elde edilir ve bu yöntem ile 

herhangi bir mekanda, belirli bir zamanda kuraklık ve nemlilik durumunun anormalliğini tespit 
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etmek için kullanılabilmektedir (Pamuk ve ark., 2004; Yıldız, 2008). SPI‟ da negatif değerler 

kurak devreyi, pozitif değerler ise nemli dönemi ifade etmektedir (Yeğnidemir, 2005).  

2.4 Aridite Ġndisi  

Son yıllarda kurak ve yarı kurak alanların çölleşmeye eğilimleriyle ilgili birçok araştırma 

yapılmaktadır. Bu çalışmada da söz konusu yöntemlerden sıklıkla kullanılan Birleşmiş Miletler 

Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesindeki (UNCCD) kuraklık indisi kullanılarak çalışma alanındaki 

istasyonların kuraklığa duyarlılıkları belirlenmiştir. Söz konusu kuraklık indisi aşağıdaki eşitlik 

kullanılarak hesaplanmaktadır (Türkeş, 2005). 

 

AI= P/PE 

Burada: P yıllık yağış toplamı, PE ise yıllık toplam potansiyel evapotranspirasyonu ifade 

etmektedir.  

 

3. Bulgular ve TartıĢma 

Çalışma sahasının klimatolojik özellikleri göz önüne alındığında ve özellikle yaz mevsiminde 

tropikal hava kütlelerinin etkili olmasıyla kontinental (kara) iklim özelliği ön plana çıkmaktadır. 

Bu durum özellikle sıcaklık ve yağış değerlerinde kendini göstermektedir. Çalışma sahasındaki 

istasyonların yaz mevsimi ortalama sıcaklıkları: Şanlıurfa ve Ceylanpınar‟ da 30,5 °C, Akçakale‟ 

de 30,1 °C, Birecik‟te 29,9 °C ve Siverek‟ te 29 °C olurken, kış mevsiminde ortalama sıcaklıklar 

0 °C' nin altına inmemektedir. Bu nedenle karlı ve don olan günlerin sayısı yılda ortalama 10 

günü geçmemektedir. Deniz etkisinden uzak bir bölgede olması ve buna bağlı karasallığın 

etkisiyle günlük ve yıllık sıcaklık farkları şiddetlidir.  

 

Thornthwaite yöntemine göre çalışma sahasındaki tüm istasyonlarda su fazlası kış mevsiminde 

gerçekleşirken, su noksanlığı özellikle Nisan ayından başlayıp yaz mevsiminin sonuna kadar 

sürmektedir. Şanlıurfa‟ nın iklimini belirlemek için kullanılan Thornthwaite yönteminde, Yağış 

Tesirlilik İndisine göre, Şanlıurfa, Birecik, Ceylanpınar istasyonları yarı kurak, Akçakale kurak 

ve Siverek istasyonu kurak – yarı nemli olarak tespit edilmiştir (Tablo 3). Çalışma sahasındaki 

istasyonlardaki iklim tipinin farklılaşmasında coğrafi enlem ve yükseltinin etkisi bariz bir şekilde 

kendini göstermektedir.     

 
Tablo 3: Çalışma Alanındaki İstasyonların Yağış Tesirlilik İndisine Göre Sınıflandırılması 

 
 

  

 

 

 

 

 

Thornthwaite yönteminde iklim tipini belirlemenin diğer bir aşaması olan yağış rejimine göre 

ortaya konan indise göre, Şanlıurfa, Birecik, Ceylanpınar, Akçakale istasyonları su fazlası yok 

yada çok az iken, Siverek istasyonunda durum farklılaşarak su fazlası kışın orta düzeyde olarak 

gözlemlenmiştir (Tablo 4). Bu aşamada da istasyonlarda yağış tesirlilik indisinde olduğu gibi 

Siverek istasyonu farklılık göstermiştir. Bu durum istasyondaki yağış ve sıcaklık 

klimatolojisindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

 

Çalışma alanındaki tüm istasyonların, en sıcak üç yaz ayının toplandıktan sonra yüzle çarpılıp, 

yıllık potansiyel evapotranspirasyona bölünmesiyle ve yıllık potansiyel evapotranspirasyon 

değerine bakılarak hesaplanan sıcaklık rejimi ve tesirlilik indisine göre; en sıcak üç yaz ayı tüm 

İstasyon Yağış Tesirlilik İndisi İklim Tipi 

Şanlıurfa  -28,7 D Yarı Kurak 

Akçakale -40,0 E Kurak 

Birecik -34,4 D Yarı Kurak 

Ceylanpınar -38,6 D Yarı Kurak 

Siverek  -14,4 C1 Kurak – Yarı Nemli 
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istasyonlarda Haziran, Temmuz, Ağustos ‟dur. Sıcaklık rejimi ve tesirlilik indisine göre Siverek 

istasyonu dışındaki (üçüncü dereceden mezotermal) diğer istasyonlar benzerlik göstermektedir 

(Tablo 5).   

 
Tablo 4: Çalışma Alanındaki İstasyonların Yağış Rejimi İndisine Göre Sınıflandırılması 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tablo 5: Çalışma Alanındaki İstasyonların Sıcaklık Tesirlilik İndisine İklim Tipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışma sahasının iklim tipi ve kuraklık durumunu belirlemek için kullanılan bir diğer yöntem 

olan Erinç indisine göre çalışma sahasındaki istasyonların iklim ve vejetasyon tipleri Siverek 

istasyonu hariç benzerlik göstermiştir. Yağış etkinlik indisi sonuçlarına göre en düşük değer en 

güneydeki istasyon olan Akçakale‟ de gözlemlenirken, en yüksek yağış etkinliği ise en kuzeyde 

yer alan Siverek istasyonunda meydana gelmiştir. Yağış ve sıcaklık klimatolojinde coğrafi 

enlemin etkisi burada görülmektedir. Ancak Siverek istasyonundaki bu farklılıkta sadece enlem 

etkili olmayıp deniz seviyesinden daha yüksek olması da etkili olmuştur (Tablo 6).  

Thornthwaite yöntemi sonuçlarıyla Erinç yöntemi sonuçları bazı istasyonlar için benzerlik 

göstermiştir. Her iki yöntemde de Akçakale kurak olarak tespit edilirken, diğer istasyonlar Erinç 

yönteminde kurak ancak Thornthwaite yönteminde yarı kurak ve yarı nemli olarak tespit 

edilmiştir. 

 
Tablo 6: Erinç Kuraklık İndisine Göre Çalışma Alanındaki İstasyonların İklim Tipi (Türkeş, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmada kullanılan diğer bir metot olan Standart Yağış İndisi (SPI)‟ne göre; 1975-2010 

yılları arasındaki 36 yıllık sürede standardize yağış indisinde meydana gelen değişimler göz 

önüne alındığında: Siverek istasyonunda 20 farklı yılda negatif değerler bulunurken, 16 farklı 

yılda pozitif değerler tespit edilmiştir. Özellikle 1999 yılı negatif değerlerde maksimum (-1,7: 

şiddetli kuraklık) seviyedeyken, 1976 yılı pozitif değerlerde maksimum (2,4: çok şiddetli yağışlı) 

İstasyon Yağış Rejimi İndisi Kurak İklimler 

Şanlıurfa  15,4 d Su fazlası yok yada çok az 

Akçakale 6,2 d Su fazlası yok yada çok az 

Birecik 9,9 d Su fazlası yok yada çok az 

Ceylanpınar 7,4 d Su fazlası yok yada çok az 

Siverek  26,1 S Kışın orta düzeyde su fazlası 

İstasyon 
Sıcaklık Rejimi ve 

Tesirlilik İndisi 
İklim Tipi 

Şanlıurfa  56,4 - 1074,8  b’2 - B’4  Dördüncü Dereceden Mezotermal 

Akçakale 56,8 - 1016 b’2 - B’4  Dördüncü Dereceden Mezotermal 

Birecik 57,2 - 1014,7 b’2 - B’4  Dördüncü Dereceden Mezotermal 

Ceylanpınar 58,0 - 997,7 b’2 - B’4  Dördüncü Dereceden Mezotermal 

Siverek  59,6 - 941,7 b’2 - B’3  Üçüncü Dereceden Mezotermal 

İstasyon 
Yağış Etkinlik 

İndisi 
İklim Tipi Vejetasyon 

Şanlıurfa  14,6 Kurak Çölümsü step 

Akçakale 8,6 Kurak Çölümsü step 

Birecik 11,4 Kurak Çölümsü step 

Ceylanpınar 9,3 Kurak Çölümsü step 

Siverek  20,2 Yarı Kurak Step 
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seviyede olduğu tespit edilmiştir. Özellikle en kurak yıl olan 1999 yılından 2010 yılına kadar 

geçen 11 yıllık sürede toplam 7 farklı yılda kurak dönemlerin yaşanması dikkat çekicidir  (Şekil 

2, Tablo 7). 

 
Tablo 7: Standart Yağış İndisi Kuraklık Kategorisi (Ilgar, 2010) 

 

 
 

 
 

Şekil 2: 1975-2010 Periyodunda Siverek SPI Değerlerinin Dağılışı 

 

Birecik istasyonunda durum Siverek istasyonunda farklı değildir. 21 farklı yılda negatif, 15 farklı 

yılda pozitif değerler tespit edilirken, 2008 yılı negatif değerlerdeki maksimumu (-1,6: şiddetli 

kuraklık), 1996 yılı ise pozitif değerlerdeki maksimumu (2,6: çok şiddetli yağışlı) temsil 

etmektedir, ancak Birecik istasyonunda kurak geçen yılın ardından yağışlı bir yıl geldiği ve bu 

durumun periyodik olarak devam ettiği görülmektedir (Şekil 3, Tablo 7). 

 

 
 

Şekil 3: 1975-2010 Periyodunda Birecik SPI Değerlerinin Dağılışı  

 

Ceylanpınar istasyonunda negatif indisler 17 farklı yılda gözlemlenirken 19 farklı yıl pozitif 

olarak tespit edilmiştir. Birecik istasyonu gibi negatif değerlerde maksimum yıl 2008 (-1,9: 

şiddetli kuraklık), pozitif değerlerde ise Siverek istasyonuyla benzerlik göstererek 1976 
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SPI değerleri Kuraklık Kategorisi 
≥ 2 Çok Şiddetli Yağışlı 

1.50 / 1.99 Çok Yağışlı 

1.00 - 1.49 Orta Şiddetli Yağışlı 

0.99 / 0 Normal 

0 / -0.99 Normale Yakın Kuraklık 

-1.00 / -1.49 Orta Şiddetli Kuraklık 

-1.50 / -1.99 Şiddetli Kuraklık 

≤ - 2 Çok Şiddetli Kuraklık 
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maksimum (2,5: çok şiddetli yağışlı) pozitif yıl olarak gerçekleşmiştir Söz konusu pozitif ve 

negatif değerlerin olduğu yıllarda Birecik istasyonundaki gibi periyodik bir seyir izlememiş 

aksine son yıllarda negatif değerlerin yoğunlaştığı yani kuraklığın giderek arttığı tespit 

edilmiştir. (Şekil 4, Tablo 7). 

 

 
 

Şekil 4: 1975-2010 Periyodunda Ceylanpınar SPI Değerlerinin Dağılışı 

 

Akçakale istasyonunda pozitif değerlerde maksimum yıl 1996 (2,6: çok şiddetli yağışlı), negatif 

değerlerde maksimum yıl 2010 (-2,0: çok şiddetli kuraklık) olarak tespit edilmiştir. Toplam 20 

farklı yılda negatif, 16 farklı yılda pozitif değerler gözlemlenmiştir. Ceylanpınar istasyonundaki 

gibi negatif değerler günümüze yakın yıllarda yoğunlaşmıştır (Şekil 5, Tablo 7). 

 

 
 

Şekil 5: 1975-2010 Periyodunda Akçakale SPI Değerlerinin Dağılışı  

 

Şanlıurfa istasyonunda ise toplam 17 farklı yılda negatif, 19 farklı yılda pozitif değerler 

görülmüştür. 1990 negatif değerlerdeki maksimum yıl (-1,4: orta şiddetli yağışlı) olurken, 1996 

yılı pozitif değerlerdeki maksimum yıl (3,3: çok şiddetli yağışlı) olmuştur. Ceylanpınar, 

Akçakale istasyonlarında olduğu gibi Şanlıurfa istasyonunda da negatif değerler günümüze yakın 

yıllarda yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 6, Tablo 7). 
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Şekil 6: 1975-2010 Periyodunda Birecik SPI Değerlerinin Dağılışı 
 

Birleşmiş Miletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesindeki (UNCCD) kuraklık indisi kullanılarak 

çalışma alanındaki istasyonların kuraklığa duyarlılıkları belirlenmiştir. Aridite indisine göre 

Çalışma alanındaki istasyonlardan Siverek (kurak-yarı nemli) hariç diğer dört istasyonun iklim 

tipi yarı kurak olarak tespit edilmiş ve değerlendirmede çölleşmeye açık olduğu görülmüştür 

(Tablo 7). Özellikle istasyonların iklim tiplerinde, Aridite indisi sonuçlarıyla, Thornthwaite 

yöntemi sonuçları arasında belirgin bir benzerlik ortaya çıkmaktadır. 

 
Tablo 7: UNCDD Kuraklık İndisine Göre Kuraklık Durumları (Türkeş, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye‟ nin sahip olduğu iklim ve özellikle de yağış klimatolojisi özellikleri yüzünden, su 

kaynakları açısından zengin bir ülke değildir. Bu yüzden, 1970‟li yılların başında beri 

Türkiye‟de sürmekte olan kuraklaşma eğiliminin kuvvetlenebileceği olasılığı da dikkate alınarak, 

gelecekte karşı karşıya kalınabilecek olan ciddi su sıkıntısının önüne geçmek için, yasalarla 

desteklenen gerçekçi su politikalarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir 

(Türkeş, 2011). Kuraklık çalışmalarında özellikle beklenen kuraklığın uzunluğu, büyüklüğü ve 

yineleme aralığını bilmek gereklidir. Bu nedenle kuraklık süresi, şiddeti/büyüklüğü ve kapladığı 

alan gibi kuraklık özelliklerini belirlemek gereklidir. Araştırmacılar kuraklığı ortaya koymak ve 

aralarındaki ilişkileri belirlemek için çeşitli yöntemler kullanmışlardır (Sırdaş, ve ark., 2003). 

Herhangi bir mekâna ait iklimsel bir çalışma söz konusu olduğunda uzun süreli ve kesintisiz 

verilere ihtiyaç duyulmaktadır, bu nedenle bu çalışmada, 1975-2010 yılları arasında Şanlıurfa 

merkez, Akçakale, Birecik, Ceylanpınar ve Siverek meteoroloji istasyonlarından elde edilen 

veriler kullanılarak Thornthwaite iklim sınıflandırma sistemi, Standardize Yağış (SPI), Erinç 

Kuraklık ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi kuraklık indisleri kullanılarak 

Şanlıurfa ve ilçelerinin iklimi ayrıntılı olarak belirlenmiş ve uzun yıllar çalışma alanı için 

kuraklık analizleri yapılmıştır. 

 

Şanlıurfa‟ nın iklimini belirlemek için kullanılan Thornthwaite yönteminde, Yağış Tesirlilik 

İndisine göre, Şanlıurfa, Birecik, Ceylanpınar istasyonları yarı kurak, Akçakale kurak ve Siverek 

istasyonu kurak – yarı nemli olarak tespit edilmiştir. Yağış Rejimi İndisine göre, Şanlıurfa, 
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Birecik, Ceylanpınar, Akçakale istasyonları su fazlası yok yada çok az iken, Siverek 

istasyonunda durum farklılaşarak su fazlası kışın orta düzeyde olarak gözlemlenmiştir. Sıcaklık 

tesirlilik indisine göre ise yine Siverek istasyonu dışındaki diğer istasyonlar benzerlik gösterdiği 

görülmüştür: Şanlıurfa, Birecik, Ceylanpınar, Akçakale istasyonları dördüncü dereceden 

mezotermal, Siverek istasyonu ise üçüncü dereceden mezotermal olarak tespit edilmiştir. 

 

Erinç kuraklık indisine göre çalışma sahasındaki istasyonların iklim tipi: Şanlıurfa, Birecik, 

Ceylanpınar, Akçakale istasyonları kurak; vejetasyon tipi çölümsü step, Siverek istasyonu yarı 

kurak, vejetasyon tipi olarak da step tespit edilmiştir. 

 

Birleşmiş Miletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesindeki (UNCCD) kuraklık indisine göre 

çalışma alanındaki istasyonların iklim tipi: Şanlıurfa, Birecik, Ceylanpınar, Akçakale istasyonları 

kurak ve çölleşmeye açık; Siverek istasyonu Kurak – Yarı nemli ve çölleşmeye açık olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

1975-2010 yılları arasındaki 36 yıllık sürede standardize yağış indisinde meydana gelen 

değişimler göz önüne alındığında; SPI‟ daki negatif değerlerin günümüze yakın yıllarda 

yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu durum son yıllarda kurak geçen yılların olduğunu 

göstermektedir. Çalışma alanındaki tüm istasyonlarda 1996 ve 1976 yıllarında, diğer yıllara göre 

daha yüksek yağış değerlerinin varlığı,  SPI‟ daki neredeyse maksimum pozitif değerlerin de bu 

yıllara isabet etmesine sebep olmuştur.  

 

Bu çalışmada, çalışma sahasındaki istasyonların iklim tipi ve kuraklık durumlarını ortaya 

koymak için kullanılan kuraklık modelleri sonuçları birbirlerine benzerlik göstermiştir. Tüm 

istasyonlarda kuraklık, etkisini sabit olmasa da arttırmaktadır. Bu nedenle kuraklığın sadece 

çalışma sahasında değil, bölgesel ölçekte meydana getireceği sonuçları tahmin etmek amacıyla 

çok yönlü araştırmalar ve incelemeler yapılmalı, sistematik ve devamlı gözlem ve modellemeler 

oluşturulmalıdır. Yağış yetersizliğinin olduğu dönemlerde canlı yaşamı ve doğal kaynaklar 

üzerindeki baskı giderek doğal ortamın bozulmasına sebep olacaktır (Karabulut, 2009). Bu tür 

olumsuzlukların önüne geçmek için Şanlıurfa‟ da klimatolojik çalışmalara önem verilmeli, 

özellikle su kaynaklarının kullanımıyla ilgili uzmanlar tarafından politikalar üretilmelidir.          
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Özet 

Tarsus Akdeniz iklim kuşağında, yangına birinci derecede hassas bölge içinde yer almaktadır. Çamalan 

Ağaçlandırma Uygulama Projesi dahilinde 2001 yılında ağaçlandırılan Tarsus-Taşobası‟nda 2009 yılında 

meydana gelen orman yangını nedeniyle 77,6 ha ağaçlandırma sahası yanmıştır. Yangın, yeterli tedbirin 

alınmadığı Belediye çöplük depolama alanından sıçrayan ateş sonucu çıkmıştır. Yangının ardından 

başlayan ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada; Taşobası orman yangını ve yangın 

çıkış nedeni olan çöp depolama alanının durumu irdelenmiştir. Ayrıca sahada yangından etkilenen ve 

etkilenmeyen yerlerde açılan 8 adet profilden 0-20 cm derinliğinden alınan toprak örneklerinde pH, 

elektriksel iletkenlik, tekstür, kireç, faydalanılabilir su kapasitesi ve organik madde analizleri yapılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre; yanmış sahanın pH, tuz, organik madde, FSK ve kil değerleri yanmamış sahaya 

göre düşük, ancak kireç, kum ve toz değerleri ise yüksek bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Orman Yangını, Çöp Depolama Alanı, Tarsus-Taşobası, Toprak Özellikleri 

 

Abstract 

Tarsus is on the Mediterranean climate zone and it is located in the sensitive area to fire in the first 

degree. Tarsus-Taşobası afforested under Çamalan Afforestation Application Project in 2001. Because of 

forest fire that occurred in 2009 burned 77,6 ha plantation area. Fire occurred as a result of fire leaping 

from the municipal garbage storage area where adequate measures are not taken. The reforestation efforts 

that started after fire were continued. In this study, Taşobası forest fire and the situation of garbage 

storage area causing this fire are discussed.  In addition, 8 soil profiles opened from affected and 

unaffected areas from fire and soil samples were taken from 0-20 cm depth for pH, electrical 

conductivity, texture, lime, water capacity and organic matter analysis. According to the results of the 

analysis; pH, salt, organic matter, FSK and clay values of the burnt area were lower than unburned area 

values but lime, sand and dust values of the burnt area were higher than unburned area. 

 

Key Words: Forest Fire, Garbage Storage Area, Tarsus-Taşobası, Soil Properties 

 

1.GiriĢ 

Ormanlar, varlıkları ve sağladıkları faydalar itibariyle toplumların yaşama düzeylerini etkileyen 

en önemli doğal kaynak ve ekosistemlerden birisidir. Orman ekosistemi ağaç ve ağaççık, çalı, ot, 

çiçek gibi bitkileri ve av hayvanları, kuş ve böcekleri, kısacası tüm canlı ve cansız varlılarıyla 

büyük bir zenginlik kaynağıdır. 

 

Ormanlar, ülkelerin ekonomik yaşamlarında olduğu kadar, sosyal yaşamlarında da büyük öneme 

sahiptir. Ormanlardan beklenen yararların sağlanabilmesi, ancak ormanların iyi bir şekilde 

korunmasıyla mümkün olmaktadır. 

 

Doğada meydana gelen bazı olaylar orman ekosistemlerinin kısa zamanda yok olmasına neden 

olmaktadır. Bu doğal afetlerin başında da yangın gelmektedir. Yazları sıcak ve kurak geçen 

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgemizde bitki türleri ve iklim özellikleri yanında, arazi 

yapısı, içinde ve çevresinde barındırdığı yerleşim yerleri ve nüfus yoğunluğu orman yangınları 
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çıkma riskini daha da arttırmaktadır. Ülkemizde çıkan orman yangınlarının nedeninin %1‟inin 

yıldırım ve %99‟unun insan olduğu acı bir gerçektir (Küçükosmanoğlu, 1987).  

 

Genel orman alanımızın %58‟ini oluşturan yangına hassas ormanların %35‟i birinci, %23‟ü 

ikinci, %22‟si üçüncü, %15‟i dördüncü ve %5‟i de beşinci derecede yangına hassas bölgelerde 

yer almaktadır. Akdeniz bölgesinde, tamamının yangına birinci derecede hassas bölge içerisinde 

yer alan 0-400 m. yükseltideki ormanlık alanlarda, yangına son derece duyarlı maki ve kızılçam 

gençlikleri bulunmakta ve bu da yangın riskini daha da artırmaktadır (Anonim, 2008). 

Ülkemizde yangın istatistiklerinin tutulmaya başladığı 1937 yılından, 2010 yılı sonuna kadar 

çıkan 88.630 adet orman yangınında 1.621.017 ha orman alanının zarar gördüğü tespit edilmiştir. 

Son yıllarda, ülkemiz çıkan yangın sayısında artış gözlense de yanan alan miktarında azalma 

olmuş ve bulunduğu coğrafyada orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke konumuna 

gelmiştir (Anonim, 2011a). 

 

Orman yangınlarının zararlarını, ülke ekonomisine, doğal dengeye, küresel ısınmayı 

tetiklemesine, bitki örtüsüne, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik aktivitesine yaptığı 

olumsuzluklar olarak sayabiliriz. Orman yangınlarının bitki örtüsünün yetiştiği ortam olarak 

toprağa etkileri önem kazanmaktadır. Toprak özellikleri üzerine etkileri, toprak üzerindeki ölü 

örtü miktarına, tekstürüne, strüktürüne, toprak asitliliğine, su tutma kapasitesine, toprak altı 

canlıların ölümüne, toprak organik maddesine, toprakların güç ıslanabilme özelliklerine etkileri 

olarak sınıflandırılabilmektedir (Çepel,1978 ).  

 

Akkaş ve ark. (2008), incelenen büyük orman yangınlarının %12,87‟sinin çöplük  yakılması ve 

dikkatsizlik nedeniyle ormana yakın bölgelerde çıktığını belirtmişlerdir. Bunlardan bazıları; 

Kuşadası–1996 (4155 ha), Hisarönü–2003 (319 ha), Seferhisar–2004 (330 ha), Keşan–1986 

(1493 ha). Ormanlık alanların yakınında yaşayan gerek insanların ve gerekse ormanlık alanlarda 

çöp depolayan belediyelerin bu gibi hassas bölgelerin etrafını olası orman yangınlarına karşı 

korumak amacıyla kontrol altında tutmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. 

 

Kantarcı (1995), Datça yarımadasındaki çöplüklerden çıkan orman yangınlarını incelediği bir 

araştırmasında, yarımadadaki dört toplu çöp alanının üçünde 1991 ve 1992 yazlarında çıkan 

yangınların toplam 550 ha bozuk orman ve ağaçlandırma sahasın yanmasına sebep olduğunu 

bildirmiştir. 

 

Ülkemizde çöplüklerden çıkan yangınlara dikkat çeken Çevre Mühendisleri Odası bir 

açıklamalarında; onlarca yurttaşımızın hayatını kaybettiği 1993 Ümraniye çöplük faciasının, 

2003 yılında İstanbul Burgazda‟da meydana gelen çöplükten kaynaklı orman yangınının, 2006 

yılında Bodrum Turgutreis‟de meydana gelen ve önemli tarım arazisi ile makilik alanı tahrip 

eden yangınların çıkış nedenini düzensiz çöp depolama alanlarına bağlamışlardır (ÇMO, 2009). 

Şengönül (1986); yangın sonrası, maki ile kaplı alanlarda, yanma öncesine oranla %12'lik bir 

organik madde azalması saptamıştır. Yangının toprak pH'sı üzerine önemli bir etkisinin 

görülmediği bu çalışmada, yanğından en fazla etkilenen toprak özelliğinin elektriki iletkenlik 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Küçük (2006), Altun ve ark. (2004)‟na atfen; maki alanlarında yangından sonra orman 

alanlarındaki toprak besin maddesi, pH ve organik madde dinamiklerini incelediklerini, toprak 

pH‟sının, toprağın azot ve potasyumun içeriğinin yangından sonra arttığını, daha sonra belirli bir 

azalma gösterdiğini bildirmiştir. 
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Gürlevik ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada, bozuk meşelik vasfındaki bir alanda yapılan 

kontrollü yakma, paletli traktör tarağı ile diri örtü temizliği ve riperle toprak işlemenin toprak 

özellikleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yapılan müdahalelerin toprağın kimyasal 

özelliklerinden organik madde, toplam azot ve potasyum miktarlarını etkilediği, fiziksel 

özelliklerinden ise toz yüzdesi ve solma noktası üzerinde etkili olduğunu saptamışlardır. 

 

Eron (1977)‟a atfen, yangının toprak özellikleri ve tohum gelişimi üzerine olan etkilerini bildiren 

Bilmiş (2010); yangınla beraber toprak pH‟sının arttığını ve organik maddenin ilk başlarda 

büyük miktarda azaldığını sonradan ise tekrar eski seviyesine geldiğini belirtmiştir. 

 

Bu çalışmanın amacı, yangına birinci derecede hassas bölge içerisinde yer alan Tarsus Taşobası 

Köyü mevkiinde yanan ağaçlandırma sahasında, orman yangınının çıkış noktası olan çöp 

depolama alanının durumunu irdelemek ve yanmış ve yanmamış alandan alınan toprak 

örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler yaparak, toprak özelliklerini ve yangın sonrası 

değişimlerini ortaya koymaktır.  

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

2.1 Materyal 

Çalışma alanı, Mersin ili Tarsus ilçesi Taşobası Köyü yakınlarında bulunan Çamalan 

Ağaçlandırma Uygulama Projesi içerisinde yer almaktadır. Saha Tarsus ilçesine 25 km mesafede 

olup, Çamalan Orman İşletme Şefliği Amenajman Planına göre 404 no‟lu bölme içerisinde 

kalmaktadır. Anakayası kalker olup, toprak tipi Terra rosa‟dır. Ortalama rakım 250 metredir. 

Akdeniz iklimi kuşağı içerisinde bulunan proje sahasında bu iklim kuşağının karekteristikleri 

aynen görülür. Köy Hizmetleri Tarsus Araştırma Müdürlüğü Meteoroloji İstasyonu‟nun uzun 

yıllar (1950-2008) verilerine göre elde edilen iklim değerleri Çizelge 1‟de verilmiştir. Çok kurak 

geçen yaz döneminde Tarsus‟ta, Ağustos ayında 2,3 mm yağış düşmektedir. Yıllık toplam yağış 

miktarı ise 597,9 mm‟dir. 

 
Çizelge 1.Tarsus 1950–2008 Yılları Arası Bazı İklim Verileri 

 

 

Meteorolojik 

Elemanlar 

 

AYLAR 
 

 

Yıllık I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 

XII 

 

Ort.sıcaklık °C 8,8 9,7 12,8 16,7 20,8 24,5 26,8 27,0 24,3 20,1 14,6 10,2 18,0 

Max.Ekstrem 

sıcaklık. ºC 
28,4 25,0 30,8 36,8 40,3 40,1 40,0 43,0 41,0 37,5 33,5 26,0 43,0 

Yağış (mm) 112,6 79,4 60,2 38,9 29,4 10,9 3,4 2,3 11,2 34,7 81,0 134,1 597,9 

Yağışlı Gün 

Sayısı 
10,5 9,7 8,5 7,2 5,7 1,8 0,8 1,6 1,8 4,9 6,9 10,4 69,8 

Buharlaşma 

(mm) 
45,6 56,1 89,0 119,1 167,3 198,9 215,2 198,6 163,5 119,4 69,9 42,3 1484,9 

Ort. Nisbi Nem 

(%) 
70,9 71,5 72,0 71,9 71,0 71,7 75,6 75,7 69,1 64,2 65,0 72,2 70,9 

 

Sahada yangın öncesi ve sonrası ağaçlandırma çalışmalarını içeren Tarsus AGM mühendisliği 

kayıtları, yangın çıkış nedeni olan çöp depolama alanının durumu ile ilgili tutulan tutanaklar ve 

yangından etkilenen ve etkilenmeyen yerlerde açılan 8 adet profilden alınan toprak örnekleri bu 

çalışmanın materyalini oluşturmaktadır.  
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Şekil 1. Taşobası Ağaçlandırma Sahasının Yangın Sonrası Görünümü 

 

2.2 Yöntem  
Araziden alınan toprak örnekleri hava kurusu hale gelinceye kadar kurutulmuş ve kimyasal ve 

fiziksel analizlerin yapılması amacıyla topraklar 2 mm'lik elekten geçirilmiştir. Tekstür, 

hidrometre yöntemi ile (Bouyoucos, 1951) ve tekstür üçgeni yardımıyla (Soil Survey, 1993) 

belirlenmiştir. Toprak örneklerinin reaksiyonu cam elektrotlu pH metre ile ölçülmüştür. Aktüel 

asitlik için topraklar 1:2,5 oranında saf suyla ıslatılıp bir gece bekletilmiş, takiben ölçme 

yapılmıştır (Gülçur, 1974). Kireç (CaCO3), Scheibler kalsimetresi ile (Allison ve Moodie, 
1965) saptanarak değerler %CaCO3 olarak verilmiştir. Elektriksel iletkenlik (EC), Conductivity 

bridge (tuz ölçer) aletinde okunmuştur (U.S. Salinity Lab. Staff, 1954 ). Organik madde, 

Walkley-Black‟in ıslak yakma yöntemi ile (Gülçur, 1974) belirlenmiştir. Tarla Kapasitesi; 1/3 

atmosfer basınç altında, Solma Noktası; 15 Atmosfer basınç altında seramik levha aleti ile tayin 

edilmiştir (Klute, 1986). Toprakların faydalanılabilir su kapasiteleri; tarla kapasitesi sınırındaki 

nem miktarından solma sınırındaki nem miktarının farkı alınarak bulunmuştur (Kantarcı, 2000). 

 

3. Bulgular 

 

3.1 TaĢobası Orman Yangını ve Çöp Depolama Alanı 

Tarsus-Taşobası‟nda, Çamalan Ağaçlandırma Uygulama Projesi dahilinde 2001 yılında 

ağaçlandırılan 77,6 ha saha, 2009 yılında meydana gelen orman yangını nedeniyle yanmıştır. 

Yangın, yeterli tedbirin alınmadığı Belediye çöplük depolama alanından sıçrayan ateş sonucu 

çıkmıştır. Yangının hemen ardından Tarsus AGM mühendisliği tarafından yanan sahada tekrar 

ağaçlandırma çalışmaları başlatılmıştır.  

 

Tarsus Belediyesi‟nin çöp depolama alanında 18.06.2009 ve 24.07.2009 tarihlerinde çıkan iki 

yangında, kızılçam ve fıstıkçamı ile 2001 yılında ağaçlandırılmış olan ağaçlandırma sahası 

yanmıştır. Yangın sonrası düzenlenen “Yangın Tazminat Raporları”na göre; Toplam (Fidan 

zararı, ağaçlandırma gideri, iaşe masrafı, işçilik masrafı, akaryakıt gideri, Helikopter kira bedeli, 

arazöz gideri ) 445.557,09 TL masraf hesaplanmıştır (Anonim, 2009). 

 

Yangın, ağaçlandırma sahasının güney kenarında yer alan, mülkiyeti hazineye ait belediye çöp 

depolama alanından çıkmıştır. Tarsus merkezinden toplanan katı atıklar düzensiz olarak burada 

depolanmaktadır. Tarsus merkezinde günde yaklaşık olarak 234 ton katı atık toplanmaktadır. Bu 

atıkların toplanması Belediyenin işçileri tarafından üç vardiya olarak sıkıştırmalı araçlarla 

yapılmaktadır. Mahallelerden hacmi küçük olan araçlarla toplanan atıklar, Belediye Katı Atık 

Transfer İstasyonuna getirilmektedir. Transfer İstasyonunda, büyük hacimli araçlara aktarılan 

atıklar, atık depolama alanı olan ve merkeze 25 km uzaklıktaki Taşobası köyü ile sınır olan 
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Gürlü Köyü İritaş mevkiindeki çukur alana taşınarak düzensiz olarak depolanmaktadır (Anonim, 

2011b).  

 

Tarsus Belediyesi, katı atık miktarının azaltılması ve sürdürebilir bir çevre için “Ambalaj 

Atıkları Geri Dönüşüm Projesi”ni  2008 yılından itibaren uygulamaktadır. Tarsus ve Çevresi 

Çevre Hizmetleri Belediyeler Birliği kurularak, katı atıkların düzenli depolanması ve bertarafının 

sağlanmasına yönelik “Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Projesi”nin hayata 

geçirilmesi için  ihale  çalışmalarının devam ettiği belirtilmektedir (Anonim, 2011b). 

 

Tarsus İlçesi Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararının 11. maddesinde: “Yangın 

esnasında, talep halinde ilgili belediyeler, orman teşkilatına araç, gereç ve arazöz takviyesi 

yönünden derhal yardımcı olacak ve tüm belediyeler çöplükler etrafında etkili yangın 

önlemlerini alacaklar, orman içerisine çöp dökmeyeceklerdir. Aksine hareket eden belediyeler 

sorumlu olacaktır” ifadeleri yer almaktadır (Anonim, 2009a). 

 

Taşobası yangınının çıkış noktası olan belediye çöplüğü, Hazine arazisi üzerinde ve 

ağaçlandırma sahası yanındadır. Düzensiz depolanan çöp alanının etrafında orman yangınları 

için tedbir niteliğinde özel bir önlem alınmamıştır. Oysa yangın sonrasında yaklaşık 450.000 TL 

tazminata hükmedilen (mahkeme devam etmektedir) belediye bu bedelin çok daha düşük bir 

miktarına gerekli tedbirleri alabilirdi. Böylece yaklaşık 8 yaşına gelmiş ağaçlandırma sahası da 

yangından korunmuş olurdu. 

 

Bugün, Türkiye‟nin değişik bölgelerinde yüzlerce düzensiz çöp depolama alanından kaynaklı bir 

dizi çevresel sorun yaşanmaktadır. Tarım ve orman arazilerini, yaşam alanlarımızı tehdit eden bu 

alanlar, görüntü kirliliğinden koku kirliliğine, yer altı ve yüzey sularından toprak kirliliğine ve 

çevre ve halk sağlığı sorunlarına kadar pek çok tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Meteorolojik 

değişimlerin çevresel bir faciaya dönüşmesi için de önemli bir potansiyel taşımaktadırlar. 

Kentlerimizde, çöplerin toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda bir dizi karmaşa 

yaşanmaktadır. “Düzenli Çöp Depolama Sahaları” ülkemizde yok denecek kadar azdır. Genel 

olarak vahşi depolama şeklinde olan çöp alanları, kentlerin hızla gelişmesiyle birlikte büyük 

tehdit yaratmaktadır. Ülkemizde her yıl miktarı milyon tonlarla ifade edilen atık kontrolsüzce 

doğaya verilmekte ve bu konuda doğal olarak herhangi bir veri ya da kayıt da bulunmamaktadır 

(ÇMO, 2009).  

 

Bu noktada, çöplüklerden kaynaklı orman yangınları da gerekli tedbirler alınmadığı sürece 

kaçınılmazdır. Çözüm için düzensiz (vahşi) çöp depolama alanları bir an önce rehabilite 

edilmeli, çöplerin toplanması, taşınması ve bertarafı konusundaki bilimsel ve akılcı yatırımlara 

hız verilmelidir. 

 

3.2 Yangın Sahasına Ait Toprak Özelliklerinin Ġrdelenmesi 

Çamalan Ağaçlandırma Uygulama Projesi sahasından yanmış ve yanmamış alandan alınan 0-20 

cm derinlik kademesindeki toprak örneklerine ait kimi kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2‟de 

verilmiştir.  

 

Yanmamış sahada pH 7,64-7,73; EC 0,32-0,43;  % Kireç 1,38-1,69; % organik madde 4,70-5,30 

arasındadır. Yanmış sahada ise, pH 7,41-7,57; EC 0,22-0,36; % Kireç 1,61-2,05; % organik 

madde 3,60-4,20 değerleri arasındadır. Bu sonuçlara göre; yanmamış sahada pH, Tuz ve % 

organik madde değerleri yanmış sahaya göre yüksek, kireç değerleri ise düşüktür. Bu sonuçlara 
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göre yangının toprakta pH, tuz ve organik madde miktarlarında azalmaya yol açtığını 

söyleyebiliriz.  
Çizelge 2. Toprak örneklerine ait bazı kimyasal analiz sonuçları 

 

Profil No Açıklama pH EC (ms/cm) Kireç (%) 
 Organik Madde (% 

) 
1 Yanmış 7,51 0,27 2,05 3,60 
2 Yanmış 7,41 0,22 1,89 3,90 
3 Yanmış 7,57 0,27 1,85 4,20 
4 Yanmış 7,48 0,36 1,61 3,60 

Ortalama Yanmış 7,49 0,28 1,60 3,83 
5 Yanmamış 7,73 0,43 1,41 5,00 
6 Yanmamış 7,65 0,36 1,53 4,70 
7 Yanmamış 7,64 0,36 1,69 5,30 
8 Yanmamış 7,65 0,32 1,38 4,80 

Ortalama Yanmamış 7,67 0,36 1,50 4,95 

 

Şengönül (1986), maki ile kaplı kumlu balçık tekstüründeki topraklarda yangın öncesi ortalama 

%5,41 olan organik madde miktarında yangın sonrası %12 civarında bir azalma olduğunu, 

yangın öncesi ve sonrası koşullar için karşılaştırılan pH değerlerinde önemli bir değişimin 

görülmediğini, yanmadan en fazla etkilenen toprak özelliğinin elektriksel iletkenlik olduğunu 

tespit etmiştir. 

 

Orman yangınları, toprağın fiziksel özellikleri üzerinde çok yönlü faydaları olan organik 

maddenin ve dolayısı ile ölü örtünün önemli bir kısmını alıp götürmektedir. Günay (1986)‟a 

atfen Küçük (2006), bu şekilde toprak ölü örtüsünün %50 den fazlasının kaybedildiğini ifade 

etmektedir. 

 

Çamalan Ağaçlandırma Uygulama Projesi sahasından yanmış ve yanmamış alandan alınan 

toprak örneklerine ait kimi fiziksel analiz sonuçları da Çizelge 3‟de verilmiştir.  

 
Çizelge 3. Toprak örneklerine ait bazı fiziksel analiz sonuçları 

 

 
Profil No Açıklama 

Kum 
 % 

Kil  
% 

Toz 
% 

Faydalanılabilir 

Su Kapasitesi 

(%) 
1 Yanmış 35,30 31,70 33,00 11,18 
2 Yanmış 42,70 26,80 30,50 10,68 
3 Yanmış 38,00 24,80 37,20 11,46 
4 Yanmış 39,70 28,50 31,80 11,06 

Ortalama Yanmış 38,92 27,95 33,13 11,09 
5 Yanmamış 41,50 30,30 28,20 11,13 
6 Yanmamış 37,80 35,00 27,20 11,27 
7 Yanmamış 35,50 29,50 35,00 12,97 
8 Yanmamış 38,10 29,20 32,70 12,94 

Ortalama Yanmamış 38,22 31,00 30,77 12,07 

 

Yanmamış sahada % kum 35,50-41,50; % kil 29,20-35,00; % toz 27,20-35,00; FSK %11,13-

12,97 arasındadır. Yanmış sahada ise; % kum 35,30-42,70; % kil 24,80-31,70; % toz 30,50-

37,20; FSK %10,68-11,46 değerleri arasında olup, yanmamış sahanın yanmış sahaya göre FSK 
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ve % kil değerleri yüksek, % kum ve % toz değerleri düşük bulunmuştur.  Bu sonuç yangın 

sonrası faydalanılabilir su kapasitesinde ve kil miktarlarında düşüş olduğunu göstermektedir. 

Uslu (1969), bir çalışmasında yangına maruz kalmamış Ladin ormanı topraklarında su 

kapasitesinin % 46,4 oranında, buna mukabil yanmış Ladin ormanı topraklarında su 

kapasitesinin % 34,6 olduğunu bildirmiştir. Küçük (2006), yangından sonra topraktaki su tutma 

kapasitesinin düştüğünü belirtmiştir. Bilmiş (2010), ortalama kum miktarlarının yangın alanında, 

kontrol alanına göre yüksek, kil miktarları, pH değerleri ve organik madde miktarının ise yangın 

alanında, kontrol alanına göre düşük olduğunu tespit etmiştir. 

 

Yanmış ve yanmamış sahadan alınan toprak örneklerinin analiz sonuçları, bu alanda orman 

yangınının sadece toprak üstü biokütleye değil aynı zamanda toprağa etkileri olduğunu 

göstermektedir. Toprak organik maddesi, kil miktarı ve faydalanılabilir su kapasitesindeki düşüş; 

bitki beslenmesinde çok etken olan bu parametrelerin miktarında azalmaya yol açmakta, ayrıca 

toprak kalitesini olumsuz etkilemektedir.  

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Tarsus-Taşobası mevkiinde 2009 yılında çıkan orman yangını ile 77,6 ha 8 yaşlı kızılçam ve 

fıstıkçamı ağaçlandırma sahası yanmıştır. Sahanın yanında bulunan belediye çöp depolama 

alanlarından çıkan yangının zararı maddi olarak yaklaşık 450.000 TL‟dir. Yaşanan orman 

yangınına rağmen Belediye halen çöp depolama alanı çevresinde herhangi bir önlem almamıştır. 

Ülkemizdeki büyük orman yangınlarının % 12,87‟si çöplük  yakılması ve dikkatsizlik nedeniyle 

ormana yakın bölgelerde çıkmış olup (Akkaş ve ark., 2008), bu oran küçümsenmeyecek bir 

miktardır. Bu nedenle çöp kaynaklı orman yangınlarının önüne geçebilmek için düzensiz çöp 

alanları bir an önce rehabilite edilmeli, çöplerin toplanması, taşınması ve bertarafı konusundaki 

bilimsel ve akılcı yatırımlara hız verilmelidir. 

 

Yangın çıkma riski bulunan çöplüklerde ilgili belediyelerce tedbirler alınmalı, çöp alanlarının 

etrafı dozer veya greyderle çevrilip şeritler açılmalı, kritik günlerde bu alanlarda belediye 

tarafından arazöz bulundurulmalıdır. Belediyeler yangın esnasında Orman İdaresinin iş makinesi 

ve arazöz taleplerini karşılamalıdır. 

 

Orman yangınları toprak üstü biokütleye zarar vermekle kalmayıp toprağın kimi özellikleri 

üzerinde de etkili olmaktadır. Yanmış ve yanmamış alandan alınan toprak örneklerinde yapılan 

kimyasal ve fiziksel analiz sonuçlarına göre; yanmış sahanın pH, tuz, organik madde, FSK ve kil 

değerleri yanmamış sahaya göre düşük; kireç, kum ve toz değerleri yüksek bulunmuştur.  

 

2001 yılına kadar tamamen çıplak ve kayalık olan 77,6 hektarlık saha kızılçam ve fıstıkçamı ile 

ağaçlandırılmış, ciddi başarı sağlanmış fakat bir ihmal sonucu yanarak harcanan emek ve masraf 

boşa gitmiştir. Sahada bozulan ekolojik denge, yapılan ağaçlandırma faaliyetleri sonucu yeniden 

tesis edilmeye çalışılacaktır. Ancak çöp depolama alanında yeterli tedbir alınmadığı sürece tehdit 

aynı şekilde devam edecektir. 
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