
DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nde bugüne kadar gerçekleştirilen bilimsel 
çalışmalar;  “Teknik  Bültenler”,  “Çeşitli  Yayınlar”,  “Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Müdürlüğü (DOA) Dergisi Makaleleri” ve “Diğer Çalışmalar” başlıkları altında toplanmıştır.

Bu çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

1. TEKNİK BÜLTENLER

AVCIOĞLU,  E.,  GÜRSES,  M.K.,  GÜLBABA,  A.G.,  GENÇ,  A.,  ÖZKURT,  N.  ve 
ÖZKURT, A.,  1994:  Türkiye’de  Okaliptüslerin  Yetişebileceği  Bölgelerde  Tür  ve  Orijin 
Seçimi  Üzerine  Araştırmalar  (Eucalyptus  Species  and  Provenances  Trials  in  Turkey’s  
Suitable  Region). T.C.  Çevre  ve  Orman Bakanlığı,  Doğu Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Müdürlüğü, Teknik Bülten No: 1, Tarsus, 60 sayfa. 

Bu araştırma çalışması, TUR/82/003 numara ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 
FAO  ile  Türk  Hükümetinin  imzaladığı  anlaşma  çerçevesinde  gerçekleştirilmiştir.  Proje 
“Türkiye’de Hızlı Büyüyen, Geniş Yapraklı Orman Plantasyonları” ismi altında uygulamaya 
konmuştur. Birçok geniş yapraklı türler arasına okaliptüs türleri de dahil edilmiştir.  Ancak 
okaliptüs türlerinin diğer geniş yapraklı orman ağaçları ile aynı ekolojik koşullarda deneme 
sahalarına alınamaması nedeniyle söz konusu projenin bir alt projesi olarak uygulama gereği 
doğmuştur.  Bu çalışma,  Türkiye’de  daha önce uygulaması  yapılan  adaptasyon  denemeleri 
sonucunda seçilmiş okaliptüs tür ve orijinlerini içermektedir. Projenin fidanlık aşamasında, 
FAO tarafından temin edilen 10 okaliptüs türüne ait 34 orijinden fidan üretilmiştir. Fidanlık 
çalışmaları,  1985  ve  1986  yılları  olmak  üzere  iki  tekrarlı  yapılmıştır.  Buna  göre 
E. occidentalis, E. camaldulensis, E. gomphocephala ve E. grandis türlerinde tohum ekimleri 
Nisan ayının 20’ sinde başlatılmalıdır. E. globulus  ssp. globulus, Eglobulus ssp. bicostata, 
E. globulus ssp. maideni türlerinde ise en uygun tohum ekim zamanı 10-20 mayıs tarihleridir. 
E.  dalrympleana türünün  fidan  üretimi,  Tarsus-Karabucak  fidanlığının  iklim  ve  toprak 
koşullarında  istenen düzeyde  gerçekleştirilememiştir.  E.delegatensis ve  E.rubida  türlerinin 
tohumlarından ise her iki yılda da çimlenme elde edilememiştir.  Çalışmanın arazi deneme 
aşamasında,  potansiyel  alanları  karakterize  eden  Aydın,  Muğla,  Antalya,  Tarsus,  Adana 
yörelerinde değişik ekolojik koşullara sahip 6 deneme alanında çalışılmıştır. Projenin tatbik 
alanları, Türkiye’de okaliptüs odunu üretiminde potansiyel alanlar belirlenerek, bu ekolojik 
koşulları temsil edebilecek yerlerden seçilmiştir. Bölgesel bazda seçilen deneme alanlarında 
doğal  olarak  farklı  sonuçlar  alınmıştır.  Toprak  ve  iklim  faktörlerine  göre  üstün  gelişme 
gösteren tür ve orijinlerle  pilot ağaçlandırmalar kurulmalıdır.  Daha sonra bu ağaçlandırma 
sahaları  gen  kaynağı  olarak  korunup  buradan  seçilecek  üstün  fertlerden  klonal  okaliptüs 
ağaçlandırmalarına geçilmelidir.

This study was carried out within the frame of the TUR/82/003 a joint project of FAO and the 
Turkish Government. At the beginning, Eucalyptus species were one of the components of the 
project. Then, because of the different site requirement of Eucalyptus and other broadleaves 
species, Eucalyptus component was set up as a subproject. Species and provenances used in 
this study were chosen up, taking the results of an adaptation trial into consideration. At first, 
nursery stage was carried out for two years, then potential suitable experimental areas were 
determined.  As  expected,  the  sites  from  the  different  regions  were  fount  significantly 
different. Pilot plantations should be established with species and provenances showed good 
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performance. Those plantations could be assessed as gene resources for future purposes.

GÜRSES,  M.K.,  ÖZKURT,  A.  ve  ÖZKURT,  N.,  1996:  Okaliptüs  (E.  camaldulensis  
Dehn.)  İşletmeciliğinde Farklı Kesim Yöntemlerinin Sürgün Verimi Üzerine Etkileri ve  
Birim Zamanların Belirlenmesi (Effects of Various Cutting Methods and Time Study on 
the Coppice Shoot Production in E.camaldulensis Dehn. Plantation). T.C. Çevre ve Orman 
Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü.  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı 
Yayın No:18, DOA Yayın No: 3, Teknik Bülten No: 2, Tarsus, 31 sayfa.

Bu  araştırma  çalışması  1992–1994  yılları  arasında  Tarsus  Orman  İşletme  Müdürlüğü-
Karabucak Orman İşletme Şefliği meşcerelerinden seçilen deneme alanlarında yürütülmüştür. 
Deneme alanları kendi içlerinde rastlantı blokları deneme desenine göre kurulmuşlardır. Her 
bir deneme alanı 6 işlem üzerinden 4 bloklu olarak tesis edilmiştir. Deneme alanlarında kesim 
öncesinde  tüm  ağaçların  dip  çapı  ve  göğüs  çapları  ölçülmüş,  kesimler  sırasında  zaman 
ölçümleri yapılmıştır. Kesimi takip eden yıllarda da kütüklerdeki sürgün sayıları, sürgünlerin 
dağılımı ve kütüklerin yaşama yüzdeleri tespitleri yapılmıştır. Yapılan çalışmada Eucalyptus 
camaldulensis Dehn.  plantasyonlarında  birbirinden  farklı  6  kesim  yöntemi  denenmiş  ve 
bunların sürgün verimine, dağılımına ve yaşam yüzdelerine etkileri incelenmiş, kesimlere ait 
zamanlar  ölçülmüştür.  İnceleme  sonucunda  kesim  yöntemleri  arasında  sadece  ölçülen 
zamanlar yönünden istatistiksel anlamda farklılık ortaya çıkmıştır. Kabuk soyulması işlemi 
kesimin  uzamasına  neden  olan  en  büyük  faktördür.  Tek  aşamalı  (bir  defada  yapılan) 
kesimlerin  muhtemel  sakıncaları  düşünülerek  kesimlerin  iki  aşamalı  olarak  ve  kabuk 
soyulmadan yapılması en uygun kesim yöntemi olarak tespit edilmiştir.      

The study was performed at Tarsus-Karabucak Eucalyptus plantations in 1992-1994. The aim 
of the study was to determin the effects of six different cutting methods on getting coppices 
shoots and unit time and to find out the suitable cutting methods. Significant differences were 
found out  for  unit  times.  The  least  time  consuming  cutting  method  was  unbarked cutting 
method.  Treatment  in which the trees cutdown two steps was find out most proper cutting 
system.  

GÜRSES, M.K.,  GÜLBABA, A.G.,  AVCIOĞLU, E.,  ÖZKURT, N.,  TÜFEKÇİ, S.  ve 
ÖZKURT,  A.,  1997:  Doğu  Akdeniz  ve  Güneydoğu  Anadolu  Bölgeleri  Oryantasyon 
Populetumları Sonuçları (The Results of Orientation Populetas Established in the Eastern  
Mediterranean and South Eastern Anatolia Regions). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:36, DOA 
Yayın No: 5, Teknik Bülten No:3, Tarsus, 18 sayfa.

Bu  çalışmada,  Doğu  Akdeniz  ve  Güneydoğu  Anadolu  Bölgelerindeki  farklı  yetişme 
ortamlarına  en  iyi  uyumu  sağlayarak,  kurulacak  mukayese  populetumlarına  girecek  P.x 
euramerican ve  Populus  deltoides Bartr.  klonlarının  seçilmesi  amaçlanmıştır.  Deneme 
alanları Adana-Ceyhan, Kahramanmaraş-Afşin ve Şanlıurfa-Merkez yörelerinden seçilmiştir. 
Denemeler rastlantı blokları deneme desenine göre düzenlenmişler ve iki yinelemeli olarak 
kurulmuşlardır.  Varyans  analizi  ve  Duncan  testi  ile  yapılan  değerlendirmeler  sonucunda, 
yöreler  itibariyle,  kurulacak  mukayese  populetumlarına  girmesi  gereken  klonlar 
belirlenmiştir.  Adana-Ceyhan  deneme  alanından,  o  bölgede  kurulacak  mukayese 
populetumuna intikal  ettirilecek klonlar  şunlardır:  I-214,  LUX(69/55),  PE.4-71,  BELLINI, 
PE.3-71,  10/62,  OSTIA,  CB.7,  R.89,  PE.19-66.  Kahramanmaraş-Afşin  için  bu  yörede 
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kurulacak  mukayese  populetumuna  bu  çalışmadan  intikal  ettirilmesi  gereken  klonlar 
şunlardır:  565/240,  10/62, CIMA, LUISA AVANZO, BL. COSTANZO, I-214,  BELLINI, 
GUARDI.  Şanlıurfa-Merkez  deneme  alanında  yapılan  değerlendirmelere  göre,  mukayese 
populetumuna  girebilecek  klonlar:  OSTIA,  CIMA,  BL.  COSTANZO,  114/69,  CB.7, 
LONGHI, 39/61, ECO-28. I-214 klonu başarılı olamamasına rağmen kontrol amacıyla; 45/51 
klonu da yaşama yüzdesinde gösterdiği üstün performans nedeniyle mukayese populetumuna 
dahil edilmesi önerilmiştir.  

The aim of the study was to find out better adapted and showing good growth performances 
of  P. x euramerican and  Populus deltoides Bartr. clones that would be used in comparison 
populetas that would be establish in the Eastern Mediterranean and South Eastern Anatolia 
Region of Turkey. The trial sites were selected from Adana-Ceyhan, Kahramanmaraş-Afşin 
and Şanlıurfa-Merkez locations. Randomised block design having two replications was used 
in the trials. Variance analysis showed that there are big differences between clones. Clones 
that should be used in comparison populetas were determined for each location according to 
their growth performance.

GÜRSES, M.K.,  AVCIOĞLU, E.,  GÜLBABA, A.G.,  ÖZKURT, N. ve ÖZKURT, A., 
1998: Kâğıt Hamuru Üretimine Uygun Okaliptüs Tür ve Orijinlerinin Seçimi (Selection of 
Eucalyptus Species and Provenances for Pulp Production). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:81, 
DOA Yayın No: 8, Teknik Bülten No: 4, Tarsus, 40 sayfa.

Kâğıt Hamuru Üretimine Uygun Okaliptüs Tür ve Orijinlerinin Seçimi” başlıklı bu çalışma, 1 
Ocak 1989 tarihinde yürürlüğe giren ve The Wiggins Teape Group Limited ile Orman Genel 
Müdürlüğü’nün ortak projesi  olan,  WT-OGM TUR/88/001 sayılı,  “Kâğıt  Hamuru Üretimi 
için  Müşterek  Okaliptüs  Araştırma  Projesi”nin  sonuçlarını  içermektedir.  Çalışmada  üç 
okaliptüs türüne ait ondört orijin ve bir okaliptüs melezi kullanılmıştır. Arazi denemeleri için 
dördü Doğu Akdeniz, ikisi de Batı Akdeniz Bölgesinde olmak üzere toplam altı deneme alanı 
kurulmuştur.  Deneme alanlarından altıncı  yaş  sonunda alınan odun örneklerinin analizleri, 
Fransa’nın  Grenoble  kentinde  bulunan  Centre  Technique  Du  Papier’de  yaptırılmıştır. 
Türkiye’de kâğıt hamuru ve kâğıt üretimi için uluslararası rekabete haiz okaliptüs türlerini ve 
orijinlerini bulabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Deneme alanlarından 6. yaş sonunda elde 
edilen veriler  değerlendirilerek  tür  ve orijinlerin,  boy, çap,  yaşama yüzdesi  ve hektardaki 
göğüs yüzeyi yönünden gelişmeleri incelenmiştir. Başarılı gelişme gösteren tür ve orijinlerin 
odun örneklerinin analizleri, Türkiye’de yetiştirilen E. camaldulensis Dehn. ve E. grandis W. 
Hill ex Maiden türlerinin kâğıt hamuru üretiminde kullanılabileceğini göstermiştir.

The study was carried out with the aim of finding out internationally competitive eucalyptus 
species  and  provenances  for  pulp  and  paper  production  in  Turkey.  Six  trial  sites  were 
established for field tests in the Mediterranean Region of Turkey. Growing performances of 
the species and provenances in height, diameter, survival and basal area were calculated using 
the data obtained from the trial sites at the end of the six years of age. The results of the 
technological analysis of wood samples taken from the successful species and provenances 
showed that  E.  camaldulensis Dehn. and  E.  grandis  W. Hill ex Maiden growing in Turkey 
were suitable for pulp and paper production.
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GÜLBABA, A.G. ve ÖZKURT, N., 1998:  Bolkar Dağları Doğal Kızılçam (Pinus brutia  
Ten.)  Populasyonlarının İzoenzim Çeşitliliği  (Isoenzyme Diversity In Turkish Red Pine  
(Pinus brutia  Ten.)  Populations Sampled From The Bolkar Mountains). T.C.  Çevre ve 
Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman 
Bakanlığı Yayın No:82, DOA Yayın No: 9, Teknik Bülten No:5, Tarsus, 27 sayfa.

Küresel  Çevre  Fonu  (Global  Environmental  Fund  -  GEF)  adına  hareket  eden  Dünya 
Bankasının maddi katkıları ile yurdumuzda yürütülmekte olan “Bitki Genetik Çeşitliliğinin 
Yerinde  Korunması  (TU-28632)” projesi  kapsamında  Bolkar  dağları  pilot  uygulama alanı 
seçilmiştir.  Bolklar  dağlarında  bulunan  doğal  kızılçamlar  (Pinus  brutia  Ten.),  yerinde 
korunması  (in  situ)  amacıyla  hedef  tür’lerden  biri  olarak  belirlenmiştir.  Bu türün genetik 
yapıları  izoenzim  analizleri  yöntemiyle  belirlenerek  Gen  Koruma  ve  Yönetim  Alanları 
(GEKYA)  tespitinde  rehber  olarak  kullanılmıştır.  Bu  çalışma  ile  bu  hedef  türün  genetik 
yapısını  izoenzim  yöntemiyle  ortaya  çıkararak  Gen  Koruma  ve  Yönetim  Alanları 
(GEKYA)’nın  belirlenmesi  için  öneriler  geliştirmek  amaçlanmıştır.  Bolkar  dağlarından 
belirlenen  sekiz  populasyona  ait  312  bireyin  endospermleri  üzerinde  yapılan  izoenzim 
analizleri sonucuna göre; kızılçamların hayli yüksek oranda genetik çeşitliliğe sahip oldukları, 
genetik  çeşitliliğin  büyük  oranda  populasyon  içerisinde  olduğu  (%97.6)  tespit  edilmiştir. 
Bolkar dağları kızılçamlarında ortalama beklenen heterozigotluk oranı He = 0.216, polimorfik 
lokus  oranı  P  =  61.9  ve  allel  sayısı  A =  1.7  olarak  bulunmuştur.  Elde  edilen  bulguların 
değerlendirilmesi sonucu  Manastır, Bahçe  ve Karakoyak populasyonlarının GEKYA olarak 
ayrılması önerilmiştir. 

Turkish red pine (Pinus brutia  Ten.) has been selected as one of target species within the 
framework of “In Situ Conservation of Plant Genetic Diversity In Turkey” project. The aim of 
the study was to reveal genetic structure of Turkish red pine populations from the Bolkar 
Mountains  and  to  serve  as  an  initial  guide  in  designation  of  Gene  Management  Zones 
(GMZ’s) open – polinated seeds (megagametophytes)  collected from 312 parent trees from 
eight populations were assayed by starch gel electrophoresis.  The results revealed that higher 
proportion  of   the  genetic  variation  originated  from  the  differences  within  populations 
(97.6%).   Mean  estimated  expected  heterozygosty  (He)  was  0.216  Mean  percentage  of 
polimorphic locus (P) and mean number of allele per locus (A) were estimated 61.9 and 1.7 
respectively. The overall results suggested that  Manastır, Bahçe and Karakoyak populations 
should be designated as GMZ’s.

GÜRSES,  M.K.,  ÖZKURT,  A.  ve  GÜLBABA,  A.G.,  1998:  Bazı  Okaliptüs  Tür  ve 
Orijinlerinin  Değişik  Tuzluluk  Derecesindeki  Topraklarda  Gelişmelerinin  İncelenmesi  
(Investigation on Growing Performance of Some Eucalyptus Species and Provenances on  
Salty  Soil). T.C.  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman Bakanlığı  Yayın  No:93,  DOA Yayın  No:10,  Teknik Bülten 
No:6, Tarsus, 17 sayfa.

Bu çalışma, Akdeniz Bölgesindeki tuzlu toprakların değerlendirilmesinde okaliptüs türlerinin 
kullanılıp  kullanılamayacağını  belirlemek  amacıyla  gerçekleştirilmiştir.  Denemede 
Eucalyptus  camaldulensis Dehn.  türünün Karabucak  ve  7046 numaralı  Wiluna/Avustralya 
orijinleri  ile  Eucalyptus  grandis W.  Hill  ex  Maiden  türünün  16788/Zimbabwe  orijini 
kullanılmıştır. Araştırma dört farklı tuzluluk sınıfını (ECx25ºC’de: 0–2 [1], 2–4 [2], 4–8 [3], 
8+ [4] milimhos/cm) temsil eden dört alanda gerçekleştirilmiştir. Denemeler rastlantı blokları 
deneme desenine göre düzenlenmişler  ve üç yinelemeli  olarak kurulmuşlardır.  Beşinci yaş 
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sonunda tür ve orijin farkı gözetmeksizin tüm deneme alanında tuzluluk sınıfları  itibariyle 
yapılan değerlendirmelerde boy ve çap yönünden 1. tuzluluk sınıfı ilk sırada (10.86 m boy, 
12.20 cm çap), 4. tuzluluk sınıfı son sırada (7.82 m boy, 9.20 cm çap) yer almışlardır. Tüm 
deneme  alanında  tuzluluk  sınıfı  farkı  gözetmeksizin  yapılan  değerlendirmelerde  E. 
camaldulensis Karabucak orijini 10.58 m boy ve 12.50 cm çap değerleri ile ilk sırayı almıştır. 
Tek  tek  orijinler  için  yapılan  değerlendirmelerde  Karabucak  orijini  1.,  2.  ve  3.  tuzluluk 
sınıflarında  birbirine  yakın  boy  ve  çap  değerlerine  sahip  olmuştur.  Dördüncü  tuzluluk 
sınıfında ulaştığı 8.89 m boy ve 10.90 cm çap değerleri ise bu orijinin aynı aralık mesafe ve 
aynı yaşta 3. bonitet sınıfında ulaştığı değerlere yakındır.  E. camaldulensis 7046/Avustralya 
orijininin  4.  tuzluluk  sınıfında  ulaştığı  7.40  m boy ve  8.20  cm çap  değerleri  bu  orijinin 
tuzluluğa  Karabucak  orijininden  daha  hassas  olduğunu  göstermiştir.  E.  grandis 
16788/Zimbabwe orijini de 7.18 m boy ve 8.70 cm çap ile en düşük gelişmesini 4. tuzluluk 
sınıfında  yapmıştır.  Bu  sonuçlar,  E.  camaldulensis  (Karabucak)  ile  Çukurova  Bölgesinde 
elektriksel  geçirgenlik  değeri  8  milimhos/cm'ye  kadar  olan  orta  tuzlu  topraklarda,  tuzsuz 
topraklara (1. Bonitet) göre hiç kayıp olmaksızın; çok tuzlu topraklarda ise yaklaşık % 35 'lik 
bir ürün kaybı ile okaliptüs işletmeciliği yapılabileceğini göstermiştir. Ancak, daha güvenilir 
sonuçlar  elde  edebilmek  bakımından  deneme  alanlarının  korunmaları  mümkün  olduğu 
takdirde, 10. yıl sonunda bir değerlendirme daha yapılmasında yarar olacağı tespit edilmiştir.

The study was carried out with the aim of finding out whether eucalyptus species could be 
used in plantations on salty soil in the Mediterranean Region or not.  Karabucak (local race) 
and  Wiluna/Australia  (7046)  provenances  of  Eucalyptus  camaldulensis Dehn.  and 
16788/Zimbabwe provenance of  Eucalyptus grandis W. Hill  ex Maiden were used in the 
study.  Randomised block design was used in the experiment  on the soil  in four different 
salinity  classes.  The  results  show  that  E.  camaldulensis  (Karabucak)  can  be  used  in 
plantations on the salty soil of which electrical conductivity is up to 8 milimhos/cm without 
any loss in yield and on the high salty soil of which electrical conductivity is 8 milimhos/cm 
or more  with  35%  loss  in  yield  in  Çukurova  plain  or areas  having  similar  ecological 
condition.

BAŞER,  K.H.C.,  GÜLBABA,  A.G.,  AZCAN,  N.,  KARA,  M.,  KIRIMER,  N., 
KÜRKÇÜOĞLU, M.,  ÖZEK,  T.  ve  ÖZKURT,  N.,   1998:  Türkiye’de  Yetiştirilen  Bazı  
Okaliptüs  Türlerinin  Uçucu  Yağ  Verim  ve  Bileşimlerinin  ve  Üretim  Teknolojilerinin  
Belirlenmesi (Study of the Technology, Yield and Composition of Essential Oils from Some 
Eucalyptus  Species Grown  in  Turkey). Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü, 
Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 84, DOA Yayın No: 11, Teknik Bülten No: 7, Tarsus, 60 
sayfa.
  
Anadolu Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi ve Doğu Akdeniz 
Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğünce  gerçekleştirilen  proje  kapsamında  Tarsus'ta  kültür 
bitkisi  olarak  yetiştirilen  ve  kerestesinden  faydalanılan  bazı  eucalyptus türlerinin  yaprak 
uçucu  yağlarının  laboratuar  ve  pilot  ölçekte  elde  edilmesi  ve  bileşenlerinin  belirlenmesi 
konusunda çalışmalar  yapılmıştır.  Bu amaçla,  değişik dönemlere  ait  ince  dallı  yaprakların 
buhar distilasyonu ile yapılan çalışmalarda en çok uçucu yağ verimine  Eucalyptus globulus 
ssp. globulus'un  (% 2.7-4.1),  en  az  yağ  verimine de  E.  camaldulensis  (% 0.5-1.4)  ve  E. 
grandis’in (% 0.4-1.3) sahip olduğu tespit edilmiştir. Uçucu yağların kimyasal analizleri gaz 
kromatografisi  (GC)  ve  gaz  kromatografisi/kütle  spektrometrisi  (GC/MS)  ile  yapılmış  ve 
uçucu yağların fiziksel özellikleri belirlenmiştir. 1,8-sineol içeriği E. globulus alt türlerinde % 
(61.0-79.3) arasında değişmekte olup en yüksek değere % 79.3 bicostata alt türünün yağında 
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rastlanmıştır. Öte yandan, 1,8-sineol yüzdesi  E. grandis ve E. camaldulensis’te standartların 
% 70 hayli altında olup, E. grandis için en yüksek % 31.2, E. camaldulensis için en yüksek % 
55.7 olarak bulunmuştur.

This  study was  carried  out  jointly  by Medicinal  and Aromatic  Plant  and  Drug  Research 
Center (TBAM) and Eastern Mediterranean Forestry Research Institute (DOA).  The aim was 
to determine the essential oil yields and chemical compositions of some Eucalyptus species 
grown in Turkey using both laboratory scale water distilation and pilot scale steam distillation 
techniques. E.  globulus  ssp.  globulus gave  the  highest  oil  yield  (2.7-4.1  %),  while  E. 
camaldulensis (0.5-1.4 %) and E. grandis (0.4-1.3 %) both gave the lowest yields in leaf oils 
(in  pilot  scale).  The  analyses  were  made  by  GC  and  GC/MS.  Chemical  and  physical 
characteristics of the oils were determined. Percentage content of 1,8-cineole in the leaf oils 
of E. globulus subspecies ranged between (61.0-79.3) %, the best being in the oil of subsp.  
bicostata 79.3 %. On the other hand, the lowest 1,8-cineole contents were found in the leaf 
oils  of  E.  grandis 31.2 % and  E.  camaldulensis 55.7 %.  These  values are  far  below the 
accepted 1,8-cineole content in Eucalyptus oils 70 %.

ÖZKURT, N., GÜLBABA, A.G., ÖZKURT, A. ve TÜFEKÇİ, S., 1998.  Okaliptüslerde  
(E.camaldulensis ve  E.grandis)  Fenoloji  Araştırmaları  (Phenological  Observations  on 
Eucalyptus  camaldulensis and Eucalptus grandis). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:95, DOA 
Yayın No:12, Teknik Bülten No:8, Tarsus, 46 sayfa.

Tarsus - Karabucak ormanında yetiştirilen E. camaldulensis Dehn. ve E. grandis W. Hill ex 
Maiden  türlerinin  ıslah  ve  genetik  çalışmalarında,  fidanlık  ve  ağaçlandırmalarında,  tıpta 
alerjik  hastalıkların  teşhis  ve  tedavisinde,  balcılıkta  okaliptüs  balı  üretiminin  verim  ve 
kalitesini  artırmada  vs.  kullanılabilecek  bilgiler  elde  edilmesi  amacıyla  bu  çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada,  E. camaldulensis  ve  E. grandis türlerinin değişik yaşlardaki 
bireyleri  tesadüfî olarak seçilerek, beş yıl  içerisinde göstermiş oldukları fenolojik olayların 
oluşum zamanları ve süresi gözlenmiştir. Buna göre, her iki türde de yılın 167. günü oluşmaya 
başlayan çiçek tomurcuk taslakları,  E. grandis’de hızla çiçek tomurcuklarına gelişerek aynı 
yılın 264. günü çiçeklenirken,  E. camaldulensis’de ertesi yılın 149. günü çiçeklenmişlerdir. 
Bununla beraber, gözlemi yapılan E. grandis bireylerinin hiçbirisinin çiçeklenme zamanında 
olağan dışı bir sapma görülmezken, bazı  E. camaldulensis  bireylerinde (% 4) görülmüştür. 
Oluşan  kapsül  şeklindeki  meyve  teşekkülleri,  E.  camaldulensis’de  çiçeklendiği  yılın  249. 
günü,  E.  grandis’de  ertesi  yılın  100.  günü  olgunlaşmışlardır.  Çiçeklenme  başlangıcından 
kapsüllerin olgunlaşmasına kadarki süre içerisindeki günlük sıcaklık ortalamalarının toplamı 
E. camaldulensis’de 2587 oC, E. grandis’de 2427 oC olarak hesaplanmıştır.

In this study, the aim was to do some phenological observation on E. camaldulensis and E. 
grandis grown in Tarsus – Karabucak Forest in order to obtain some basic information to use 
for breeding, hybrizidation studies, nursery and aforestation, medicine, apiculture and other 
purposes. In this study, different stages of ages of trees were selected randomly and observed 
phenological  events  date  and  periods  for  five  years.  Flower  buds  flowered  149th day  of 
subsequent year on E. camaldulensis while 264th day of same year on E. grandis in spite of 
inflorescence  buds were  occured 167th day  of  year  both  of  them.  Abnormal  deviation  of 
flowering times were seen on a few E. camaldulensis (4 %) while none of E. grandis trees. 
Mature fruits were observed 249th day of flowering year on E. camaldulensis while 100th day 
of subsequent year on E. grandis trees. Mean daily total temperature for E. camaldulensis and 
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E. grandis from the begining of flowering to ripening of capsules were determined as 2587 oC 
and 2427 oC, respectively.

GÜRSES, M.K., ÖZKURT, A., EYLEN, M. ve ÖZKURT, N., 1999: Okaliptüste Sulama 
Denemesi  (The  Irrigation  Trial  on  Eucalyptus  camaldulensis). T.C.  Çevre  ve  Orman 
Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı 
Yayın No:104, DOA Yayın No:13, Teknik Bülten No:9, Tarsus, 23 sayfa.

Okaliptüs  yetiştiriciliği  Çukurova  bölgesinde  yoğun  bir  şekilde  yapılmaktadır  ve  sulama 
yapma oranı yüzde 97,4’dür. Çalışmada (1992–1996) E. camaldulensis türünün sulama suyu 
ihtiyacını belirlemek amacıyla 5 ayrı  sulama işlemi (S0, S1, S2, S3, S4) uygulanarak elde 
edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Okaliptüsün sulama programı konusunda bölgede bilimsel 
çalışmaların  yapılmamış  olması  nedeniyle  bir  proje  olarak  ele  alınmıştır.  Çalışmada 
Eucalyptus camaldulensis için 5 ayrı sulama işlemi uygulanarak en optimum sulama programı 
ve miktarının bulunması hedeflenmiştir. Proje 1992 yılında başlamış 1996 yılında bitirilmiştir. 
Çalışmada kullanılan işlemler S0 - susuz parsel, diğerleri (S1, S2, S3, S4) sırasıyla elverişli 
nemin  %  15’i,  %  30’u,  %  45’i  ve  %  60’ı  kaldığında  sulama  yapılarak  tarla  kapasitesi 
seviyesine  ulaştırmadır.  Sulamada 0–120 cm derinlikteki  kullanılabilir  nem düzeyleri  esas 
alınmıştır.  Sulamalar  yağışlarda  dikkate  alınarak  1  Nisan  –  15  Ekim  tarihleri  arasında 
yapılmıştır. Çalışma Tesadüf Blokları deneme desenine göre kurulmuş ve 4 yinelemeli olarak 
yürütülmüştür.  Çalışmada  E. camaldulensis türünün  aylık  ve  mevsimlik  su  tüketimleri 
hesaplanmıştır. En fazla mevsimlik su tüketimi en fazla suyun verildiği S3 işleminde meydana 
gelmektedir.  Maksimum  su  tüketimleri  Temmuz,  Ağustos  ve  Eylül  aylarında  meydana 
gelmektedir. Su tüketimi ilk yıllarda az, bitkinin transprasyon yeteneğine bağlı olarak sonraki 
yıllarda artmaktadır.  Yapılan analiz sonucunda işlemler  arasında boylar  yönünden bir  fark 
çıkmamış fakat çaplar ve tek ağaç hacimleri yönünden farklılık çıkmıştır. Sulama yapılmayan 
parsel en az çap ve hacim gelişmesi yapmıştır. Sulanan parseller arasında istatistikî anlamda 
farklılığa rastlanamamıştır. Bu nedenle en ekonomik olan sulama işlemi tercih edilmelidir. Bu 
da en az sulama tekrarı ve en az sulama suyu ile S1 işlemidir. Çalışmamızda E. camaldulensis 
parsellerine S1 işlemi için 1992–1996 yılları arasında sırasıyla 232 mm, 359 mm, 1055 mm, 
1140  mm,  1243  mm  su  verilmiştir.  Farklı  yağış  rejimi  ve  toprak  yapısına  sahip  olan 
bölgelerde  yağışların  da  hesaplamalara  katılarak  su  miktarlarında  değişiklik  yapılması 
gerekmektedir.

Eucalyptus growing have been done widespreadly in Çukurova region and the percentage of 
irrigation is 97.4 %. In this study (1992–1996) 5 different irrigation treatment were applied at 
the  E. camaldulensis plots to determination of the water needs.  For this reason, available 
relative  humidity  were  taken  as  a  base  which  was  found  0–120  cm.  Irrigations  applied 
between the April-1 and October 15 also during this period rainfall was taken in to account. 
As a result, the S1 treatment (irrigation was applied when remain available relative humidity 
was 15%) provided sufficient growth.

GÜRSES, M.K., TÜFEKÇİ, S., GÜLBABA, A.G., ÖZKURT, N. ve ÖZKURT, A. 1999: 
Akdeniz Bölgesi Mukayese Populetumları Sonuçları (The Results of Comparison Populeta  
Established in the Mediterranean Region). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı  Yayın No:111, DOA Yayın 
No:14, Teknik Bülten No: 10, Tarsus, 16  sayfa
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Kavak gibi hızlı gelişen türlerle endüstriyel ağaçlandırmalar yapmak bir yatırımı gerektirir. 
Bu yatırımın  boşa  gitmemesi  ve  beklenen yararın  sağlanabilmesi  için,  araştırmalarla  daha 
önce gerekli bilgiler üretilmiş olmalıdır. Bu bilgilerin üretilebilmesi için her şeyden önce iyi 
bir ıslah stratejisinin olması gerekir. Islah stratejisi gereğince değişik yetişme ortamlarında 
klonal  denemeler  (populetumlar)  ve  bu  arada  oryantasyon  (gözlem)  populetumları 
kurulmalıdır. Bu çalışmada, Doğu Akdeniz Bölgesindeki değişik yetişme ortamlarında kavak 
yetiştiricilerinin  yatırımlarını  en  karlı  şekilde  değerlendirebilmelerine  olanak  sağlayacak 
kavak  tip  ve  klonlarının  seçilmesi  amaçlanmıştır.  Deneme  alanları  Adana-Ceyhan  ve 
Kahramanmaraş-Afşin yörelerinde seçilmiştir. Denemeler rastlantı blokları deneme desenine 
göre düzenlenmiş ve üç yinelemeli olarak kurulmuşlardır. Verilerle yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, klonlar arasında farklılıklar oluşmuştur. Öncelikle kurulacak pilot ağaçlandırmalar 
için önerilen şu klonlar önerilmiştir: Adana-Ceyhan için; 45/51, 72/58, 709, I-214 ve ECO-28, 
K.Maraş-Afşin için; 709, ECO-28, 39-61, I-214 ve 77/51. 

The aim of the study was to find out Poplar clones that would be supply the best investment 
of populus producers in different site in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. The 
trial  sites  were  selected  from  Adana-Ceyhan  and  Kahramanmaraş-Afşin  locations. 
Randomised block design having three replications was used in the trials. Variance analysis 
showed that there were big differences between clones. Firstly when the plot plantations are 
established, clones that were proposed to use in plantations are as follows: for Adana-Ceyhan; 
45/51, 72/58, 709, I-214 and ECO-28, for Kahramanmaraş-Afşin; 709, ECO-28, 39-61, I-214 
and 77/51.

GÜRSES, M.K., ÖZKURT, N., GÜLBABA, A.G. ve TÜFEKÇİ, S., 1999: Doğu Akdeniz 
ve  Güneydoğu Anadolu Bölgesi  Salisetumları  Kuruluş Projesi  (The Project  of Saliseta  
Established in The Eastern Mediterranean and Southeastern Anatolia Regions). T.C. Çevre 
ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman 
Bakanlığı Yayın No:112, DOA Yayın No:15, Teknik Bülten No: 11, Tarsus, 25 sayfa.

Bu  çalışmada  deneme  alanları,  Adana-Ceyhan,  Kahramanmaraş-Afşin,  Şanlıurfa-Merkez, 
Şanlıurfa-Harran ve İçel-Tarsus (Karabucak Ormanı) yörelerinden seçilmiştir. Adana-Ceyhan 
deneme  alanında,  sekizinci  yaş  sonunda,  62/12  klonu  boy,  çap  ve  göğüs  yüzeyi 
değerlendirmelerinde sırasıyla 11.34 m, 18.41 cm ve 17.66 m2/ha’lık değerlerle birinci sırada 
yer almıştır. Bu klonu, yine sırasıyla 10.80 m, 18.13 cm ve 15.71 m2/ha’lık değerlere sahip 
84/8 klonu takip etmiştir. Kahramanmaraş-Afşin deneme alanında, sekizinci yaş sonunda, en 
başarılı  gelişmeyi,  17.40 m boy,  22.48 cm çap ve 24.18 m2/ha göğüs yüzeyi  değerleri  ile 
84/27 klonu yapmıştır. Bu klonu, 12.77 m boy büyümesine rağmen, 22.30 cm çap ile ikinci 
durumda olan ve  24.64 m2/ha  göğüs  yüzeyine  sahip  87/2  klonu takip  etmiştir.  Şanlıurfa-
Merkez  ve  Şanlıurfa-Harran  yörelerindeki  denemelerde  kullanılan  klonların  içerisinde,  bu 
yörelere uyum sağlayamayanların miktarının fazla olmasından ve kalanlardan en iyi gelişmeyi 
gösterenlerin o yöre şartlarına uyum sağlayan klonlar olduklarını belirtmek için daha fazla 
beklemeye  gerek  duyulmamıştır.  Bu  nedenle,  1995  yılındaki  ölçü  ve  gözlemler  yeterli 
bulunarak  sonraki  yıllarda  ölçü  ve  gözlem  yapılmamasına  karar  verilmiştir.  Buna  göre, 
Şanlıurfa deneme alanında, boy ve çapta ikinci, yaşama yüzdesinde üçüncü sırada olmasına 
rağmen, göğüs yüzeyinde 6.12 m2/ha ile en iyi gelişme gösteren 86/9 klonu olmuştur. Harran 
deneme  alanında  ise  86/9  klonu,  bütün  değerlendirmelerde  ilk  sırada  yer  alarak  göğüs 
yüzeyinde 2.87 m2/ha değeri ile en iyi gelişmeyi göstermiştir. Bu deneme alanında 1.35 m2/ha 
ile  ikinci  sırada  yer  alan  86/5  klonunun,  Ş.urfa-Merkez  deneme  alanında  4.69  m2/ha  ile 
dördüncü sırayı alması önemlidir. Çünkü Merkez deneme alanında göğüs yüzeyinde ikinci ve 
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üçüncü  sırada  olan  87/10  ve  87/6  klonları  Harran  deneme  alanında  yaşayamamışlardır. 
Bununla beraber, GAP bölgesinin diğer kesimlerinde de söğüt klonları ile ilgili araştırmalar 
yapılmalı, klon çeşitliliği artırılmalı, 86/9 ve 86/5 klonları ile yeni seçilen söğüt klonlarının 
mukayese edildiği deneme alanları kurulmalıdır. Tarsus-Karabucak deneme alanında, göğüs 
yüzeyinde en iyi gelişmeyi gösteren klonlar, sırasıyla 12.88 m2/ha ve 12.87 m2/ha değerlerini 
alan 62/12 ve 84/8 klonları olmuştur. Bu çalışma sonucuna göre, Doğu Akdeniz Bölgesinin 
kıyı kesimlerini temsil eden alanlarda tesis edilecek plantasyonlarda 62/12 ve 84/8 klonları, 
Kahramanmaraş-Afşin gibi daha yüksek rakımlarda 84/27 ve 87/2 klonları, Harran Ovasında 
ise  86/9  ve  86/5  klonları  kullanılmalıdır.  Ayrıca  klon  seçimlerine  devam  edilmeli,  bu 
çalışmada  üstün  başarı  gösteren  klonlar  da  dahil  edilerek  yeni  kurulacak  klon  mukayese 
denemelerinde test edilmelidirler.    

The aim of the study was to find out better adapted Salix clones to ecological conditions and 
showing good performances and being good characteristics genetically. They would be used 
in comparison saliseta that would be establish in the Eastern Mediterranean and South Eastern 
Anatolia Region of Turkey and to transfer the result of this research to the practical studies. 
The trial  sites were selected from Adana-Ceyhan (Forest Nursery),  Kahramanmaraş-Afşin, 
Şanlıurfa-Merkez, Şanlıurfa-Harran ve İçel-Tarsus (Karabucak Forest) locations. Randomised 
block design having two replications was used in the trials. Variance analysis showed that 
there are big differences between clones. Clones that should be used in comparison saliseta 
were determined for each location according to their growth performance.  

GÜLBABA, A.G. ve ÖZKURT, N., 2001: Bolkar Dağları Doğal  Kızılçamlarında Genetik  
Çeşitlilik  ve  Gen  Koruma  ve  Yönetim  Alanlarının  Belirlenmesi  (Genetic  Diversity  in  
Natural  Turkish  Red  Pine  (Pinus  brutia  Ten).  Populations  Sampled  From the  Bolkar  
Mountains and Designation of Gene Management Zones). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:143, 
DOA Yayın No:18, Teknik Bülten No:12, Tarsus, 38 sayfa.

Bolkar  dağları  Dünya  Bankasınca  desteklenen  “Bitki  Genetik  Çeşitliliğinin  Yerinde 
Korunması (TU-28632)” projesi kapsamında pilot uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Bu 
proje kapsamında gen kaynaklarının yerinde korunması amacıyla kızılçam (Pinus brutia Ten.) 
hedef  tür  olarak  seçilmiştir.  Bu  çalışma  ile  fidan  karakterlerini  kullanarak  Bolkarlardan 
örneklenen kızılçam populasyonlarının (i) genetik yapılarını belirlemek, (ii) populasyonlara 
ait  genetik  parametreleri  tahmin  ederek  populasyonlar  arası  ve  populasyon  içi  genetik 
çeşitliliğin boyutlarını ortaya koymak ve (iii) bu sonuçları değerlendirerek bu populasyonlar 
içerisinde belirlenecek GEKYA’ların tespitinde önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.  Bolkar 
dağlarında  belirlenen  sekiz  populasyona  ait  312  aileden  toplanan  tohumlarla  fidan 
yetiştirilerek  iki  yıl  boyunca  gözlemler  yapılmıştır.  Bu populasyonlara  ait  onbeş  karakter 
analiz  edilmiştir.  Fidanlık  deneme düzeni  üç bloklu,  sıra  parselli  tesadüf  blokları  deneme 
desenidir. Populasyonlar arası ve populasyonlar içi aileler arası farklılıkları hesaplamak için 
varyans  analizleri  yapılmıştır.  Populasyonların  ve  farklı  birimlerle  belirtilen  karakterlerin 
genetik ve fenotipik çeşitlilik seviyelerini belirlemek ve karşılaştırmak için genetik (% CVg) 
ve fenotipik (% CVf) varyasyon katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan varyans analizi sonucuna 
göre;  Bolkar  dağlarında  örneklenen  kızılçam  populasyonlarında,  populasyonlar  arası  ve 
populasyon  içi  aileler  arasında  gözlenen  karakterlerin  çoğunluğunda  önemli  düzeyde 
farklılıklar belirlenmiştir. Çalışılan bütün karakterlerde, populasyon içi aileler arası varyans 
bileşenleri  populasyonlar  arası  varyans  bileşenlerine  göre  daha  yüksek  bulunmuştur.  Bu 
sonuca  göre,  kızılçam  populasyonlarında  genetik  çeşitliliğin  çoğunluğu,  populasyonlar 
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arasında değil  populasyon içi  aileler arasındadır.  Genetik ve fenotipik çeşitlilik  seviyeleri, 
ilgili  karakter  için  populasyonlar  arasında  önemli  oranda  farklılıklar  göstermektedir.  Üç 
populasyonda,  Gen  Koruma  ve  Yönetim  Alanı  (GEKYA)  seçilmesi  güvenlik  açısından 
yerinde olacaktır. GEKYA’ların belirlenmesinde ideal olarak, mümkün olduğu kadar yüksek 
gen  çeşitliliğini  yakalayabilmek  için,  seçilecek  populasyonların  kendi  içerisinde  yüksek 
oranda  genetik  çeşitliliğe  sahip,  fakat  aynı  zamanda  diğer  populasyonların  her  birinden 
genetik  olarak  farklılaşmış  olmaları  arzu  edilir.  En  yüksek  (1440  m)  populasyon  olması 
nedeniyle  birinci  GEKYA olarak Manastır  populasyonun seçilmesi  uygun olacaktır.  İkinci 
GEKYA’nın  sekiz  populasyon  içerisinde  en  yüksek  genetik  (CVg=10.89)  ve  fenotipik 
(CVf=8.38) çeşitlilik katsayısına sahip olması, merkezi ve en büyük alana sahip populasyon 
olması nedenleriyle Bahçe populasyonu içerisinde seçilmesi yerinde olacaktır. Geriye kalan 
beş  populasyona  ait  sonuçlar  incelendiğinde  üçüncü  GEKYA  olarak  Karakoyak 
populasyonunun seçilmesi uygun olacaktır.

Turkish red pine (Pinus brutia  Ten.) has been selected as one of target species within the 
framework of “In-Situ Conservation of Plant Genetic Diversity in Turkey” project. The aim of 
this study was to reveal genetic structure of Turkish red pine populations from the Bolkar 
Mountains  and  to  serve  as  an  initial  guide  in  designation  of  Gene  Management  Zones 
(GMZ’s) seedlings from 312 parent trees from eight populations of Bolkar Mountains were 
raised in a nursery for two years. Seedling traits were measured and observed for two years. 
The results  revealed that  higher  proportion  of  the  observed  variation  originated  from the 
differences within populations. The components of total variation attributable to traits among 
populations ranged from 0.00% (hypocotyl length) to 20.51% (total height growth in 1997). 
Family means heritabilities for the traits ranged from 0.03 (annual root collar diameter in 
1998) to 0.74 (Number of cotyledons).  Genetic and phenotypic correlations of some traits 
were very high. Canonical discriminant function analysis and calculated biological divergence 
(Mahalanobis  = D2)  showed that  the largest  distance was detected between  Manastır and 
Karain populations.  The  overall  results  suggested  that  Manastır,  Bahçe and  Karakoyak 
populations should be designated as GMZ.

ÖZKURT A., TÜFEKÇİ, S. ve YILMAZ, E., 2001:  Okaliptüs (E.camaldulensis Dehn.)  
Plantasyonlarında  Ara  Tarım  Olanaklarının  Araştırılması  (The  Investigation  of  the 
Agricultural  Intercropping  in  Eucalyptus  camaldulensis  Plantation). Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten No:13, Tarsus, 39 sayfa.

Bu araştırma, okaliptüs plantasyonlarında ilk yıllarda gelir getirecek ara tarım uygulamaları 
ile hem tesis masraflarının azaltılmasına katkıda bulunmak ve hem de ilk gelirin alınabilmesi 
için idare süresi sonuna kadar bekleme zorunluluğu bulunan tarım işletmeleri için yeni bir 
işletme şekli sunabilmek amacıyla planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma, Adana ili Kozan 
ilçesine  bağlı  Çukurköprü  beldesinde  özel  şahıs  arazisinde  gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada 
Eucalyptus camaldulensis  Dehn. fidanları ile ara tarım ürünü olarak buğday ve ikinci ürün 
soya  kullanılmıştır.  Deneme  alanında  farklı  aralık-mesafelerden  oluşan  4  ayrı  işlem 
denenmiştir.  Denemede  dört  tekerrürlü  rastlantı  blokları  deneme  deseni  kullanılmıştır. 
Araştırmanın  başlangıcından  itibaren  dikimlere  ait  birim  zamanlar  belirlenmiş  ve  her  yıl 
işlemlerde yer alan ağaçların çap-boy değerleri, yaşama yüzdeleri ve tarımsal ürünlerde her 
bir işlem için girdi-çıktılar tespit  edilmiştir.  Daha sonra fayda-masraf analizi  ile ekonomik 
değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, ilk iki yıl tüm işlemlerdeki tarımsal ürün 
yetiştiriciliği faaliyetlerinin artı değer verdiği tespit edilmiştir. Fakat üçüncü yıl sadece geniş 
aralık-mesafede  yapılan  buğday yetiştiriciliği  faaliyeti  artı  değer  vermiş,  diğer  işlemlerde 
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negatif değerler bulunmuştur. Ayrıca 2x2x11 m işleminde ağaç servetinde kayıp olmaksızın 
ilk iki yıl  buğday+soya  şeklinde ara tarım ürünü yetiştiriciliği  yapmanın  ekonomik olarak 
mümkün  olacağı  ortaya  çıkmıştır.  Soya  yetitiriciliğinde,  buğdaya  göre  kârlılık  daha  da 
artmaktadır. Buna göre buğday yetiştiriciliğinin öz tüketime yönelik olarak yapılmasının daha 
uygun olacağı anlaşılmıştır. 

Aim  of  the  study  was  to  investigate  the  intercropping  facilities  under  the  eucalyptus 
plantations. For this aim, intercropping which was the applied wheat + soybean was done 
under the eucalyptus plantations with four different espacements. Project was started in 1995 
and  finished  in  1999.  Espacements  were  2x2x11m,  2.5x2.5x6m,  1.5x6m  and  3.5x3.5m 
Intercropping wasn’t  done with the 3.5x3.5m. After  the evaluation,  any difference wasn’t 
found  in  point  of  volume  development  between  3.5x3.5m  and  2x2x11m.  For  the  other 
espacements, lower volume values were obtained. It is possible that intercropping can apply 
first two years as a wheat + soybean for the 2x2x11m treatments. Beginning from the third 
years,  growing the agricultural crops wasn’t economic. Benefit – cost ratios for 3.5x3.5m, 
2x2x11m,  1.5x6m  and  2.5x2.5x6m  treatments  were  found  as  2.48,  2.45,  1.95  and  2.19 
respectively.

GÜLBABA, A.G. ve ÖZKURT, N.,  2002:  Bolkar Dağları  Doğal Sedir (Cedrus libani)  
Populasyonlarının İzoenzim Çeşitliliği  (Isoenzyme Diversity  in Cedar (Cedrus libani  A.  
Rich). Populations Sampled from the Bolkar Mountains). T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:191, 
DOA Yayın No:23, Teknik Bülten No:14, Tarsus, 30 sayfa.

Sedir  (Cedrus  libani A.  Rich.),  “Bitki  Genetik  Çeşitliliğinin  Yerinde  Korunması  Projesi” 
kapsamında hedef türlerden biri olarak seçilmiştir.  Bolkar dağlarında, yedi populasyona ait 
210  bireyden  toplanan  serbest  döllenmiş  tohumların  megagametofitleri,  bu  türün  genetik 
yapılarını jel elektroforezinde ortaya koymak, populasyonlar arası ve içi genetik çeşitliliğin 
boyutlarını belirlemek ve bu sonuçları değerlendirerek Gen Koruma ve Yönetim Alanlarının 
(GEKYA) tespitinde önerilerde bulunmak amacıyla, analiz edilmiştir. 13 enzim sisteminde 21 
lokus belirlenmiştir. 21 lokustan 15 adedi polimorfiktir. Populasyonlar sadece altı lokustaki 
allel  frekansları  ile  birbirlerinden  önemli  derecede  (p<0.05)  farklılaşmaktadırlar. 
Populasyonlara ait beklenen heterozigotluk oranları (He)  0.143 (Payam, Kozpınarı) ile 0.211 
(Cocakdere)  arasında  değişmektedir.  Sabitlenme  katsayısı  (Fis)  ise  -0.042  ile  0.118 
arasındadır.  Bu populasyonlarda  ortalama polimorfik  lokus oranı  (P)  71.4,  ortalama lokus 
başına düşen allel sayısı (A) 1.9 bulunmuştur. Bütün populasyonlar için tahmin edilen genetik 
çeşitlilik parametreleri (Örneğin He=0.175) genel olarak ibreli türler (örneğin He=0.151) için 
bildirilen değerlerden daha yüksektir.  Ortalama Fst  değeri  0.084 bulunmuştur.  Elde edilen 
sonuçlara  göre  Bolkar  dağları  kızılçamları  hayli  yüksek  oranda  genetik  çeşitliliğe  sahip 
oldukları,  genetik  çeşitliliğin  büyük  oranda  populasyon  içerisinde  olduğu  (%91.6)  tespit 
edilmiştir. GEKYA’ların emniyet amacıyla en az üç populasyonda seçilmesi önerilmiştir. Bu 
GEKYA’larda  mümkün  olduğu  kadar  çok  genetik  çeşitliliği  yakalayabilmek  için,  seçilen 
populasyonlar yüksek oranda genetik varyasyona sahip olmalı ve aynı zamanda genetik olarak 
birbirlerinden farklılaşmalıdırlar. Bütün sonuçların değerlendirilmesi ile Buladan, Cocakdere 
ve Asmacık populasyonlarının GEKYA olarak ayrılması düşünülebilir.

Cedar  (Cedrus  libani A.  Rich.)  has  been  selected  as  one  of  target  species  within  the 
framework of “In-Situ Conservation of Plant Genetic Diversity in Turkey” project. The aim of 
the  study  was  to  reveal  genetic  structure  of  Taurus  cedar  populations  from  the  Bolkar 
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Mountains  and  to  serve  as  an  initial  guide  in  designation  of  Gene  Management  Zones 
(GMZ’s)  open-pollinated  seeds  (megagametophytes)  collected  from 210 parent  trees  from 
seven populations were assayed by starch gel electrophoresis.  The results revealed that higher 
proportion  of  the  genetic  variation  originated  from  the  differences  within  populations 
(91.6%).  Mean  estimated  expected  heterozygosity  (He)  was  0.175.   Mean  percentage  of 
polymorphic locus (P) and mean number of allele per locus (A) were estimated 71.4 and 1.9 
respectively. The overall results suggested that Buladan, Cocakdere and Asmacık populations 
could be considered as GMZ’s.

GÜLBABA, A.G., ÖZKURT, N. ve VELİOĞLU, E., 2002:  Bolkar Dağları Doğal Sedir 
Populasyonlarında (Cedrus libani A. Rich) Genetik Çeşitlilik ve Gen Koruma ve Yönetim  
Alanlarının Belirlenmesi (Genetic Diversity in Natural Cedar Populations Sampled from 
the Bolkar Mountains  and Designation of  Gene Management Zones). Çevre ve Orman 
Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı 
Yayın No:192, DOA Yayın No:24, Teknik Bülten No:15, Tarsus, 40 sayfa.

Bolkar  dağları,  Dünya  Bankasınca  desteklenen  “Bitki  Genetik  Çeşitliliğinin  Yerinde 
Korunması  (TU-28632)” projesi kapsamında pilot uygulama alanı olarak belirlenmiştir.  Bu 
proje  kapsamında  gen  kaynaklarının  yerinde  korunması  amacıyla  sedir  (Cedrus  libani A. 
Rich.)  hedef  tür  olarak  seçilmiştir.  Bu çalışma  ile,  fidan  karakterlerini  kullanarak  Bolkar 
dağlarından  örneklenen  sedir  populasyonlarının  (i)  genetik  yapılarını  belirlemek,  (ii) 
populasyonlara ait genetik parametreleri tahmin ederek populasyonlar arası ve populasyon içi 
genetik  çeşitliliğin  boyutlarını  ortaya  koymak  ve  (iii)  bu  sonuçları  değerlendirerek  bu 
populasyonlar  içerisinde  belirlenecek  GEKYA’ların  tespitinde  önerilerde  bulunmak 
amaçlanmıştır.  Bolkar  dağları  doğal  sedir  populasyonlarında  genetik  çeşitliliğin,  büyük 
oranda populasyon içi aileler arası genetik farklılıklardan kaynaklandığı görülmektedir.  Bu 
sonuca göre; bir veya iki populasyonun gen koruma amacıyla seçilmesi genetik çeşitliliğin 
büyük  oranda  korunacağını  göstermektedir.  Ancak,  üç  populasyonda  Gen  Koruma  ve 
Yönetim  Alanı  (GEKYA)  seçilmesi  güvenlik  açısından  yerinde  olacaktır.  GEKYA’ların 
belirlenmesinde ideal olarak, mümkün olduğu kadar yüksek gen çeşitliliğini yakalayabilmek 
için, seçilecek populasyonların kendi içerisinde yüksek oranda genetik çeşitliliğe sahip, fakat 
aynı  zamanda diğer populasyonların her birinden genetik olarak farklılaşmış olmaları  arzu 
edilir.  Birinci  GEKYA’nın  yapılan  diskriminant  fonksiyon analizi  sonucu populasyonların 
ayrışması,  populasyoların  genetik  ve  fenotipik  çeşitlilik  seviyeleri,  populasyonların 
birbirlerinden olan biyolojik uzaklıkları dikkate alınırsa, Arslanköy öncelikle GEKYA olarak 
seçilmeyi  hak eden populasyondur.  Ancak Arslanköy, tohum meşceresi  olarak halihazırda 
koruma  altında  olduğundan,  tekrar  GEKYA  olarak  ayrılmasını  önermenin  pratik  faydası 
olmayacaktır.  Birinci  GEKYA’ nın,  Arslanköy populasyonuna biyolojik  uzaklık  olarak en 
yakın  populasyon  olan  Cocakdere  içerisinde  seçilmesi  daha  uygun  olacaktır.  Cocakdere 
populasyonu  aynı  zamanda  yapılan  kümelendirme  analizi  sonucu  tek  başına  diğer 
populasyonlardan  ayrı  bir  küme oluşturmuş,  merkezi  ve  sedir  için  optimum sayılabilecek 
habitata  sahiptir.  Ayrıca  yapılan  izoenzim  analizleri  sonucu  yüksek  genetik  çeşitlilik 
parametrelerine  sahip  olması  nedeniyle  de  GEKYA  olarak  seçilmesi  önerilmiştir.  İkinci 
GEKYA’nın,  kümelendirme analizi  dendrogramına göre  Tanzıt  ve  Kozpınarı ile  bir  küme 
oluşturan  Asmacık populasyonu içerisinden ayrılması  uygun olacaktır.  Zira  Asmacık, diğer 
populasyonlardan  biyolojik  uzaklık  olarak  yeterli  sayılabilecek  mesafeye,  yeterli  genetik 
varyasyon  katsayısına  sahip,  yapılan  diskriminant  analizi  sonucu  oluşturulan  populasyon 
ortalamalarına  ait  fonksiyon  katsayılarının  iki  boyutlu  uzaydaki  dağılımına  göre  diğer 
populasyonlardan  yeteri  kadar  ayrıştığı  görülmektedir. Geriye  kalan  iki  populasyona  ait 
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sonuçlar incelendiğinde, üçüncü GEKYA olarak Buladan populasyonunun seçilmesi yerinde 
olacaktır.

Cedar  (Cedrus  libani A.  Rich.)  has  been  selected  as  one  of  target  species  within  the 
framework of “In-Situ Conservation of Plant Genetic Diversity in Turkey” project.   The aim 
of this study was to   reveal genetic structure of cedar populations from the Bolkar Mountains 
and to serve as an initial guide in designation of Gene Management Zones (GMZ’s) Seedlings 
from 210 parent trees from seven populations of Bolkar Mountains were raised in a nursery 
for two years. Seedling traits were measured and observed for two years. The results revealed 
that  higher  proportion  of  the  observed  variation  originated  from  the  differences  within 
populations. The components of total variation attributable to traits among populations ranged 
from  0.00% (BOYART00 ve CAP01)  ile  6.15 % (HPKBOY)  (hypocotyl  length).  Family 
means heritabilities for the traits ranged from 0.02 (annual root collar diameter increment in 
2001) to 0.85 (date of germination). Genetic and phenotypic correlations of some traits were 
very  high.  Canonical  discriminant  function  analysis  and  calculated  biological  divergence 
(Mahalanobis  =  D2)  showed  that  the  largest  distance  was  detected  between  Payam and 
Arslanköy populations. The overall results suggested that  Buladan,  Cocakdere  and  Asmacık 
populations should be designated as GMZ.

GÜLBABA, A.G., ÖZKURT, N., KÜRKÇÜOĞLU, M. ve BAŞER, C.H., 2002:  Mersin 
ve  Adana   Yöresindeki  Doğal  Biberiye  (Rosmarinus  officinalis  L.)   Populasyonlarının  
Tespiti  ve Uçucu Yağ Verim ve Bileşimlerinin Belirlenmesi (Identification of Rosemary  
(Rosmarinus officinalis L.) Populations in Mersin and Adana Province and Leaf Essential  
Oil Yields and Their Compositions ). Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:193, DOA Yayın No:25, Teknik 
Bülten No:16, Tarsus, 21 sayfa.

Yurdumuzda  doğal  olarak  yetişen  biberiye  (kuşdili,  hasalban,  akpüren)  (Rosmarinus  
officinalis L.) önemli tıbbi ve aromatik bitki türümüzdür. Mersin ve Adana yöresinde doğal 
yayılış  alanlarından  bilinçsizce  kesilerek  ticari  olarak  yaprak  üretimi  yapılmakta  ve 
çoğunlukla ihraç edilmektedir. Bu çalışma ile Adana ve Mersin yöresinde biberiye üretimi 
yapılabilen (i) alanlar ve bu alanların büyüklüğünün belirlenmesi, aynı zamanda, belirlenecek 
populasyonlardaki biberiyelerin (ii) kuru yaprak, kuru madde verimleri, (iii) populasyonların 
uçucu  yağ  verimleri  ve  bunların  mevsimsel  değişimleri,  (iiii)  kimyasal  bileşimlerinin 
belirlenmesi ve bu verileri kullanarak uygun hasat zamanlarının belirlenmesi, aynı zamanda 
bu tür üzerinde ileride yapılacak ıslah çalışmalarının temelini oluşturacak bilgilerin üretilmesi 
amaçlanmıştır. Biberiyenin doğal yayılışı, Çiftlik köyü/Mersin’den başlayıp, Adana merkezli 
yarım ay çizerek Çamtepe/Yumurtalık’ta son bulmaktadır. Bu sınırlar içerisinde biberiyenin 
kapladığı alan 8850 hektarı bulmaktadır. Bu alan içerisinden altı populasyon belirlenerek, yağ 
ve yaprak  verimleri  üç  farklı  dönemde (nisan,  temmuz,  ekim) incelenmiştir.  Kuru yaprak 
verimi,  en fazla (% 43.4) Tarsus/Aladağlı  populasyonunda ekim döneminde, en düşük (% 
25.5)  Çamtepe/Yumurtalık  populasyonunda  yine  ekim  döneminde  bulunmuştur.  Yaprak 
verimi  mevsimsel  olarak genelde nisan ayında  düşük belirlenmiştir.  Uçucu yağ  verimi  en 
yüksek Dedeler/Tarsus populasyonunda % 2.4 ile Nisan ayında bulunmuştur. En düşük yağ 
verimi ise Ziyarettepe/Karaisalı populasyonunda % 1.5 ile temmuz ayında bulunmuştur. Yağ 
verimlerinin  mevsimsel  değişimi  önemli  bulunmamakla  beraber,  ekim  ayında  genellikle 
düşük  bulunmuştur.  Uçucu  yağların  bileşenlerini  en  yüksek  oranda  1,8-sineol 
oluşturmaktadır.  Buna  göre  Mersin  ve  Adana  yöresi  biberiyelerinin  1,8-sineol  kemotipi 
olduğu anlaşılmaktadır. İleride yapılacak ıslah çalışmalarında yaprak verimi yüksek ve yatay 
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mesafe olarak denize yakın populasyonlara ağırlık verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, biberiye 
için en uygun hasat zamanının temmuz ayı başı ile ekim ayı sonu arasındaki dönem olduğu 
belirtilebilir. 

Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) biberiye, kuşdili, hasalban are the common names for 
rosemary in Turkish) is an important medicinal and aromatic plant species native to Turkey. 
The aim of this study was to identify rosemary populations and their distribution areas around 
Mersin and Adana province, at the same time, with the determination of percentage of dry leaf 
yields, dry matter, essential oil yields and their seasonal variation and compositions, the most 
suitable  harvesting  time.  The  distribution  of  natural  rosemary  populations  begin  from 
Çiftlikköyü/Mersin, stretching like half moon, Adana at the center, to Çamtepe/Yumurtalık. 
Within this boundary rosemary covers about 8850 hectares. The highest percentage of dry 
leaves  was  obtained  from  Aladağlı/Tarsus  population  in  October  (43.4%). 
Çamtepe/Yumurtalık population gave the lowest percentage of dry leaves in October (25.5%). 
Dedeler/Tarsus  population  gave  the  highest  oil  yield  (2.4%)  in  April,  while 
Ziyarettepe/Karaisalı population gave the lowest yield (1.5%) in July. 1,8-cineole was found 
as major component of rosemary essential oil. Thus rosemary of Adana and Mersin region can 
be called as 1,8-cineole chemotype. As a result of this study we recommend that rosemary 
improvement activities should be concentrated on populations yielding higher amount of dry 
leaves and growing near the Mediterranean sea. 

ÖZKURT,  A.,  ÖZKURT,  N.  ve  TÜFEKÇİ,  S.,  2002:  Tarsus-Karabucak  Yöresinde 
Okaliptüs  Plantasyonlarında  Sulama  Suyu  Miktarı  ve  Sulama  Aralığının  Belirlenmesi  
(Determination of the Eucalyptus Amount of Irrigation Water and Irrigation Interval in  
Eucalyptus Plantations in Tarsus - Karabucak Region). Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:203, DOA 
Yayın No:26, Teknik Bülten No:17, Tarsus, 37 sayfa.

Okaliptüs  cinsi  yurdumuzda  Akdeniz  ve  Ege  bölgelerinde  yetiştirilmektedir.  Devlet 
işletmeciliğinin  yanı  sıra  özel  sektör  işletmeciliğine  de  konu  olması  itibariyle  önem 
kazanmaktadırlar.  Dünyada  yoğun  olarak  okaliptüs  yetiştiriciliği  yapılan  yerlerde  sahip 
olunan  yağış  rejimi  ve  yeterli  yağış  miktarı  nedeniyle  sulama  yapılmamaktadır.  Fakat, 
ülkemizde yapılan okaliptüs yetiştiriciliğinde özellikle ilk yaşlarda sulama yapılması bir şart 
olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın yapıldığı Tarsus - Karabucak bölgesinde yıllık yağış 
miktarı  611  mm  dir.  Özellikle  Mayıs  ve  Eylül  ayları  arasında  5  aylık  kurak  bir  dönem 
bulunmaktadır.  Tarsus-Karabucak bölgesinde yapılan okaliptüs yetiştiriciliğinde su tüketim 
değerlerinin  belirlenmesi,  uygun  sulama  aralığının  bulunması  ve  bitki  gelişmelerinin 
izlenmesi  amacıyla  bu  çalışma  planlanmıştır.  Çalışma,  1995-200  yılları  arasında 
gerçekleştirilmiştir. Denemede E. camaldulensis ve E. grandis türleri kullanılmıştır. Deneme 
alanları  rastlantı  blokları  deneme desenine göre kurulmuşlardır  ve her bir  deneme alanı  5 
işlem üzerinden 4 bloklu olarak tesis  edilmiştir.  İşlemler, E.  camaldulensis ve  E. grandis 
türlerinde gün aralığı esasına göre 10, 20, 30, 40 günde bir sulama (S1, S2, S3, S4) ve susuz 
parsel (S0) şeklindedir. Çalışmanın sonucunda E. camaldulensis ve E. grandis türlerinin aylık 
ve mevsimlik su tüketim değerleri bulunmuştur. En çok su tüketilen aylar Haziran, Temmuz, 
Ağustos ve Eylül ayları olarak belirlenmiştir.  Ayrıca, her iki türde de ayda bir tarla kapasitesi 
seviyesine  getirme şeklinde yapılan  işlemin (S3)  bitki  gelişimi yönünden en uygun ve en 
ekonomik  işlem  olduğu  belirlenmiştir.  Sulanmayan  parseller  ise  boy  ve  çap  gelişimleri 
yönünden en geride kalmışlardır.
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Eucalyptus species has been growing in the Mediterranean and Aegean region of Turkey and 
growing Eucalyptus in these region is getting importance because it has been planted both by 
private  and  government  sectors.  In  many  countries  where  Eucalyptus  has  been  planted 
intensively, irrigation in eucalyptus plantations has not been applied because of the different 
rainfall  regime  and  amount.  But  in  Turkey,  the  process  of  irrigation  is  an  obligatory 
silvicultural application especially at an early age. In this study, trial parcels for Eucalyptus  
camaldulensis and  Eucalyptus grandis were set  with five different  treatments.  Treatments 
were  S0  (no  irrigation)  and  S1,  S2,  S3,  S4  (every  10th,  20th,  30th,  40th  day  irrigation, 
respectively), plots were irrigated up to field capacity.  For the determination of the amount of 
water, 0-60 cm soil depth was taken for the effective depth. As a result of this study, monthly 
and  seasonal  water  consumption  amounts  were  founded  for  two  Eucalyptus  species.  So, 
especially June, July, August and September were found that has more water consumption. 
And the treatment of S3 (irrigation in a month) was found as the most economic and the most 
suitable treat rant for the plant growing for both species. The non-irrigated parcels were took 
part in the last order. The result of this study is only valid for the region where has the similar 
soil and climatic conditions.
  

TÜFEKÇİ,  S.,  SAVRAN,  A.,  BAĞCI,  Y.  ve  ÖZKURT,  N.,  2003:  Aladağlar  Milli  
Parkının  Florasının  Tespiti  (The  Flora  of  Aladağ  Nationalpark). Çevre  ve  Orman 
Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı 
Yayın No:206, DOA Yayın No:27, Teknik Bülten No:18, Tarsus, 127 sayfa.

Aladağlar Milli  Parkı, doğal yapısı,  bitki örtüsü ve yaban hayatı  bakımından üstün estetik 
değere ve manzara  bütünlüğü sağlayacak  ölçüde yeterli  büyüklüğe sahip yerli  ve yabancı 
ziyaretçilerin dinlenmesine ve eğlenmesine uygun son derece çekici bir alandır. Yüksek Dağ 
özelliği  ile  dağcılıkla  uğraşanların  ihtiyaç  ve  zevklerine  yeterince  cevap  verebilen  birçok 
zirveye sahiptir. Bu araştırma, C5 karesinde yer alan Aladağlar Milli Parkının Florasını tespit 
etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma alanından 95 familyaya ve 473 cinse ait 1566 takson 
toplanmıştır. Bunların 1108’i tür, 297’si alt tür, 161’i varyetedir. Toplanan bitkilerin 392’si 
ülkemiz için endemiktir  (çalışma sahasındaki  bitkilerin % 25’i).  Bunların 26’sı ise sadece 
çalışma  alanına  özgüdür.  Mevcut  taksonların  9’u  Pteridophyta, 1557’si  Spermatophyta 
divizyolarına  aittir.  Gymnospermae alt  divizyosu  11  taksona,  Angiospermae alt  divizyosu 
1546  taksona  sahiptir.  Angiospermlerden 204’ü  Monocotyledones,  1342’si  Dicotyledones  
sınıfına aittir. Çalışma sonucunda toplanan tıbbi yönden önemli bulunmuş 82 tür ve peyzaj 
için kullanılabilecek 52 tür öneri olarak verilmiştir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere dağılım 
oranları şöyledir: İran-Turan elementleri (418) % 26.70, Akdeniz elementleri (296) % 18.89, 
Avrupa-Sibirya elementleri (75) % 4.79, Öksin elementler (13) % 0.83, bilinmeyenler ve çok 
bölgeli olanlar (764) % 48.79 dur. İçerdikleri takson sayısına göre alandaki büyük familyalar; 
Astraceae  196,  Fabaceae 162,  Brassicaceae 129,  Lamiaceae 121,  Caryophyllaceae 99, 
Poaceae 90,  Boraginaceae 66,  Liliaceae 63,  Apiaceae 61,  Scrophulariaceae 59’dur.  Tür 
sayısına  göre  en  büyük  cinsler  ise  şöyle  sıralanmaktadır:  Astragalus  56,  Centaurea  33, 
Alyssum  32,  Silene 29,  Salvia  25,  Euphorbia  22,  Veronica  20,  Galium 19, Minuartia 18,  
Ranunculus 17, Hypericum 16, Orobanche 16’dır.

This research was carried out to determine the flora of Aladağlar National Park in the C5 
square of Turkey. From this region 95 family and 473 genera of 1566 taxa has been collected; 
of these, 1108 species 297 subspecies and 161 variety.  The number of endemic species to 
Turkey is 392 (25% of study area). However, 26 of these species are restricted to the research 
area. Only 9 species belonged to Pteriodophyta and 1557 species belonged to Spermatophyta 
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division.  Gymnospermae subdivision had 11 taxa and  Angiospermae  subdivision had 1546 
taxa. 204 of the  Angiospermae were  Monocotylodones and 1342 were  Dicotylodones. The 
largest families according to their species in the research area were as follows:  Asteraceae 
196,  Fabaceae  162,  Brassicaceae 129,  Lamiaceae 121,  Caryophyllaceae 99,  Poaceae  90, 
Boraginaceae 66, Liliaceae 63, Apiaceae 61,, Scrophulariaceae 59. As a result of this study, 
medicinally important 82 species were determined and 52 species can be used in landscape.  

TÜFEKÇİ,  S.,  ÖZKURT,  N.  ve  ÖZKURT,  A.,  2003:  E.camaldulensis  Dehn.  Baltalık  
İşletmesinde Sürgün Seyreltme İşleminin Zamanı, Şiddeti ve Ekonomisi (Coppice Shoots  
Reduction  of  E.camaldulensis  Dehn.  and  Its  Age,  Intensity  and  Economics). Çevre  ve 
Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman 
Bakanlığı Yayın No:207, DOA Yayın No:28, Teknik Bülten No:19, Tarsus, 17 sayfa.

E.camaldulensis işletmeciliğinde kesimden sonra kütükler, eğer herhangi bir nedenden dolayı 
engelleyici  bir durum yoksa bol sayıda sürgün vermektedir. Ekonomik bir işletmecilik söz 
konusu  olduğunda  bu  sürgünlerin  mutlaka  seyreltilmeleri  gerekir.  Ülkemizde  devlet 
tarafından  işletilen  okaliptüs  baltalıklarında  idare  süresi  10  yıl  olarak  kabul  edilmektedir. 
Okaliptüsün  işletme  amacına  göre  idare  süresi  ile  ilgili  farklı  görüşler  bulunmaktadır. 
E.camaldulensis baltalıklarında, birim alandan en yüksek hâsılayı alabilmek için, ormancılık 
bilimi  esaslarına  göre,  sürgün  seyreltme  işlemi  yapılmalıdır.  Bu  çalışma;  okaliptüs 
baltalıklarında sürgün seyreltme işleminin farklı yaşlarda uygulanmasının birim alandan elde 
edilecek  hâsılaya  etkisinin  farklı  olup-olmadığını,  sürgün  seyreltme  işleminin  farklı 
şiddetlerde uygulanmasının birim alandan elde edilecek hâsılaya etkisinin olup-olmadığını ve 
sürgün  seyreltme  işleminin  farklı  zamanlarda  ve  şiddetlerde  uygulanmasının  girdi-çıktı 
ilişkisine (kârlılığa) etkisinin olup-olmadığını  bulmaya çalışmıştır.  Bu çalışma,  Eucalyptus 
camaldulensis baltalıklarında birim alandan en yüksek genel hasılayı (ara hasıla+son hasıla) 
temin  edecek  en  uygun  sürgün  seyreltme  zamanını  ve  şiddetini  bulmayı  amaçlamıştır. 
Çalışmada uygulama yeri olarak, Tarsus-Karabucak okaliptüs ormanı seçilmiştir. Araştırma, 
rastlantı blokları deneme desenine göre 1992 yılında kurulmuş olup, dört blok ve 13 işlemden 
(Kontrol dahil) oluşmuştur.10 yıl sonunda sonuçlar değerlendirildiğinde, baltalıkta yapılacak 
işletme amacına göre getirilen öneriler şunlardır: 

-  Sırık işletme amacı için; 1d (ikinci yılda tek müdahale ile dört sürgün bırakılması) 
işlemi,

- Tomruk ve Kâğıtlık odun işletme amaçlı E. camaldulensis baltalık işletmeciliği için; 
ikinci, dördüncü ve beşinci yıllarda yapılan üç müdahale ile üç sürgün bırakılan (3c) 
veya F/M değeri bu işleme çok yakın çıkan  ikinci ve üçüncü yıllarda yapılan iki 
müdahale ile dört sürgün bırakılan (2d) işlemler önerilmiştir.

The aim of this study was to determine most suitable age and intensity of shoot reduction to 
obtain highest yield from the certain site in Eucalyptus camaldulensis coppices. The trial site 
was  selected  within  E.camaldulensis  plantations  in  Karabucak-Tarsus  and  established  in 
accordance with Randomise Complete Blocks design. The trial site had thirteen treatments 
(control included) and four blocks. Tukey’s B test were done for data obtained in tenth years. 
There were statistical differences between diameter, height and stem volume of shoots at ten 
years  of  age.  To  Pilling production;  1d  (it  has  been  left  four  shoots  in  one  treatment) 
treatment.  To  Timber and  Pulp  wood production;  it  has  been  left  three  shoots  in  three 
treatments (3c) or it has been left two shoots in for treatments (2d) treatments were proposed. 
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GÜLBABA,  A.G.,  ATMACA,  F.  ve  ÖZKURT,  A.,  2004:  Doğu  Akdeniz  Bölgesinde 
Kızılçam (Pinus brutia  Ten.)   Doğal  Gençleştirme Alanlarına  Atılacak Takviye Tohum 
Miktarının  Belirlenmesi  (Determination  of  Supplementary  Seed  Needs  for  Natural  
Regeneration  of  Turkish  Red  Pine  (Pinus  brutia  Ten.)  in  the  Eastern  Mediterranean  
Region  of  Turkey). Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No:236, DOA Yayın No:29, Teknik Bülten 
No:20, Tarsus, 30 sayfa.

Kızılçam  (Pinus  brutia Ten.),  kapladığı  4  156  186  hektarlık  alanla  ülkemizin  en  geniş 
yayılışına sahip ve en hızlı gelişen doğal çam türüdür. Kızılçamın doğal gençleştirilmesinde 
ekimle kombine edilen Büyük Alan Traşlama Yöntemi yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu 
çalışma ile kızılçamın doğal gençleştirilmesinde sahaya atılacak takviye tohumun yükselti ve 
bakıya  göre optimum miktarının  belirlenmesi  ve elde  edilen fidanların,  çalışma süresince, 
birim  alandaki  (m2)  sayısal  değişimleri  incelenmiştir.  Deneme  tesadüf  blokları  faktöriyel 
deneme desenine göre düzenlenmiştir. Deneme alanları alt (0-400 m), orta (401-800 m) ve üst 
(801 m ve üstü) yükselti zonlarını temsil eden üç farklı yörede ve iki ayrı  bakıda (Kuzey, 
Güney) üç bloklu olarak tesis edilmiştir. Her bloktaki 6 parsele, hektara 5, 8, 11, 14, 17 ve 20 
kg  tohum  gelecek  şekilde  ekim  yapılmıştır.  Kontrol  parseline  ise  hiç  takviye  tohum 
atılmamıştır.  Yapılan  çalışmada  alt  zonda  (0-400  m)  özellikle  güney  bakılarda  doğal 
gençleştirmede problem olduğu, atılan takviye tohumun yetersiz  kaldığı anlaşılmıştır.  Orta 
(401-800 m) ve üst  (801 m ve üstü)  yükselti  basamaklarında  doğal  gençleştirmenin  daha 
sorunsuz ve daha az tohum takviyesine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Deneme alanlarının 
mevcut ekolojik koşullarını ve sahalarda mevcut tohum durumu dikkate alınmak koşuluyla 
aşağıdaki tabloda belirtilen tohum miktarlarının sahaya takviye olarak atılması önerilmiştir. 
Alt  zon güney bakıda,  çimlenen  fidanların  tamamına  yakını  ikinci  yıl  ekolojik  koşulların 
olumsuzluğu nedeniyle  kurumuş, kuzey bakıda ise fazla değişim olmamıştır.  Orta yükselti 
zonunda fidan sayılarında biraz azalma, üst yükselti zonunda ise büyük bir değişim olmadan 
üçüncü  yıllarına  ulaşmışlardır.  Deneme  alanlarının  ortak  değerlendirilmesinde;  kızılçamın 
doğal gençleştirilmesinde atılacak takviye tohum miktarı üzerinde yükselti basamaklarının ve 
bakının  önemli  rol  oynadıkları  anlaşılmıştır.  Yükselti  arttıkça  ve  güneyden  kuzeye  doğru 
gidildikçe ihtiyaç duyulan takviye tohum miktarı azalmaktadır.

Turkish red pine (Pinus brutia Ten) is the most widespread and the fastest growing native 
pine  species  with  covering 4 156 186 ha  of  forest  area  of  Turkey.  Clear-cutting method 
combined with supplementary seeding is  commonly applied as a regeneration method for 
Turkish red pine. The aim of this study was to determine optimum amount of supplementary 
seeds for natural regeneration of Turkish red pine according to altitudinal zones and aspects 
and to investigate changing of number of seedlings per square meter within three years. This 
study showed that it was hard to manage natural regeneration, especially in the south aspects 
of the low altitude (0-400 m asl). Even highest amount of additional seeding (20 kg/ha) was 
not enough to give sufficient seedlings. It was found out that natural regeneration at middle 
(400-800 m asl) and higher (801 - + m) altitudinal zones were more trouble-free and also 
needed smaller amount of supplementary seeds.  Almost all seedlings dried out due to drought 
and more sandy soil conditions in the south aspect of low altitudinal zone, however  number 
of seedlings in the north aspect did not change too many within three years. The number of 
seedlings at the middle altitudinal zone trial site have decreased in small quantity but, the 
number of seedlings at the higher altitudinal zone have not changed too many within three 
years.  When trial  sites  were evaluated  jointly,  altitudinal  zones and aspects  had  effective 
impacts on the natural regeneration of Turkish red pine.
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YILMAZ,  E.,  OK,  K.  ve  OKAN,  T.,  2004:  Ekoturizm  Planlamasında  Katılımcı  
Yaklaşımla  Etkinlik  Seçimi:  Cehennemdere  Vadisi  Örneği  (Activity  Selection  by  
Participatory Approach in Ecotourism Planning: The Case of Cehennemdere Valley). T.C. 
Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve 
Orman Bakanlığı Yayın No: 237, DOA Yayın No: 30, Teknik Bülten No: 21, Tarsus, 56 
sayfa.

Yazar  bu  araştırmasını  İ.Ü.  Orman  Fakültesi,  Ormancılık  Ekonomisi  Anabilim  Dalı  ile 
ortaklaşa  gerçekleştirmiştir.  Araştırmada  öncelikle  ekoturizmin  tanımlarına  ve  kapsamına 
değinilmiştir. Ardından ekoturizm ve orman kaynakları yönetimi ilişkisi, ekoturizm açısından 
kaynaklar, Türkiye orman kaynaklarının ekoturizm açısından durumu, ekoturizm planlaması 
ve  katılım,  araştırmanın  amaçları,  araştırma  alanının  tanıtımı,  araştırma  alanının  doğal 
ekoturizm değerleri,  araştırma  alanının  kültürel  ekoturizm değerleri  ve  araştırma  alanının 
ekoturizm  altyapısının  değerlendirilmesi  konuları  açıklanmıştır.  Katılımcı  bir  yaklaşımla 
seçenek  ekoturizm  etkinliklerinin  seçimi  işleminde  kullanılacak  metodolojinin,  karar 
vericilerin, kamunun, çıkar-baskı gruplarının ve sektör uzmanlarının hükümlerini sayısal hale 
getirebilme, bu hükümler yoluyla elde edilen verileri tutarlı olarak değerlendirebilme ve farklı 
görüşleri bir araya toplayabilme özelliklerini taşıması gerektiği belirtilmiştir. Bundan dolayı 
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniği isimli yöneylem araştırma tekniğinin, karmaşık ve 
çok  ölçütlü  bir  karar  verme  işlemini  gerektiren  ekoturizm  etkinlik  seçimi  probleminde 
kullanılmak  üzere  seçildiği  ve  uygulandığı  ifade  edilmiştir.  Araştırma  alanının  ekoturizm 
değerlerinin  envanter  bulgularına  dayalı  olarak  yedi  ekoturizm  etkinliği  oluşturulmuştur. 
Oluşturulan etkinlikler kuş gözleme, flora keşif yürüyüşü, sportif doğa yürüyüşü, odun dışı 
orman ürünleri keşif ve faydalanma gezisi, doğa keşif yürüyüşü, bisiklet turu ve yaban hayatı 
gözlemedir.  Araştırmadaki  seçenek  ekoturizm etkinlikleri;  yaban  hayatı,  vejetasyon,  gelir, 
altyapı, istihdam, talep ve kültür ölçütlerine göre değerlendirmiştir. Bu nedenle çok ölçütlü bir 
karar modeli ortaya çıkmıştır. Araştırma katılımcı bir yaklaşımla planlamak düşüncesine göre 
tasarlanmıştır.  Araştırmada  karar  vericiler,  kamu,  çıkar-baskı  grubu  ve  sektör  uzmanları 
olarak adlandırılan dört  ayrı  katılımcı  grubu yer  almış  ve modelin farklı  aşamalarında rol 
oynamıştır.  Araştırma sonucunda kuş gözleme etkinliği,  en yüksek önceliğe sahip etkinlik 
olarak bulunmuştur. Ancak yapılan duyarlılık analizleri, karar vermeye katılan çıkar ve baskı 
gruplarının  ve karar  ölçütlerinin  ağırlıklarının  veya  bileşiminin  değişmesinin,  etkinliklerin 
öncelik sırasını değiştirebildiğini göstermektedir.

The aim of this research project was to apply the Analytic Hierarchy Process (AHP) for taking 
decision  makers,  the  public,  stakeholders  and  sector  experts’  preferences  into  account  in 
choosing  alternative  activities  of  ecotourism  planning  for  Cehennemdere  Valley  in 
Çamlıyayla,  Mersin.  Because  of  its  flexibility,  effectiveness,  and  ability  to  deal  with 
qualitative and quantitative criteria, the AHP was selected and used for applying to decision 
makers, the public, stakeholders and sector experts participation in activity selection problem 
of ecotourism planning

YILMAZ,  E.,  2004:  Analitik  Hiyerarşi  Süreci  Kullanarak  Katılımcı  Doğal  Kaynak 
Planlaması (Participatory Natural Resource Planning Using Analytic Hierarchy Process). 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve 
Orman Bakanlığı Yayın No: 238, DOA Yayın No: 31, Teknik Bülten No: 22, Tarsus, 67 
sayfa.
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Bu  araştırma,  İ.Ü.  Fen  Bilimleri  Enstitüsü,  Orman  Mühendisliği  Bölümü,  Ormancılık 
Ekonomisi  Programında  hazırlanmış  olan  “Orman  Kaynaklarının  İşlevsel  Bölümlemesine  
İlişkin Çözümlemeler” isimli doktora tez çalışmasının bir bölümüdür. Bu araştırmada Analitik 
Hiyerarşi  Süreci  (AHS) tekniği  kullanılarak  karar  vericiler,  kamu,  çıkar-baskı  grupları  ve 
sektör uzmanlarının tercih, ihtiyaç ve beklentilerine göre katılımcı bir yaklaşımla en uygun 
arazi  yönetim stratejisinin  seçilmesine  yönelik  bir  uygulama  çalışması  gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada yedi adet kamu ve çıkar-baskı grubu temsilcisinin hükümleri dikkate alınmıştır. 
Bunlar;  Ormancılık  Kooperatifi,  Yerel  Yöneticiler,  Orman  Endüstrisi  Şirketi,  Odun  Dışı 
Orman Ürünü Şirketi,  Çevreci  Sivil  Toplum Kuruluşu,  Avcı  Derneği  ve Ekolojik  Turizm 
Şirketidir.  Bunların  öncelik  değerlerinin  belirlenmesi,  araştırma  alanında  bulunan  Orman 
İdaresi  Yöneticilerinin  ikili  karşılaştırmalarına  dayandırılmıştır.  Kurulan  karar  verme 
modelinin karar kriterleri Ekonomik Sürdürülebilirlik kriteri, Çevresel Sürdürülebilirlik kriteri 
ve  Sosyal  Sürdürülebilirlik  kriteri  olmak  üzere  üç  adettir.  Bunlardan  Ekonomik 
Sürdürülebilirlik kriterinin alt kriterleri; Odun Hammaddesi Üretimi, Odun Dışı Orman Ürünü 
Üretimi,  Maliyet  Minimizasyonu  ve  Turizm  Olanağı  iken,  Çevresel  Sürdürülebilirlik 
kriterinin alt kriterleri; Av Hayatı, Biyolojik Çeşitlilik, Erozyonu Önleme ve Suyun Nitelik-
Nicelik Olarak İyileşmesi ve Sosyal Sürdürülebilirlik kriterinin alt kriterleri ise Görsel Değer, 
İstihdam  Sağlama  ve  Rekreasyondur.  Bu  karar  kriterleri  ve  alt  kriterlerin  önceliklerini 
belirleme işlemi, her bir kamu ve çıkar-baskı grubu temsilcisinin verdiği ikili karşılaştırma 
hükümlerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada karar alternatifleri olarak üç adet 
alternatif  yönetim stratejisi  dikkate  alınmıştır.  Bu karar  alternatiflerine  ait  veriler,  yazarın 
doktora  tez  çalışmasının  bir  diğer  bölümü olan ve  Amaç (Goal)  Programlama tekniği  ile 
çözümlenen  bir  planlama  modelindeki  duyarlılık  analizi  çalışmasından  alınmıştır.  Karar 
alternatiflerinin  her  bir  alt  kritere  göre  öncelik  değerleri  Araştırmacı  Uzmanlar  tarafından 
yapılan  ikili  karşılaştırmalara  göre  belirlenmiştir.  Öte  yandan  araştırmada,  karar  vermeye 
destek sağlaması açısından, duyarlılık analizleri de gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kamu ve 
çıkar-baskı  grupları  ile  karar  kriterlerinin  ağırlıkları  değiştirilmiş  ve  sonuçların  ne  yönde 
değiştiği ortaya konmuştur. Böylece AHS tekniği gibi çok kriterli karar verme tekniklerinin, 
katılımcı doğal kaynak planlamaları için uygun araçlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

This research presented a case study that was applied the Analytic Hierarchy Process (AHP) 
for  taking  decision  makers,  forest  researchers  (experts),  stakeholders  and  the  public 
preferences into account in choosing the land management strategy. The preferences of seven 
interest  groups  were  analyzed.  Decision  makers  in  forestry  organization  governing  the 
research area compared pairwise the importance of interest groups. Three decision criteria and 
eleven sub-criteria were considered. The choice of decision criteria and sub-criteria was based 
on  comparisons  made  by  the  representatives  of  each  interest  group.  Three  alternative 
management  strategies  were  defined  for  further  consideration.  When  calculating  local 
priorities of the alternative management strategies, comparisons performed by forest sector 
experts (research foresters) on corresponding subject areas were used. As a result by the help 
of the AHP technique, the optimum land management strategy was obtained by having all 
different concerned parties participation, and it was carried out conflict management.

YILMAZ,  E.,  2004:  Orman  Kaynaklarının  İşlevsel  Planlaması  (Analysis  on  Multi-
Objective  Forest  Resources  Planning). T.C.  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 239, DOA Yayın 
No: 32, Teknik Bülten No: 23, Tarsus, 130 sayfa.
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Bu araştırmada çok sektörlü (ormancılık, tarım ve mera), çok işlevli (odun hammaddesi, ot, 
su, yaban hayatı ve tarımsal ürünler), çok ölçekli (zaman ve mekan ölçeği), çok disiplinli, çok 
boyutlu (biyofiziksel,  sosyal,  ekonomik, çevresel ve kültürel boyutlar),  çok kriterli  ve çok 
aktörlü  (karar  vericiler,  kamu,  çıkar-baskı  grupları  ve  sektör  uzmanları)  bir  orman 
kaynaklarının işlevsel planlaması modeli geliştirilmiştir. Böylesine karmaşık bir karar verme 
sürecinin üstesinden gelebilmek için, bu orman kaynakları planlama modeli birbirini izleyen 
iki  aşamaya  ayrılmıştır.  Her  bir  aşamadaki  modelleme  yaklaşımı  ve  kullanılan  yöntemler 
açıklanarak,  bunların  orman  kaynaklarının  işlevsel  planlamasında  kullanılabilirliğine 
değinilmiştir. İlk aşamada, planlama alanındaki orman işlevlerinin her birisine ne kadar alan 
düzeyi tahsis edilmesi gerektiğini belirleyecek bir planlama modeli ortaya konmuştur. Bunun 
için öncelikle planlama alanındaki üretim sektörleri, planlama amaçları ve planlama kısıtları 
ortaya  konmuş ve plan amaçlarına  ulaşmak için gerekli  koşullar  belirlenmiştir.  Bu model 
Doğrusal  Programlama tekniği  kullanılarak çözümlenmiş  ve alternatif  arazi  tahsis şekilleri 
elde edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, orman kaynaklarının işlevsel haritalaması 
konusu ele alınmıştır. Bu kapsamda Harita Çözümlemeleri, Doğrusal Kombinasyon tekniği ve 
AHS  tekniği  bir  arada  kullanılarak  orman  arazisinin  farklı  orman  işlevlerine  tahsisi 
gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca her bir aşamada duyarlılık analizleri gerçekleştirilerek, farklı ve 
değişken  koşullarda  nasıl  bir  sonuca  ulaşılacağı  araştırılmış  ve  elde  edilen  sonuçlar 
karşılaştırılmıştır.  Öte  yandan  bu  araştırmada  kullanılan  çok  aşamalı  orman  kaynakları 
yönetim modeli; biyofiziksel, sosyal  ve ekonomik faktörleri,  kamu, çıkar-baskı grupları ve 
sektör uzmanlarının tercih ve beklentilerini ve çevresel değerleri bir araya getirerek çözümler 
üretmiştir.  Böylece  bu  araştırmada  sunulan  modelleme  yaklaşımı,  orman  kaynaklarının 
işlevsel planlaması (çok amaçlı orman kaynakları planlaması) ve dolayısıyla havza yönetimi 
için kullanılabilecek bir araç olduğu vurgulanmıştır. Basit ve esnek olması nedeniyle avantajlı 
olan  bu  planlama  modelinin,  bölgesel  arazi  kullanım  planlaması  çalışmaları  için  de 
kullanılabileceği belirtilmiştir. 

In  this  research  study,  a  framework  for  planning  and  evaluating  forest  land  use  was 
developed.  This  framework  was  accommodated  the  various  features  such  as:  multiple 
alternative uses of the land (forestry,  agriculture and range sectors), multiple products and 
services (timber, water, wildlife, agricultural crops, forage and livestock), multi-scales (spatial 
and  temporal  scales),  multidisciplinary,  multidimensional  (bio-physical,  social,  economic, 
environmental and cultural dimensions), multi-criteria and multi-actors (decision makers, the 
public,  interest  groups  and  sector  experts)  features.  This  framework  of  forest  land  use 
planning was by nature a too complex process. Consequently, a two-stage approach in forest 
land use planning was proposed in this research study. So it was outlined a series of sequential 
planning steps for rational decision making approach. The aim of the first research stage was 
to examine how to carry out the planning of determining how much parts of land should be 
managed for what land use types. Linear Programming as modelling techniques was selected 
and used for determining the alternative forest land and resources allocation solutions. The 
final and second stage surveys to solve the problem of forest land use mapping. By the help of 
the Map Analysis, the Linear Combination technique and the AHP technique, it was answered 
the question that asked where the forest functions were to be located.   
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2. ÇEŞİTLİ YAYINLAR

ANONİM,  2002:  Kekik  Yetiştiriciliği. T.C.  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Tarsus, 6 sayfa.

Mersin, Adana ve K.Maraş yöresinde ticarete konu üç kekik türü bulunmaktadır. Anamur’dan 
Mersin’e  kadar  olan  bölgemizin  alçak  kesimlerinde  Yağ Kekiği,  yüksek  kesimlerinde  ise 
Çorba  Kekiği  yetişmektedir.  Mersin’den  K.Maraş’a  kadar  olan  bölgelerin  ve  Hatay 
yörelerinin  alçak  kesimlerinde  Tarsus  Kekiği,  yüksek  kesimlerinde  ise  Çorba  Kekiği 
yetişmektedir.  Kekik yetiştiriciliğinin  yapılacağı  yöreye  ve denizden olan  yüksekliğe  göre 
yukarıdaki  türlerden bir  tanesi  seçilmelidir.  Bu çalışmada;  Kekik fidelerinin yetiştirilmesi, 
dikimi, biçilmesi, kurutma ve depolama ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

ANONİM, 2003:  Okaliptüs Yetiştiriciliği. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz 
Ormancılık  Araştırma Müdürlüğü,  Orman Bakanlığı  Yayın  No: 185, DOA Yayın No: 22, 
Çeşitli Yayın No:1, Tarsus, 36 sayfa.

Okaliptüs ülkemize 1885 yılında yabancı tür olarak ithal edilmiştir. O tarihten bu yana Ege ve 
Akdeniz  sahillerinde  hızlı  gelişmesi  dikkati  çekerek  şahıs  ve  devlet  arazilerinde  yapılan 
ağaçlandırmalarda  kullanılmıştır.  Suyu sevmesi  ve taban suyunun yüksek  olduğu yerlerde 
diğer ağaç türlerine nazaran daha iyi  gelişme göstermesi okaliptüsün bataklık ağacı olarak 
nitelendirilmesine sebep olmuştur.  Bu çalışmada;  Okaliptüsün yetiştirilmesi teknikleri olan 
fidanlık tekniği, ağaçlandırma tekniği, bakım tekniği, kesim ve baltalığa dönüştürme, hasılat, 
okaliptüs  odunun  kullanım  yerleri  ile  ilgili  bilgilere  yer  verilmiş,  okaliptüs  zararları  ve 
mücadele şekilleri açıklanmıştır. 

YILMAZ, E.,  2005:  Mersin İli,  Cehennemdere Vadisi  Köylerinin Sosyal,  Ekonomik ve  
Kültürel  Yapıları  ile  Orman  Kaynaklarıyla  İlişkileri  (Social,  Economic  and  Cultural  
Structures in the Villages of Mersin Province, Cehennemdere Valley and Their Relations  
with  Forest  Resources). T.C.  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 252, DOA Yayın No: 36, Çeşitli 
Yayın No: 2, Tarsus, 64 sayfa.

Bu  araştırma,  Mersin  ili  Cehennemdere  vadisinde  yer  alan  toplam  10  yerleşim  yerinde 
uygulanan anketlerden elde edilen bilgilere ve bölgede yapılan gözlemlere dayandırılmıştır. 
Araştırmada, ilgili yerleşim birimlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının ve orman 
kaynaklarıyla  ilişkilerinin  belirlenmesi  amaçlanmıştır.  Çalışma  başlıca  dört  bölümden 
meydana gelmiştir.  Birinci  bölümde araştırma amacı ve önemi açıklanmış,  ikinci  bölümde 
araştırma yöntemi, üçüncü bölümde araştırma bulguları ve dördüncü bölümde ise araştırma 
sonuçları ortaya konmuştur. Çalışmaya yönelik anket uygulamaları Mersin ili, Çamlıyayla ve 
Tarsus  ilçelerine  bağlı  Belen,  Çakırlı,  Çavdarlı,  Körmenlik,  Kisecik,  Meşelik,  Sarıkavak, 
Sarıkoyak ve Topaklı köyleri  ile Sebil beldesinde gerçekleştirilmiştir.  Adı geçen bu yerler 
orman içi yerleşimleri olan dağ köyleri ve kasabalarıdır. Yerleşim yerlerinde köy hakkında 
genel  bilgi  sağlamak  üzere  toplam  188  sorudan  oluşan  bir  “Köy  Genel  Bilgi  Formu” 
hazırlanmıştır. Yerleşim yerlerinin 1997 yılındaki toplam nüfusu 10077 dir. Bölgede sağlık 
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ocağı Sebil kasabası ile Sarıkavak köyünde bulunmaktadır. Kisecik, Körmenlik ve Sartıkoyak 
harç diğer yerleşim yerlerinde temel eğitim okulları bulunmaktadır.  Kisecik ve Körmenlik 
köylerindeki  çocuklar  ise  taşımalı  sistem  ile  Çamlıyayla  ilçesindeki  okula  gitmekte  iken 
Sarıkoyak köyü çocukları ise Sarıkavak köyüne gitmektedir. Bu köylerdeki çocukların ulaşım 
masrafları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bölgede toplam 1900 adet özel 
telefon ve 1850 adet televizyon bulunmaktadır. Bölgede köy ve kasaba sakinleri resmi işleri 
ve  alışveriş  ihtiyaçlarını  karşılamak  için  çoğunlukla  Tarsus  ve  Çamlıyayla  ilçelerine 
gitmektedirler.  Buralara  ulaşım  için  kendi  özel  araçları  yanında  çoğunlukla  minibüs  ve 
belediye  otobüsleri  kullanılmaktadır.  Bölgede  en  önemli  geçim  kaynakları  meyvecilik, 
hayvancılık, çiftçilik, zeytincilik, odun dışı orman ürünü toplayıcılığı, arıcılık, tavukçuluk ve 
orman işçiliğidir. Bölgedeki Çavdarlı, Kisecik, Körmenlik, Meşelik ve Sarıkavak köylerinde 
sulama  suyu  mevcut  olmakla  birlikte  yetersizdir.  Bölge  köylerinin  en  önemli  sorunları; 
işsizlik,  sulama  suyunun  olmayışı  veya  yetersizliği,  sağlık  hizmetlerinin  yetersizliği  ve 
kanalizasyon  sisteminin  olmamasıdır.  Bölge  halkı  ormandan  ücret  karşılığı  kesim işçiliği, 
yakacak  odun  sağlama,  hayvan  otlamacılığı,  tohum  ekimi,  fidan  dikimi,  orman  ürünleri 
taşımacılığı ve odun dışı orman ürünleri toplayıcılığı şeklinde faydalanmaktadır.

YILMAZ, E., 2005: Bir Arazi Kullanım Planlaması Modeli: Cehennemdere Vadisi Örneği  
(A Land Use Planning Model:  A Case Study of  Cehennemdere Valley). T.C.  Çevre  ve 
Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman 
Bakanlığı Yayın No: 253, DOA Yayın No: 37, Çeşitli Yayın No: 3, Tarsus, 131 sayfa.

Bu araştırmada, arazi kullanım planlamasına yönelik bir karar verme modeli geliştirilmiştir. 
Bu doğrultuda araştırma alanındaki orman, tarım ve mera sektörleri birlikte değerlendirmeye 
alınmıştır.  İlk  aşamada  her  bir  arazi  kullanım  şekli  için  çok  kriterli  arazi  uygunluk 
değerlendirmeleri  gerçekleştirilmiştir.  Bu amaçla  arazi  uygunluk  kriterleri  ve  alt  kriterleri 
belirlenmiştir.  Sonrasında  her  bir  arazi  uygunluk  kriterine  yönelik  ağırlık  değerleri 
saptanmıştır.  Araştırma  bölgesindeki  farklı  arazi  kullanım  şekillerine  yönelik  kriter 
ağırlıklarının  belirlenmesi  işleminde  Analitik  Hiyerarşi  Süreci  (AHS)  tekniğinden 
faydalanılmıştır.  Bu  amaçla  AHS  tekniğindeki  ikili  karşılaştırmalar  işleminden 
faydalanılmıştır. Kriter ağırlıkları, araştırma alanını tanıyan ve herhangi bir potansiyel arazi 
kullanım şekli için arazi uygunluğunu değerlendirebilme konusunda bilimsel bilgi birikimine 
sahip  olan  orman,  tarım ve  mera  sektörü  uzmanlarından  elde  edilen  ikili  karşılaştırmalar 
bilgilerinin çözümlenmesi yoluyla saptanmıştır. Daha sonra araştırma alanındaki her bir arazi 
kullanım şekline göre her bir kriter, alt kriterlere ayrılmıştır. Her bir alt kritere 0 ile 4 arasında 
bir alt kriter puanı atanmıştır. Bu puanlar atanırken, alt kriterlerin ilgili arazi kullanım şekline 
uygunluğu göz önüne alınmıştır. Böylece tek amaçlı (sektörlü) ve çok kriterli arazi uygunluk 
değerlendirmeleri yoluyla orman, tarım ve mera arazi kullanım şekillerinin her birisi için üç 
adet  uygunluk derecesine  sahip arazi  uygunluk haritaları  elde  edilmiştir.  Sonrasında arazi 
uygunluk haritaları, arazilerin potansiyel arazi kullanım şekillerine tahsis edilmesi işlemi için 
bir  araç  olarak  kullanılmış  ve  “Arazi  Uygunluklarına  Dayalı  Arazi  Kullanım  Tahsisi” 
çözümlemeleri  gerçekleştirilmiştir.  Son  aşamada  ise  “Optimal  Arazi  Kullanım  Tahsisi” 
çözümlemeleri  ele  alınmıştır.  Bunun  için  arazi  uygunluklarına  dayalı  arazi  kullanım 
tahsisindeki alan düzeyleri, amaçlanan arazi tahsisi düzeylerine dönüştürülmüştür. Amaçlanan 
arazi  tahsis  düzeylerine  yönelik  veriler,  bir  başka  araştırmanın  sonuçlarından  alınmıştır. 
Böylece  nihai  arazi  tahsisi  kararlarına  ulaşılmıştır.  Ayrıca  bu  çalışmada  “Duyarlılık  
Analizleri” de gerçekleştirilmiştir.  Buna göre farklı değişkenler ve faktörlerde ortaya çıkan 
etkiler  belirlenmiş  ve  elde  edilen  sonuçlar  karşılaştırılmıştır.  Böylece  bu  çalışma  ile 
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uygulanması  kolay,  gerçekçi,  uygulanabilir,  kullanılabilir  ve  etkin  bir  “Arazi  Kullanım 
Planlaması Modeli” ortaya konmuştur.

ALANAY, A., 2005: Akdeniz Orman Alanları Bugünkü Durum ve Gelecekte Beklenenler  
(Les Espaces Boisés Méditerranéens Situation et Perspectives).Çeviri Çalışması,Yazan: Jean 
de  Montgolfier  ve  Michel  Batisse,  T.C.  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 271, DOA Yayın 
No: 38, Çeşitli Yayın No:4 , Tarsus, 225 sayfa.

Güney’de  olduğu kadar  Kuzey’de  de Akdeniz ülkeleri  bugün, sosyal,  kültürel,  ekonomik, 
ekolojik ve nüfusla ilgili  hızlı değişimleri yakından bilmektedirler. Bu değişiklikler nereye 
götürmektedir?  Akdeniz  ülkelerini  nasıl  bir  gelecek  beklemektedir?  Giderek  artan 
sıkıntılarıyla baş edebilmek için, bu ülkelerin, bireysel olarak ve ortaklaşa, nasıl davranmaları 
gerekmektedir? Akdeniz Eylem Planı çerçevesinde – Mavi Plan’ın amacı, çevre ve kalkınma 
arasındaki ilişkilerin gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle bu sorulara yanıt bulmaya 
çalışmaktır. Mavi Plan’ın hem sistemik ve hem de ileriye dönük çalışma yöntemi, ekonominin 
başlıca  sektörlerindeki,  nüfustaki,  doğal  ortamın  ve  arazilerin  temel  bileşenlerindeki 
gelişmelerin derinlemesine etüdü üzerine oturtulmaktadır. Bu sonuncular arasında, Akdeniz 
havzası ormanları ve diğer orman alanları, makiler ve garigler çok önemli ekonomik, sosyal 
ve ekolojik işlevler yapmakta, ancak bunun değeri pek az bilinmektedir. Bu işlevlerden her 
birinin önemi, işleyişindeki dinamik, güncel fırsatlar, önemli sorunlar ve olanaklar, Akdeniz 
orman alanlarını gelecekte hangi olası durumların beklediği bu kitapta analiz edilmiştir. Bu 
analizlerden çıkan sonuçlar, benimsenmiş kimi görüş ve kavramların yeniden tartışma konusu 
yapılmasını gündeme getirmiştir. 

ŞENYAZ, A., SÜLÜŞOĞLU, M. ve YILMAZ, E., 2005: Akdeniz Ormancılığı Açısından 
Mersin İli, Tarsus İlçesi Bazı Orman Köylerindeki Sosyo-Ekonomik Yapı ve Ormancılık  
Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (Olukkoyağı, İnköy, Ardıçlı, Keşli, Emirler, Eminlik ve 
Kuşçular  Köyleri)  [Assessment  of  Socio-Economic  Structure  and  Forestry  Activities  in  
Forest Villages in Mersin Province from the Point of Mediterranean Forestry (Olukkoyağı,  
İnköy,  Ardıçlı,  Keşli,  Emirler,  Eminlik  and  Kuşçular  Villages)]. T.C.  Çevre  ve  Orman 
Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü,  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı 
Yayın No: 254, DOA Yayın No: 39, Çeşitli Yayın No: 5, Tarsus, 84 sayfa.

Bu  örnek  uygulama  çalışması,  FAO  ve  Blue  Plan  ile  işbirliği  içerisinde  Akdeniz 
ormancılığının  sürdürülebilir  kalkınmaya  katkısını  belirlemek  ve  orman-halk  ilişkilerini 
ortaya  koymak  amacıyla  Mersin  ili,  Tarsus  ilçesindeki  7  adet  orman  köyünde 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla Akdeniz bölgesinde bulunan Mersin ilinde bulunan orman 
kaynakları  araştırılmıştır.  Orman  kaynaklarının  sürdürülebilir  kullanımını  sağlamak  için, 
katılımcı bir yaklaşımla orman kaynakları yönetimiyle ilgili olan kamu, çıkar-baskı grupları 
ve orman idaresi personelinin tercih, ihtiyaç ve beklentileri ortaya konmuştur. Yapılan anket 
çalışmalarıyla, Akdeniz bölgesi için sürdürülebilir ormancılık uygulamalarına yönelik örnek 
senaryolar belirlenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında genel bir hazırlık toplantısı yapılmış ve 
bir  arazide  inceleme  gezisi  düzenlenmiştir.  Toplantıda  öncelikle  Akdeniz  ve  Mersin 
ormancılığı ve bölgenin genel yapısı ile ilgili durum değerlendirilmiş ve sonucunda çalışma 
köyleri  belirlenmiştir.  Köylerin  seçiminde  orman  sektörü  ile  ilişkileri,  ormancılık 
çalışmalarının durumu ve gelir seviyesi dikkate alınmıştır. Toplantıdan sonra gerçekleştirilen 
inceleme gezisi sırasında köylülerle görüşülmüş ve köy yapısı ile ilgili genel bilgi edinilmiştir. 
Sonrasında seçilen köylerde kadın ve erkek ilgi grupları ile haritalama, Venn şeması ve H 
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formundan oluşan üç aşamalı katılımcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Haritalama çalışması 
katılımcı  çalışmanın  ilk  adımını  oluşturmuştur.  Kişiler  köylerinin  ve  bölgenin  krokisini 
çizerek,  yararlandıkları  kaynakları,  içinde  yaşadıkları  ortamı,  ellerindeki  imkanları  ve 
sorunlarını  ortaya koymuşlardır. Venn şemasının oluşturulmasında bölgedeki kaynaklar  ve 
bunların  kullanıcıları  belirlenmiş  ve  yarar  gruplarının  bölgedeki  kaynaklarla  ilgisi  ortaya 
konmaya çalışılmıştır.  H formu çalışmasında ise kişilerden bölgedeki doğal kaynaklardan ve 
orman kaynaklarından ne kadar yararlandıklarını değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca orman 
teşkilatının çalışmalarını da değerlendirmişlerdir. Köy çalışmalarının ardından bölgede hizmet 
veren resmi ve özel kurumların yetkilileri ziyaret edilerek çalışma bölgesinde yapılmış olan 
ve  yapılması  gereken  çalışmalarla  ilgili  bilgiler  alınmıştır.  Bölgenin  sosyal  ve  ekonomik 
durumu ile ilgili  istatistiksel  veriler derlenmiştir.  Ayrıca literatür bilgileri de incelenmiştir. 
Daha sonra köylülerin ve ilgi gruplarının tamamının katıldığı 3 günlük bir çalıştay ile mevcut 
rapor değerlendirilmiştir. Bu çalışma sırasında örnek 2 senaryo geliştirilmiştir. İlk senaryoda 
köylülere  yeterli  parasal  ve  teknik  desteğin  sağlanması  durumunda  hangi  yatırımları 
yapacakları  belirlenmiş  ve  sürdürülebilir  kullanım  sonucunda  ormanların  durumunun  ve 
köylerin  yaşam  koşullarının  20  yıl  sonra  nasıl  olacağı  ortaya  konmaya  çalışılmıştır. 
Sürdürülebilir kullanımın sağlanacağı bu senaryoda maddi ve teknik destek sağlanarak yeni 
gelir kaynakları oluşturulması hedeflenmektedir. İkinci senaryoda ise orman kaynaklarının bu 
günkü  şekli  ile  kullanımının  devam  etmesi  durumunda  20  yıl  sonrasında  durumun  nasıl 
olacağı  ortaya  konmuştur.  Sonraki  aşamadaki  Erdemli  ilçesine  ait  köylere  yapılan 
bilinçlendirme  gezisine  ise  araştırma  bölgesindeki  her  köyden  ikişer  kişi  katılmıştır.  Bu 
köylerde seralar bulunmakta ve köylüler seralarda domates, salatalık ve gül yetiştirmektedir. 
Bu köylerden Küstülü köyünde açık alanda bazı sebzeler yetiştirilmektedir.  Tarım alanları 
makilik alanlar açılarak elde edilmiştir. Tarımsal ürenler Avrupa’ya ihraç edilmektedir. Fiyat 
oluşumunda etkili olabilmektedirler.

YILMAZ, E., 2006:  R’WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı Yaklaşım ile Örnek  
Bir  Uygulaması. T.C.  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 274, DOA Yayın No: 40, Çeşitli Yayın 
No: 6, Tarsus, 100 sayfa.

Bu çalışmada SWOT (Üstünlükler,  Zayıflıklar,  Fırsatlar/Olanaklar  ve Tehditler/Tehlikeler) 
Çözümlemeleri  uygulamalarının  faydalanılabilirliğini,  uygulanabilirliğini,  etkinliğini  ve 
yeteneğini  geliştirme  yönünde,  “R’WOT  Tekniği”  olarak  adlandırılan  melez  bir  teknik 
geliştirilmiştir.  Bu  kapsamda  SWOT  Çözümlemeleri  ile  Ranking  (Sıralama)  Tekniği  ve 
Doğrusal  Kombinasyon  Tekniği  bütünleştirilmiştir.  R’WOT  Tekniği  vasıtasıyla,  SWOT 
Çözümlemelerindeki SWOT grupları ve her bir SWOT grubu içerisindeki SWOT faktörlerine 
yönelik önem durumları,  sayısallaştırılarak ölçülebilir  hale getirilmektedir.  Böylece SWOT 
grupları ile her bir SWOT grubundaki SWOT elemanlarına ait öncelikler sayısal değer olarak 
belirlenmekte  ve  bunlar  önem  sırasına  konulmaktadır.  Buna  göre  mevcut  karar  verme 
problemine  yönelik  izlenecek  alternatif  stratejiler  açık  bir  şekilde  ortaya  konmakta  ve  en 
uygun alternatif strateji seçilmektedir. Bu çalışmada geliştirilen ve R’WOT Tekniği olarak 
adlandırılan bu melez teknik yaklaşımı, “Çamlıyayla’da Arıcılığın Geliştirilmesi (ARIGEL) 
Projesi”  adıyla  uygulanan  ve  Avrupa  Birliği  (AB)  hibe  yardımı  almış  bir  dış  kaynaklı 
projenin başarı durumunun değerlendirilmesinde denenmiştir. R’WOT Tekniği kullanılarak, 
adı geçen dış kaynaklı  projenin başarı durumunu etkileyen içsel ve dışsal faktörler sayısal 
olarak  ölçülmüştür.  Çamlıyayla’da  arıcılık  sektörünün  gelişmesi  yönünde  alternatif 
stratejilerin özlüce belirlenmesi ve en uygun olan stratejinin seçilmesine temel teşkil edecek 
bilgiler ortaya konmuştur. Bu şekilde adı geçen dış kaynaklı projenin başarısını etkileyen ve 
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gelecekte başarıyı arttırma yönünde izlenecek stratejilere temel teşkil edecek içsel ve dışsal 
faktörler  belirlenmiş,  bunların  öncelikleri  sayısal  değerler  olarak  ortaya  konmuş ve  önem 
sıraları belirlenmiştir. Böylece bu dış kaynaklı projenin başarısını arttırma yönünde izlenecek 
stratejilerin belirlenmesindeki belirsizlikler giderilmiştir.

3. DOĞU AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ (DOA) DERGİSİ 
MAKALELERİ

GÜRSES,  M.K.,  GÜLBABA,  A.G.  ve  ÖZKURT,  A.,  1995:  Türkiye’de  Okaliptüs 
Yetiştiriciliğinin  Geliştirilmesi  Hakkında  Rapor. DOA  Dergisi  No:1,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-11, Tarsus.

Bu  makalede  Türkiye’de  okaliptüs  ağaçlandırmaları,  sorun  ve  çözümlerine  değinilmiştir. 
Türkiye'ye okaliptüs ilk defa 1885 yılında Eucalyptus camaldulensis türü ile girmiş ve park ve 
bahçelerde süs bitkisi ya da gölge ağacı olarak kullanılmasının dışında ilk E. camaldulensis 
ağaçlandırması 1939 yılında Tarsus-Karabucak'ta gerçekleştirilmiştir. 885 hektarlık bir alanı 
kaplayan  bu  ağaçlandırmanın,  aynı  zamanda  Türkiye'nin  ilk  ağaçlandırması  olduğu 
belirtilmektedir.  Karabucak ağaçlandırmasında kullanılan  tohumların  orijini  konusunda net 
bilgiler  bulunmamaktadır.  Ancak tohumların  yabancı  bir  firma  (Vilmorin) vasıtasıyla  yurt 
dışından  getirtildiği  bilinmekte  ve  firmanın  da  tohumları  Cezayir'deki E.camaldulensis  
ağaçlandırma  sahalarından  topladığı  tahmin  edilmektedir.  Gerçekleştirilen  bir  envanter 
çalışmasına göre 1987 yılı itibariyle ülkemizde, % 58 devlete, % 42'si özel sektöre ait olmak 
üzere  toplam  14  bin  hektar  E.camaldulensis  ağaçlandırması  bulunmaktadır.  1993  yılı 
itibariyle bu miktar 20 bin hektara ulaşmıştır.

GÜLBABA, A.G., 1995:  Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Okaliptüs Islah  
Çalışmaları. DOA  Dergisi  No:1,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Enstitüsü  Yayını, 
Sayfa 12-19, Tarsus.

Uygun  bir  yetişme  muhiti  ırkının  seçimi,  yabancı  türün  ithalindeki  başarının  en  önemli 
unsurudur.  Bunun  için  çeşitli  aşamalarda  yapılması  gereken  eliminasyon,  tür  mukayese 
denemeleri  v.b.  denemeler  tamamen  bir  ıslah  programı  çerçevesinde  yürütülür.  Islah 
programımız, tür, orijin seçimi ve pilot ağaçlandırma aşamalarından sonra müsbet seleksiyonu 
temel almaktadır. Seçimi yapılan üstün nitelikli bireylerin vejetatif yolla çoğaltılarak, klonal 
testlerden sonra klonal okaliptüs plantasyonlarının kurulması ıslah programının bir ayağını 
oluşturmakta, diğer ayakları ise döl denemeleri ve bunun sonucuna dayalı tohumdan gelen 
tohum bahçeleri ve klonal tohum bahçeleri tesisidir. İleri safhada ise melezleme programı yer 
almaktadır. Döl denemeleri, mevcut lokal orijini (Karabucak orijini) muhafaza ve ıslah etmek 
ve  tamamen  yurt  dışından  ithal  edilecek  ailelere  ait  tohumlarla,  ileri  seçimi  (forward 
selection) öngören, okaliptüs ıslah temel populasyonları kurmak amaçlarını taşımaktadır.

GÜLBABA, A.G.,  1995:  Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Okaliptüslerin Yetiştirilmesi  
Olanakları  Üzerine  Yapılan  Araştırma  Çalışmaları.  DOA  Dergisi  No:1,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 20-25, Tarsus.
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Güneydoğu  Anadolu  Bölgesinde  okaliptüsle  ilgili  ilk  araştırma  çalışması,  1968  yılında 
başlanılan ve 1972 yılında sonuçlandırılan "Kurak Mıntıkalarda Susuz Okaliptüs Ağaçlama 
Metodunun  Araştırılması"  adı  ile  yapılmış  ve  yayınlanmıştır.  Bu  çalışmanın  amacı; 
Güneydoğu  Anadolu  Bölgesinde  sulama  yapmadan  okaliptüs  yetiştirme  metodu  ve  bu 
metodla  yörenin  iklim ve  toprak  koşullarına  uygun  en  fazla  gelişmeyi  yapacak  okaliptüs 
türünü  saptamak,  olarak  belirtilmiştir.  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesinde  Araştırma 
Müdürlüğümüzce 1968 yılından beri okaliptüs yetiştirilmesi konusunda araştırma çalışmaları 
yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan elde edilen ortak sonuç; E. camaldulensis' 
in yöre koşullarına uyum sağlayabilecek tür olduğu, en önemli kısıtlayıcı faktörlerin ise, aşırı 
kuraklık ve ekstrem düşük sıcaklıklar  olduğudur.  1992 yılında kurulan ve sulu koşullarda 
uygulanan “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde okaliptüsün Yetişebileceği  Bölgelerde Tür ve 
Orijin Seçimi Üzerine Araştırmalar” projesinin dört yıllık sonuçlarına göre, bu aşamada Ş. 
Urfa-Harran  Ovası  ve  benzer  koşullarda  endüstriyel  odun  hammaddesi  üretimine  yönelik 
okaliptüs yetiştiriciliği riskli görülmektedir. Ancak endüstriyel odun üretim amacı taşımayan 
diğer  ağaçlandırmalarda  (şehiriçi,  yol  kenarı,  rüzgar  perdesi,  biyolojik  drenaj  v.b.)  E. 
camaldulensis'  in  7046 no'  lu  orijini  kullanılmalıdır.  Bu tür ağaçlandırmalarda  bu orijinin 
kullanılması,  ileriki  yıllarda yapılacak çalışmalarda yöre şartlarına uyum sağlamış fertlerin 
seçimine olanak verecektir.

GÜRSES,  M.K.,  1995:  Eucalyptus  camaldulensis’in  Yetişme  Ortamı  İstekleri. DOA 
Dergisi No:1, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 26-31, Tarsus.

Bu  makalede,  Eucalyptus  camaldulensis’in  Yetişme  Ortamı  İstekleri  (mevki,iklim,toprak) 
hakkında bilgi verilmiştir.  E. camaldulensis doğal yayılış alanlarında 20-700 m yükseltilerde 
ve genellikle düzlük ve düşük eğimli arazilerde bulunur. Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege 
Bölgeleri kıyı  arazilerinde  250  m.  yükselti  ve  %  15  eğime  kadar  olan  arazilerdeki 
ağaçlandırmalarda kullanılabilir.  Ancak verimli bir işletmecilik için 50 m yükseltiye kadar 
olan düz arazilerde kullanılması uygundur. Tür doğal yayılış alanlarında ılıktan sıcağa, yarı 
nemliden  yarı  kuruluğa  kadar  geniş  bir  aralığa  sahip  iklim  koşullarında  yetişir.  Yayılış 
alanlarında en sıcak aya ait ortalama yüksek sıcaklık 27-40 °C, en soğuk aya ait ortalama 
düşük sıcaklık 3-15 °C'dir. Başarılı bir plantasyon için toprak derinliğinin pek derin (100 cm 
den fazla) olması tercih edilmelidir.  Ancak derin (60 cm ye kadar mutlak derinliğe sahip) 
topraklar da uygun olarak kabul edilebilir.

ÖZKURT,  A.,  1995:  Çukurova’da  Okaliptüs  Yetiştiriciliği  ve  Idare  Sürelerinin 
Hesaplanması. DOA Dergisi No: 1, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, 
Sayfa: 32-45, Tarsus.

Bu makalede, çalışmada kullanılan veriler ticari anlamda okaliptüs yetiştiriciliği yapılan 79 
tarım işletmesinden anket yoluyla sağlanmıştır.  Anket yoluyla sağlanan veriler 1994 yılına 
aittir. Çukurova bölgesinde okaliptüs işletmeciliği yeni tanınmakta olan bir konudur. Bölge 
genelinde ağırlıklı olarak karlı bir işletmecilik olduğu için yapılmaktadır. Ayrıca problemli 
arazilerin  ıslah  edilmesinde  ve  de  yoğun  tarımsal  faaliyetlerle  uğraşılamayan  işletmelerde 
daha az emek gerektiren özelliği ile okaliptüs yetiştiriciliği tercih edilmektedir. Hesaplanan 
ekonomik  parametreler  okaliptüs  yetiştiriciliğinin  1.  bonitet  sınıfında  oldukça  karlı  bir 
işletmecilik olduğunu göstermektedir. Dikim aralık mesafeleri büyüdükçe yatırımın karlılığı 
azalmaktadır. Ayrıca azami karlılığın elde edildiği yaş da yükselmektedir. Birinci ve ikinci 
bonitet sınıfları arasında da hem yatırımın ekonomik göstergeleri hem de azami rakamların 
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elde edildiği idare süreleri arasında farklılık görülmektedir. İkinci bonitet sınıfında da idare 
süreleri  yükselmektedir.  Çalışmada her  dikim aralığı  için yıllar  itibariyle  aynı  masrafların 
yapılacağı  kabul  edilmiştir.  Dikim aralıklarına  göre  yıllar  itibariyle  birim  alanda  yapılan 
masraflar  farklılaşmaktadır.  Çalışmada  kullanılan  masraflar  Çukurova  bölgesinde  anket 
sonucu  saptanan  işlemlerin  birim  fiyatının  alan  bazında  gerçekleştirilme  yüzdeleri  ile 
çarpımları  sonucu  oluşmuşlardır.  Olması  gereken  değil  varolan durumu yansıtmaktadırlar. 
Okaliptüs  için  standart  işlem  birim  maliyetlerinin  belirlenmesi  ve  çalışmanın  bu  birim 
maliyetlere göre yapılması daha anlamlı olacaktır.

ÖZKURT,  N.,  1995:  Okaliptüs’lerde  Fenolojik  Gözlemler. DOA  Dergisi  No:  1,  Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 46-63, Tarsus.

Tarsus-Karabucak ormanında, değişik yaş gruplarından seçilen 48 adet E.camaldulensis ve 60 
adet  E.grandis bireylerinin fenolojik olayları  1992 yılı  yılbaşından itibaren üç yıl  boyunca 
gözlenmiştir.  Ağaç türleri,  yaş  grupları  ve günlük sıcaklık  ortalamaları  toplamları  dikkate 
alınarak  değerlendirmeler  yapılmıştır.  Buna  göre,  ıslah  çalışmalarında,  tohum  toplama 
zamanlarının tespit edilmesinde, tıpta ve arıcılıkta kullanılacak olan, hayatsal faaliyetlerden 
çiçeklenme  zamanı  ve  süresi  ile  tohum  olgunlaşma  zamanının  bilinmesi  önemlidir. 
Araştırmaya konu olan E.camaldulensis  ve E.grandis türlerinin değişik yaş kademelerindeki 
bireyleri, çoğunlukla Araştırma Enstitümüz tarafından Karabucak ormanında değişik amaç ve 
yıllarda kurulmuş bulunan deneme alanlarından seçilmişlerdir. Fenolojik gözlemleri yapılan 
bireyler  tesadüfi  örnekleme ile  seçilmiş,  işaretlenmiş  ve ağaç numaraları  gövdeler  üzerine 
yazılmışlardır.  Fenolojik gözlemleri  yapılan ağaçların üç yıl  içerisinde göstermiş oldukları 
hayatsal  faaliyetlerin  oluşum  zamanları  ve  bu  faaliyetler  için  ihtiyaç  duyulan  sıcaklık 
ortalamaları  toplamları,  genel  ortalama  ve  standart  sapma  hesaplamaları  yapılarak 
değerlendirilmiştir.

GÜLBABA,  A.G.,  ÖZKURT,  A.  ve  ÖZKURT,  N.,  1995:  Doğu  Akdeniz  Bölgesinde 
Mantar Meşesi (Quercus suber L.)’nin Yetiştirilmesi Olanaklarının Araştırılması (Studies  
on the Possibilities of Growing Corkoak (Quercus suber L.) in the East Mediterranean 
Region  of  Turkey). DOA  Dergisi  No:1,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Enstitüsü 
Yayını, Sayfa: 64-83, Tarsus.

Bu  çalışmanın  amacı,  mantar  meşesi  (Quercus  suber L.)’ne  ait  değişik  orijinlerin  Doğu 
Akdeniz bölgesinin muhtelif yörelerine adaptasyon kabiliyetlerinin belirlenmesi ve ekonomik 
olarak  yetiştirilmesi  olanaklarının  araştırılmasıdır.  Bu  amaçla  Doğu  Akdeniz  Bölgesini 
temsilen 6 değişik yetişme ortamında bir saha da Ege bölgesinde olmak üzere toplam yedi 
deneme alanında çalışılmıştır. Bu deneme alanlarından Osmaniye-Göktepe’de 6 orijin, diğer 
alanlarda tek orijin kullanılmıştır. Doğu Akdeniz bölgesini temsil eden sahaların tamamında, 
mantar  meşeleri  1992  yılı  ölçü  ve  tespitlerine  göre,  yaşama  yüzdesi  yönünden  genellikle 
yeterli  sonuç  verirken,  boy  gelişmeleri  itibarı  ile  tatminkar  bulunmamıştır.  Fakat,  Ege 
bölgesinde dikildiği Muğla-Ula/Çiçekli yöresinde, yaşama yüzdesi ve boy gelişimi yönünden 
umut  veren  sonuçlar  alınmıştır.  Bu durum,  Doğu Akdeniz  bölgesinde mantar  meşelerinin 
dikildiği  deneme  alanlarının  yetişme  ortamı  koşullarının,  bu  türün  isteklerine  uygun 
olmamasından,  Ege bölgesinin ise daha uygun olmasından kaynaklanmıştır.  Bugüne kadar 
yapılan çalışmalardan elde edilen sonuca göre; ileride yapılacak mantar meşesi çalışmalarının 
Ege bölgesinde yoğunlaştırılması daha isabetli olacaktır.   
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Objective of this study, to determine the adaptation ability of different provenances of Cork 
Oak  (Quercus  suber L.)  to  the  East  Mediterranean  region  and  possibility  of  growing 
economically.  To realize  this  aim,  seven  trials  were  established,  six  of  them in  the  East 
Mediterranean Region and one of  them in the Eagean Region aimed at  comparision.  Six 
provenances  of  Cork  Oak  were  used  Osmaniye-Gökdere  trial  site,  two  at  Antakya-
Teknepınarı and only one the othert sites. Result obtained from all trial sites representing the 
East Mediterranean Region were adequate regarding survival percentages, according to the 
end of 1992 measurements and determinations, unfortunatly, concerning the height growth 
results  were  not  satisfactory.  But,  results  obtained  from  the  Eagean  Region  at  Muğla-
Ula/Çiçekli trial site have been encouraging as regards both survival and height growth. These 
results  us  that  site  conditions  of  Eagean Region for  Cork Oak are suitable  than the  East 
Mediterranean Region. For that reson Cork Oak growing studies should be intensified in that 
regions suitable locations.           

VARDAR, Y., GEMİCİ, Y. ve YURTERİ, C., 1996:  Türkiye’de Doğa Korumacılığının 
Tarihi ve Güncel Boyutu (The History and the Present Dimension of the Conservation of  
Nature  in  Turkey). DOA Dergisi  No:  2,  Doğu Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Enstitüsü 
Yayını, Sayfa: 1-21, Tarsus.

Giderek ağırlaşan çevre sorunları, hemen tüm dünyada doğanın hassas dengesini bozmuş ve 
çok sayıda  canlı  türü  ya  ortadan kalkmış,  yada  yok  olma sınırına  gelmiştir.  Bu durumun 
yansımaları  biyoçeşitlilik  bakımından  özel  öneme  sahip  ülkemizde  de  açık  olarak 
görülmektedir. Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren doğanın korunması konusunda 
duyarlı  davranmıştır.  Gelişen  koruma  teknikleri  kısa  sürede  ülkemizde  de  uygulamaya 
konulmuştur.  Özellikle  1950‘  li  yıllardan  sonra,  çevre  sorunlarının  global  nitelik  taşıdığı 
anlaşılmış ve uluslararası kuruluşların da önderliğinde kongre, konferans ve sempozyumlar 
düzenlenmeye  başlanmış  ve  konu  hükümet  programlarında  yer  almıştır.  Bu  makalede 
öncelikle Türkiye’de doğa korumacılığının geçmişi ve güncel boyutu üzerinde durulmuştur. 
Bu  kapsamda  doğa  korumacılığında  halkın  katılımı,  gönüllü  kuruluşların  işlevi,  doğa 
korumasının  kültür  değerleri  ile  birlikte  ele  alınması  gerektiği  gibi  büyük  önem  taşıyan 
konularda görüş ve düşüncelere yer verilmiş olup önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak, 
Türkiye  ormanlarının  giderek  daraldığı  bilinen  bir  gerçektir.  Yoğun  ağaçlandırma 
çalışmalarına karşın, doğanın korunmasında sadece ağaçlandırmayı ön planda tutmak yeterli 
değildir. Yaşama alışkanlıklarının değişmesi, aşırı ve plansız kentleşme vb. sorunlar, doğanın 
korunmasından  ayrı  olarak  düşünülemeyecek  kültür  değerlerinde  de  önemli  kayıplara  yol 
açmaktadır. Bu ve benzeri sorunlara ilişkin örnekleri çoğaltmak olasıdır. Çözümlere ilişkin 
somut  öneriler  ancak  havza  bazında  yapılacak  ayrıntılı  envanter  çalışmaları  ile  ortaya 
koyulabilir.        

Ever increasing environmental problems have changed the sensitive balance of nature all over 
the worl for the worse and a lot of species have have become either extinct or have come to be 
almost  extinct.  Reflections  of  this  situation  have  been  observed  in  our  country  where 
biolaogical diversity has a very important  place. Starting from the first  years  of Rebuplic 
Turkey has shown great concern with and responsibility for the protection of nature. Ever 
improving protective techniques have been immediately adopted and developed within the 
country. In this paper the emphasis is laid on the history of conservation nature and its present 
dimension.  In  this  context,  we  expressed  our  opinions  on  such  important  matters  as  the 
contribution of people to the conservation of nature,  functions voluntary organization and 

28



considering the conservation of nature as an integral part of cultural values, and we presented 
some suggestion as to what is to be done.     

GÜLBABA, A.G.,  VELİOĞLU, E.,  ÖZER, A.S.,  DOĞAN, B.,  DOERKSEN, A.H. ve 
ADAMS,  W.T.,  1996:  Kazdağı  Göknar  (Abies  equitrojani  Aschers.  et  sint.)  
Populasyonlarının Genetik Yapıları ve Gen Kaynaklarının Yerinde Korunması (Population 
Genetic Structure of Kazdağı Fir (Abies equitrojani Aschers. et sint.), a Narraw Endemic to  
Turkey:  Implications  for  In-Situ  Conservation). DOA  Dergisi  No:  2,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 23-48, Tarsus.

Kazdağı  göknarı  (Abies  equitrojani)  Kuzey  Batı  Anadolu’da  3600  ha  yayılışa  sahiptir. 
Türkiyeye  özgü  endemik  bir  tür  olup,  yerinde  koruma  (in-situ)’da  gen  kaynaklarının 
korunması  için  seçilmiş  bir  türdür.  Değişik  büyüklük  ve  izolasyon  derecelerindeki  dört 
populasyona  ait  124  ağaçtan  toplanan  açık  ürünü  tohumların  endospremleri,  jel 
elektroforezinde bu tür için mevcut lokus sayısını artırmak, populasyonların genetik yapılarını 
tarif  etmek  ve  koruma  stratejileri  için  başlangıç  önerileri  yapmak  amacıyla,  tahlil 
edilmişlerdir. On iki enzim sisteminde 19 lokus belirlenmiştir. Populasyonların, altı lokustaki 
allel yoğunlıkları önemli derecede (P<0.05) farklıdır. Populasyon büyüklükleri ve izolasyon 
dereceleri ile istatistiksel bağlantı olmamasına rağmen, beklenen heterezigotluk(He=0.084 ile 
0.152) arası ve fikrasyon indeksi (Fis=-0.064 ile 0.199 ) arasında da farklılık vardır. Bütün 
populasyonlar  için tahmin edilen ortalama genetik çeşitlilik  parametreleri  (He=0.21) genel 
olarak ibreli türler için bildirilen değerlerden (He=0.51) bir miktar düşük fakat, diğer göknar 
türleri için bulunan değerlere (He=0.130) uygundur. Bu nedenle dar bir yayılış alanına sahip 
olmasına  rağmen,  Kazdağı  göknarı  önemli  oranda  genetik  varyasyona  sahiptir.  Gen 
kaynakları  yönetim  alanlarının  (GEKYA)  emniyet  amacıyla  en  az  iki  populasyondan 
seçilmesi tavsiye edilmiştir.         

Kazdağı  fir  (Abies  equitrojani  Aschers.  et  sint),  restricted  to  only  3600 ha  in  Northwest 
Anatolia, and one of four true first endemic to Turkey, has been selected as target species for 
in situ gene conservation. Open-pollinated seeds collected from 124 trees in four populations 
ranging in size and degree of isolation, were assayed by starch gel electrophoresis to expand 
the  number  of  allozyme  loci  available  in  this  species,  to  describe  its  population  genetic 
structure, and to make preliminary recommendations on conservation strategies. Nineteen loci 
coding alloymes in 12 enzyme system are described. Ten of the 19 loci are polymorphic in 
one or more of the four populatinos. The populations differ significantly (p<0.05) in allele 
frequencies at six loci. They also appear to differ in levels of expected heterozygosity (He 
range: 0.084 to 0.152) and fixation index (-0.064 to 0.199), although neither of these statistics 
are  related  to  current  population  size  or  degree  of  isolation.  Mean  estimates  of  genetic 
diversity parameters over all populations (e.g.He=0.121) are only marginally lower than the 
averages reported for conifers, in general (He=0.151), and are consistent with averages found 
in other true fir species (He=0.130). Thus, despite its very narrow distribution. Kazdağı fir 
possesses considerable genetic variation. It is recommended, for security purposses, that in 
situ reserves be located in at least two populations. To capture as much genetic diversity as 
possible  in  these  reserves,  the  selected  populations  should  have  high  levels  of  genetic 
variation, but also be genetically differentiated from each other. Potential choices for in situ 
reserves among the populations sampled in this study are discussed.        
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GÜRSES,  M.K.,  GEMİCİ,  Y.,  ÖZKURT,  N.,  GÜLBABA,  A.G.,  ÖZKURT,  A.  ve 
TÜFEKÇİ, S., 1996: Bolkar Dağları Karaçam (Pinus nigra Arn. var. pallasiana Schneid)  
Populasyonlarında  Biyolojik  Çeşitlilik  Üzerine  Araştırmalar  (Investigation  on  Plant  
Biodiversity among Pinus nigra Populations on the Bolkar Mountains). DOA Dergisi No: 
2, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayını, Sayfa: 49-69, Tarsus. 
Bu makale,  Küresel Çevre Fonu (GEF) adına Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ortak  projesi  olan  “Genetik  Çeşitliliğin  Yerinde  Korunması  Projesi”  kapsamında,  Bolkar 
Dağları’ndaki  karaçam  (Pinus  nigra Arn  var.  pallasiana Schneid.)  populasyonlarında 
biyolojik çeşitliliği belirleyebilmek amacıyla yapılan çalışma sonucunda gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma için rasgele örnekleme ile farklı rakım, bakı, anakaya ve eğimlerde 1000 m2’lik 16 
deneme alanı  seçilmiştir.  Biyolojik  çeşitliliğin  belirlenebilmesi  için  her  deneme alanı  için 
fitoekolojik ve fitososyolojik analiz tabloları doldurulmuş ve arazi çalışmaları ile elde edilen 
veriler korelasyon ve cluster analizlerine tabi tutularak değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler 
sonucunda Bolkar Dağları’ndaki karaçam ormanlarında biyolojik çeşitlilik yönünden zengin 
ve  daha  ileri  çalışmalara  konu  olması  gereken  populasyonlar  belirlenmiştir.  Bu  verilerin 
ileride  daha  da  geliştirilerek,  hedef  tür  populasyonlarına  yönelik  koruma  stratejilerinin 
belirlenmesinde yol gösterici olarak kullanılacağı ifade edilmiştir.  

Under  ''The  In-Situ  Conservation  of  Genetic  Diversity  Project'' a  joint  project  between 
Republic of Turkey and The World Bank as trustee for The Global Environment Facility 
Fund, a study on determination of biological diversity among Anatolian black pine  (Pinus 
nigra Arn.  var. pallasiana Schneid.)   populations  was  initiated  on  the  Bolkar  Mountains 
which from Middle Taurus and lies along the Mediterranean Sea. In this study, 16 trial sites 
were selected by using randomize sampling method having 1130-1620 m. elevation, mainly 
North and North-West slopes, different  main rocks and 30-70% inclinations and each site 
covers 1000 m2. Fito-ecological and fito-sociological diversity correletion and cluster analysis 
were done using data obtained in the field. The results of the analysis showed us that which 
population  is  rich  in  biological  diversity  and  should  be  studied  further  on  the  Bolkar 
Mountains. 

TOPLU,  F.,  1996:  Türkiye’de  Karakavak (Populus  nigra  L.)’larda Gen Kaynaklarının 
Belirlenmesi, Korunması ve Islah Programı (Identification, Breeding and Conservation of 
Genetic  Resources  of  Black  Poplar  in  Turkey).  DOA  Dergisi  No:  2,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 71-90, Tarsus.

Karakavaklar, Aigerios seksiyonunun en önemli türüdür. Dünyada kültüre alınan kavakların 
%90’ı  bu seksiyona aittir.  Karakavaklar  odun üretimi ile  Avrupa ve Asya için önemli  bir 
ekonomik  değere  sahiptir.  Karakavaklarda  kapsamlı  seleksiyon  programı  Türk-İtalyan 
kavakçılığı  geliştirme  ortak  projesi  ile  1989 yılında  başlatılmıştır.  Bu projenin  en  önemli 
fonksiyonu  gelecekte  Anadolu  için  yapılacak  seleksiyon  programlarına  temel  meteryal 
oluşturtmasıdır.Temel ıslah materyali oluşturtmak için tüm Türkiye’de yer belirleme, seçim 
ve materyal  toplama çalışmaları  yapılmıştır.  Bu çalışmalar  sonucu 300 adetten fazla birey 
belirlenmiştir.  Seleksiyon  çalışmaları  sonucunda  300’den  fazla  fert  arazide  işaretlenerek, 
seçimi izleyen yılda bu fertlerden çelik materyali toplanarak çoğaltılmak üzere İzmit Orman 
Fidanlığına getirilmiştir. Seleksiyon çalışmaları üzerinde durulan en önemli nokta aynı klona 
ait  birden fazla  ferdin  seçilmesini  önlemek olmuştur.  Bu amacı  gerçekleştirmek  üzere  de 
yoğun  kavak  kültürünün  tespit  edildiği  akarsu  havzalarının  her  biri  bir  seleksiyon  birimi 
olarak  ele  alınmıştır.  Bu  belirlenen  temel  ıslah  materyalini  kullanacak  bir  karakavak 
seleksiyon programı önerilmiştir. 
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Black Poplar (Populus nigra L.) is the most important species of section Aigeiros. More than 
90 percent of the cultivated Poplars of the world belong to this section. Black Poplars have 
significan economic value in wood production in Europe and Asia (3.5 million m³/year in 
Turkey).  A comprehensive selection program on Black Poplar was started by the Turkish-
İtalian Poplar Development cooperative Project in 1989. One of the most important function 
of this Project was to create the base breeding material of Black Poplar which was planned to 
use  for  selection  programme  in  the  future  in  Anatolia.  In  order  to  create  base  breeding 
material, locating, selecting and collecting works were made throughout Turkey. More than 
300 individuals were identified during the selection Works. A black Poplar selection programme 
which will use the base material mentioned above were prepared and proposed for Turkey. 
    

GEMİCİ,  Y.,  GÜRSES,  M.K.  ve  YILMAZ,  E.,  1996:  Kadıncık  Vadisi  ve  Çevresinin  
Tabiatı Koruma Alanı Olarak Değeri (The Value of Kadıncık Valley and its Surroundings  
as a Nature Conservation Area). DOA Dergisi No: 2, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 91-111, Tarsus.

Bu makalede Bolkar Dağlarının Türkiye'nin en önemli endemik merkezlerinden biri olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca, yüksek biyolojik çeşitliliğe de sahip olduğu vurgulanmaktadır. Buna 
karşın, bu alanda herhangi bir koruma alanının bulunmayışının büyük eksiklik olduğu ifade 
edilmiştir.  Bu eksikliği  gidermek  amacıyla,  dağın  güneyinde  bulunan Kadıncık  Vadisi'nin 
"tabiatı koruma alanı" olarak ilan edilmesinin gerekleri üzerinde durulmuştur. Anılan vadinin 
flora  ve  fauna  zenginliğinin  yanı  sıra,  önemli  biyotoplara  sahip  olduğu  ayrıntılı  olarak 
açıklanmıştır.  Vadideki  ilginç  jeolojik  oluşumların  peyzaj  değerini  de  artırdığına 
değinilmiştir. Bunun yanında yörenin yayla ve doğa turizmi bakımından da öneminin büyük 
olduğu  belirtilmiştir.  Tanıtım  ve  düzenleme  çalışmalarının,  bugüne  değin  harekete 
geçirilemeyen bu potansiyelin değerlendirilmesine olanak verebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 
uzun vadede bir doğa tarihi müzesinin ve araştırma merkezinin kurulmasının, alanın bilimsel 
çalışmalar  bakımından  değerini  daha  da  artıracağı  vurgulanmıştır.  Makalede  vadinin,  her 
yönü ile Türkiye'nin en önemli tabiatı koruma alanı olmaya aday yer olduğu ifade edilmiştir. 

ALPTEKİN,  C.Ü.  ve  ÇALIŞKAN,  A.,  1996:  Türkiye’de  Saf  Sedir  Meşcerelerinde  
Uygulanan Silvikültürel İşletme Şekillerinin İrdelenmesi (La Discussion des Exploitatons  
Sylviculturelles des Peuplements de Cedra Purs en Turqule).  DOA Dergisi No: 2, Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 113–123, Tarsus.

Türkiye’nin önemli orman ağaçlarından biri olan sedir, asıl yayılışını Toros Dağları üzerinde 
yapar. Bu geniş yayılış alanında saf meşcereleri yanında diğer türlerlede karışık meşcereler 
kurar.  Bu  çalışmada  saf  sedir  meşcereleri  ele  alınarak  ekolojik  nitelikleri,  gençleşme 
özellikleri ve uygulanabilecek silvikültürel işletme şekilleri incelenmiştir. Sonuç olarak, saf 
sedir  meşcerelerinde  uygulanacak  gençleştirme  yöntemlerinde  aşağıdaki  özelliklerin  göz 
önünde  tutulması  gerekir;  Yetişme  ortamı  koşulları  ve  ağaç  türünün  biyolojisi  esas 
alınmalıdır.  Sedir  yayılış  alanlarındaki  yaz  kuraklığı  ve  olumsuz  faktörler  göz  önünde 
tutularak  genel  gençleştirme  süresi  daha  uzun  tutulmalıdır.  Traşlamadan  kaçınılarak 
gençleştirmeyi  tam  alanda  değil,  grup  veya  büyük  gruplar  halinde  yapmak  daha  uygun 
olacaktır.  Her şeyden önce bu ormanlarda bir  amaç çapı  tespit  etmek ve bu amaç çapına 
yönelik  bakımları  yapmak  esas  alınmalıdır.  Bütün  bunların  yanında  sedir  meşcerelerinde 
hangi  gençleştirme  yöntemi  esas  alınırsa  alınsın,  mevcut  öncü  gençliklerden  yararlanma 
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imkanı  aranmalıdır.  Üretim  amaçlı  çalışmalar,  sedirin  orman  sınırını  oluşturduğu  yüksek 
zonda ve çok eğimli ve toprak korumanın esas alındığı alanlarda yapılmamalıdır. Bu alanların 
muhafaza ormanı olarak ayrılması uygun olacaktır.          

GÜLBABA,  A.G.,  1997:  Tohumdan  Okaliptüs  Fidanı  Yetiştirilmesi  Teknikleri  
(Techniques of Production of Eucalyptus Seedlings). DOA Dergisi No: 3, Doğu Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-16, Tarsus.

Bu makalede kaliteli ve ıslah edilmiş fidan üretimi yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken 
hususları ve genel olarak tohumdan fidan üretim tekniklerinden bahsedilmiştir. Kaliteli fidan 
üretimi,  ekilecek  tohumun  kaynağının  tespiti  ile  başlar.  Tohum kaynağı  olarak,  öncelikli 
olarak  tohum bahçeleri  ve  döl  denemeleri  sonucuna  göre  aralanmış  tohum plantasyonları 
kullanılmalıdır.  Bunlar  yoksa  ağaçlandırma  sahalarından  düzgün  gövdeli,  çevresindeki 
ağaçlara göre daha boylu ve daha kalın çaplı, sağlıklı, birbirlerinden en az 45 m. mesafede, 
asgari  5  ağaçtan  alınacak  tohumlar  karıştırılarak,  kullanılmalıdır.  Okaliptüs  tohumları 
yastıklara ekilip daha sonra şaşırtma yapılabileceği gibi, doğrudan tüplere de ekim yapılabilir. 
Doğrudan  tüpe  ekimin  avantajı,  şaşırtma  işlemine  oranla  işçilik  giderinin  az  olması  ve 
şaşırtma şokuna karşı hassas okaliptüs türlerinde zayiatın az olmasıdır. Yastıklarda yetiştirilen 
fidecikler 3-5 cm. boya ulaşınca, ekimden yaklaşık 30-35 gün sonra, tüplere şaşırtılmak üzere 
sökülürler.  Söküm  anında  fideciklerin  köklerinin  zedelenmemesi  için  yastıklar  iyice 
sulanmalı, güçlü gelişme gösteren, sağlıklı fidecikler öncelikle şaşırtmaya alınmalıdır. Fidan 
bakım işlemlerinden diğer bir husus da gübrelemedir.  Gübreleme kullanılan tüp harcına ve 
fidanların gelişmine bağlı  olarak değişen bir işlemdir.  Kullanılan tüp harcı toprak, hayvan 
gübresi, kum karışımı ise genellikle sun'i gübre ihtiyacı olmamaktadır. Ağaçlandırma sahasına 
dikilecek  fidanların  görünüşleri  sağlıklı  olmalı,  mantar,  böcek  gibi  zararlılarla  bulaşık  ve 
çatal, yaralı, cılız olmamalıdır. Fidanların dip çapı 3-5mm, boyları ise tüp boyunun üç katı ve 
en fazla 50 cm olmalıdır. 50 cm den uzun boylar kesilebilir.  Tohumların ekim zamanına bağlı 
olarak  boylar  20-30  cm  de  olabilir.  Gövde  odunlaşmış,  kahverenkli,  tepesinden  tutulup 
eğildiğinde  kısa  sürede  tekrar  dik  hale  gelmelidir.  Özellikle  uç  yapraklar  kırmızılaşmış 
olmalıdır.   

Eucalyptus has been growing in Turkey since 1885. Since then 10000 ha were planted only in 
Çukurova region of Southern Turkey, and plantations are increasing year by year. But, good 
quality  and  genetically  improved  seedlings  should  be  used  to  get  good  results  from this 
plantations. Some important point of growing good quality eucalyptus seedlings and general 
eucalyptus nursery thecniques were discrebed in this article.

GÜLBABA,  A.G.,  1997:  Çelikle  Okaliptüs  Fidanı  Yetiştirilmesi  Teknikleri  (Vegetative  
Propagation of Eucalyptus by Cuttings). DOA Dergisi  No: 3, Doğu Akdeniz Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 17-38, Tarsus.

Çelikle okaliptüs fidanı yetiştirilmesinde amaç, ıslah sonucu bulunan üstün nitelikli ağaçların 
üstün özelliklerini kaybetmeden, aynı genetik özellikleri taşıyan, birbirinin kopyası bireyler 
yetiştirmektir.  Bugün  yurdumuzda  okaliptüsle  yapılan  ağaçlandırmalarda,  açık  tozlaşma 
sonucu  döllenen  tohumlardan  üretilen  fidanlar  kullanılmaktadır.  Bu  durum,  gerek  fertler 
arasındaki genetik farklılıktan, gerekse okaliptüs çiçeğinin özelliği sonucu oluşan kendilenme 
nedeniyle ağaçlandırmalarda bireyler arasında büyük gelişim farklılıkları ortaya çıkarmakta 
ve  ürün  kaybına  neden  olmaktadır.  Oysa  seçilecek  üstün  nitelikli  bireylerden  alınan 
çeliklerden üretilen fidanlarla kurulacak ağaçlandırmalarda, bütün fertler aynı genetik özelliği 
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taşıdığından, bireyler arasındaki gelişim farklılığı en az düzeyde olacak ve verimde %40’lara 
varan  artış  sağlanabilecektir.  Okaliptüs  zor  köklenen  türlerden  sayılmaktadır.  Bu  nedenle 
çelikle  fidan  üretiminde  bazı  koşulların  yerine  getirilmesi  gerekmektedir.  Bu  koşullardan 
bazıları; çelik alınacak anaçların ve çeliklik materyalin fizyolojik olarak genç olması, sıcaklık, 
rutubet  ve  ışığın  optimumda  tutulmasıdır.  Ayrıca  köklenme  ortamlarının  arzulanan 
özelliklerde  olması  gereklidir.  Bu makalede  okaliptüsün çelikle  üretim koşullarının  yerine 
getirilebilmesi için gerekli olan teknik bilgilerden çelik bahçelerinin kurulması ve yönetimi, 
çelik  materyalinin  özellikleri,  köklendirme  çevresi  ikliminin  ayarlanabilmesi  için  gerekli 
teknolojiler ve çelikten üretilen fidanların bakımı konuları incelenmiştir.       

Some eucalyptus  species  accepted as  a  difficult  to  root.  For  this  reason,  to  obtain  rooted 
cuttings  from  Euclyptus  shoots  some  conditions  should  be  carried  out.  Some  of  these 
conditions are: Mother plants and also shoots should be physiologically juvenile, control of 
climatic  factors  and  rooting  medium.  In  this  paper,  multiplication  orchard  (clone  bank) 
establishment  and  maintenance,  choice  and  dimensions  of  cuttings,  control  of  climatic 
conditions of cuttings environment and care of rooted cuttings are described.    

OK,  K.,  1997:  Devlet  Orman  İşletmelerinin  Açık  Artırmalı  Satışlarının  Etkileşimi  
(Interaction  Between Sell by Actions of State Forestry Enterprises). DOA Dergisi No: 3, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 39-61, Tarsus.

Orman Genel Müdürlüğü bölgesel işletmelerin ihale günlerini çakıştırmayarak, yani ürettiği 
malın piyasaya sunum zamanını değiştirerek, piyasada oluşan fiyatın düşmesini engellemeye 
çalışmaktadır. Bu araştırmada, aynı ürün çeşitlerini üreten, mevcut yol ağı nedeniyle ilişkili 
olan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Gazipaşa Devlet Orman İşletmesi ile Isparta Orman 
Bölge Müdürlüğü, Bucak Devlet Orman İşletmesi örnek olarak alınmış ve 1986-1996 yılları 
arasındaki dönemde yapılan 3SNB Çz satışlarına ait fiyatlar incelenmiştir. Araştırma yöntemi 
olarak basit  korelasyon ve çoklu doğrusal regreasyon analizlerinden yararlanılmış,  bağımlı 
değişkenler olarak Gazipaşa İşletmesinin 3SNB Çz tomruk fiyatı (Y1) ile Bucak İşletmesinin 
3SNB  Çz  tomruk  fiyatı  (Y2)  alınmış  olup  fiyatların  düzeltilmesinde  kullanılmak  üzere 
1987=100 bazlı indeksin araştırma dönemine uygun hale getirilmesinde, TEFE aylık değişim 
oranlarından yararlanılmıştır. İnceleme sonucunda, Gazipaşa Devlet Orman İşletmesinden 20 
gün  ve  öncesinde  yapılan  Bucak  ihalelerinin  ihale  tarihi,  Gazipaşa  ihale  tarihinden 
uzaklaştıkça, Gazipaşa’da oluşan fiyatın arttığı belirlenmiştir. Yapılan tüm ihaleler, 30 ve 10 
gün ve daha yakın  ihaleler  dikkate  alındığında  denenen değişkenlerin  Gazipaşa’da  oluşan 
fiyat üzerinde etkili olmadığı saptanmıştır. Benzer şekilde Bucak Devlet Orman işletmesinin 
3SNB Çz fiyatına Gazipaşa Devlet Orman işletmesinin etkide bulunmadığı görülmüştür. 

General Directorate of forestry have been striving to prevant the decreasing of wood price by 
changing the date of sell by action of forestry enterprises in the same region. İn this research 
Gazipaşa State Forstry Enterprise (SFE) in Antalya Regional Forestry Directorate (RFD) and 
Bucak SFE in Isparta RFD are chosen as research area. These enterprises produce the same 
kind of products and use similar transportation lines. Third class red pine (Pinus brutia) log 
prices in 1986-1986 period are investigated. After the research, concerning 20 days and less 
sell by actions, It is seen that the price of sell by action in Gazipaşa SFE increase, if the date 
of  sell  by  action  in  Bucak  SFE  is  away  from  the  date  of  sell  by  action  in  Gazipaşa. 
Concerning all of them, 30 and 10 days and less sell by actions, It is determined that sell by 
action in Bucak SFE doesn’t affect the price of sell by action in Gazipaşa SFE and vice versa. 
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YILMAZ, E. ve GÜRSES, M.K., 1997: Doğu Akdeniz Ormancılığında Sedir (Cedar in the  
Eastern Mediterranean Forestry). DOA Dergisi No: 3, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 63-85, Tarsus.
Bu makalenin ilk aşamasında, ülkemizdeki sedirle ilgili günümüze kadar yapılan inceleme ve 
araştırmalar  hakkında  genel  bilgiler  verilmiştir.  Daha  sonra  ülkemiz  ve  Doğu  Akdeniz 
Bölgesindeki  sedir ormanları tanıtılmıştır. Bu kapsamda  sedir ormanlarının varlığı ve genel 
yetişme  ortamları  özellikleri  üzerinde durulmuştur.  Ardından Doğu Akdeniz  Bölgesindeki 
sedir türünde yapılan silvikültürel çalışmalarda karşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara yönelik 
literatürde  yer  alan  çözüm  önerilerine  değinilmiştir.  Bu  kapsamda;  sık  gençliklerde 
seyreltmenin  (gevşetmenin)  başlama  zamanı  ve  şiddeti,  ayıklama  (temizleme)  işleminin 
uygulanması,  ekim yoluyla  yapılan  ağaçlandırma  çalışmalarında  hektarda  atılması  gerekli 
tohum  miktarı  ve  sedirde  tohum  transferinin  sınırları  konularında  açıklamalarda 
bulunulmuştur. Son bölümde ise Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından 
sedir  konusunda yapılan  ve yapılması  planlanan çalışmalar  hakkında bilgiler  sunulmuştur. 
Ayrıca  sedirle ilgili  çeşitli  araştırmaları  topluca bir yerde yürütmek, araştırma sonuçlarının 
yörede  faaliyet  gösteren  uygulayıcılara  demonstrasyonunu  kolayca  gerçekleştirmek, 
araştırmaları  iyi  korunan  alanlarda  uygulamak  ve  çeşitli  gelişme  çağlarında  araştırmalara 
devam  edilmesine  imkan  oluşturmak  üzere,  bölgesel  ormancılık  sorunları  da  göz  önüne 
alınarak  ihtiyacı  karşılayacak  büyüklükte  bir  “Sedir  Daimi  Deneme  Alanı”  kurulması 
gerekliliğine de değinilmiştir.

AVŞAR,  M.D.,  1997:  Orman  Ağacı  Tohumlarında  Çimlenme  ve  Çimlenme  Engeli  
(Arjantin  Ormancılığının  Biyolojik  Potansiyeli).  (Seeds  are  the  Biological  Potential  in  
Argentine's  Forestry  -  Germination  and  Dormancy  in  Forest-Seeds). Çeviri  Çalışması, 
Yazan: D. YACUBSON, DOA Dergisi No: 3, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Yayını, Sayfa: 87–100, Tarsus.

Bu  bildiri,  IUFRO  Proje  Grubu'nun  'Tohum  Problemleri'  konusunda  23-26  Nisan  1991 
tarihlerinde  Kanada'da  düzenlediği  uluslararası  sempozyumda,  D.  Yacubson  tarafından 
sunulmuş ve 'Forestry Canada Pacific Forestry Center' tarafından 1993 yılında yayımlanan 
bildiriler kitabının 149-152. sayfaları arasında yer almış olup bildirinin özeti şu şekildedir; 
Tarımın gelişmesi esnasında,  silvikültür özel bir bilim dalı  olarak ortaya çıkmıştır.  Birçok 
silvikültürel  problemler  fizyolojik  temellere  sahiptir  ve bu problemler,  ağaçların fizyolojik 
süreçlerini bilen ve bu konu üzerinde çalışan araştırıcılar tarafından çözümlenebilir. Embriyo 
büyümesinin yeniden başlamasına etki eden faktörlere yönelik çalışmalar esnasında; dormansi 
süreçleri,  dormansiyi  kırma  metotları,  tohum  uzun  ömürlülüğü,  saklama  metotları  ve 
çimlenebilirliği  belirleyici  diğer  bazı  konularda  karşılaşılan  birçok  tohum  çimlenme 
problemleri çözülmüştür. Bu, daha büyük homojenlikte plantasyonlar ile kalite ve kantitesi 
ıslah edilmiş odun hasılatı veren, geliştirilmiş ve ıslah edilmiş bitki üretimine ışık tutmuştur. 
Orman ağacı tohumu dormansisi, çimlenme istenene kadar devam ettirilebilir veya embriyoya 
zarar vermekten kaçınan, seçilmiş farklı tekniklerin kullanımı ile çoğu türlerde durdurulabilir. 
Arjantin hükümeti; kalitesini, gerçeklik (hakikilik) ve korunmasını sağlama almak için, orman 
ağacı  tohumlarının  kontrolünü  sağlayan  ve  üretimini  düzenleyen  geniş  kapsamlı  bir 
ağaçlandırma programı uygulamıştır. Bu program; kağıt hamuru ve kağıt üretiminde dünya 
çapındaki düşüşten kaynaklanan açıktan dolayı, orman ağaçlarının ve özellikle hızlı gelişen 
türlerin  tohumlarının  elde  edilmesinde,  ülkeyi  kısa  bir  sürede  kendine  yeterli  bir  duruma 
getirecektir. Güney Amerika ve özellikle de özel iklim ve toprak koşullarına sahip Arjantin 
Cumhuriyeti, dünya kereste ve diğer orman ürünleri açığını karşılayabilir.
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Germination in forest  tree seeds,  together with many of the factors  involved is  reviewed. 
Attention  is  given  to  the  causes  of  seed  dormancy  and  the  means  of  overcoming  this 
condition. The Argentina government’s sweeping reforestation program is based upon control 
and coordinated production of high quality seeds, especially of fast-growing species, that are 
contributing to the global needs for pulp and paper. 

GÜRSES, M.K., 1998: Okaliptüsler (Eucalyptus camaldulensis Dehn., Eucalyptus grandis  
W.Hill  ex  Maiden)  ile  Endüstriyel  Ağaçlandırma  Teknikleri  (Industrial  Plantation  
Techniques  for  the  Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.,  Eucalyptus  grandis  W.Hill  ex  
Maiden). DOA Dergisi No:4, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 
1-16, Tarsus.

Son  yıllarda  okaliptüs  yetiştiriciliğinde  büyük  değişiklikler  olmuştur.  Bu değişiklikleri  de 
içerecek  şekilde  konuyu  yetiştiricilerin  bilgisine  sunabilmek  amacıyla  bu  makale 
hazırlanmıştır.  Uyum denemeleri sonuçlarına göre, Türkiye’de endüstriyel  amaçlı  okaliptüs 
ağaçlandırmalarında kullanılacak türler  Eucalyptus camaldulensis Dehn., Eucalyptus grandis  
W.Hill ex Maiden’dir. Uygun yetişme ortamları Akdeniz ve Ege Bölgelerinin kıyı arazileridir. 
Kuruluş  aşamasında  her  şeyden önce ağaçlandırılmak istenen arazinin toprak analizlerinin 
yaptırılması  gerekir.  Toprak hazırlığının  yanı  sıra drenaj,  tesviye  ve gübreleme gibi  diğer 
çalışmalarda gereklidir. Bakım aşamasında ilk yapılması gerekli iş tamamlamadır. Okaliptüs 
fidanlarının ışık gereksinimleri fazla olduğu için dikilen fidanlar hızlı gelişme gösterdiğinden 
okaliptüs çalışmalarında tamamlama çalışmaları olabildiğince erken yapılır. Ot alma sulama 
ve  sürüm  çalışmaları  da  okaliptüslerde  zorunlu  olmaktadır.  Bu  makaleye  konu  olan 
Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.,  Eucalyptus  grandis  W.Hill  ex  Maiden’türleri doğal  dal 
budaması özelliklerine sahip olduklarından ağaçlar büyüdükçe dallar kendiliğinden kuruyarak 
gövdeden ayrılıp  düşerler.  Bu nedenle  bu  türlerde  ayrıca  budama yapmaya  gerek  yoktur. 
Gereksiz yapılan budama ise bitkiye zarar verir büyümesini yavaşlatır.    

There were a lot of changes in growing eucalyptus in last years. So the article was written 
with the aim of presenting the growing techniques including the last  changes to growers. 
Eucalyptus camaldulensis Dehn. and Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden should be used in 
industrial plantations in Turkey according to the results of adaptation trials. Coastal areas of 
Mediterranean  and  Aegean  Sea  Regions  of  Turkey  are  suitable  for  industrial  eucalyptus 
plantations. In addition to the soil preparation some other activities like drainage, levelling 
and  fertiliser  applications  are  necessary  at  establishment  stage.  Weeding,  irrigation  and 
ploughing are necessary at maintenance stage.  

TÜFEKÇİ, S., 1998:  Okaliptüs (E. camaldulensis Dehn.) Fidanı Yetiştiriciliğinde Farklı  
Yetiştirme  Ortamı  ve  Gübre  Uygulamalarının  Fidanı  Gelişimine  Etkileri  (Effects  of  
Different  Growing Materials  and Different  Fertilizer  Amounts  on  Growing  Eucalyptus 
camaldulensis  Seedlings).  DOA  Dergisi  No:4,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa 17–36, Tarsus.

Ağaçlandırma çalışmalarında başarılı olabilmenin ilk şartlarından biri kaliteli fidan kullanmak 
olduğu ve bu nedenle kök ve gövdeleri iyi gelişmiş, sağlıklı fidanların yetiştirilerek, sahaya 
dikilmesi gerektiği bilinmektedir. İşte bu çalışmada, iki farklı harç ortamında (andezitik tüf ve 
bazaltik  tüf)  üretilen  okaliptüs  fidanlarına  yapay  gübrelerin  (N,P,K)  uygulanması  esas 
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alınmıştır.  Serada yetiştirilen fidanların çap, boy, yaşama yüzdeleri,  kuru madde ağırlıkları 
ölçülmüş; ayrıca yapraklarındaki besin element içerikleri analizle belirlenmiştir. Uygulanan 
gübre miktarları ve kullanılan ortamlar arasında fidan gelişimi açısından önemli farklılıkların 
olduğu ortaya çıkmıştır.  Elde edilen sonuçlar ışığında, konuya fidanların kitlesel büyümesi 
açısından bakıldığında bazaltik tüflü ortamda E.camaldulensis fidanı yetiştirmek daha uygun 
olacaktır.  Ayrıca fidanlara farklı  gübre uygulamaları  her iki ortamda da fidanın çapına ve 
boyuna  pek  etkili  olmamışlar;  ancak  bu  sonuçlara  göre  en  ekonomik  fidan  üretiminin 
sağlanması için fidan çapları, boyları ve kuru madde ağırlıklarında en iyi gelişimi gösteren 
N1P1K1  (1  fidana  24  mg N,  30  mg P,  12  mg K)  gübre  işleminin  fidanlara  uygulanması 
önerilmiştir. 

One of the conditions of being successful at plantations is to use quality seedlings. Thus it is 
essential to grow healthy seedlings whose roots and stems are well developed and in order to 
establish to the field where planted. In this study some artificial fertilizers (N,P,K) used and 
were  applied  to  the  eucalyptus  seedlings  growing  in  two different  medium.  At  seedlings 
grown in the nursery were done measurements of diameter, height, percent of survival and 
dry-matter weight. Furthermore the nutrient contents in the leafs of seedlings were analysed. 
It was found that there had been considerably differences according to the growth of seedlings 
among fertilizer amounts and growing used tube materials and species.

ÖZKURT,  A.,  1998:  Okaliptüs  (Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.)  Odunu  Fiyatlarının 
1991-1998 Yıllarındaki Değişimleri, Değişim Nedenleri ve Öneriler (The Changes of the  
Prices  of  the  Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.  Wood  between  1991  and  1998  Years,  
Reasons  of  the  Changing  and  Recommendations). DOA  Dergisi  No:4,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa 37–51, Tarsus.

Özel  okaliptüs  yetiştiriciliği  Çukurova  bölgesinde  yaygın  bir  şekilde  yapılmaktadır.  Özel 
okaliptüs yetiştiricileri tomruk fiyatlarının yeterince yüksek olmadığından yakınmaktadırlar. 
Bu  çalışmada  orman  işletme  müdürlüğü  tarafından  satılan  okaliptüs  ve  kızılçam  tomruk 
fiyatları  incelenerek  karşılaştırılmışlardır.  İhale  değişkenleri  ile  fiyat  arasındaki  ilişki 
incelenmiştir.  Çalışma  sonrasında  okaliptüs  tomruklarında  görülen  düşük  fiyatların  genel 
konjonktüre bağlı olduğu ve en geniş kullanım alanı olan ambalaj sanayinde mekanizasyona 
geçişten kaynaklandığı  gürülmüştür.  Sonuç olarak,  okaliptüs fiyatlarında görülen düşüklük 
alıcı ve satıcı çevrelerce de belirtildiği gibi doğrudur. Bu fiyat düşüklüğünün önemli nedenleri 
ülke odun fiyatlarında görülen düşüklük, ikame maddeleri kullanımındaki artış, yakacak odun 
talebindeki  azalmalardır.  Kızılçam odunu  da  aynı  şartlardan  etkileniyor  olmasına  rağmen 
kullanım  alanının  genişliği  okaliptüse  göre  avantajdır.  Okaliptüs  yetiştiriciliğinin  ülkemiz 
açısından  en  önemli  avantajı  ise  özel  sektöre  konu  olması  nedeniyle  doğal  ormanlar 
üzerindeki  baskının  azalmasına  neden  olmasıdır.  Bu  nedenle  özel  sektörün  ilgisinin 
devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla okaliptüs yetiştiriciliğinin vergi muafiyeti ve benzeri 
idari  tedbirler  ile  teşvik  edilip  desteklenmesi,  birim alanda yüksek  hacim sağlayan  klonal 
çalışmaların yanında farklı kullanım alanları ile ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Private eucalyptus growing have been done widespreadly in Çukurova region. The owners of 
the  private  eucalyptus  plantations  have  been  complained  hat  the  selling  prices  doesn’t 
adequate high. In this study, the selling prices of the Eucalyptus camaldulensis logs, in Tarsus 
were investigated and compared with the prices of Pinus brutia logs which were sold by the 
State Forest  Enterprise in 1991-1998. The relation with the sell  variables and prices were 
investigated. According to the study, the low selling prices of the Eucalyptus camaldulensis  
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logs depend on the general conditions and the decreasing demand from the packing industry 
which is widely usage area for the eucalyptus.

ÖZKURT,  A.,  1998:  İçel  İli  Orman  Köylerinde  Sosyo-Ekonomik  Yapı  (The  Socio-
Economic Structure of Forest Villages in İçel Province). DOA Dergisi No:4, Doğu Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa 53-78, Tarsus.

Bu yazı Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim dalında hazırlanan ‘’İçel İli 
Orman  Köylerinin  Sosyo-Ekonomik  Yapısı,  Sorunları  ve  Yerinde  Kalkındırılması 
Olanakları’’  isimli  doktora  Tezinden (1998)  özetlenerek  hazırlanmıştır.  Türkiye’de  orman 
köylerinde yaşayan nüfus, tüm kırsal nüfusun yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadır. Kırsal 
kalkınma içerisinde orman köylerinin kalkındırılması içinde bulundukları olumsuz koşullar ve 
ekonomik yönden zayıf olmaları nedeni ile daha bir öncelik arz etmektedir. Farklı yapıdaki 
orman  köylerinde  yapılacak  olan  çalışmaların  bölgesel  bazda  yapılmasında  yarar 
bulunmaktadır.  Araştırmada  İçel  ili  orman  köylülerinin  sosyo-ekonomik  yapısı,  sorunları 
incelenmiş ve kalkınmaları için olanaklar araştırılmıştır. Bu amaçla İçel ilini temsilen Tarsus, 
Erdemli ve Mut ilçelerinde çalışılmıştır. Belirli bir dönemdeki nüfus değişimlerinin ekonomik 
açıdan  gösterge  oldukları  kabul  edilerek,  1975-1990  yılları  arasında  köylerdeki  nüfus 
değişimlerine göre (nüfusu yüzde 20’den fazla artan, sabit kalan ve azalan ) 3 ayrı köy sınıfı 
oluşturulmuş ve bu niteliklerde toplam 27 orman köyünde çalışılmıştır. Köylerde köy muhtarı 
yada  temsilcisi  yanında 116 adet  aile  reisi  ile  görüşülmüştür.  Araştırma alanında ailelerin 
ekonomik yapısını belirleyen en büyük faktör bitkisel üretimdir. Hane başına düşen ortalama 
mülk arazi miktarı 22.9 dekardır. Ağırlıkla susuz tarım yapılmaktadır. Yapılan diskriminant 
analizi;  nüfusu azalan köylerin  sosyo-ekonomik yapılarının  birbirine  benzediğini  ve farklı 
özelliklerinden dolayı tek başlarına bir grup olabileceklerini ortaya koymuştur.     

The population living in the forest village in Turkey constitutes approximately half of the 
whole rural population. Development of the forest villages within the rural development has 
the priority due to the unfavorable conditions in which they live in and their poor economy. 
The studies to be done in the forest villages showing different structures become benifical if 
they are done on the local basis. In the study, the problems and the socio-economic structures 
of the forestry villages in İçel province have been examined and opportunities have been 
sought  so that  they can be developed.  For this purpose,  the study has been conducted in 
Tarsus, Erdemli and Mut districts representing İçel province. Accepting the population change 
in certain period as an indicator in economy between 1975 and 1990, three saperate village 
classes were formed and poll  was taken in 27 forest villages in the districts having these 
characteristics. Representative of the 116 families were interwiewed along with the mukhtar-
the head of the village or the vice mukhtar. The detailed analysis have been applied to the data 
obtained in addition to the basic statistic. The biggest factor that determines the economic 
structures of the families  in  the research area is  crop production.  The average amount of 
operated land of each family is 22.9 decares. Dry farming is dominbating in the researc area. 
The discriminant analysis indicats that the villages whose population declines resemble each 
other and form a different group.        

CINDIK,  H.,  SERİ,  H.,  AKYÜZ,  K.,C.  ve  TOP,  Y.,  1998:  İçel  İli  Küçük  Orta  Boy 
İşletmeler  (KOBİ)  Ahşap  Ambalaj  Sanayinin  Sosyal  Yönden  İncelenmesi  (The  Social  
Structure of Small and Medium Sized (Smis) Wood Packing Industry Establishments in 
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İçel).  DOA Dergisi No:4, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa 79-
98, Tarsus.

Bu  araştırmada  İçel  ilinde  faaliyet  gösteren  Küçük  Orta  Boy  İşletmeler  (KOBİ)  orman 
ürünleri sanayinin bir envanteri çıkarılarak, ahşap ambalaj sanayi işletmelerinin işletme ve 
sosyal  yapıları,  anket  yöntemi  uygulanarak  incelenmiştir.  Yapılan  araştırmalar  ve 
hesaplamalar  sonucunda  çalışmanın  konusunu  oluşturan  işletmelerin,  temel  sorunları 
belirlenmiş,  çözüm önerileri  getirilmiştir.  Elde edilen sonuçlar  ışığında,  ambalaj  sanayinin 
temel sorunu enflasyonist  ortamda, finansal kesimden kaynaklanan sermaye yetersizliği ve 
kredi  maliyetinin  yüksekliğidir.  Küçük  işletmelere  özellikle,  teknoloji  yenileme,  ürün 
geliştirme  ve  pazarlama  alanlarında  finansal  ve  teknolojik  destek  verilmelidir.  Özellikle 
ambalaj  sanayinin  ihtiyacını  karşılayacak  hızlı  büyüyen  ağaç  türlerinin  geliştirilmesi 
özendirilmelidir.  Yine  küçük  işletmelerin  karşılaştıkları  sorunlarından  bir  tanesi  de 
gelişmeleri  için  uygun  çalışma  ortamının  bulunmamasıdır.  İçel  ilinde  orman  ürünleri 
sanayisinin  gelişimi  için  öncelikli  olarak  sanayinin  yapısının  bilinmesi  gerekmektedir. 
İşletmelerin  faaliyet  alanlarını  genişletebilmesi,  ortaklaşa  çalışma,  ulusal  ve  uluslar  arası 
çalışmalar  oluşturulacak  bir  üst  kurul  tarafından  değerlendirilmeli,  alınabilecek  teşvik  ve 
yatırım indirimleri alternatifleri oluşturulmalıdır.        

In this study, the inventory of small and medium sized (SMIS) forest product establishments 
according to their activities in the province of Içel was carried out and business and social 
structure  of  wood  packing  industry  establishments  was  examined  by  using  questionnaire 
method.  In  the  result  of  these  researches  and  calculations,  the  basic  problems  of  the 
establishments where determined and solutions to these problems were proposed.    

GÜLBABA,  A.G.,  1998:  Bolkar  Dağları  Doğal  Karaçamlarında  (Pinus  nigra  subsp.  
pallasiana)  Genetik  Çeşitlilik  ve  Gen  Koruma  ve  Yönetim  Alanlarının  Belirlenmesi  
(Genetic Variation in The Natural Black Pine (Pinus nigra subsp. Pallasiana) Populations 
of Bolkar Mountains and Designation of Gene Management Zones). DOA Dergisi No:4, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa 99-130, Tarsus.

Bitki  Genetik  Çeşitliliğin  Yerinde  Korunması  Projesi  kapsamında  Karaçam (Pinus  nigra 
subsp.  pallasiana)  hedef  türlerden  biri  olarak  seçilmiştir.  Bu  çalışma  ile  bu  hedef  türün 
genetik yapısını fidan karakterlerini kullanarak ortaya çıkarmak ve bu bilgileri kullanarak Gen 
Koruma  ve  Yönetim  Alanlarının  (GEKYA)  belirlenmesi  için  öneriler  geliştirmek 
amaçlanmıştır.  Bolkar  Dağlarından  belirlenen  dört  populasyona  ait  190  aileden  fidan 
yetiştirilerek  iki  yıl  boyunca  gözlemler  yapılmıştır.  Araştırma  sonuçlarına  göre,  incelenen 
fidan  karakterleri  bakımından  genetik  varyasyonun  büyük  oranda  populasyonlar  arasında 
değil  populasyonlar  içerisinde  aileler  arasında  olduğu,  özellikle  populasyonlar  arasındaki 
uyumla  ilgili  karakterler  olan  tomurcuk  oluşturma  ve  patlatma  tarihleri  ile  yaşama 
yüzdelerinin  varyans  bileşenlerinin  toplam  varyansa  oranı  %0.0 
(YAS%96,YAS%97,TOMPAT97)  ile  %1.1  (TOMTUT96)  arasında  değişmektedir.  Aile 
düzeyindeki  kalıtım  derecesinin  (h2)  0.04  (TOMTUT97)  ile  0.69  (HPKBOY)  arasında 
değiştiği,  birçok  karakterin  genetik  ve  fenotipik  olarak  ilişkili  bulunduğu,  populasyon 
ortalamalarına  ait  diskriminant  fonksiyonlarına  ve  hesaplanan genetik  mesafeye  (D2)  göre 
Çamlıyayla/Kozpınarı ve Cehennemdere/Payam populasyonlarının birbirlerinden farklılaştığı 
ve  önemli  oranda  genetik  mesafe  bulunduğu  anlaşılmıştır.  Elde  edilen  bulguların 
değerlendirilmesi sonucu  Çamlıyayla/Kozpınarı ve  Ulukışla/Asmacık populasyonlarının Gen 
Koruma ve Yönetim Alanı (GEKYA) olarak ayrılması önerilmiştir.
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Black pine (Pinus nigra subsp. pallasiana ) has been selected as one of target species within 
the framework of “In-Situ Conservation of Plant Genetic Diversity in Turkey” project. The 
aim of this study was to reveal genetic structure of black Pine populations from the Bolkars 
and to serve as an initial guide in designation of Gene Management Zones (GMZ’s) Seedlings 
from 190 parent trees from four populations of Bolkar Mountains were raised in a nursery for 
two years. Seedling traits  were measured and observed for two years.  The results revealed 
that  higher  proportion  of  the  observed  variation  originated  from  the  differences  within 
populations.  The components  of total  variation attibutable to adaptive traits (bud set,  bud 
burst,  percent  of  survival)  among  populations  were  ranging  between  0.0% 
(YAS%96,YAS%97,TOMPAT97) to 1.1% (TOMTUT96).  Family means heritabilities  (h2) 
for the traits were ranged from 0.04 for TOMTUT97 (Date of bud set in 1997) to 0.69 for 
HPKBOY (Lenght of hypocotyl). Genetic and phenotypical correlations of some traits were 
very  high.  Canonical  discriminant  function  analysis  and  calculated  genetic  distance 
(Mahalanobis  =  D2)  showed  that  the  largest  distance  was  detected  between 
Çamlıyayla/Kozpınarı and Cehennemdere/Payam populations. The overall results suggested 
that Çamlıyayla/Kozpınarı and Ulukışla/Asmacık populations should be designated as GMZ.

AYAN, S., 1998:  Turba Karakteristikleri  ve Islah Çalışmaları (Peat Characteristics and 
Improvement Studies). DOA Dergisi No:4, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Yayını, Sayfa : 131-150, Tarsus.

Turba,  su  ve  bataklıklarda  yaşayan  bitkilerin  su  altındaki  kalıntılarının  kısmen  ayrışarak 
birikmesinden  oluşur.  Bu  materyalin  yapısı  oluştuğu  bitki  kökenine,  kompostlaşma 
derecesine,  kimyasal  içeriğine ve asiditeye  bağlı  olarak çeşitlilik  gösterir.  Turba materyali 
sahip  olduğu  birçok  iyi  özellikler  sebebiyle  yetiştirme  ortamı,  özellikle  de  tüp  yetiştirme 
ortamı olarak kullanılabilir.  Bu özellikler organik maddenin, toplam porozitesinin, hava-su 
tutma kapasitesinin,  katyon  değişim kapasitesinin  yüksekliği,  asidite,  uygun  C/N oranıdır. 
Turba  yetişme  ortamı özellikleri  üzerine  son  derece  olumlu katkıları  olan  organik  madde 
bakımından da oldukça zengin olup bu özellikleri sayesinde yetişme ortamının fiziksel yapısı 
üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ayrışmamış turbalar besin maddesince fakir ve mevcut bitki 
besin  maddelerinin  alınabilir  formda  olmaması  sebebiyle  yetiştirme  uygulamalarında 
yetiştirme ortamına, bitkinin ihtiyacına göre gübre takviye edilmeli veya belirli bir gübreleme 
rejimi  uygulanmalıdır.  Genelde  tüm  turbaların,  özelliklede  odunsu  turbaların  fazla 
kurutulması halinde büzülüp su tutma ve hava kapasiteleri zayıflayacağından yetişme ortamı 
olarak hazırlama ve kullanım esnasında çok dikkatli olunmalıdır.                 

Peat consists of the remains of aquatic,  marsh, bog or swamp vegetation which has been 
preserved underwater in a partially decomposed state. The composition of this material varies. 
The differences  depend on the plants  from which  it  originated,  degree  of  decomposition, 
chemical  content  and  acidity.  Peat  materials  can  be  used  a  growing  medium,  especially 
potting medium. Because it has a lot good characters which are high organic matter,  total 
porosity, air capacity, water holding capacity, cation exchange capacity, acidity adequate C/N 
balance. 

YILMAZ, E., 1998: Göçebe Hayvancılığa Dayalı Yaylacılık (Nomadic Stock-Breeding on 
the Uplands). DOA Dergisi No: 4, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, 
Sayfa: 151-169, Tarsus.
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Yazar  bu  makalede,  ilk  önce  göçebe  hayvancılığa  dayalı  yaylacılığın  genel  tarihçesine 
değinmiş  ve  konu  ile  ilgili  tanımlar  ve  sınıflandırmalar  üzerinde  durmuştur.  Göçebe 
hayvancılığa  dayalı  yaylacılığın,  iklim  değişimi  sonucundaki  bitki  örtüsü  değişikliklerine 
bağlı olarak oluştuğuna değinilmektedir. Doğu Akdeniz Bölgesinde dikey yönde bir göçebe 
hayvancılık  şekli  görüldüğüne  dikkat  çekilmektedir.  Bu  üretim  sisteminde,  kırsal  kesim 
insanlarının hayvan sürüleriyle birlikte sıcak yaz döneminde yaylaya çıktığı ve sonbaharda ise 
havaların soğumasıyla birlikte kışlaklarına geri döndüğü açıklanmaktadır. Ülkemizde bu tür 
mevsime bağlı yer değiştirme hareketlerinin çok azalmış olmakla birlikte, halen yürütüldüğü 
yerlerin de bulunduğuna değinilmiştir.  Ardından bu üretim sisteminin ormanla ilişkileri ve 
ormanlarda oluşabilecek otlatma zararları  izah edilmiştir.  Daha sonra göçebe hayvancılığa 
dayalı yaylacılık ve bunun ana öğesi olan keçi yetiştiriciliği değişik açılardan ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bu üretim sisteminin rasyonel ve planlı tedbirlerle ormanla olan çelişkilerini en 
aza indirmek ve devamını sağlamak gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Bunun sosyal, ekonomik 
ve kültürel nedenleri açıklanmıştır.  Son bölümde ise göçebe hayvancılığa dayalı  yaylacılık 
faaliyetlerinin,  üzerinde  ağaç  serveti  taşıyan  alanlara  yönelik  zararlarını  önlemek  için 
alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği tartışılmıştır. 

GÜRSES,  K.M.,  1998:  Ormancılıkta  Araştırma  ile  Uygulama  Arasındaki  Boşluğun 
Giderilmesi;  Sempozyumun Ardından (After the International Symposium on Extension 
Forestry: Bridging the Gap Between Research and Application). DOA Dergisi No: 4, Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 171–183, Tarsus.

Uluslararası  Ormancılık  Araştırma  Örgütleri  Birliği  (IUFRO)  Yayım  Çalışma  Grubu  ile 
Virginia  Politeknik  Enstitüsü  ve  Eyalet  Üniversitesi  (Virginia  Tech)  tarafından,  19-24 
Temmuz  1998  tarihlerinde,  ormancılıkta  araştırma  ve  uygulama  arasındaki  boşluğun 
giderilmesi  konulu bir uluslararası sempozyum düzenlenmiştir.  Sempozyuma katılınmış ve 
Türkiye’de  Okaliptüs  Ağaçlandırmaları:  Araştırma  ve  Yayım  başlığını  taşıyan  bir  bildiri, 
sempozyumun  Yayım  Araştırma  ve  Yöntemleri  konulu  oturumunda  sunulmuştur. 
Sempozyumda edinilen bilgi ve izlenimlerin daha geniş bir kitle ile paylaşılması amacı ile bu 
makale  hazırlanmıştır.  Sempozyumda  saptanan  anahtar  kavramlar  ve  konular  şunlardır: 
Eğitim programlarının geliştirilmesi ve etkinliğinin izlenmesi, arazi parçalanmaları /arazilerin 
küçülmesi ve bu sorunların aşılması, bilgi teknolojileri ile teknoloji transferinin geleceği yeni 
yöntemlerin entegrasyonu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çiftçilerin ekonomik olması 
durumunda  odun  dışı  orman  ürünlerini  dikkate  almalarının  teşvik  edilmesi,  yayım 
çalışmalarının olmadığı ülkelerdeki kapasitenin gelişmesine yardım edilmesi gibi konular ele 
alınmış ve saptanmıştır.      

An international symposium on Extension Forestry: Bridging the Gap Between Research and 
Application was held by İnternational Union of Forestry Research Organisations (IUFRO) 
Extension working Party and Virginia Polytecnic and State University in 19-24 July 1998. A 
paper on Eucalyptus plantatinons in Turkey:  Research and Extension was presented at the 
Extension Research and Methodologies session on the symposium. The article was written 
with the aim of sharing the knowledge and experiences gained from the symposium with 
people.

GÜLBABA, A.G.,  1999:  Tohum Bahçesine  Dönüştürülecek  (Eucalyptus  camaldulensis  
Dehn.)  Döl  Denemesinde  Kalıtım  Derecesi  ve  Genetik  Kazancın  Belirlenmesi  
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(Heritabilities  and Expected Genetic Gain From Eucalyptus camaldulensis Dehn. Open 
Pollinated  Progeny  Trial). DOA  Dergisi  No:  5,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-25, Tarsus.

Bu çalışmanın amacı yurdumuzda okaliptüste ilk defa tesis edilen açık tozlaşma döl denemesi 
sonucunda  elde  edilebilecek  genetik  kazancı,  kalıtım  derecesini,  genetik  ve  fenotipik 
korelasyonları  hesaplamak  ve  bu  alanı  tohumdan  gelen  tohum bahçesine  dönüştürmektir. 
Yapılan hesaplamalar sonucu birey düzeyindeki kalıtım derecesi (h2

i) boy için 0.14, çap için 
0.16, ağaç hacmi için 0.17, tek ağaç yıllık ortalama hacim artımı için 0.17 ve gövde formu 
için  0.12  bulunmuştur.  Aile  düzeyindeki  kalıtım  derecesi  (h2

f)  ise  birey  düzeyi  kalıtım 
derecelerinden yüksek ve en düşük 0.39 ile gövde formunda en yüksek ise ağaç hacminde ve 
ağaç hacim artımında 0.49 ile bulunmuştur.  Karakterler için tahmin edilen toplam genetik 
kazanç (∆G) ise en yüksek gövde formunda (%10.6) ve en düşük %5.3 ile hacim artımında 
bulunmuştur.  Karakter  arasındaki  genetik  ve  fenotipik  ilişkiler  pozitif  ve  çok  yüksek 
bulunmuştur. Sonuç olarak, tahmin edilen genetik kazancın (%5.3 -%10.6) az masraflı ıslah 
çalışması  seçeneğinin  (ileri  seleksiyonu  ön  gören  ve  döl  denemelerinin  tohum bahçesine 
dönüştürülmesi)  uygulanması  için  yeterli  ve  bu  yöntemin  etkili  bir  ıslah  yöntemi  olduğu 
sonucuna varılmıştır. Ancak bu lokal orijinle ileride kurulacak döl denemelerinin daha fazla 
sayıda ailelerin katkısıyla devam ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca okaliptüsün anavatanı olan 
Avustralya’dan  yeni  aileler  temin  edilerek,  döl  denemeleri  tesis  edilmek  suretiyle,  lokal 
orijinde oluşabilecek veya oluşmuş kendilenmeyi kırmak ve ıslah populasyonuna yeni genler 
katmak  ve  genetik  kazancı  daha  ileri  safhalara  yükseltmek  gerekmektedir.  Bu  döl 
denemesinin  tohumdan  gelen  tohum  bahçesine  dönüştürülmesi  ile  belirli  oranda  genetik 
kazanç elde edilebileceği anlaşılmıştır.

The  aim was  to  reveal  heritabilities,  expected  genetic  gains  and  genetic  and  phenotypic 
correlations from open-pollinated progeny trial and to convert this trial into seedling seed 
orchard. Calculated individual heritabilities (h2

i) for height,  dbh. Volume per tree,  volume 
M.A.I. and stem form were 0.14, 0.16, 0.17, 0.17, 0.12 respectively. Family heritabilities (h2

f) 
were found higher than individual heritabilities and family mean heritabilities were ranged 
from 0.39 for stem form to 0.49 for volume per tree. While the highest total expected genetic 
gain  (∆G)  was found for stem form with 10.6%, the lowest one was tree volume (5.3%). 
Genetic and phenotypic correlations between traits were very high and positive and the same 
direction.  The overall  results  suggest  that  moderate  genetic  gain  could  be  obtained  form 
converting the trial site into seedling seed orchard.

ÖZKURT,  N.,  1999:  Bazı  Okaliptüs  (Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.)  Klonlarının  In 
Vitro  Klonal  Çoğaltılması  (In  Vitro  Clonal  Multiplication  of  Eucalyptus  camaldulensis  
Dehn. clones). DOA Dergisi No: 5, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, 
Sayfa: 27-48, Tarsus.

Bu makale  Çukurova Üniversitesi  Fen Bilimleri  Enstitüsü Bahçe Bitkileri  Anabilim Dalına 
Mart  1999’da  teslim  edilen  (Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.)  tiplerinin  In  Vitro  Klonal 
çoğaltılması  isimli  yüksek  lisans  tezinden  derlenmiştir.  Eucalyptus  camaldulensis  Dehn., 
ülkemiz koşullarına uyum sağlamış ve uzun yıllardan beri yetiştirilen önemli bir türdür. Bu 
çalışmada, plus olarak seçilen ve klon bankasında muhafaza edilen Karabucak C–119 ve C–128 
klonlarından elde edilen sürgün uçları, in vitro koşullarda klonal olarak çoğaltılmıştır. Sürgün 
uçlarının  geliştirilmesi  için  WPM  (Woody  Plant  Medium)  besi  ortamına  eklenen  89mg/  I 
PG(Phloroglucinol) ve 00.5 mg/I  BA (N6-Benzyladenine) etkili olmuş; sürgün uçları gelişerek 
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kardeşlenmiştir. Alt kültürlerdeki çoğaltma ortamlarına eklenen farklı BA dozları (0.01, 0.2, 0.4 
ve  0.9  mg/I)  bitkiciklerin  çoğalmaları  sağlanmıştır.  Dozların  artmasına  paralel  olarak 
kardeşlenme katsayıları da artmış, kontrol (BA–0) işleminde bu katsayı 1.4 iken 0.9 mg / I’de 
14,8’e kadar  çıkmıştır.  Ayrıca  BA seviyesi  1,8 mg /  I’ye  de çıkarılmış,  fakat  bitkiciklerde 
çoğalma  görülmesine  rağmen  sürgünlerin  dejenere  oldukları  gözlenmiştir.  Köklendirme 
aşamasında, ortalama kök sayıları ve köklendirme oranlarına göre WPM ve MS (Murashige and 
Skoog  Basal  Medium)  besi  ortamları  arasında  fark  görülmemiştir.  Oksijen  dozları  olarak 
kontrol, IBA(Indole–3 butyric acid) (0.25, 0.50, 1.0 mg/I) ve NAA (α-Naphthaleneacetic acid) 
(0.25, 0.50, 1.0 mg/I) kullanılmıştır. Bunlardan IBA’nin NAA’den daha etkili olduğu ve 025 
mg / I dozunun köklenme için yeterli olabileceği görülmüştür.

Eucalyptus camaldulensis Dehn. is an species that has been adapted in Turkey’s conditions-
especially Çukurova region and been planted for years. In this study, shoot tips obtained from 
Karabucak  C-119  and  C-128  clones  wre  multipled  in  in  vitro  conditions.  Woody  plant 
medium which contains 89 mg/I Phloroglucinol and 0.05 mg/ I BA (N6-Benzyladenine) was 
effective to grow up and multiply the shoot tips. Different BA dozes added multiplication 
medium (0.01, 0.2, 0.4 and 0.9 mg/I) cause to multiply plantlets. When the dozes increase, 
multiplication rates increase. (BA=1.4, BA 0.9 mg/I=14.8). But 1.8 mg/I BA was used, shoots 
degenerated in spite of multiplication. There were not differences between WPM and MS 
(Murashige and Skoog Basal Medium) mediums as number of roots and rooting rates. As 
auxin  dozes;  conrol,  IBA  (Indole-3  butyric  acid)  (0.25,  0.50,  1.0  mg/I)  and  NAA  (α-
Naphthaleneacetic acid) (0.25, 0.50, 1.0 mg/I) were used in rooting medium. IBA was more 
effective than NAA. 0.25 mg/I IBA was enough to root. 

KANTAY, R., AS, N. ve ÜNSAL, Ö., 1999: Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.)  
Kerestesinin  Teknik  Kurutma  Özellikleri  (Kiln  Drying  Properties  of  Eucalyptus  
camaldulensis Dehn. Lumber). DOA Dergisi No: 5, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 49-74, Tarsus.

Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) kerestesinin Teknik Kurutma Özellikleri adlı bu 
araştırmada okaliptüs kerestesinin farklı  kalınlıklarıyla  teknik kurutma denemeleri  yapmak 
suretiyle  kurutma özellikleri  incelenmiştir.  Yapılan kurutma denemeleri  sonucunda 25 mm 
kalınlıkta okaliptüs kerestesinin %50 başlangıç rutubetinden %7 sonuç rutubetine kadar olan 
kurutma süresi yaklaşık 490 saat olarak bulunmuştur. (Başlangıç sıcaklığı 35  oC, başlangıç 
bağıl nemi %93 ve sonuç sıcaklığı 50 oC, sonuç bağıl nemi %25). Kurutma sonunda kurutma 
kalitesi bakımından yapılan değerlendirmede, sonuç rutubeti bakımından Q (Kaliteli), rutubet 
meyli  bakımından ise E ( En kaliteli) ve Q, kuruma gerilmeleri bakımından E ve Q, diğer 
kusurlar (Çatlaklar, kollapse ve şekil değişmeleri ) bakımından ise S (standart) kalite sınıfına 
ulaşılmıştır. Bu kusurlardan enine kesit çatlakları ve kollapses kusuruna rastlanmıştır. 50 mm, 
kalınlığında okaliptüs kerestesinin % 55 başlangıç rutubetinden %14 sonuç rutubetine kadar 
olan  kurutma  süresi  yaklaşık  1167  saat  olarak  bulunmuştur.  Kurutma  sonunda  kurutma 
kalitesi bakımından yapılan değerlendirmede sonuç rutubeti bakımından ihmal edilebilecek 
sapmalar olmakla birlikte S kalite düzeyi, rutubet meyli bakımından ortalama değer bazında 
E,  münferit  değerler  bazında  ise  tek  yönlü  sapma göstermekle  birlikte  S kalite  düzeyine, 
kuruma  gerilmeleri  bakımından  ilk  ölçümde  S,  ikinci  ölçümde  Q  kalite  düzeyine  diğer 
kusurlar bakımından ise S kalite düzeyine ulaşılmıştır. Bu kusurlardan yalnızca kollapses ve 
enine kesit çatlaklarına rastlanmıştır.          
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In this investigation titled Kiln Drying Properties of Eucalyptus  (Eucalyptus camaldulensis  
Dehn.)  Lumber the drying properties of Eucalyptus lumbers of two different thickness were 
examined. On the lumber of 25 mm thickness it took 490 hours o reduce M.C. from 50 % to 7 
% (Initial relative humidity and temperature being 93 % and 35  oC, and the final relative 
humidity and temperature being 25 % and 50 oC). At the end of drying, in the determining of 
the drying quality, in final moisture content, the quality was Q (Quality dried), slope of the 
M.C.  and drying  tension the quality  was  E (Exclusive)  and Q,  in  other  defects   (checks, 
collapse  and deformations)  the  quality  was  S (Standart)  (only become collapses  and end 
checks). On the lumber of 50 mm thickness it took 1167 hours to reduce M.C from 55 % to 
14 %. In final M.C the quality was S, in slope of the M.C was E and S, in drying tension was 
Q and   S  in  the  other  defects  were  S   (only  become  end  checks  and collapses).  In  the 
discussion and result and section the results obtained on material of two different thickness 
were compared with each other and with the values given in the literature.  

TÜFEKÇİ,  S.,  1999:  Okaliptüs  (Eucalyptus  grandis Will  ex  Maiden)  Fidanı  
Yetiştiriciliğinde  Farklı  Yetiştirme Ortamı ve  Gübre  Uygulamalarının  Fidan Gelişimine  
Etkileri  (Effects  of  Different  Growing  Materials  and  Different  Fertilizer  Amounts  on  
Growing  Eucalyptus  grandis  Seedlings). DOA Dergisi  No:5,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü Yayını, Sayfa: 75-94, Tarsus.

Bu  makalede,  iki  farklı  harç  ortamında  üretilen  Eucalyptus  grandis fidanlarına  yapay 
gübrelerin  (N,P,K)  uygulanmasına  yönelik  çalışmaya  yer  verilmiştir.  Serada  yetiştirilen 
fidanların  çap,  boy,  yaşama  yüzdeleri,  kuru  madde  ağırlıkları  ölçülmüş;  ayrıca 
yapraklarındaki besin element içerikleri analizle belirlenmiştir. Uygulanan gübre miktarları ve 
kullanılan  ortamlar  arasında  fidan  gelişimi  açısından  önemli  farklılıkların  olduğu  ortaya 
çıkmıştır.  Elde  edilen  verilere  göre,  konuya  fidanların  kitlesel  büyümesi  açısından 
bakıldığında bazaltik tüflü ortamda fidan yetiştirmenin uygun olacağı belirtilmiştir.  Ayrıca 
E.grandis fidanlarına  farklı  gübre  uygulamalarının  her  iki  ortamda  da  fidanın  çapına  ve 
boyuna pek etkili olmadıkları, bu sonuçlara göre en ekonomik fidan üretiminin sağlanması 
için fidan çapları,  boylar  ve kuru madde ağırlıklarında en iyi gelişimi gösteren N1P1K1 (1 
fidana 24 mg N, 30 mg P, 12 mg K) işleminin uygulanması önerilmiştir.

One of the conditions of being successful at plantations is to use quality seedlings. Thus it is 
essential to grow healthy seedlings whose roots and stems are well developed and in order to 
establish to the field where planted. In this study some artificial fertilizers (N,P,K) were used 
and applied to the Eucalyptus grandis seedlings growing in two different medium. Seedlings 
grown in the nursery were done measurements of diameter, height, percent of survival and 
dry-matter weight. Furthermore the nutrient contents in the leaves of seedlings were analyzed. 
It was found that there had been considerably differences according to the growth of seedlings 
among fertilizer amounts and growing medium and species.

YILMAZ,  E.,  1999:  Analitik  Hiyerarşi  Süreci  Kullanılarak  Çok  Kriterli  Karar  Verme 
Problemlerinin Çözümü (Solving Multiple Criteria Decision Making Problems Using the  
Analytic  Hierarchy  Process). DOA Dergisi  No:  5,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 95–122, Tarsus.  

Yazar bu makalesinde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniğinin, karmaşık çok kriterli karar 
verme  problemlerinin  çözümünde  sıkça  kullanılmakta  olan  çok  kriterli  karar  verme 
tekniklerinden  birisi  olduğuna  değinmektedir.  Bu  tekniğin,  asıl  olarak  elemanların  ikili 
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karşılaştırılmasından elde edilen önceliklere dayalı  bir ölçüm teorisi olduğu vurgulanmıştır. 
Bu tekniğin en iyi  alternatifin  seçilmesinde,  hem objektif  ve hem de subjektif  faktörlerin 
birlikte dikkate alınmasına imkan verdiği belirtilmiştir. Her ne kadar AHS tekniğinin çeşitli 
karar  verme  problemlerinde  geniş  bir  kullanım  alanı  olsa  da,  bu  yaklaşıma  yönelik  bazı 
eleştirilerin de bulunduğu ifade edilmiştir. Ancak yine de AHS tekniğinin, bugün elde mevcut 
en popüler çok kriterli  karar verme metodolojilerden birisi  olduğuna dikkat çekilmektedir. 
AHS tekniğinin bu popülerliğinin, karmaşık karar verme problemlerinin analizinde gösterdiği 
basitlik, esneklik, kullanım kolaylığı ve rahat yorumlanması gibi özelliklerinden ileri geldiği 
belirtilmiştir.  Bu  makalede  AHS  tekniğinin  genel  olarak  tanıtımı  ve  ilkeleri  yanında,  bu 
tekniğin en iyi alternatifin seçilmesi işleminde kullanımı da, varsayıma dayalı basit bir arazi 
kullanımı  seçim  problemi  örneği  üzerinde  gösterilmiştir.  Aynı  zamanda  AHS  tekniğine 
yönelik yapılan eleştirilere değinilmiş ve bu metodun üstün yanlarına da değinilmiştir. 

The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a commonly used solution technique for solving 
any multicriteria decision making problem. This method is one of the most flexible and easily 
implemented  multicriteria  decision  making  techniques.  It  is  a  theory  of  measurement 
concerned with dominance priorities from pairwise comparison of elements with respect to a 
common criterion. The AHP allows the consideration of both objective and subjective factors 
in selecting the best alternative. Despite the widespread use of the AHP in diverse decision 
problems,  this  multi-attribute  approach  has  not  been without  criticisms.  In  spite  of  these 
criticisms, in fact it is one of the most popular multicriteria decision making methodologies 
available today. Thus the areas in which the AHP is applied are diverse and numerous. The 
popularity of the AHP is due to its simplicity, flexibility, ease of use and interpretation etc. in 
analysing complex decision problems. In this article, principles of the AHP are presented and 
its main concepts and critical points are described and illustrated with a simple hypothetical 
example of land use selection problem in which the best decision alternative is selected. In 
addition strengths and criticisms of the AHP are explained

TÜRKER, A., 1999: Ormancılık Örgütündeki Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebesinde 
Yeniden  Değerleme  Olanakları  (Possibilities  of  Revaluation  in  the  Accounts  of  Forest  
Enterprises). DOA Dergisi  No: 5, Doğu Akdeniz Ormancılık  Araştırma Enstitüsü Yayını, 
Sayfa: 123–150, Tarsus.

Bu  makalede  esas  itibariyle  enflasyonun  işletmelerin  mali  tabloları  üzerindeki  olumsuz 
etkisini  ortadan kaldırmak için,  bu tablolardaki  bilgileri  düzelterek yarayışlı  hale getirmek 
amacıyla,  ülkemizdeki  vergi  mevzuatında yapılan  değişiklikle  getirilen  yeniden değerleme 
yönteminin tanıtımı yapılarak uygulanması ve yararları açıklanmaktadır. Enflasyon son otuz 
yıldır gelişmekte olan ülkelerin karşılaşmış oldukları en önemli ekonomik sorunlardan biridir. 
Bu ülkeler bir taraftan bu sorundan nasıl kurtulabileceklerini araştırırken, diğer taraftan da 
enflasyonla birlikte nasıl yaşanabileceğinin yollarını aramaktadırlar. Enflasyonun hızlı olduğu 
dönemlerde  işletmeler  çözümü  büyük  güçlükler  taşıyan  sorunlarla  karşı  karşıya 
kalmaktadırlar.  Enflasyon,  işletmeler  için  önemli  bir  veri  kaynağı  olan  mali  tabloların 
homojenliğinin  bozulmasına  ve  sermayenin  aşınmasına  neden  olmaktadır.  Bu  çalışmada, 
enflasyonun işletmelere etkisini en aza indirmek için kullanılan yeniden değerleme yöntemi 
tanıtılmakta,  yöntemin  uygulanması  örneklerle  gösterilmekte  ve  yararları  açıklanmaktadır. 
Ayrıca, bu konuda ülkemizdeki yasal düzenlemelerden söz edilmekte, ormancılık örgütündeki 
döner sermayeye sahip işletmelerin bu olanaktan yararlanması önerilmektedir
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Is the past thirty years inflation has stood out to be one of the most crucial economic problems 
that the devoloping countries suffer. These contries are seeking ways not only to mitigate this 
problem,  but  also  to  live  with  it.  Enterprises  will  fierce  bottleneck  during  high  inflation 
periods. Infaltion disrupts the homogeniety of financial tables that are of the important data 
sources for the enterprises. Moreover, enterprises capital is caused to erode by inflation. This 
paper introduce the revaluation method used by minimize the negative effects of inflation on 
enterprises. Examples are given as for the application of the methods, and possible benefits 
are discussed. Furthermore, regarding the pertinent legal regulations, it is recommended that 
the forest enterprise take advantage of the benefits of employing revaluation method

KANTAY, R., AS, N. ve ÜNSAL, Ö., 1999: Dışbudak Yapraklı Kanatlı Ceviz (Pterocarya 
fraxinifolia)  Odununun  Bazı  Mekanik  Özellikleri  (Some  Mechanical  Properties  of  
Pterocarya fraxinifolia Sach).  DOA Dergisi  No: 5,  Doğu Akdeniz Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 151-163, Tarsus.

Bu çalışmada, Zonguldak bölgesinden alınan 5 adet deneme ağacı odunları üzerinde radyal 
makaslama  direnci,  enine,  radyal,  teğet  sertlik  ve  dinamik  eğilme  direnci  deneyleri 
yapılmıştır.  Sonuç olarak;  kanatlı  cevize  ait  makaslama,  dinamik eğilme direnci  ve janka 
sertlik değerleri diğer ceviz türlerinden önemli oranda düşük çıkmaktadır. Bunun nedeninin 
odunun iç morfolojik özelliklerinde aramak gerekir. kanatlı ceviz odununda lif olarak sadece 
libriform lifleri ve lif traheidlerin den oluşmaktadır. Ayrıca Pterocary’ın diğer ceviz türlerine 
göre daha düşük çaplı traheler içerdiği ifade edilmektedir. Bunda bu türün sulak alanlarda 
büyümesinin  etkisi  vardır.  Dolayısıyla  diğer  ceviz  türlerine göre daha düşük yoğunluk ve 
direnç  özellikleri  bu  tür  için  beklenmelidir.  Düşük  direnç  değerleri  masif  halde  odunun 
kullanım alanlarını  sınırlayıcı  bir  neden olmaktadır.  Örneğin  sertlik  değerinin  diğer  ceviz 
türlerine göre düşük çıkması, bu değerin önem kazandığı (mobilya, yer döşemesi vb.) yerlerde 
kullanımını mümkün kılmazken, dinamik eğilme direncinin düşüklüğü nedeniyle alet sapları 
ve spor gereçleri olarak kullanımında sorunlar meydana getirebilir. Makaslama direnci bahs 
edilen türlere göre daha düşük olduğundan birleşim yerlerinde kullanımı durumunda oluşan 
makaslama  gerilmelerine  karşı  bu  ağaç  türü  yeterli  direnci  göstermeyebilir.  Ancak  fazla 
direnç istemeyen kullanım yerlerinde değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Bunu tam olarak 
ortaya  koyabilmesi  için  diğer  fiziksel,  mekanik  ve  kimyasal  özelliklerin  ortaya  konması 
gerekmektedir.          

In  this  study,  radial  shear  strength,  janka  hardness  and  impact  bending  strength  were 
investigated of Pterocarya fraxinifolia wood taken from Zonguldak region. The results were 
compared  with  the  values  given  in  the  literature.  The  results  of  measurements  on  the 
mechanical  properties  are  given  below.  1)  Radial  shear  strength;  5.8  N/mm²  2)  Janka 
hardness; paralel to grain 33.64 N/mm², Radial 22.5 N/mm², Tangential 23 N/mm² 3) Impact 
bending; 0.42 kN/cm.

GÜRSES,  M.K.,  KOÇAR,  S.,  YILMAZ,  E.  ve  KAHVECİ,  G.,  2000:  Türkiye’de  
Ormancılığın  Sosyal  ve  Ekonomik  Yaşamdaki  Yeri  (Social  and  Economic  Impacts  of  
Forestry  Sector  in  Turkey). DOA  Dergisi  No:  6,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-36, Tarsus.

Makalede,  gelecekte izlenecek ormancılık  politikalarına  ışık  tutmak amacıyla,  dünyada  ve 
Türkiye’deki orman ürünleri ticaret, arz ve talebi irdelendikten sonra, ormancılık sektörünün 
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sağladığı faydalar ile ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamındaki yeri ortaya konulmuştur. Bu 
kapsamda toplam ticaret  hacmi ve ticarete  katılan ülke sayıları  dikkate alındığında orman 
ürünlerinin  uluslararası  ticaretteki  önemi  vurgulanmıştır.  Bu  eğilimin  21.  yüzyılda  da 
sürmesinin beklendiği ifade edilmiştir.  Dünyadaki yakacak odunun ise, genelde bulunduğu 
yerdeki talep düzeyine göre üretildiğine değinilmiştir. Bu nedenle yakacak odunun dış ticarete 
önemli  düzeyde konu olmadığı  belirtilmiştir.  Öte yandan 1994 yılına kadar  yakacak odun 
tüketiminin  sürekli  arttığı  belirlenmiştir.  Endüstriyel  odun  üretiminin  ise  gelişmekte  olan 
ülkelerde  sürekli  artar  iken,  gelişmiş  ülkelerde  1990  yılından  sonra  azalma  eğilimine 
girdiğinden  bahsedilmiştir.  Biyolojik  çeşitlilik  ve  çevreyi  korumaya  yönelik  oluşan  baskı, 
odun işleyen endüstrideki teknolojik değişimler ve belli ülkelerdeki odun arzındaki azalma 
gibi  nedenler  ile  son  yıllarda  orman  ürünleri  tüketiminde  daralmalar  görüldüğüne  dikkat 
çekilmektedir.  Öte yandan makalede,  ormancılık ve oduna dayalı  sanayi sektörlerin, kırsal 
yörelerdeki  yapısal  (ekonomik,  sosyal,  kültürel,  çevresel  ve  teknolojik)  değişime  olumlu 
yönde etkide bulunarak kırsal  ve bölgesel  kalkınmaya ve giderek ülke kalkınmasına katkı 
sağladığına  değinilmektedir.  Ormancılık  sektörünün  odun  ve  odun  dışı  ürünler  gibi 
ölçülebilen faydalarına ilave olarak, ölçülemediği  için sosyal  yaşama ve ulusal ekonomiye 
yaptığı katkı tam olarak görülemeyen toprak ve su koruma, taşkın ve çığları önleme, iklimi 
etkileme, oksijen üretimi ve karbondioksit tüketimine yönelik işlevleri, hava kirliliğini azaltıcı 
etkisi, gürültü şiddetini azaltma işlevi, gen kaynağı olarak değeri, insan sağlığı ve dinlenme 
açısından olumlu özellikleri vb. birçok faydaları bulunduğu da vurgulanmıştır.

DAŞDEMİR,  İ.,  2000:  Türkiye’de  Ormancılık  Sektörünün  Özellikleri  (Properties  of  
Forestry  Sector  in  Turkey). DOA  Dergisi  No:6,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 37-55, Tarsus.

2000 yılında Türkiye’de VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu 
Raporunun hazırlanması aşamasında oluşturulan Sektörün Tanımı-Yapısı ve Özellikleri adlı 
çalışma grubuna sunulan ve tartışılan bu çalışma; ormancılığın diğer boyutları yanında sosyo 
ekonomik  boyutu  ve  Türkiye  ormancılığının  özellikleri  dikkate  alınarak  hazırlanmıştır. 
Çalışmada  sırayla;  orman,  ormancılık  ve  orman  kaynakları  kavramları  üzerinde  kısaca 
durularak,  genel  olarak  ormancılık  sektörünün  özellikleri  ve  özel  olarak  Türkiye’deki 
yansıması, Türkiye’de ormancılık sektörünün amaçları, görevleri, sorunları (içsel ve dışsal) ve 
politikaları  konuları  ele  alınmış,  irdelenmiş  ve çağdaş ormancılık  anlayışına  uygun  somut 
görüşler ve öneriler ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak; 1) Türkiye’de ülke gerekleri 
ve  ormancılığın  özellikleri,  dikkate  alınarak  çağdaş  ormancılık  hâkim  kılınmalıdır.2) 
Ormancılık faaliyetlerinin çok yönlü yararlanma ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak 
çok boyutlu ve sistem anlayışı içerisinde yürütülmesi taşrada tek bir otorite Orman işletmeleri 
tarafından  yürütülmelidir.  3)  Kaynaktan  etkin  ve  sürekli  olarak  çok  yönlü  yararlanmak 
amacıyla,  bilimsel  esaslara  ve  toplum taleplerine  dayanarak,  orman kaynaklarının  işlevsel 
planlamasının ivedilikle yapılaması gerekmektedir. 4) Merkezi ve politik baskılar dışlanarak 
işletme  bazında  iş  bölümüne,  uzmanlaşmaya  gidilmelidir.5)  Etkin  adil,  objektif  personel 
politikası  izlenmeli  6)  Toplum-  orman  ilişkileri  iyileştirilerek  orman  kaynakları  üzerinde 
sosyo-ekonomik baskılar azatılmalıdır.          

This  study was  presented and  disputed  in  the  worrkshop  named Definition-Structure  and 
Properties of Sector that it had been organised in the preparing stage of VIII. Five Annual 
development Plan- Report of Forestry Special Commision in 2000. It has been prepared by 
taking  into  care  particularly  socio-economic  dimension  of  forestry  together  its  other 
dimension and properties of Turkish forestry. In the study, respectively, concepts of forest, 
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forestry and forest  resources have been shortly explained and also generally properties  of 
forestry sector and especially situation of forestry, aims duties, issues (Internal and external) 
and policies of forestry sector in Turkey handled. By investigating above subjects, it has been 
turned out objective suggestions and opinions as suitable for contemporary forestry.          

GÜLBABA, A.G., ÖZTÜRK, H. ve ŞIKLAR, S., 2000: Doğu Karadeniz Bölgesi Sakallı  
Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp .barbata) Genetik Islah Stratejisi ve Programı (Strategy  
and Program for Genetic İmprovement of Black Alder (Alnus glutinosa subsp.barbata) in  
Eastern  Black  Sea  Region  of  Turkey). DOA  Dergisi  No:6,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 57–85, Tarsus.

Doğu Karadeniz Bölgesinde doğal yayılış gösteren Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa subsp.  
barbata) hızlı  gelişen ve  plantasyon  ormancılığına  uygun bir  türdür.  Bu tür  ile  yapılacak 
ağaçlandırmalarda birim alandan alınacak ürün miktarının artırılabilmesi için genetik olarak 
ıslah edilmiş materyalin temin edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak çalışmalar uzun 
vadeli  strateji  ve  programlara  dayanmak  zorunda  olduğunda  bu  türün  ıslahında 
kullanılabilecek  bir  ıslah  stratejisi  ve  programı  önermek amacıyla  bu  çalışma  yapılmıştır. 
Önerilen  ıslah  stratejisi  ve  programı;  genel  birleşme  yeteneği  için  yinelenen  seleksiyon 
metoduna dayanan genetik ıslah populasyonunun geniş döl denemeleri  ile tesisi ve bu döl 
denemelerinin  iki  aşamalı  aralama  ile  ıslah  tohum  bahçesine  dönüştürülmesi  ve 
ağaçlandırmalar  için  genetik  olarak  ıslah  edilmiş  materyal  temini  esasına  dayanmaktadır. 
Buna  benzer  bir  ıslah  stratejisi  Floridia  (ABD)’da  Eucalyptus  grandis’te  uygulanmış  ve 
dördüncü generasyonda ilk generasyona göre ortalama tek ağaç hacminde %163’ lük bir artış 
elde  etmiş  ve her  generasyonda   %16’lık bir  kazanç elde  edilmiştir.  Tarsus-Karabucak’ta 
yapılan  E.camaldulensis  açık tozlaşma döl denemesinde genetik kazanç, tek ağaç hacminde 
%10.1 gövde formunda %10.6 hesaplanmıştır.  Aynı  şekilde Shelbourne tarafından yapılan 
hesaplamalarda  bu  şekil  bir  ıslah  populasyonunda  elde  edilecek  genetik  kazanç,  kalıtım 
değerine bağlı olarak %7.9, %10.3, %13.5 olarak bulunmuştur.         

Black  elder  (Alnus  glutinosa  subsp.  barbata),  naturally  distiributed  in  Eastren  Black  Sea 
Region of Turkey, is fast growing and most suitable tree species for commercial plantations. 
To  get  higher  yields  from  black  alder  plantations,  it  is  necessary  to  povide  genetically 
improved  materials.  Breeding  studies  must  depend  on  long  term  strategy  and  programs. 
Therefore, the aim of the study was to propose breeding strategy and programs for studies on 
proving genetically improved plant material of black elder. Proposed strategy and program 
relies on the method of Recurrent Selection for General Combining Ability and establishing 
large open pollinated progeny trials  and then two-stage thinning to convert the trials  into 
breeding seedling seed orchards.  

ÖZKURT,  A.,  2000: Okaliptüs  (Eucalyptus  grandis  W.Hill  Ex  Maiden  )  için  Hacim  
Tablosu (Volume Table for  Eucalyptus grandis W.Hill Ex Maiden). DOA Dergisi No:6, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 87-105, Tarsus.

Türkiye’de ve özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde okaliptüs ağaçlandırmaları devlet ve özel 
sektör  eliyle  yapılmaktadır.  Bölgede  bugüne  kadar  E.camaldulensis türü  kullanılmıştır. 
Yapılan çalışmalar  Eucalyptus grandis  W.Hill Ex Maiden türününde E.camaldulensis kadar 
hızlı  ve iyi geliştiğini  göstermektedir.  Bu çalışmada tek ve çift  girişli  Eucalyptus grandis 
hacim  tablolarının  üretilmesi  amaçlanmıştır.  Bu  amaçla  değişik  yaş  ve  çap  sınıflarından 
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toplam 171 adet fert örnek olarak alınarak seksiyonlar halinde kesilmiş, ölçümler yapılmış ve 
hacim değerleri  bulunmuştur.  Daha sonra  bulunan hacim değerleri  ile  çap boy ilişkilerini 
tanımlayan logaritmik regresyon eşitlikleri bulunmuş ve hacim tabloları üretilmiştir.  Tarsus 
Orman İşletmesi  Karabucak Şefliği  sınırlarında yer  alan Fehmi  Güresin  Ormanından elde 
edilen verilerle  Eucalyptus grandis bireylerine ait olarak tek ve çift  girişli  hacim tabloları 
oluşturulmuştur.  Eucalyptus grandis  plantasyonlarından belirli bir disipline göre değişik yaş 
ve çap kademelerinden bireyler alınarak (89) adet tam boyları ölçülmüş daha sonra 2m lik 
seksiyonlar  halinde  kesilerek  seksiyonlardan  alınan  kesitler  üzerinde  kabuk  kalınlığı,  çap 
değerleri  ölçülmüş  ve  hacimlendirmesi  yapılmıştır.  Hacimlendirme  SMALİAN  formülüne 
göre  gövde  hacmini  hesaplayan  bir  bilgisayar  programı  kullanılarak  yapılmıştır.  Ölçülen 
değerler daha sonra Excel ve Spss istatistik programları kullanılarak regreasyon analizine tabi 
tutulmuşlardır.  Analizler  sonucu  tek  girişli  (çap)  ile  çift  girişli  (çap,boy)  hacim  tabloları 
oluşturtmaya yönelik olarak eşitlikler bulunmuş ve eşitlikler gerekli istatistik yöntemlerden 
geçilerek güvenirlikleri kanıtlandıktan sonra hacim tabloları oluşturulmuştur.

Eucalyptus plantation have been done by state and private sector in Eastern Mediterranean 
area of Turkey. In this area only  E.camaldulensis Dehn. has been used until now. Studies 
have been showed that Eucalyptus grandis W.Hill Ex Maiden can be growth fast and as good 
as E.camaldulensis. İn this study, producing volume tables which are depends on one and two 
variable are aimed for Eucalyptus grandis. For this aim, 171 Eucalyptus grandis trees which 
were from different age and diameter class was cut down and divided into sections. After 
measurements, volume values founded. And than regression equalities were calculated and 
volume tables were produced.   

TÜFEKÇİ,  S.  ve  ÖZKURT,  A.,  2000:  Bolkar  Dağlarında  Doğal  Sedir  (Cedrus  libani 
A.Richard) Meşcerelerinde Yetişme Ortamı-Bonitet İlişkisi (Relationship Between The Site  
Factors  and Site  Index of  Natural  Cedrus  libani Stands  in  Bolkar Mountains).  DOA 
Dergisi  No:6,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü  Yayını,  Sayfa:  107–127, 
Tarsus.

Bu makale, Doğu Akdeniz Bölgesi Bolkar Dağlarındaki Toros sedirinin gelişimini etkileyen 
en  önemli  yetişme  ortamı  faktörlerini  ve  bunların  etki  derecelerini  belirlemek  amacı  için 
yapılan çalışmayı konu almıştır. Çalışma için doğal sedir meşcerelerindeki değişik fizyografik 
faktörlere sahip  64  örnek  alandan  veriler  toplanmıştır.  Her  deneme  alanında  fitoekolojik 
analiz  ve  toprak  profili  tabloları  doldurulmuş  ve  elde  edilen  bulgular  korelasyon,  basit 
regresyon ve diskriminant  analizlerine tabi  tutulmuşlardır.  Bu analizler sonucunda;  Bolkar 
dağlarında  Toros  Sediri  için  şu  yargılara  varılmıştır:  1)  Denizden  yüksekliğin  artmasıyla 
verimliliğin  düştüğü ya  da başka bir  deyişle  düşük rakımlardaki  (ortalama  1444 m) sedir 
meşcerelerinin  daha  iyi  gelişim  gösterdikleri  anlaşılmıştır.  2)  Arazi  eğiminin  artmasıyla 
birlikte meşcere gelişiminin de arttığı ortaya çıkmıştır. 3) Toprak derinliğinin artmasıyla ağaç 
köklerinin toprakta depolanan su ve besin maddelerini daha fazla miktarda alabilmiş ve bu da 
meşcere  gelişimini  olumlu  bir  şekilde  etkilemiştir.  Bu  çalışma  sonuçlarıyla  birlikte,  bir 
meşcerenin  gelişimini  etkileyen  ve  yukarıda  verilen  ölçülebilir  değişkenlerin  yanında, 
ölçülemeyen  cansız  çevre  faktörlerinin  ve  biyotik  (özellikle  insan  baskısı)  faktörlerin  de 
gelişmeyi etkileyen çok önemli faktörler olduğu göz önüne alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

This study is to aim the important site factors that effect the growth of Taurus cedar (Cedrus 
libani A. Richard) in Bolkar Mountains in the Eastern Mediterranean Region. The data have 
been  collected  from  64  sample  sites  that  each  has  different  physiographic  factors. 
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Phytoecological analyses and soil profile forms have been filled in for each site and obtained 
data were analyzed for correlation, regression and discriminant analyses. At the result of those 
analyses; the site factors that affect the site quality are altitude, slope and soil depth.   

ATMACA, F., 2000:  Toros Sediri (Cedrus libani A.Richard) Varlığı Bakımından Tarsus 
Orman  İşletme  Müdürlüğünün  Önemi  (Importance  of  Tarsus  Forest  Operational  
Directorate for Taurus Cedar (Cedrus libani A.Richard) Stands). DOA Dergisi No:6, Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa:129-144, Tarsus.

En geniş yayılışını ülkemizde yapan Toros Sediri (Cedrus libani A.Richard), kıymetli odun 
özellikleri ile Akdeniz Bölgesinin önemli ağaçlarındandır. Bu çalışmada Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü kapsamındaki  Orman İşletme Müdürlüklerinin sahip olduğu sedir varlığı tespit 
edilmiş ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünün diğer müdürlüklerden farkı ortaya konmaya 
çalışılmıştır.  Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü sahalarında, Toros sedirinin alansal,  kalite, 
servet ve bulunduğu meşcerede asli tür olma durumu ve durumu oluşturan ekolojik koşullar 
dikkate  sunulmuştur.  Tarsus  Orman  İşletmesi  Cehennemdere  Orman  İşletme  Şefliği  sedir 
varlığı  bakımından  şu  yargılara  varılmıştır.  Yerleşim  yerleri  açısından  bakıldığında 
Cehennemdere’nin diğer bölgelerden farkı ortaya çıkmaktadır. Bu bölgede Sebil kasabası ve 
Kisecik köyü dışında yerleşim yerinin bulunmadığı görülmekte olup bu bölgelerde otlatmaya 
karşı  sıkı  bir  şekilde  korunuyor  olması  da  önemlidir.  Ayrıca  Cehennemdere  ve  Buladan 
Orman  İşletme  Şeflikleri  anakayaları  Fillat  ve  Killi  Şist’ten  oluşmaktadır.  Bu  anakayalar 
CaCO3 bakımından zengin olup topraklarda bitki beslenmesi açısından oldukça elverişlidir. 
Sedir sahalarının genelinde anakaya CaCO3 bakımından zengindir. Killi Şist ile karışımının 
elverişli durumu meydana getirmesi olasıdır.           

Taurus Cedar (Cedrus libani A.Richard) which has the widest spread in our country is one of 
the most important kind of tree in Mediterranean region with the characteristics of valuable 
wood.  In  the  present  study,  it  was  determined  the  amount  of  Taurus  Cedar  of  Forest 
Operational  Directorates  linked  Mersin  Forest  Regional  Directorate  and  was  evaluated 
differentiate  from  Tarsus  Forest  Operational  Directorate  to  other  Forest  Operational 
Directorates.  The field, wood volume, quality and being the main species in that stand of 
Taurus Cedar inside Tarsus Forest Operational Directorate and Ecolgical conditions affecting 
these features were presented.   

YAZGAN, E., 2000: Çoklu Karşılaştırma Testleri Üzerine Bir İnceleme (The Investigation  
Above  the  Multiple  Comparison  Tests). DOA  Dergisi  No:6,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa:145-162, Tarsus.

Bir denemedeki işlem ortalamalarının birbirinden farklılığını test etmek için çok sayıda çoklu 
karşılaştırma testi bulunmaktadır.  Bu makalede bu testlerden Dunn testi, Sıdak testi,  Ryan 
testi,  Fisher LSD testi,  Standar genişlik testi,  SNK testi,  Duncan çoklu aralık testi,  Tukey 
HSD testi,  Tukey WSD testi,  scheffe  testi,  Dunnet  testi,  Games-Howell  GH,  Dunnet  T3, 
Dunnet C ve Tamhane T2 testleri sunulmuştur. Ayrıca bu testlerin tercih edileceği durumlar 
açıklanmıştır.  Sonuç  olarak  şu  yargılara  varılabilir;  çoklu  karşılaştırma  testlerinde 
yararlanılacak prosedür seçiminde amaç önemli rol oynar. Eğer gruplarda biri kontrol olarak 
seçilmiş ve diğer grup ortalamalarının bu kontrole göre önemlilikleri test edilecekse Dunnet 
testinden  yararlanmak  uygundur.  Eğer  bir  grubun  ortalamasının  diğer  grup  ailesinin 
ortalamasına  göre  ağırlıklı  olarak  test  etmek  gerekiyorsa  Scheffe  testini  tercih  etmek 
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uygundur.  Eğer  k  grup  ortalamasını  ağırlık  katsayıları  ile  önsel  olarak  karşılaştırılmak 
isteniyorsa Dunn testi kullanmak uygundur. Eğer k grup ortalaması ortak bir hata yaklaşımı 
ile  aynı  anda değerlendirmek için Tukey WSD testi  uygun testtir.  Eğer  k ortalamayı  ikili 
olarak bir hata yaklaşımı ile karşılaştırmak gerekirse Tukey HSD testini tercih etmek uygun 
olur. Eğer karşılaştırılacak grup sayısı 8 ve daha fazla ise ve ikili karşılaştırmalar yapılması 
tercih ediliyorsa Tukey HSD testini tercih etmek daha uygun olacaktır.      

There are a lot multiple comparison test to test the differences between treatment mens in 
experiment.  In this article Dunn’s test, Sıdak test, Ryan test, Fisher LSD test, Studentized 
Range test, SNK test, Tukey HSD test, Tukey WSD test, scheffe test, Dunnet test, Games-
Howell  GH, Dunnet’s  T3,  Dunnet’s  C and Tamhane’s  T2 are  presented.  In  Addition  the 
conditions in which these test is applied are explained.

TÜFEKÇİ, S., 2001 : Odun Kömürü ve Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Odun 
Kömürünün Özellikleri (Charcoal and Properties of Eucalyptus (E. Camaldulensis Dehn.)  
Charcoal).  DOA Dergisi  No:7,  Doğu Akdeniz Ormancılık  Araştırma Müdürlüğü Yayını, 
Sayfa: 1-17, Tarsus.

Okaliptüs  odununun  kullanım  alanlarından  biri  de  odun  kömürüne  dönüştürülerek 
değerlendirilebilmesidir.  Tarsus-Karabucak’ta  üretilen  yakacak  odundan  yapılan  odun 
kömürü (mangal  kömürü) üretimi yıllardır  sürdürülmekte olup, giderek yaygınlaşmaktadır. 
Bu  çalışmada,  odun  kömürünün  kullanım  alanları,  okaliptüs  odunundan  üretim  şekli  ile 
okaliptüs odun kömürünün özellikleri  ve kalitesi  incelemeye  alınmıştır.  Sonuç olarak,  kül 
içeriğinin  yüksek  olması  dışında  diğer  özellikleri  bakımından  okaliptüs  (E.camaldulensis) 
odun kömürünün  standartlara  uygun  olduğu belirlenmiştir.  Dumansız  ve  alevsiz  yanması, 
basit ve ucuz üretilmesi, mangal kömürü (pişirme, ısınma) yanında çok geniş kullanım alanına 
sahip olması, yüksek ısıtma değerine sahip olması ve kükürt içermemesi nedeniyle yanarken 
havayı fazla kirletmemesi odun kömürü üretimini cazip hale getirmektedir.  E.camaldulensis 
odunundan  üretilen  kömürün  fiziksel  ve  kimyasal  özellikleri:  rutubet  içeriği  %4.6,  birim 
hacim ağırlığı 235 kg/m3, uçucu madde içeriği %18.8, karbon miktarı %70.8 ve ısıtma değeri 
7155 Kcal/kg ile standartlara uygun özelliklerde çıkmıştır. 

One of usage areas of eucalyptus wood could be utilized transforming into charcoal. Charcoal 
productions making from fuel wood in Tarsus-Karabucak have been maintaining for years 
and spreading. In this article, it is investigated usage areas of charcoal, methods of production 
from eucalyptus wood, eucalyptus charcoal’s properties and its quality.  As a result, except 
high ash content the other properties of eucalyptus   (E. camaldulensis) charcoal were suitable 
for standards. 

AYTAR,  F.,  2001:  Dioryctria  splendidella  Herrich-Shaeffer  (Lepidoptera,  Pyralidae) 
Zararının Belirtileri ve Populasyon Artışı ile Silvikültürel Müdahale Zamanı Arasındaki  
İlişki  (Symptoms of  Dioryctria  splendidella  Herrich-Shaeffer  Damage and Relationship  
Between Time of Silviculturel Treatments and Population Increase). DOA Dergisi No: 7, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 19-39, Tarsus.

Bu çalışma ile D. splendidella H.-S.’nın konukçu bitkisinde oluşturduğu tahribatın ne şekilde 
olduğunun tanıtılması amaçlanmış, ayrıca böceğin bulunduğu mıntıkalarda populasyon artışı 
ile  bu  alanlarda  yapılacak  silvikültürel  bakım  tedbirlerinin  zamanları  arasındaki  bağlantı 
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verilmiştir.  Sonuç olarak, böceğin tahribat yaptığı sahalar gezildiğinde, yangın döneminden 
hemen  önce  alt  dal  budaması  yapılan  yol  kenarlarındaki  kızılçamlarda,  meşcere  bakım 
tedbirlerinin uygulandığı plantasyon sahalarında ve yangın emniyet şeridi bakımının yapıldığı 
alanlar ile çeşitli  abiyotik etkenler (rüzgar,  kar kırığı,  yaralanma v.b.) nedeniyle  yaralanan 
karaçamlar üzerinde  rastlanmıştır.  Yapılan  gözlemlerde, D.  splendidella  H.-S.’nın  olgun 
larvalarının yanında genç tırtılların da bulunmasının,  böceğin yılda  bir  generasyon verdiği 
veya  larvaların  yumurtadan  farklı  zamanlarda  çıkması  konusu  netleştirilememiştir.  Bu 
konunun  yanı  sıra,  böceğin  yumurta  koyma  zamanlarının  belirlenmesinin,  bölgede 
silvikültürel müdahalelere başlama-bitiş tarihlerine yön vermesi bakımından önemli olduğu 
kanaatine varılmıştır. Böceğe karşı, çivili spatula kullanılarak mekanik savaş yapılmaktadır. 
Bu alet  ile  konukçu bitkide  zararlının  oluşturduğu taze  reçineler  kazınarak,  içerisinde  D. 
splendidella H.-S.’nın larvaları bulunup, yok edilmeye çalışılmaktadır. Ancak söz konusu alet 
ile ağaçlarda yeni reçine akıntılarının oluşabileceğinden, savaşta daha dikkatli davranılarak D. 
splendidella H.-S.’nın larvalarının tamamı yok edilmeli,  aksi halde kalan (yaşayan) tırtıllar 
için uygun ortam oluşturulduğu unutulmamalıdır.  

If has been observed that D. splendidella H.-S. damage has been increasing recent years. Also 
it  was determined that new damage areas of  D. splendidella  H.-S. one of the reasons for 
spreading  D. splendidella  H.-S. to large areas might be confused resin flow caused by this 
insect with injury caused by abiotic factors (wind, snow damage etc.). The aim of this study 
was to  introduce the damage form caused  D. splendidella  H.-S.  on the host  plants.  Also 
relationship between population increase and time of silvicultural treatments were described.

GÜNAY, İ.,  2001:  Çamlarda Diplodia (Diplodia pinea Desm) Hastalığı (Diplodia pinea  
Desm. Blight of Pines). DOA Dergisi No: 7, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Yayını, Sayfa: 41-54, Tarsus.

Bu çalışma ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü mıntıkasında zarar yapan Diplodia 
pinea hakkında genel bilgiler, yaptığı zararın belirtileri,  kontrolü ve mücadelesi konusunda 
bilgi vermek ve bu mantarı genel anlamda tanıtmak amaçlanmıştır.  Genel olarak  Diplodia 
pinea; Pinus  nigra,  Pinus  pinea,  Pinus  halepensis,  Pinus  sylvestris,  Pinus  mugo,  Pinus 
panderosa, Pinus resinosa, Pinus brutia  ve Pinus radiata vb. çam türlerinde yaygındır. Bu 
türlerin  yetişkin  bireyleri  zararlıdan  daha  çok  etkilenir.  Mantar  arız  olmadan önce  çeşitli 
koruyucu  önlemler  alınabilir  yada  arız  olduktan  sonra  da  kimyasal  ve  mekanik  olarak 
mücadele  imkanı  vardır. Bu  mantarla  mücadelenin  en  etkili  yöntemleri  şu  şekilde 
açıklanabilir;  ülkemizde  giderek  artan  plantasyon  sahalarında  kullanılan  yabancı  tür 
seçiminde  isabetli  davranmak,  yapılacak  ağaçlandırmalarda  türün  orijinine  önem  vermek 
gereklidir. Ağaçlandırmalarda yörenin asli türleri kullanılmalı yada ortam şartlarına en uygun 
orijin  seçilmeye  dikkat  edilmelidir.  Bu  mantarla  ilgili  olarak,  kimyasal  olarak  mücadele 
edilmesi  de  çoğu  zaman  mümkün  olmayacak  yada  bir  pestisit  kullanılması  gerekiyorsa 
etkilerine,  özellikle  daha  sonra  başka  canlılarda  çıkabilecek  zararlarına  da  katlanılması 
gerekmektedir. Kimyasal kullanımının zorunlu olduğu alanlarda uygulama şartları, zamanı ve 
uygulama şekli çok önemlidir. Uygulama yanlış şekilde yapılırsa hem kullanılan emek hem de 
harcanan  para  boşa  gitmiş  olacaktır.  Yapılacak  kimyasal  uygulama  eğer  kontrol  altındaki 
alanlarda  yapılmayacaksa,  kalıcılığı  az,  sürekli  olmayacak  uygulamalar  ve  canlılar  için 
toksiditesi bulunmayan pestisitlerden seçilerek yapılmalıdır. Aksi halde günden güne kirlenen 
dünyamızda her olumsuz uygulama bize geri dönecektir.
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The aim of this study was to give general information, symptoms, disease control and on 
Diplodia  pinea  fighting  in  Kahramanmaras  Regional  Directorate  of  Forestry.  In  general, 
Diplodia is common to  Pinus nigra, Pinus pinea, Pinus halepensis, Pinus sylvestris, Pinus  
mugo, Pinus panderosa, Pinus resinosa, Pinus brutia, Pinus radiata. The mature individuals 
of  these tree  species  are  affected more  by fungus.  Preventive  precautions  can be  applied 
before fungus infection or it is possible to use chemical and mechanic control tecniques after 
fungus infection. In our country, plantation area and exotic species are to increase gradually. 
In our, the most effective method at this fungus fighting; it should be used native species or 
the most adaptable species in plantations. It is important to know origin of the species

YILMAZ,  E.,  2001:  Ekoturizm  ve  Yaban  Hayatı  (Ecotourism  and  Wildlife). Çeviri 
Çalışması, Yazan: M. BOLTON, DOA Dergisi No: 7, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 55-81, Tarsus.

Bu çeviri çalışması, “Conservation and the Use of Wildlife Resources” isimli kitabın (1997, 
editör:  M.  Bolton,  Chapman  &  Hall)  231-249  sayfaları  arasında  yer  alan  ve  M.  Bolton 
tarafından  kaleme  alınan  “Loving  them:  Wildlife  and  Ecotourism” başlıklı  makalenin 
kısaltılmış çevirisidir. Çalışmada ekoturizm kavramının tanımı yapılmış ve ekoturizmin halen 
en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olduğuna dikkat çekilmiştir. Ekoturizmin eğilimleri  ve 
safhaları  açıklanmıştır.  Sonrasında  ekoturizm  kapsamında  yer  alan  çıkar-baskı  grupları 
sınıflandırılmıştır. Daha sonra bu sektörün ekonomisine değinilerek yerel, ulusal ve yerküre 
ölçeğinde  gerçekleştirilen  ekoturizmin,  fayda-maliyet  dengesizliklerinin  altında  yatan 
sebepleri ortadan kaldırmanın güçlüğü vurgulanmıştır. Ardından ekoturizm ile yaban hayatı 
arasındaki  ilişkiler  irdelenmiştir.  Bu kapsamda yaban hayatı  yönetiminde  dikkate  alınacak 
hususlar  açıklanmıştır.  Bunu takiben ekoturizm ile  çevrede oluşabilecek  baskıları  azaltma 
stratejilerine  değinilmiştir.  Bunun  yanında  korunan  alanların  yönetiminde  sürdürülebilir 
ekoturizm  için  önerilen  zonlar  tanımlanmış  ve  zonlama  ilkeleri  açıklanmıştır.  Ayrıca 
ekoturizm-yerel  halk-kültür  ilişkileri  de  incelenmiştir.  Sonuçta  ekoturizm  planlaması  ve 
politikasının ortaya konmasında biyofiziksel faktörler yanında çevre koruma, sosyo-ekonomik 
koşullar ve kültürel unsurların topluca ele alınması gereği vurgulanmıştır.

Tourism is a highly fragmented, competitive and enormous industry. Ecutourism is its nature-
based  subsector.  20-25%  of  leisure  travel  is  based  on  ecotourism.  Ecotourism  has  four 
elements that are the natural environment,  ecological and cultural sustainability,  education 
and interpretation, and economic benefits at the local level. The stakeholders in ecotourism 
are tourists,  local landowners and users,  government agencies (tourism authorities,  natural 
resource management agencies, agencies responsible for infrastructure, planning and finance 
ministries),  tour  operators,  investors  and  concessionaires,  non-governmental  organisations 
(NGOs), and development assistance agencies and donors. The economic benefits and costs 
of ecotourism can be considered at the level of the private investors, the national economy, 
the local  economy, the budget  of the protected area and transnational level.  For sensitive 
management of ecotourism it needs to be sensitive the effects upon local cultures, income 
from tourism needs to filter down to local people, the goals of ecotourism must be furthered 
by the economic gains of tourism, and ecotourism should be accessible to visitors from a wide 
range of economic status. In addition it might be adopted to prevent site degradation to restrict 
or reduce tourist  numbers,  to  select  tourist  types  (low impact,  high spending),  to educate 
tourists, hosts, entrepreneurs and government agencies to achieve impact minimisation, and to 
harden the resources
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DOĞU,  D.,  2001:  Odun  Teşhisinin  Genel  Özellikleri  (General  Properties  of  Wood 
Identification).  DOA Dergisi No: 7, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, 
Sayfa: 83-96, Tarsus.

Odun teşhisi, bitki taksonomisinde, ağaç malzeme ticaretinde, sanat, arkeoloji ve kriminoloji 
gibi  alanlarda  oldukça  önemli  yer  tutmaktadır.  Bu  çalışmada,  odun  teşhisinin  uygulama 
alanları,  kullanılan  önemli  makroskopik  ve mikroskopik  özellikler,  uygulamada kullanılan 
teknikler  gözden geçirilmiş  ve teşhiste  karşılaşılan güçlükler  üzerinde durulmuştur.  Sonuç 
olarak,  odun  teşhisi,  bitki  taksonomisinde,  ağaç  malzeme  ticaretinde,  sanat,  arkeoloji  ve 
kriminoloji gibi alanlarda oldukça önemli yere sahiptir. Odun teşhisi öneminin yanında birçok 
güçlüğü de beraberinde getirmektedir. Ilıman bölgelerdeki ağaç türlerine ait odun örneklerinin 
teşhisi,  tropik bölgelerdekinden,  yine  coğrafi  kaynağı  bilinen ve ticari  açıdan önemli  olan 
odun örneğinin teşhisi, coğrafik kaynağı bilinmeyen ağaç türlerinden daha kolaydır. Mevcut 
odun  örneğinin  çeşidi  ve  özellikleri  de  teşhisi  kolaylaştırıcı  yada  zorlaştırıcı  yönde  etki 
yapmaktadır. Kullanılan veri tabanlarının zaman zaman yetersiz oluşu da karşılaşılan diğer bir 
zorluktur.  Teşhis,  odunun  makroskopik  ve  mikroskopik  özelliklerinden  yararlanarak 
gerçekleştirilebildiği gibi kimyasal anlamda odun teşhisi de söz konusudur. Ayrıca, gelecek 
zaman içerisinde DNA teknolojisinin de bu alanda kullanılabileceği düşünülmektedir. Ağaç 
türünün  kimyasal  yolla  teşhisi  esasen  yapısındaki  ekstraktif  maddelerin  miktarına  ve 
çeşitliliğine bağlıdır. Ancak, bu çalışmada incelenen araştırma sonuçları dikkate alındığında 
günümüzde  halen  en  güvenilir  teşhis  metodunun,  odun  özelliklerinin  makroskopik  ve 
mikroskopik yolla incelenerek ilgili ağaç türünün belirlenmesidir.

Wood identification is of importance in taxonomy, timber trade, art, archeology, criminology, 
etc.  In  this  paper,  application  areas  of  wood identification,  macroscopic  and microscopic 
properties,  applied  identification  techniques  and  difficulties  in  wood  identification  were 
evaluated

AYAN, S., 2001:  Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Zeolitin Kullanılabilirliği (Utilization of  
Zeolite as Plant Growing Media ). DOA Dergisi No: 7, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 97–111, Tarsus.

Zeolit, hidrate olmuş alüminyum silikatı kimyasal komposizyonun da bir mineraldir. Temel 
özellikleri; yüksek katyon değişim kapasitesi, dengeli su alıp / salıverme, iyon değişimi, besin 
alıp-verebilme ve asidite ile hava gözenekliliğini  düzenleyebilmesidir.  Ayrıca,  zeolit  yavaş 
yarayışlı gübre özelliğindedir. Bu çalışmada; zeolitin fonksiyonel özellikleri vasıtasıyla toprak 
ve  substratlerin  ıslahı  ile  bitki  üretiminde  kalite  ve  verimi  artırabilecek  irdelemelerde 
bulunulmuştur.  Sonuç  olarak,  Zeolit,  dünyadaki  yaygın  potansiyeliyle  ZEOPONIX  adıyla 
yeni bir üretim tekniği ve sektörü haline gelmiştir. Türkiye’de ise bol ve ucuz olarak temin 
edilebilmesi  ve  önemli  bir  hazırlık  işlemi  gerektirmeden  yetiştirme  ortamı  ve  toprak 
düzenleyici olarak kullanılabilecek olmasına karşın çok kısıtlı ölçüde faydalanılan bir mineral 
durumundadır.  Çoğu ekonomik,  fiziksel  ve  kimyasal  özellikleri,  halen  kullanılmakta  olan 
perlite ve diğer mineral bitki yetiştirme substratlerine yakın ve hatta daha üstün özelliklere 
sahiptir. Açık alan ve sera bitki yetiştiriciliğinde zeolitin kullanılmasıyla;

1. Besin maddeleri olan potasyum ve amonyumun kontrollü olarak ve yavaş yavaş toprağa 
salınması,
2.  Yanlış  gübre  kullanımından  kaynaklanan  NH4 zehirlenmesi  ve  bitki  yanmalarının 
önlenebilmesi,
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3. Gübre olarak toprağa verilen NH4+’un yıkanarak yetişme ortamından kaybolması başka 
yerlere taşınabilmesi ayrıca, çevre kirlenmesinin azaltılabilmesi,
4. Yağış veya sulama rejimindeki yanlışlıklardan kaynaklanabilecek kök çürümelerine karşı 
nem içeriğinin kontrolünde kullanılabilmesi,
Bu  sebeple;  Zeolitin  Türkiye’deki  potansiyeli  dikkate  alınarak  geniş  kullanım  alanları 
yanında,  açık  alan  ve  sera  koşullarındaki  fidan  üretimleriyle  birlikte  orman  tesisi 
uygulamalarında ıslah materyali olarak kullanılması düşünülmelidir. 

Chemical  composition  of  zeolite  is  a  hydrated  silicic  mineral  of  aluminium.  Main 
characteristics of zeolite are high cation exchange capacity, in balance water retention/release, 
nutrient available via ion exchange, arrange of acidity and air porosity. In addition, zeolite 
like  a  slow release  fertilizer.  In  this  study,  by functional  properties  of  zeolite  are  aimed 
improve of soil and substrate, however increase of quality and yield on plant propagation

YILDIZBAKAN,  A.K.,  2001:  İstatistik  ve  Ormancılıktaki  Önemi  (Statistics  and  its  
Importance  on  Forestry). DOA  Dergisi  No:  7,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 113–125, Tarsus.

Bu çalışmada, istatistik nedir? İstatistik bir bilim midir? İstatistiğin birey, iş hayatı ve devlet 
açısından yeri ve önemi verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca ormancılık ve bilimsel çalışmalarda 
istatistiğin kullanılmasının nedenleri ve zorunlulukları anlatılmaya çalışılmıştır. Diğer yandan 
bir  araştırma  ve  araştırmacı  için  istatistiksel  bilginin  gerekliliği  ve  önemi  anlatılmış  olup 
istatistiğin  gerekliliği  açıklanmıştır.  Sonuç  olarak,  istatistiğin  ormancılık  çalışmalarına 
girmesinin birkaç sebebi vardır. Bugün ormanlar hakkında sahip olduğumuz bilginin çoğu, 
üzerinde çalışılan orman ağacından alınan ve istatistik metotlarını kullanarak belli bir güven 
aralığında elde edilen bilgilerdir. Bu bilgilerin elde edildiği ormanın tüm fertlerini  ölçmek 
aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı mümkün değildir.  İstatistik,  sayısal  verileri  inceleyen 
bilim olduğuna göre, istatistik bilgisi en azından çevremizde olup bitenleri anlama ve bunları 
başkalarına  anlatmada  ve  onlarla  iletişim  kurup  etkileşimde  bulunmada  yardımcı  olur. 
İstatistiğin birçok alanda kullanılması, her alanda aynı yöntemlerin, aynı şekilde kullanılacağı 
anlamına gelmez. Farklı kişi veya kişilerce yapılan araştırmalarda, konuya farklı yaklaşımdan 
dolayı veya farklı yöntemler kullanılmasından dolayı farklı sonuçlar çıkabilir. Bu durumda en 
uygun  yöntem  seçilecek  veya  farklı  yöntemlerle  analiz  yapılarak,  sonuçlar  bilimsel 
yöntemlerle karşılaştırılıp, en iyi sonuca ulaşılmaya çalışılarak ilgili kişilerce hangi sonucun 
geçerli  olduğuna  karar  vermeleri  sağlanacaktır.  İstatistiğin  öğrenilmesinde  sayısal  yönden 
eksikliklerimiz olsa bile, bu eksikliklerimizi iyi niyetli bir tamamlama çabası içinde olduktan 
sonra zor bir  eğitim değildir.  Belirli  bir  eğitim düzeyi,  çalışma gücü ve azmi olan herkes 
istatistiği  öğrenebilir  ve  uygulayabilir.  İstatistik  öğrenmeyi  bir  zorunluluk  olarak  değil, 
istatistiksel düşünmeyi öğrenirken, daha iyi düşünebileceğimiz için öğrenmeliyiz

In this study, it was examined what statistics is and whether statistics is a science or not. It 
was mentioned importance of statistics for personal, professional and governmental decisions. 
In addition, it was explained why the statistics was used on scientific studies such as forestry. 
Besides  it  was  stressed  that  statistical  knowledge  is  necessary  for  forestry  research  and 
researcher

ÖZKURT,  A.,  2002:  Türkiye’deki  Okaliptüs  Plantasyonları:  Problemler,  Yönetim  ve 
Fırsatlar (Eucalyptus Plantations in Turkey: Problems, Administration and Opportunities). 
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DOA Dergisi  No:  8,  Doğu Akdeniz Ormancılık  Araştırma Enstitüsü Yayını,  Sayfa:  1-18, 
Tarsus.

Bu yazının İngilizce özeti aynı başlıkla 11-13 Eylül 2002 tarihlerinde İZMİT - Kavak ve Hızlı 
Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü tarafından organize edilen “Management of Fast 
Growing  Plantations”  konulu  IUFRO  toplantısında  poster  olarak  sunulmuştur.  Okaliptüs 
Türkiye’ye 1885 yılında süs bitkisi olarak parklarda, bahçelerde ve demiryolu kenarlarında 
kullanılmak üzere getirilmiştir. Plana dayalı ilk okaliptüs plantasyonu 1939 yılında Tarsus’ta 
kurulmuştur.  Bu  plantasyon  aynı  zamanda  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  ilk  ticari 
ağaçlandırmasıdır. Okaliptüs türleri büyük yıllık artım kapasitesine sahiptir. Çeşitli çalışmalar 
okaliptüs plantasyonlarından ortalama 35-40 m3  /ha yıllık artım alınabileceğini göstermiştir. 
Okaliptüs  odunu  yıllardır  ağırlıklı  olarak  ambalaj  sanayiinde  ve  yakacak  odun  olarak 
kullanılmaktadır. Kağıt endüstrisi son iki yıldır okaliptüs odunu kullanmayı tercih etmekte ve 
bu  gelişme  de  özel  sektör  yetiştiricilerini  cesaretlendirmektedir.  Bu  yazıda,  okaliptüs 
plantasyonlarının  önemi,  artım  kapasiteleri,  pazarlama  koşulları  açıklanmaktadır.  Sonuç 
olarak, Okaliptüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle kağıt hamuru üretiminde 
kullanılmalıdır.  Bu  amaçla  başlatılan  çalışmalar  umut  vericidir.  Bunun  dışında  enerji 
ormanına yönelik yani odunun sadece enerji kaynağı olarak kullanılacağı kısa idare müddetli 
plantasyonlar  tesis  edilmelidir.  Gerekli  düzenlemeler  yapılmalıdır.  Okaliptüs  özel  orman 
yetiştiriciliğine konudur. Geçmiş yıllardaki gözlemler koşulların uygun olduğu anlarda özel 
sektörün çok hızlı hareket edebildiğini göstermektedir. Bu nedenle mevcut kullanım dışında 
kağıt hamuru, odun kömürü gibi kullanım alanlarının genişletilmesi ve ara tarım uygulamaları 
gibi gelir getirici çalışmalar yapılması halinde talep artacak fiyatlar daha cazip hale gelecektir. 
Böylelikle  plantasyon  sahalarındaki  daralmalar  önlenerek  doğal  orman alanları  üzerindeki 
baskılar azaltılacaktır.

Eucalyptus was brought to Turkey as an ornamental tree in 1885 and used in parks, gardens 
and around of the railroad. The first eucalyptus plantation, which was based on a plan, was 
established  in  Tarsus-Karabucak  in  1939.  At  the  same time,  this  plantation  was  the  first 
commercial  plantation  in  the  Turkish  Republic.  Eucalyptus  species  has  a  big  volume 
increment  capacity  in  Turkey. Several  studies  showed us that  it  has been possible  to  get 
average  35-40  m3 mean  annual  volume  increment  per  ha  from  eucalyptus  plantations. 
Eucalyptus  wood has been mostly used in the packing industry and used as firewood for 
years. Paper industry has preferences to use eucalyptus wood and this development has been 
encouraged the private sector in the last two years. In this paper, the importance of eucalyptus 
plantations and their growing capacity and market conditions were explained

GÜLBABA,  A.G.,  2002:  Okaliptüste  (Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.)  Genetik  Islah 
Çalışmaları: Klon Denemesinin Altı  Yıllık Sonuçları (Study on Genetic Improvement of  
Eucalyptus camaldulensis Dehn. : Six Year Results of Clonal Test).  DOA Dergisi No: 8, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 19-32, Tarsus.

Bu çalışmanın amacı okaliptüs (E.camaldulensis) klon denemelerinin ilk altı yıllık sonuçlarını 
değerlendirmektir. Okaliptüste 1991 yılında klonal fidan üretim çalışmalarına başlanılmış ve 
1992 yılında ilk klon denemeleri kurulmuştur. Bu klon denemesinin ilk altı yıllık sonuçlarına 
göre; en iyi hacim artımını gösteren ilk 10 klonun ortalaması 43.189 m3/ha/yıl, en iyi yıllık 
ortalama hacim gelişimini gösteren klonun ortalaması ise 49.349 m3/yıl/ha olmuştur. Kontrol 
amacıyla  denemeye  dahil  edilen,  tohumdan  yetiştirilmiş  fidanların  ise  18.275  m3/ha/yıl 
olmuştur.   Bu  sonuçlara  göre  tohumdan  yetiştirilen  fidanlarla  en  iyi  klon  arasında  yıllık 
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ortalama hacim artımı yönünden iki mislinden fazla fark bulunmaktadır. Bu nedenle, kitlesel 
olarak  klonal  fidan  üretimine  bir  an  evvel  başlanılmasıyla  okaliptüs  ağaçlandırmalarında 
birim  alanda  yüksek  verim  almak  mümkün  olacaktır.  Kontrol  amacıyla  denemeye  dahil 
edilen, tohumdan yetiştirilen fidanlar incelenen tüm gelişim karakterleri  yönünden yapılan 
sıralamada  en  sonlarda  yer  almıştır.  Bu  çalışma  sonucunda  fenotipik  olarak  seçilen  klon 
taslaklarının  denemelerde  test  edilip,  üstünlükleri  belirlendikten  sonra  uygulamaya 
aktarılmalarının  gerekliliği  de  ortaya  çıkmıştır.  Zira  bir  adet  klon,  tohumdan  yetiştirilen 
fidanlardan  dahi  daha  az  yıllık  ortalama  hacim  artımı  yapmışlardır.  Okaliptüs 
ağaçlandırmalarında  birim alandan  en  yüksek  verimi  alabilmek  için,  bu  denemede  hacim 
artımı yönünden ilk onu teşkil eden klonlarla pilot ağaçlandırmalar yapılmalıdır.     

The aim of this study was to reveal the first six-year  results of  Eucalyptus camaldulensis  
clonal test. Eucalyptus clonal seedlings production began in 1991 and the first clonal trial was 
established in 1992. Six year results showed that the best ten clones’ mean annul increment 
(MAI)  was 43.189 m3/ha/year.  While the control  (seedling)  had 18.275 m3/ha/year  (mean 
annual  increment),  the  best  clone  produced  49.349 m3/ha/year,  more  than  double  that  of 
control (seedlings). That result is encouraging us to produce commercial rooted cuttings in 
order to get high yields from eucalyptus plantations.

GÜVEN, M., GÜLER, S. ve DAŞDEMİR, İ., 2002:  Erzurum ve Erzincan Yöreleri için  
Huş (Betula pendula L.) Orijin Denemesinin Altı Yıllık Sonuçları (Six Years Results of  
Birch (Betula Pendula L.) Origin Trial for Erzurum and Erzincan Region). DOA Dergisi 
No: 8, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 33-46, Tarsus.

Bu  çalışma,  Doğu  Anadolu  Bölgesinde  iğne  yapraklı  orman  ekosistemi  dışında  kalan  ve 
sahanın  asli  ağaç  türü  olan  sarıçamla  ağaçlandırmanın  başarısız  kalındığı  ve  sarıçam 
ağaçlandırmasının yapılamadığı yörelerde yetişebilecek yerli ve yabancı huş türlerinin tespit 
edilmesi  amacıyla  yapılmıştır.  Bu  araştırmada  Doğu  Anadolu  Bölgesinde  Erzurum  ve 
Erzincan yörelerine adapte olabilecek değişik 6 farklı Huş türü denenmiştir. Bu türlerin ikisi 
yabancı, dördü yerli orijinlidir. Deneme sahaları 3 yinelemeli, tesadüfi bloklar yöntemine göre 
ve  her  parselde  4x5=20 fidan olacak  şekilde  kurulmuştur.  Elde  edilen  veriler  istatistiksel 
analizlere tabii tutulmuştur. Bu değerlendirmeler sonucunda Betula pendula – Hollanda (NL 
3) ve Betula pendula – Almanya (Conrad Appel Samen und Pflanzen) orijinleri dikkate değer 
bulunmuştur.  İlk  altı  yıllık  sonuçlar  açısından,  Erzincan  ve  civarında  bundan  sonra 
uygulanacak  olan  yapraklı  tür  ağaçlandırma  çalışmalarında,  fidan  boylarına  göre  birinci 
grupta bulunan Hollanda (NL 3) orijini öncelikli olarak tercih edilebilir. Ayrıca yine ikinci 
grupta  yer  almayı  başaran  4  (Erzurum-Merkez),  5  (Tunceli-Milli  Park)  ve  1  (Posof-Aşık 
Zülali Köyü) nolu orijinler de sırasıyla tercih edilebilir. Erzurum-Horasan-Horumköy deneme 
sahasında,  fidan  boylarına  uygulanan  varyans  analizinde  orijinler  arasında  0,01  olasılık 
düzeyinde fark çıkmış ve yapılan Duncan testinde 2 farklı grup oluşmuştur. Fidan yaşama 
yüzdelerine  uygulanan  varyans  analizinde  orijinler  arasında  fark  bulunmamıştır  Her  iki 
deneme  sahasında  karşılaştırıldığında;  Erzurum-Horasan  deneme  sahasında  ki  gelişmenin 
Erzincan-Refahiye deneme sahasında ki gelişmeden daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca 
her iki deneme sahasında da fidan boyları açısından Duncan testinde birinci grupta ve birinci 
sırada  yer  alan  3  nolu  orijin  (Hollanda-NL 3)  dikkati  çeken  bir  durum olarak  karşımıza 
çıkmaktadır. Bu orijin, 6 adet orijin içerisinde en fazla boylanmayı yaparak, en hızlı büyüyen 
orijin  olmuştur.  Ancak  önerilen  orijinlerin  yabancı  orijin  olması  ve  denemenin  altı  yıllık 
sonuçlara dayanması nedeniyle uygulamacıların dikkatli olması gereklidir.
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This research has been handled to determine adaptation of native and exotic Birch species in 
the lands that is outside of coniferious ecosystem, unsuccessful of plantation with Scoth-pine 
in  the  Eastern  Anatolia  Region.  In  this  research  it  has  been  experimented  different  6 
provenances of Birch. Two of these species are exotic, four of them are native. Experimental 
areas have been founded as replication according to random blocks and 4x5 =20 seedlings 
have been experimented in each parcel. Statistical analyses have been made after getting data. 
At  the  result  of  these  evaluations  it  has  been  found  that  the  origins  of  Betula  pendula-
Netherland (NL 3) and Betula pendula –Germany (Conrad Appel Samen und Pflanzen) are 
remarkable.

YILMAZ, E., 2002: Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Bir Çalıştay (Integrated Natural  
Resource Management and Its Workshop). DOA Dergisi No: 8, Doğu Akdeniz Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 47-79, Tarsus.

16-19 Eylül  2002 tarihlerinde,  Uluslararası  Kurak  Alanlar  Tarımsal  Araştırmalar  Merkezi 
(International  Center  for  Agricultural  Research  in  the  Dry  Areas  [ICARDA])  tarafından 
Suriye’nin  Halep  kentinde  “Entegre  Doğal  Kaynak  Yönetimi:  Deneyimlerin  Uygulamaya 
Konulması,  Dördüncü Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Ekip Çalıştayı (Integrated Natural  
Resource Management: Putting Practice into Action, Fourth INRM Task Force Workshop)” 
konulu  bir  çalıştay  gerçekleştirilmiştir.  Çalıştayın  amacı;  entegre  doğal  kaynak  yönetimi 
uygulamalarındaki  başarı  faktörlerini  tespit  etmek, bu konudaki ümit  vaat  eden strateji  ve 
metotları analiz etmek, buna yönelik stratejilerin yapı taşlarını ortaya koymak ve bu konudaki 
araştırmaların yürütülmesinde kullanılan yaklaşım ve metotların yaygınlaştırılmasına yönelik 
mekanizmalar  geliştirmek  olarak  belirlenmiştir.  Çalıştay’daki  genel  oturumlar  ve  bununla 
bağlantılı  grup toplantıları  ile arazi gezisindeki tartışmalar,  entegre doğal kaynak yönetimi 
konusunda yeni ve önemli bilgiler ortaya koymuştur. Yazar, bu çalıştaya katılmıştır.  Yazar 
tarafından  çalıştayda  edinilen  bilgi,  gözlem  ve  izlenimlerin  daha  geniş  bir  kitle  ile 
paylaşılması  amacıyla  özetlenmiş  ve  entegre  doğal  kaynak  yönetimi  konusundaki  ilgili 
kaynakçadan da yararlanılıp eklemeler yapılarak bu makale hazırlanmıştır.    

The problems of food security, poverty and natural resource degradation in the world have 
persisted.  To solve  these problems,  a  different  kind of  research and management  will  be 
needed. As a result,  a new research and management  approach called “Integrated Natural 
Resource Management  (INRM)” is  emerging.  This  approach combines  the  interconnected 
goals of poverty reduction, food security and environmental sustainability. So INRM aims to 
solve  complex  problems  affecting  natural  resources  in  ecosystems.  This  development 
approach will need to embrace the complexity of these systems by embracing key principles 
such as adaptive management, participatory approaches, multi-scale analysis and scaling up, 
and by the use of a variety of tools (e.g. systems modelling, decision and negotiation support 
tools,  multi-scale  databases).  In  September  2002,  International  Center  for  Agricultural 
Research in the Dry Areas (ICARDA) convened a meeting in Aleppo, Syria to identify key 
lessons and success factors in INRM, to analyse promising strategies and methods, to extract 
the building blocks for INRM strategy,  and to develop dissemination mechanisms for the 
approaches and methods to conduct INRM research. Discussion at the workshop organized 
around plenary and parallel sessions including a one-day field trip to see INRM research in 
action yielded significant and new scientific knowledge on INRM approach.
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DOĞU, A.D., 2002: Odun Yapısı Üzerinde Etkili Faktörler (The Factors Affecting Wood 
Structure). DOA  Dergisi  No:  8,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Enstitüsü  Yayını, 
Sayfa: 81-102, Tarsus.

Ağaçlar gelişmeleri sırasında farklı faktörlerin etkisi altında kalarak, farklı odun özellikleri 
göstermektedirler.  Odun  yapısındaki  değişmeleri  meydana  getiren  etkenler  ağacın  yaşı, 
genetik özellikleri  ve içinde bulunduğu çevre şartlarıdır.  Bu çalışmada;  farklılık  oluşturan 
önemli faktörler ve hangi odun özellikleri üzerinde etkili oldukları incelenmiştir. Ağaçlarda 
büyüme süreci, çok sayıda iç ve dış faktörlerin etkisi ile oldukça karmaşık bir yapıya sahip 
olmaktadır.  Bu  faktörlerden  birinin  ya  da  birkaçının  değişimi,  odun  özellikleri  üzerinde 
farklılığa neden olabileceğinden ağaç malzemenin belirli bir amaç için uygunluğu ve kalitesi 
de etkilenecektir. Ağaç yaşı, genetik özellikler ve çevre şartları odun özelliklerinde değişime 
neden  olabilmektedir.  Aynı  zamanda  yangın,  kuraklık,  don  etkisi,  orman  hayvanlarının 
verdikleri  zararlar  gibi  tesadüfen  ortaya  çıkan  faktörlerin  etkisi  ile  de  odunun  yapısında 
farklılıklar oluşmaktadır.  Belirli  bir kullanış yeri  için ağaç malzemenin uygunluğunu tayin 
eden birçok kriter vardır. Bu kriterler arasında yoğunluk, yıllık halkaların yeknesaklığı, öz 
odun  oranı,  lif  uzunluğu,  genç  odun  ve  reaksiyon  odununun  bulunuşu,  budaklılık,  lif 
kıvrıklığı, kimyasal kompozisyon ve ekstraktif maddelerin kalitesi sayılabilir.  Bu faktörleri 
çeşitli  tedbirlerle  kontrol  altına  almak  mümkün  olabilmektedir.  Özellikle,  yapılacak 
silvikültürel uygulamalar bu faktörler üzerinde önemli derecede etkili olabilmekte ve kaliteyi 
arttırabilmektedir.  Ancak,  istenilen  hedeflere  varmak  uzun  zaman  almakta  ve  masraflı 
olmaktadır.  Ayrıca, kaliteyi  arttırmak amacıyla uygulanan silvikültürel müdahalelerin odun 
üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilere dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Trees are affected by some different factors during their growing period and shows different 
wood properties. Factors that cause to change some properties on wood structure are tree age, 
genetic  properties  and  environmental  factors.  In  this  study,  important  factors  and  their 
influences on wood properties were examined

ATMACA, F., 2002:  Sedirde (Cedrus libani A.Rich.) Gençlik Bakımı (Thinning Out in 
Early  Sapling  Stage  of  Cedar  Stands). DOA Dergisi  No:  8,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa:103-117, Tarsus.

Bu çalışmada doğal yada tohum serpme yöntemiyle oluşturulan sedir (Cedrus libani A. Rich.) 
gençliklerinde gençlik bakımlarının nasıl yapılacağı konusuna ışık tutmak amaçlanmıştır. Bu 
metinde  sedirde  gençlik  bakımı  yapılırken  dikkat  edilmesi  gereken  konular  (ekolojik 
özellikler,  meşcere  yoğunluğu,  koruma,  anakaya,  boylanma  farklılıkları,  seyreltme  vs.) 
anlatılmaktadır.  Gençlikte  yapılan  bakım müdahaleleri  ve  özellikle  seyreltme,  meşcerenin 
optimal kuruluşa ulaşabilmesi için büyük önem taşımaktadır.  Gençlikte kök mücadelesinin 
önüne geçilmesi,  meşcerenin ileri  yaşlarında sağlıklı  fertlerden oluşmasına ve dayanıklılık 
kazanmasına  imkan  verecektir.  Sedir  gençliği  ilk  yıllarda  yavaş  bir  büyüme  göstermesi 
nedeniyle  uygulayıcıya  gözlem  ve  müdahale  yapma  konusunda  zaman  tanır.  Anakayanın 
çatlaklı  yapısındaki  değişkenlikten  dolayı  kimi  fidanların  toprakta  depo  edilmiş  suya 
ulaşmaları  gecikebileceğinden  seyreltme  için  makul  bir  bekleme  süresi  kullanılmalıdır. 
Yetişme ortamının kurak yada rutubetli olmasına göre seyreltme işleminin zamanı ve şiddeti 
tayin edilmelidir. Gençlik bakımı kapsamında koruma faktörüne de önem verilmelidir. Sadece 
gençliğin tel çitlerle çevrilmesi ile yetinilmemeli, mutlaka orman köylüsü toprak muhafazası 
ve  erozyon  kontrolü  konusunda  bilinçlendirilmeli.  Koruma  görevini  gönüllü  olarak 
üstlenmelerini sağlayıcı sosyal tedbirler de birlikte düşünülmelidir. Gençliğin tohum serpme 
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yöntemi  ile  getirileceği  sahalarda  istenmeyen  otlarla  mücadele  etmenin  en  ucuz  şekli 
kontrollü  yangın  uygulanmasıdır.  Bu  sayede  hem  gençlik  kendisi  ile  kök  mücadelesine 
girecek yabanıl otlardan kurtulacak hem de toprakta beslenmesini düzenleyecek bol miktarda 
küle  kavuşmuş  olacaktır.  Fakat  gençleştirilecek  alanda  yanıcı  materyalin  bulunmadığı 
koşullarda,  dışarıdan materyal  getirip  yakmak  maliyeti  arttıracağından bu yola  başvurmak 
akıllıca olmayacaktır.   Kaldı  ki  yangın  kültürünün ilk  yıllardaki  büyüme üzerinde olumlu 
etkisi gözlenmişse de, toprakta ki mikroorganizmalara verdiği zarar konusundaki tartışmalar 
mevcuttur. Sahada bırakılacak fertlerin birim alandaki sayısını, o alandaki istikbal fertlerinin 
sayısı  tayin  edebilir.  Ancak,  seyreltme  işlemi  sonucunda  sahada  büyük  boşluklar 
oluşturmamaya özen gösterilmelidir.

This study was to aim to show the way how to thin out in early sapling stage of cedar (Cedrus 
libani A. Rich.) stands naturally regenerated or broadcast sowing. When thinning those stands 
what  should be taken in to  account (ecological  conditions,  intensity of stands,  protection, 
main rock, high differences, thin out etc.) was described in the paper.

AVŞAR,  M.D.,  2002:  Kahramanmaraş-Başkonuş  Dağında   Varlığı  Oldukça  Azalan 
Odunsu  Taksonlar  ve  Alınabilecek   Silvikültürel  Önlemler  (Woody  Taxa  Greatly  
Decreasing in the Kahramanmaraş -Başkonuş Mountain And Silvicultural  Measures to  
Be  Taken). DOA Dergisi  No:  8,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Enstitüsü  Yayını, 
Sayfa:119-136, Tarsus.

Kahramanmaraş-Başkonuş  dağında  1000-1779  m  lik  yükselti  kuşağında  35  adet  odunsu 
takson belirlenmiş olup, bunlardan 22’si ağaç, 13’ü çalı türüdür. Yöredeki odunsu taksonlara 
yönelik  çeşitli  tahriplerin  bir  sonucu  olarak,  bazı  taksonların  varlığının  oldukça  azaldığı 
belirlenmiştir.  Yöredeki  zengin tür çeşitliliği  ile genetik çeşitliliği  sürdürmek ve doğal bir 
miras  olan  odunsu  taksonların  nesillerinin  tükenmesini  önlemek için,  yörede  az  rastlanan 
odunsu  taksonlar  korunmalı  ve  varlıklarının  artırılması  açısından  gerekli  olan  tüm 
silvikültürel  önlemler  alınmalıdır.  Birçok  yapraklı  ağaç  türü,  genelde  kısa  boylu  ve 
çalılaştırılmış  fertlere  sahiptir.  Sayıca  çok  az  ya  da  azaltılmış  olan  taksonlara  ek  olarak, 
meşcere kuran taksonlardan özellikle Lübnan sediri, kızılçam, karaçam ve saçlı meşenin de 
aşırı  kesimlerle  varlıkları  azaltılmıştır.  Bu tahribatın  oluşmasında,  orman içi  ve kenarında 
yaşayan yöre halkının yaptığı usulsüz kesimler, otlatmacılık, açmacılık, geçmiş dönemlerdeki 
kaçakçı  kesimleri  ile  aşırı  bakım  kesimlerinin  belirli  ölçülerde  payı  vardır.  Ormanların 
devamlılığını  sağlamak,  orman  ekosistemlerinin  doğal  yapılarını  bozmamak,  biyolojik 
çeşitliliği sürdürmek, ayrıca geçmişle gelecek arasında köprü olan bu doğal mirası gelecek 
nesillere  iyi  bir  şekilde  bırakabilmek  bakımından,  özellikle  varlığı  çok  azalmış  olan 
taksonlardan  başlamak  üzere,  yörede  bulunan  tüm odunsu  taksonların  korunması  gerekir. 
Orman bakımı, doğal ve yapay gençleştirme ile ağaçlandırma gibi silvikültürel çalışmalarda, 
varlığı oldukça az olan taksonlara gereken dikkat gösterilmeli, bu taksonların nesillerinin yok 
olmasına  izin  verilmemelidir.  Ayrıca,  varlıklarının  sürdürülmesi  ve  artırılması  açısından 
gerekli  olan  tüm silvikültürel  önlemler  alınmalıdır.  Ormanlarımızda  bulunan  tüm  odunsu 
taksonların  en  azından  orman  işletme  şeflikleri  temelinde  envanteri  yapılmalı  ve  zaman 
içerisinde bu taksonların varlığında değişim olup olmadığı belirlenmeli, gerekli silvikültürel 
önlemler  zamanında  alınarak  ormanlarımızdaki  zengin  tür  çeşitliliğinin  sürdürülmesi 
sağlanmalıdır. Ormanların sadece bir odun ve gelir kaynağı olduğu düşüncesi terk edilmeli, 
onun  insanlara  çok  yönlü  faydaları  olan  vazgeçilmez  bir  doğal  kaynak  ve  bir  ekosistem 
olduğu unutulmamalıdır.
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In a 1000-1779 m altitudinal zone of Kahramanmaraş-Başkonuş mountain, thirty-five woody 
taxa were determined, twenty-two of which are tree species and thirteen of which are shrub 
species. In the region, because of various destroying the woody taxa, the existence of some 
taxa was determined to decrease greatly. In the region, to proceed the rich species and genetic 
diversity and to prevent the decreasing of generations of woody taxa which are a natural 
inheritance,  woody taxa  whose existences  are  in  danger  should  be  conserved and all  the 
silvicultural measures which are necessary to increase their existence should be taken.

GÜNAY, İ., 2002: Orman Alanı ve Alan Değişimi (Forest Area and Area Change). Çeviri,  
DOA Dergisi No: 8, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa:137-162, 
Tarsus.

Bu yazı ”www.fao.org/forestry/ fo/fra/main/index.jsp” web sitesinden “Orman Alan ve Alan 
değişimleri”  başlıklı  makaleden  kısaltılarak  tercüme  edilmiştir.  Orman  alanı  ve  alan 
değişimleri  Orman  Kaynakları  Değerlendirilmesi  FRA  (2000)’  nin  önemli  konusudur. 
Buradaki tahminler,  her ülke için mevcut  olan en son orman envanteri  bilgilerinin detaylı 
analizine temel oluşturmuştur. Bölgelerde ve tropik alanlarda uzaktan algılama incelemeleri 
sistematik ülke bulgularını desteklemesi için tahminleri vermiştir. Orman ağaçlandırmalarının 
detaylı  çalışmaları  çözümlemelere dahil  edilmiştir.  Birkaç nitel sayıda çalışma orman alan 
değişimlerinde  bilgi  zenginliği  için  kullanılmıştır.  Bu  hem  geniş  kapsamlı  ve  detaylı 
bulguların açığa çıkması hem de Afrika’daki önemli bilgi eksikliği için günümüzde orman 
alan ve değişimlerinin  en  geniş  incelemesidir.  Bulgular,  2000 yılında  dünya ormanlarının 
3,869 milyon hektar olduğunu bunun da dünya arazisinin % 30’ u olduğunu göstermektedir. 
Orman alanlarındaki net değişim; her yıl  ağaçlandırmalar  ve doğal ormanların 5,2 milyon 
hektar büyümesi ve doğal ormanlarında 14,6 milyon hektar ormansızlaşması arasındaki farkla 
-9,4  milyon  hektar  olduğu  yönündedir.  Ek  olarak,  doğal  ormanların  her  yıl  yaklaşık  1,5 
milyon  hektarı  ağaçlandırmalara  dönüştürülmektedir.  Orman  kayıplarının  çoğu  tropik 
bölgelerdedir. 1990 yılında orman genişleme oranı yüksek tahmin edilmesine rağmen 1980 
yılına  kıyasla  1990 yılında  net  değişim oranı  biraz  düşüktü.  Bilimsel  literatür  incelemesi, 
konunun  yayın  olarak  zengin  olduğunu  ama  tüm dünya  ormanlarını  temsil  eder  nitelikte 
olmadığını  göstermiştir.  Uzaktan  algılama  envanterlerinin  gösterdiğine  göre  ormanların 
doğrudan sürekli tarıma dönüşümünün, orman değişim sürecinde tarla açmadan daha belirgin 
olduğunu; yani  ülke çalışmalarının ormansızlaşmanın arkasındaki temel neden olarak arazi 
kullanım haklarına odaklanmasını sağlamıştır

Forest area and area change was a major theme in Forest Resources Assessment (FRA) 2000. 
Estimates were based on a comprehensive analysis of the latest forest inventory data available 
for each country. To support the country findings a systematic pan-tropical remote sensing 
survey provided estimates at the regional and pan-tropical levels. A detailed study of forest 
plantations was included in the analysis. A number of qualitative studies were carried out to 
enrich the knowledge on forest area change. This was the most comprehensive survey of 
forest  area  and  area  change  at  the  global  level  to  date,  revealing  extensive  and  detailed 
findings, but also considerable information gaps, particularly in Africa. The findings indicate 
that  the world’s  forests  covered 3 869 million  hectares  in  2000,  about  30 percent  of  the 
world’s  land  area.  The  net  change  in  forest  area  was  -9.4  million  hectares  per  year, 
representing the difference between a deforestation rate of 14.6 million hectares per year of 
natural  forests  and  an  expansion  of  5.2  hectares  per  year  of  natural  forests  and  forest 
plantations.  In  addition  1.5  hectares  per  year  of  natural  forests  were  converted  to  forest 
plantations. Most of the forest loses were in the tropics. The rate of net change was slightly 
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lower in the 1990s compared to the 1980s, due to a higher estimated rate of forest expansion 
in the 1990s. A survey of scientific literature showed that the subject is rich in publications, 
but also that conclusions are not representative of all forests. Country studies point at land use 
rights as a common main determinant behind land use change (deforestation), and the remote 
sensing survey indicated that direct conversions of forests to permanent agriculture were more 
prominent than shifting agriculture in forest change processes.

YILMAZ, E., 2003: Orman Kaynakları Planlamasında Kullanılan Planlama Sistemleri ve  
Teknikleri (Planning Systems and Techniques Using in Forest Resources Planning). DOA 
Dergisi No: 9, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-25, Tarsus.

Odun  hammaddesi  yanında  diğer  orman  mal  ve  hizmetlerini  de  içeren  çok  amaçlı 
ormancılıktaki planlamanın koşulları, sadece odun hammaddesi üretimine dayalı tek amaçlı 
ormancılıktaki planlama koşullarından önemli derecede farklılıklar göstermektedir. Zira çok 
amaçlı ormancılıkta dikkate alınan amaçların (örneğin peyzaj değeri, biyolojik çeşitlilik vb.) 
ölçülmesinde  güçlükler  vardır.  Yine  amaçların  ortak  bir  ölçü  biriminde  ortaya  konması 
olanaksızdır. Ayrıca amaçların çoğunlukla birbiriyle çatışması söz konusudur. Dolayısıyla bu 
planlamada  farklı  karar  seçeneklerinin  seçimine  yönelik  değerlendirmelerde  güçlükler 
yaşanır.  Bu nedenlerden dolayı çok amaçlı  ormancılığa yönelik bir planlama, sadece odun 
hammaddesi üretimini dikkate alan planlamadan çok daha karmaşık bir ortamda gerçekleşir. 
Öte yandan arazi ve orman kullanımına yönelik kararlar; kırsal alanların gelir kaynaklarının 
korunması  ve  geliştirilmesi,  toplumsal  kararlılığın  (dayanıklılığın)  sağlanması,  çevresel 
değerlerin  korunması,  karar  vericiler  yanında  kamu,  çıkar-baskı  grupları  ve  sektör 
uzmanlarının talep, ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınması gibi pek çok boyutu dikkate 
almayı  gerektirmektedir.  Dolayısıyla  arazi  ve  orman  kaynakları  planlamasının  biyofizik, 
sosyal, ekonomik, çevresel, kültürel, yönetsel ve politik amaçları yerine getirme şeklinde çok 
boyutlu  olarak  düşünülmesi  gereklidir.  Arazi  ve  orman  kaynaklarının  planlanması  için 
geliştirilmiş bulunan planlama sistemleri ve teknikleri, bu karmaşık ortamda karar vermeyi 
kolaylaştırmaktadır.  Bu çalışmada öncelikle  planlama kavramı  genel  olarak ele  alınmıştır. 
Ardından  orman  kaynakları  planlamasının  genel  özellikleri  ve  aşamalarına  değinilmiştir. 
Sonrasında  ise  tek  amaçlı  ve  çok  amaçlı  ormancılıkta  kullanılan  planlama  sistemleri  ve 
tekniklerine ait örnekler üzerinde durulmuştur.

YILDIZBAKAN  A.K.,  2003:  Von  Bertalanffy  Boyca  Büyüme  Modelinin  Okaliptüste  
(Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Uygulanması (Application of Von Bertalanffy Height  
Growth  Model  on  Eucalyptus  (E.  camaldulensis  Dehn.)).  DOA  Dergisi  No:  9,  Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa:27–45, Tarsus. 

Büyüme, canlıların en önemli biyolojik özelliklerinden birisidir. Bu güne kadar büyümenin 
birçok tanımı yapılmıştır. Standart bir tanımı olmamakla birlikte, büyüme bir toplumun veya 
bir organizmanın zamanla büyüklüğünde görülen gelişmedir. Ağaçtaki büyüme, zaman içinde 
ağacın  çap,  boy ve  hacim olarak  artmasıdır.  Büyüme  modellerinin  ormancılıktaki  önemi, 
ormandaki ürünü tahmin etmeyi, silvikültürel işlem seçeneklerini, orman araştırmalarına ve 
yönetimine alternatif planlama sunabilmesidir. Belki de daha önemlisi, orman da planlama 
alternatiflerinin seçiminde yardımcı olabilmesidir. Örneğin, orman yönetimi tarafından kesim 
zamanlarının değiştirilmesi ile elde edilecek ürünün çap ve miktarını önceden tahmin ederek, 
yöneticilere objektif kararlar alınmasında yardımcı olabilir. Ayrıca büyüme modellerinin bir 
diğer yararı, doğal kaynaklar ve çevresel bilgi ile orman politikasının belirlenmesinde önemli 
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katkılar  sağlayabilmesidir.  Bu  çalışmada  kullanılan  veriler,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık 
Araştırma  Müdürlüğü  tarafından  yürütülen  Okaliptüste  (Eucalyptus  camaldulensis Dehn.) 
Genetik Islah Çalışmaları Klon Denemesinden elde edilen yaş ve boy değerleri kullanılmıştır. 
Bu  deneme  Doğu  Akdeniz  Bölgesinde  (Tarsus/Karabucak’ta)  1992  yılında  kurulmuştur. 
Deneme, tümüyle rastlantı blokları deneme düzenine göre, 49 adet klon ve bir adet kontrol 
amacıyla  tohumdan yetiştirilen  fidanlar  olmak üzere 50 işlem, 2 yinelemeli  olarak ve her 
işlemde  (parselde)  3X3  metre  aralık-mesafe  ile  4X4=16  adet  fidan  olacak  biçimde 
planlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan verilerin ait olduğu okaliptüs ağacına ait maksimum 
boyun  bulunması  için,  ölçülen  boy  değerlerinin  aritmetik  ortalamaları  alınmıştır.  Von 
Bertalanffy büyüme fonksiyonuna ilişkin parametrelerin tahmin edilmesinde çeşitli yöntemler 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada pratik olması açısından Doğrusal Regresyon Analizi ile Von 
Bertalanffy denkleminin parametreleri tahmin edilmiştir. Von Bertalanffy büyüme modelinde 
to normal  (tohum veya  embriyo döllenmesi)  koşullarda  negatif  bir  değer  olması  beklenir, 
fakat  bu  çalışmada  pozitif  bir  değer  bulunmuştur.  to’ın  negatif  bir  değer  olarak 
beklenilmesinin nedeni; tohumun toprağa düşmesinden çimlenmesine kadar geçen zamanda 
herhangi  bir  boy  değerinin  tespit  edilip  ölçü  değerinin  bulunamamasıdır.  to’ın  pozitif 
çıkmasının  nedeni,  bu  çalışmada  kullanılan  boy  değerlerinin  klona  (çelikten  elde  edilen 
fidanlara) ait olmasına bağlı olabilir. Bertalanffy büyüme modeli, klona ait boy verileri ile 
yapılan çalışmalarda to yerine tk parametresi kullanılabilir.

AYTAR,  F.,  2003:  Okaliptüs  Gal  Arısı  Leptocybe  invasa  Fisher  &  Lasalla  Hym.,  
Eulophidae’nin  Türkiye’deki  Biyolojisi,  Yayılış  ve  Mücadelesi (Natural  Biology,  
Distribution and Control Metod of Leptocybe invasa Fisher & LaSalla (Hym., Eulophidae),  
Eucalyptus Gall Wasp in Turkey). DOA Dergisi No:9, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa:47–66, Tarsus.

Bu çalışmada okaliptüs  gal  arısı  Leptocybe invasa Fisher  & LaSalla’nın yayılışı  konukçu 
bitkileri, davranışına ilişkin gözlemler, zararlarına ilişkin gözlemlere yer verilmiştir.  Bu tür 
okaliptüslerin  yeni  zararlısıdır.  Eucalyptus  camaldulensis  ve  E.  grandis’lerin  taze  sürgün 
ucunda  bulunan  yaprak  orta  damarı,  yaprak  sapı  ve  sürgünlerde  tipik  gal  (ur)  meydana 
getirmektedir. Türkiye’de yılda 2-3 döl vermektedir. Ağırlıklı olarak genç okaliptüslere zarar 
yapmaktadır.  0-32.70 m boyları  arasındaki okaliptüs ağaçlarına yumurta bırakabilmektedir. 
Leptocybe  invasa Türkiye’deki  yayılışını  Akdeniz  ve  Ege  Bölgelerinin  kıyı  şeritlerinde 
yapmaktadır.  Dikey yayılışında  en yüksek  682 m (Mersin-Anamur)  rakımda rastlanmıştır. 
Biyolojisine ait yapılan gözlemlerde L. invasa, 1. generasyonu mayıs-temmuz, 2. generasyonu 
ağustos-kasım periyotları olmak üzere yılda iki döl vermektedir. L. invasa erginleri özellikle 
genç  okaliptüsleri  tercih  etmekte  ve  onları  kısa  sürede  istila  edebilmektedir. L.  invasa, 
konukçu  bitki  türünün  taze  sürgün  ucunda  bulunan  yaprak  orta  damarı,  yaprak  sapı  ve 
sürgünlerinde tipik gal oluşumu meydana getirmektedir. Özellikle yaprak orta damarındaki 
gal  oluşumu  ile  diğer  Okaliptüs  Gal  Arısı  Ophelimus  eucalypti (Gahan)  (Hym., 
Eulophidae)’den kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Zararlı, yumurta, larva ve pupa evrelerini 
oluşturdukları  gal  içerisinde  geçirmektedir.  Dolayısıyla  zararlı  ile  kimyasal  savaş  ancak 
sistemik  insektisitlerle  mümkün  olabilecektir.  Ancak  gerek  alanın  büyüklüğü,  gerekse 
ağaçların büyük bölümünün boylu olması uygulamada mümkün gibi görülmemektedir. Diğer 
taraftan kimyasalların doğal denge üzerindeki olumsuz etkileri ve konukçu bitkiler üzerinde 
fitotoksik  etkileri  de  göz  önüne alındığında  bu  yöntemin  son  çare  olarak  düşünülmesinin 
uygun olacağı düşünülmektedir.
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The Eucalyptus Gall Wasp,  Leptocybe invasa Fisher & LaSalla is new a pest of eucalyptus 
species.  It  forms  typical  bump  shaped  gall  on  the  leaf  midribs,  petioles  and  stems  of 
Eucalyptus  camaldulensis and  E.  grandis.  The  wasp  produces  two  or  three  overlapping 
generation annually in Turkey. It attacks young Eucalyptus trees. The Gall Wasp can lay eggs 
from  ground  up  to  32.70  m  on  eucalyptus  trees.  L.invasa is  observed  commonly  in 
Mediterranean and Aegean coastal regions in Turkey. Vertical distribution limit of L. invasa 
is 682 meters in Turkey

YILMAZ,  E.,  2003:  Mersin  İli,  Çamlıyayla  İlçesine  Bağlı  Sarıkavak  Köyünün Sosyal,  
Ekonomik ve Kültürel  Yapısı  ile  Orman-Halk İlişkileri  (Social,  Economic and Cultural  
Structures in Sarıkavak Village of Mersin Province, Çamlıyayla District and its Relations  
with Forest Resources). DOA Dergisi No: 9, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Yayını, Sayfa: 67-93, Tarsus.

Monografik  nitelikteki  köy araştırmaları  ve orman-halk ilişkilerinin  tespiti,  Ormancılık  ve 
Tarım  Politikaları  için  faydalı  bilgiler  ortaya  koymaktadır.  Bu  nedenle  köylerin  sosyal, 
ekonomik  ve  kültürel  yapıları  ile  orman-halk  ilişkilerinin  tespiti,  önemli  bir  konu  olarak 
düşünülmelidir. Bu bağlamda Mersin ili, Çamlıyayla ilçesine bağlı Sarıkavak köyü araştırma 
bölgesi olarak seçilmiş ve bu köyün sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu tespit etmek ve 
köydeki  halkın  orman kaynakları  ile  olan ilişkilerini  ortaya koymak  amacı ile  bu çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Bu köyün sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını ve orman kaynakları ile 
ilişkilerini  ortaya  koymak üzere bir  bilgi  formu hazırlanmış  ve doldurulması  sağlanmıştır. 
Böylece köy hakkında genel bilgiler yanında, köyün yerleşme ve mesken şekilleri, nüfus ve 
nüfus hareketleri, eğitim durumu, toplumsal yapısı, ekonomik yapısı, tarımsal girdi kullanımı, 
altyapı ve kamusal hizmetleri, yayla ve yaylacılık faaliyetleri, orman kaynakları ile ilişkileri 
ve  mevcut  sorunları  ortaya  konmuştur.  Bu  bilgiler,  Ormancılık  ve  Tarım  Politikalarının 
belirlenmesi çalışmaları için faydalı olabilecektir.

ÇOLAK,  S.,  AYDIN,  İ.  ve  ÇOLAKOĞLU,  G.,  2003:  Okaliptüs  (Eucalyptus  
camaldulensis Dehn.) Ağacının Farklı Yüksekliklerinden Alınan Tomruklardan Üretilmiş  
Kontrplakların  Bazı  Mekanik  Özellikleri  (Some  Mechanical  Properties  of  the  Plywood 
Produced from the Logs Cut from Different Height of the Eucalyptus (E. Camaldulensis  
Dehn.)  tree).  DOA Dergisi  No:9,  Doğu Akdeniz  Ormancılık  Araştırma Enstitüsü  Yayını, 
Sayfa:95-111, Tarsus.

Bu çalışmada;  okaliptüs ağacının farklı  yüksekliklerinden alınan tomruklardan elde  edilen 
kaplamalardan, laboratuar şartlarında fenol formaldehit yapıştırıcısıyla üretilen kontrplakların 
eğilme direnci, eğilmede elastiklik modülü ve yapışma direncindeki değişmeler incelenmiştir. 
Ayrıca aynı  ağaçtan alınan masif odun örneklerinin yoğunluk,  eğilme direnci ve eğilmede 
elastiklik modülü değerleri üzerine buharlama ve ağaç yüksekliğinin etkisi de araştırılmıştır. 
Sonuç  olarak,  okaliptüs  ağacının  farklı  yüksekliklerinden  alınan  masif  örneklerin  eğilme 
direnci değerleri 120,7 ile 128,1 N/mm² arasında, elastiklik modülü değerleri 11673 ile 13544 
N/mm², aynı tomrukların buharlama işlemi yapılan kısımlarından alınan örneklerin ise eğilme 
direnci 117,9 ile 122,7 N/mm², elastiklik modülü değerleri 11066 ile 12933 N/mm² arasında 
bulunmuştur. Kontrplakların eğilme direnci değerleri; 94 ile 115 N/mm², elastiklik modülü 
değerleri ise 8648 ile 9598 N/mm² arasında değişmektedir.  Kontrplakların yapışma direnci 
üzerine,  tomrukların  ağaçtan  alınma  yüksekliğinin  belirgin  bir  etkisi  olmamıştır. 
Kontrplaklara ait eğilme direnci ve eğilme de elastiklik modülü sonuçları beton ve betonarme 
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kalıp tahtası olarak kullanılacak olanlar için belirtilen sınır değerlerden daha yüksektir. Aynı 
şekilde deneme kontrplaklarının çekme-makaslama direnci değerleri ilgili standartta (TS EN 
314-2) belirtilen sınır değerin (1,0 N/mm²) üzerinde bulunmaktadır

In this study, the differences in the bending strength, modulus of elasticity values and the 
shear  strength of the plywood panels  produced from eucalyptus  veneers and bonded with 
phenol formaldehyde adhesive at laboratory condition were investigated. The veneers were 
peeled from the logs cut from different heights of the same tree. The effects of steaming and 
the heights from which the logs were taken on the specific gravity, the bending strength and 
the  modulus  of  elasticity  values  of  the  solid  wood samples  were  also  investigated.  As  a 
results,  the bending strength and modulus of  elasticity  values  of  the  solid  wood samples 
which were taken from different heights of the eucalyptus tree were found 120,7 to 128,1 
N/mm2, and 11673 to 13544 N/mm2, and those of the steamed solid wood samples were 
117,9 to 122,7 N/mm2 and 11066 to 12933 N/mm2, respectively. The bending strength and 
the modulus of elasticity values of the plywood panels changed from 94 to 115 N/mm2, and 
from 8648 to 9598 N/mm2, respectively. The height from which the logs were taken did not 
affect clearly the shear strength of the plywood panels. The bending strength and the modulus 
of elasticity values of the plywood panels are higher than the limit values of them which will 
be used for shuttering panel for concrete and reinforced concrete plywood. The shear strength 
values of the panels also are higher than the limit values (1,0 N/mm²) stated in the standard 
(TS EN 314-2)

ÖZDEMİR,  O.,  2003:  Genetik  Olarak  Değiştirilmiş  Organizmaların  (GDO’ların)  
Etkilerinin Küreselleşme Çerçevesinde Ele Alınması (Dealing with the Effects of GMO’s in  
Context  of  Globalization). DOA  Dergisi  No:9,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 113–133, Tarsus.

Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim 
Dalı’nda  2003  yılında  kabul  edilen,  “Genetik  Olarak  Değiştirilmiş  Organizmaların 
(GDO’ların) Doğal Çevreye Etkileri ve AB Açısından Değerlendirilmesi” adlı doktora tezini 
(Özdemir,  Oğuz;   A.Ü.  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü,  2003)   konu  almaktadır.  Bu  çalışma, 
modern  biyoteknoloji  uygulamalarıyla  genetik  yapısı  değiştirilmiş  organizmaların 
(GDO’ların)  kullanımının,  küreselleşme  sürecinin  etkisiyle  doğal  çevrenin  ve  sosyo-
ekonomik  yapının  sürdürülebilirliğine  yönelik  oluşturabileceği  riskleri  kapsamaktadır.  Bu 
çerçevede, literatür taramasıyla ulaşılan bulgulara dayalı olarak, GDO’ların ekolojik ve sosyo-
ekonomik risklerinin  boyutları  geniş  şekilde  ortaya  konulmaktadır.  Sonuç olarak,  tarımsal 
biyoteknolojinin  yaygınlaşmasının  yol  açabileceği  ekolojik  ve sosyo-ekonomik sonuçların, 
karşılıklı  etkileşime  girerek  çözümü  olanaksız  karmaşık  bir  sorun  yumağını  oluşturma 
tehlikesi bulunmaktadır. Buradan hareketle, tarımsal biyoteknoloji gibi çok yönlü bir konunun 
bütüncül  bir  bakışla  ele  alınması  vazgeçilmez  bir  önem  taşımaktadır.  Bu  şekilde,  gen 
aktarımlı ürünlerin üretim ve kullanımının yaygınlaşmasının getirileriyle birlikte götürülerinin 
gerçek boyutları anlaşılabilir.  Bu çerçevede, olabildiğince zengin referanslara dayalı  olarak 
gerçekleştirilen  bu  çalışma  ile,  tarımsal  biyoteknolojinin  mevcut  küresel  liberal  sistemde 
yaygınlaşmasının bir yandan telafisi mümkün olmayacak uzun vadeli bir ekolojik tahribata, 
diğer  yandan ise  gelişmekte olan ülkelerin  gen kaynakları  ve sosyo-ekonomik yapılarında 
önemli ölçüde kayıplara neden olabileceği ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle, doğal çevrenin 
korunması ve  ulusal gen kaynaklarının ülke çıkarları için kullanımının mümkün olabilmesi 
için, bu ürünlerin yönetimini sağlayabilecek etkili bir biyogüvenlik sisteminin uygulanması 
kaçınılmaz görünmektedir. 
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This study deals with the risks that use of organisms which are changed by the applications of 
modern biotechnology can create risks against the sustainability of natural environment and 
socio-economical  structure  by the  effect  of  globalization period.  In  this  context,  built  on 
information from experiments and reached by literature scanning, dimensions of ecological 
and  socio-economical  risks  of  GMOs  are  widely  explained.  At  the  end  of  study,  some 
suggestions  are  made  for  appreciation  of  national  gene  resources  together  with  the 
applications of modern biotechnology in the best way.

YILMAZ, E., 2004: Ülkemizdeki Orman İşlevleri ve Tahsis Kriterleri (Forest Functions in 
Turkey and Their  Allocation Criteria). DOA Dergisi  No:  10,  Doğu Akdeniz Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-25, Tarsus.

Ülkemizde  günümüze  kadar  doğal  kaynaklara  yönelik  hızla  artan  toplum  talebinin 
karşılanamaması  ve ekosistemlerin  korunamaması  problemlerinin  en önemli  nedenlerinden 
biri  olarak,  arazi  ve orman kaynakları  planlaması  ve yönetiminin  yetersizliği  belirtilebilir. 
Nitekim ülkemiz orman alanlarında, her bir orman işlevinin arazinin neresinde ve ne kadar 
büyüklükte  bir  alanı  kaplayacağını  ortaya  koyacak  “İşlevsel  Planlama”  çalışmaları  henüz 
tamamlanamamıştır.  Bu çalışmalarda karşılaşılan en önemli problemlerden birisi de, belirli 
orman işlevleri için tahsis kriterlerinin neler olacağı konusudur. Bu çalışmada ülkemizdeki 
orman işlevlerinin  tanımları  ve  bu işlevlerin  orman arazilerine  tahsis  edilmesinde  dikkate 
alınması  gereken  kriterlerin  neler  olacağı  konusu  araştırılmıştır.  Orman  işlevleri  tahsis 
kriterlerinin,  yasal  ve  teknik  dayanakları  incelenmiştir.  Bu  doğrultuda  Orman  Ürünlerine 
Yönelik Üretim Ormanı, Muhafaza Ormanı, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı,  Tabiatı 
Koruma Alanı, Av Koruma ve Üretme Alanı, Av Üretme İstasyonu, Orman İçi  Dinlenme 
Alanı, Biyogenetik Rezerv Alanı, Biyosfer Rezerv Alanı, Gen Koruma Ormanı, Gen Koruma 
ve  Yönetim  Alanı,  Tohum  Meşceresi,  Tohum  Bahçesi  ve  Araştırma  Ormanı  işlevleri 
irdelenmiştir.  Ayrıca  ülkemizde  Orman  Teşkilatı  dışındaki  kurumlarca  korumaya  ayrılan 
diğer alanlara da değinilmiştir.

TÜFEKÇİ,  S.,  2004.  Değişik  Yetiştirme  Ortamı  ve  Gübre  Uygulamaları  ile  Üretilen  
Okaliptüs Fidanlarının Arazideki Gelişimlerinin 5 Yıllık Sonuçları (The Field Application 
Results  of  Different  Growing  Materials  and  Different  Fertilizer  Amounts  on  Growing  
Eucalyptus  Seedlings  at  Five  Years  of  Age). DOA  Dergisi  No:  10,  Doğu  Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayını, Sayı: 10, Sayfa: 27–43, Tarsus.

İyi kalitede fidan üretmek, iyi bakımla gerçekleşeceğinden mineral gübreleme de kaçınılmaz 
bir kültür gereksinmelerinden birisi olmuştur. Bu makalede, bitki büyümesinde önemli yeri 
olan  makro  elementlerden  azot,  fosfor  ve  potasyum  içeren  yapay  gübreler  verilerek 
yetiştirilen  okaliptüs  fidanları  araziye  dikilmiş  ve  bunların  5.  yıl  ölçümleri  yapılarak 
değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışmada, farklı harç ortamında ve gübre miktarında üretilen 
Eucalyptus  camaldulensis  ve Eucalyptus  grandis fidanlarının  arazi  performanslarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ağaçların 5 yaşındaki çap ve boy ölçümlerinin ardından elde 
edilen  verilere  uygulanan  istatistiksel  analizler  sonucunda;  ağaçların  kitlesel  büyümesi 
açısından  bakıldığında,  hem  E.camaldulensis hem  de  E.grandis fidanını  bazaltik  tüflü 
ortamda yetiştirmek daha uygun olacağı belirlenmiştir.  E.camaldulensis ve  E.grandis fidanı 
yetiştirerek en ekonomik ağaçlandırma çalışmasının sağlanması için en iyi gelişimi gösteren 
N1P1K1 gübre işleminin uygulanması önerilmiştir. 
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In this study some artificial fertilizers (N,P,K) were used for  Eucalyptus camaldulensis and 
Eucalyptus grandis seedlings growing in two different medium. Performances of trees were 
evaluated in the field. After five years  these were;  diameter,  height and stem volume. E.  
camaldulensis ve E. grandis species yielded higher single tree volume on basaltic medium at 
five years of age. N1P1K1, N2P2K1 and N3P2K1  treatments were the best growth. The poorest 
growth was obtained from without fertilizer. Besides, N1P1K1 treatments were the best one to 
establish economical plantations with E. camaldulensis and E. grandis.

YILDIZBAKAN A.K. ve SARAÇOĞLU, Ö., 2004: Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.)  
Meşçerelerinde  Bazı  Artım  ve  Büyüme  İlişkileri  (Some  Increment  and  Growth 
Relationships  in Taurus Fir  (Abies  cilicica  Carr.)  Stands).  DOA Dergisi  No:  10,  Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayı: 10, Sayfa: 45–75, Tarsus.

Toros Göknarı, Akdeniz Bölgesi ormanlarında yayılış gösteren bir gölge ağacı türümüzdür. 
Bu  bölgede  saf,  değişik  yaşlı  ve  seçme  ormanlar  oluşturmaktadır.  Bu  çalışmada,  değişik 
bonitetlerden  alınan  göknar  örnek  ağaçlarının  ölçülen  göğüs  çapları,  boyları,  çift  kabuk 
kalınlıkları ve çap artımları kullanılarak, çapın bonitet (boy), çift kabuk kalınlığı ve çap artımı 
ile olan ilişkileri üzerinde durulmuş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  Bonitet tablosunun 
oluşturulması amacı ile ortalama meşcere boy eğrileri, kılavuz çap boy eğrisi ve boylara ait 
çap-standart  sapma  ilişkisi  cinsinden  bonitet  derecesine  (BOD)  bağlı  bir  fonksiyon  elde 
edilmiştir.  Değişik  yaşlı  meşçerelerde  bu  modelle  bonitet  saptanması  uygun  olmaktadır. 
Değişik yaşlı göknar ormanlarında, bonitet eğrileri olarak ortalama meşcere boy eğrilerinin 
20–80 cm çapları arasındaki kısımlar alınmıştır. Bonitet derecesi (BOD), meşcere hacım veya 
hacım elemanlarının  bilinmesini  gerektirmeden  doğrudan verimlilik  potansiyelini  belirttiği 
için,  kullanılması  yararlı  bir  terimdir.  Bu  çalışmada,  çap-çift  kabuk  kalınlığı  ilişkisi  için 
noktalar dağılımının genel eğilimine uyan parabol modeli seçilmiştir. Buna göre, çift kabuk 
kalınlığındaki  değişmenin  %  39.16’sına  göğüs  çapı  neden  olmaktadır.  Denklem  sonucu 
bulunan  kabuklu  göğüs  çaplarına  karşılık  göğüs  yüksekliğindeki  çift  kabuk  kalınlığı 
SARAÇOĞLU’nun  Karadeniz  Yöresi  Göknar  Meşcerelerinde  bulduğu  değerlere  çok 
uygundur.

In this  study, some increment  and growth relationships  have been investigated which are 
current in Taurus fir forests of Mediterranean Sea region. The relationships have been based 
on the measurements of 224 sample trees selected from different quality sites. In determining 
the site qualities of sample points, the relationship among dbh, site quality degree and height 
have been used. The relationship of dbh-dbh increment seems as a bell curve in uneven-aged 
fir forests. Yet, it is considered that the points of dbh-dbh increments widely scatter on the 
graph because of measurement  errors,  suppression degrees between neighboring trees and 
climate  changes.  Besides,  the  determination  coefficient  of  dbh-site  quality  degree-dbh 
increment  relationship  also  seems  to  be  very  small. In  the  study,  dbh-dbh  double  bark 
thickness relationship results out as a parabola curve

YILMAZ,  E.,  2004:  Mersin  İli,  Çamlıyayla  İlçesine  Bağlı  Kisecik  Köyünün  Sosyal,  
Ekonomik ve Kültürel  Yapısı  ile  Orman-Halk İlişkileri  (Social,  Economic and Cultural  
Structures in Kisecik Village of Mersin Province, Çamlıyayla District and its Relations with  
Forest  Resources). DOA Dergisi  No:  10,  Doğu Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Enstitüsü 
Yayını, Sayfa: 77-99, Tarsus.
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Monografik  nitelikteki  köy araştırmaları  ve orman-halk ilişkilerinin  tespiti,  Ormancılık  ve 
Tarım  Politikaları  için  faydalı  bilgiler  ortaya  koymaktadır.  Bu  nedenle  köylerin  sosyal, 
ekonomik  ve  kültürel  yapıları  ile  orman-halk  ilişkilerinin  tespiti,  önemli  bir  konu  olarak 
düşünülmelidir.  Bu bağlamda Mersin ili, Çamlıyayla ilçesine bağlı  Kisecik köyü araştırma 
bölgesi olarak seçilmiş ve bu köyün sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu tespit etmek ve 
köydeki  halkın  orman kaynakları  ile  olan ilişkilerini  ortaya koymak  amacı ile  bu çalışma 
gerçekleştirilmiştir.  Bu  doğrultuda  köy  için  bir  bilgi  formu  hazırlanmış  ve  doldurulması 
sağlanarak  köyün  özellikleri  belirlenmiştir.  Böylece  köy  hakkında  genel  bilgiler  yanında, 
köyün yerleşme ve mesken şekilleri, nüfus ve nüfus hareketleri,  eğitim durumu, toplumsal 
yapısı,  ekonomik yapısı,  tarımsal  girdi  kullanımı,  altyapı  ve kamusal  hizmetleri,  yayla  ve 
yaylacılık faaliyetleri, orman kaynakları ile ilişkileri ve mevcut sorunları ortaya konmuştur. 
Bu  bilgiler,  Ormancılık  ve  Tarım  Politikalarının  belirlenmesi  çalışmaları  için  faydalı 
olabilecektir.

ŞAFAK, İ. ve OKAN, T., 2004: Kekik, Defne ve Çam Fıstığının Üretimi ve Pazarlanması  
(Production and Marketing of Oregano, Bay Laurel and Stone Pine). DOA Dergisi No:10, 
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa:101–129, Tarsus.

Türkiye odun dışı orman ürünleri üretimi bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak 
bu kaynakların yönetiminde önemli sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Bunlardan bazıları üretim, 
bazıları da kaynakların pazarlanması ile ilgilidir. Türkiye’deki odun dışı orman ürünlerinden 
defne, kekik ve çam fıstığının üretim ve pazarlama sorunlarının değerlendirildiği bu çalışma 
altı  bölümden oluşmaktadır.  Giriş  bölümünde odun dışı  orman ürünleri  kavramı  üzerinde 
durulmuştur. İkinci bölümde ODOÜ’ nün Türkiye için önemi ve kırsal kalkınmaya katkısının 
geliştirilmesi için yapılması  gerekenler  aktarılmıştır.  Üçüncü bölümde ise, defne, kekik ve 
çamfıstığının  dış  ticareti  açıklanmıştır.  Dördüncü  bölümde defne,  kekik  ve  çam fıstığının 
üretimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde ise, pazarlama karmasını oluşturan; mal, 
fiyat,  dağıtım  ve  tutundurma  değişkenleri  hem orman  hem de  özel  mülkiyetteki  araziler 
açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Sonuç olarak,  Türkiye’de kırsal alanda yaşayanlar, düşük 
gelir düzeyi ve yetersiz sermaye birikimi, tarımsal üretim risklerinin bulunması, ürettikleri 
ürünlerin  fiyatının  aracı  ve  tüketicilerin  kontrolünde oluşması,  sağlık,  gelecek  gibi  sosyal 
olanaklardaki belirsizliklerden dolayı kentlere göç eğilimindedir. Bu göçün durdurulması için, 
kırsal  kesimdeki  insanların  yaşadıkları  alanlarda  kalmalarını  sağlayacak  etkinliklerin 
desteklenmesi  gerekmektedir.  Türkiye`de  tarife  bedeli  genelde  aracılar  tarafından 
ödenmektedir. Diğer bir ifadeyle, ürün birim fiyatı aracılar tarafından belirlenmektedir. Ürünü 
toplama  işini  yürüten  orman  köylüleri  topladıkları  ürün  miktarıyla  orantılı  olarak  gelir 
sağlamaktadır.  Yine  ürüne  yönelik  bürokratik  işlemler  çoğunlukla  aracılar  tarafından 
gerçekleştirilmektedir.  Bu  nedenle,  ODOÜ`nün  kayıt  altına  alınabilmesi  için  köy 
temsilcilerinin ve yerel aracıların takip edilmesi oldukça önemlidir. 

Turkey has great potential in producing Non-Wood Forest Products. However, it faces with 
some  difficulties  in  managing  these  resources.  Some  of  these  difficulties  are  related  to 
production  and  marketing  of  those  resources.  In  this  study,  production  and  marketing 
problems of Non-Wood Forest Products of Turkey such as bay laurel, thyme and stone pine 
are discussed in six parts. In the introduction section, the definitions of Non-Wood Forest 
Products are summarized. In the second part, their importance for Turkey and contribution to 
rural development are explained. Thirdly, foreign trade of bay laurel, thyme and stone pine 
are mentioned. In the fourth chapter, information given about production of bay laurel, thyme 
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and stone pine are held. Fifthly, marketing mix, which contains product-price, promotion and 
place, are examined in terms of both forest and private ownership. Finally, in order not to 
have any difficulties in the phases of production and marketing some points, which have to be 
emphasized, are explained.
KORKUT, S., 2004: Kayın Tomruklarının Biçilmesinde Korkut Randıman Optimizasyonu 
Paket Programının Kullanılması (Usage of Korkut Yield Optimization Package Programme 
in  Sawing  of  Beech  Logs). DOA  Dergisi  No:10,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa:131–159, Tarsus.

Kereste endüstrisinde, üstün teknolojik vasıfları ve kullanış alanlarının genişliği ile önemli bir 
ağaç türü olan Doğu Kayını  (Fagus orientalis  Lipsky)  ülkemizde toplam 1 335 527.4 ha 
yayılış  alanına sahip olup, toplam orman varlığımızın % 6’ını oluşturmaktadır.  Çalışmanın 
amacı; KORKUT Randıman Optimizasyonu Paket Programında hesaplanan teorik randıman 
ile tomrukların biçilmesinde bilgisayar programının uygulanması sonucu elde edilen program 
uygulamalı randıman arasındaki farkı ortaya koyarak programın Doğu Kayını tomruklarının 
biçilmesinde uygulanabilirliğini kanıtlamak ve program uygulamalı randıman ile geleneksel 
yöntemlerle  elde  edilen  sektör  randımanı  arasındaki  farkı  kıyaslayarak  sektöre  bu  tip 
programların kullanılması durumunda randımanın arttırılabileceğini göstermektir. Bu amaçla; 
3, 4  ve 5m boyunda, çap düşüşü 1 cm/m, 2 cm/m ve 3 cm/m ve 25-50 cm arasındaki çap 
sınıflarından toplam 46 adet 3. sınıf Doğu Kayını tomruğu prizma ve keskin kesiş tekniği 
kullanılarak  deneysel  çalışmalar  yapılmıştır.  Doğu  Kayınında  prizma  ve  keskin  kesiş 
teknikleri kullanılarak her bir tomruk özelliği için, teorik randıman ile program uygulamalı 
randıman değerleri dikkate alınarak yapılan Varyans Analizleri sonucunda, teorik randıman 
ile  program  uygulamalı  randıman  arasında  saptanan  farklılığın  %  99  ve  %  95  güven 
düzeyinde istatistiki anlamda önemli olmadığı saptanmıştır. Bunun neticesi olarak programın 
Doğu  Kayını  tomruklarının  biçilmesinde  kullanılabilir  olduğu  ispatlanmıştır.  Araştırmada 
bulunan sektör  randımanı  ile  program uygulamalı  randıman  arasında  program uygulamalı 
randıman  lehine  olan  önemli  farklar,  üreticinin  bilgisayar  programını  kullanması  halinde 
büyük  kazanç  sağlayacağını  ve  dolayısıyla  ülke  ekonomisine  büyük  katkıda  bulunacağını 
göstermektedir.

Beech,  having superior  technological  properties  and high usage potential,  is  an important 
species in lumber industry. It spreads over 1335527.4 ha, which consists of 6% of our total 
forest existence. The aim of this study is,  to show the sector the increase in the yield by 
preparing an optimization programme and applying it; to compare theoretical yield and the 
yield after the application of the programme and to prove the applicability of it. It was thought 
to compare the traditional methods and the developed optimization programme to prove its 
applicability and reliability.  Fagus orientalis Lipsky 3rd grade logs were used. They had 
1cm/m, 2cm/m, and 3cm/m taper; 3,4, and 5m of length and 25-50 cm diameters. Cant sawing 
and live sawing techniques were used in Beech.  Theoretical  yield  and the yield  with the 
optimization programme results for each log characteristics were evaluated by ANOVA. As 
the  result  of  analysis  the  difference  between  the  theoretical  yield  and the  yield  with  the 
optimization  programme was  statistically  99% and 95% nonsignificant.  Therefore,  it  was 
proved that the programme was found suitable for Beech.  There is statistically difference 
between the ANOVA of the application programmed yield and sectoral yield. The result of 
these differences, when we use the programmed the yield ingresses. The result of this study 
shows that the yield with the optimization programme makes important changes in the income 
for the user and supply countrywide economical development.

68



YILMAZ, E., 2005: Analitik Hiyerarşi Süreci Tekniği ve Orman Kaynakları Planlamasına  
Uygulanması  Örnekleri  (The  Application  Examples  of  the  Analytic  Hierarchy  Process  
Technique to Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 1-33, Tarsus.

Analitik  Hiyerarşi  Süreci  (AHS)  tekniği  ilk  olarak  1970’li  yıllarda  Thomas  L.  Saaty 
tarafından ortaya konmuş olup, karar verme problemlerinin çözümünde kullanılan çok kriterli 
karar  verme  tekniklerinden  birisidir.  AHS  tekniğinin  genel  özellikleri  kısaca  şu  şekilde 
belirtilebilir:  Bu teknik  karar  verme sürecinde,  hem kantitatif  (objektif,  nicel)  ve  hem de 
kalitatif  (sübjektif,  nitel)  faktörlerin  dikkate  alınmasına  imkan  vermektedir.  Uygulanması 
kolay  ve  esnek  bir  tekniktir.  Karmaşık  karar  verme  problemlerini  hiyerarşik  yapısı  ile 
basitleştirmektedir.  Bu  teknik  ile  elde  edilen  sonuçların,  anlaşılması  ve  yorumlanması 
yalındır. Bu teknik ile elde edilen sonuçların tutarlılığını kontrol etmek mümkündür. Karar 
alternatiflerinin çözümlenmesini desteklemekte ve belli bir amaca yönelik en uygun çözümün 
belirlenmesine  yardım  etmektedir.  Karar  vericiler,  kamu,  çıkar-baskı  grupları  ve  sektör 
uzmanlarının  tercih,  ihtiyaç  ve  beklentilerini  karar  verme  sürecine  doğrudan  dahil 
edebilmektedir.  Karar  verme  sürecine  katılan  kişi  veya  grupların  tercih,  ihtiyaç  ve 
beklentilerinin ortaya konulmasına yönelik bir model sunmaktadır. Bu şekilde bir karar verme 
problemi ile ilgili konuların anlaşılmasını olanaklı kılmaktadır. Karar verme sürecine katılan 
kişi veya grupların tercih, ihtiyaç ve beklentilerinin açık ve doğru bir şekilde belirlenmesine 
imkan vermekte, bunları sözel ifadeler veya sayısal değerler kullanarak dikkate alabilmekte, 
çözümlemelere doğrudan dahil edebilmektedir. Böylece doğal kaynak ve orman kaynakları 
yönetimi  kapsamında  katılımcı  planlamaya  ve  çatışma  yönetimine  uygulanabilecek  bir 
tekniktir.  Bu çalışmada  öncelikle  AHS tekniğinin  farklı  alanlardaki  uygulama örneklerine 
değinilmiştir. Daha sonra bu tekniğin doğal kaynak ve orman kaynakları yönetiminde yurt içi 
ve yurt dışındaki bazı uygulama örnekleri kısaca açıklanmıştır.

YILDIZBAKAN,  A.K.,  YILMAZ,  E.  ve  AKGÜN,  C.,  2005:  Von  Bertalanffy  Boyca 
Büyüme  Modelinin  Okaliptüste  (Eucalyptus  grandis  W.  Hill  ex  Maiden)  Uygulanması  
(Application of Von Bertalanffy Height Growth Model on Eucalyptus (Eucalyptus grandis  
W. Hill ex Maiden)). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Yayını, Sayfa: 35-52, Tarsus.

Bu çalışmada ağaç büyümesinin temel özellikleri  ve bu özellikleri  tanımlamada kullanılan 
Von Bertalanffy büyüme modeli incelenmiş ve parametrelerin biyolojik yorumları yapılmıştır. 
Bu çalışmada kullanılan veriler, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Okaliptüs (Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden) Ağaçlandırmalarında Hacim ve 
Kuru  Madde  Hasılatı  Denemesinden  elde  edilen  ilk  beş  yıllık  yaş  ve  boy  değerleri 
kullanılmıştır.  Bu deneme Doğu Akdeniz Bölgesinde (Tarsus/  Karabucak’ta)  1999 yılında 
kurulmuştur.  Deneme,  tümüyle  rastlantı  blokları  deneme  düzenine  göre,  iki  ayrı  yetişme 
ortamında toplam 4 adet blok, deneme alanı olarak araziye aplike edilmiştir. Her blokta (m .x 
m. olarak) 2.0x2.0, 2.5x2.5, 3.0x3.0, ve 4.0x4.0 dikim aralığında 1+0 yaşlı tüplü Eucalyptus 
grandis W. Hill ex Maiden fidanları dikilmiştir. Her yıl her parsel ortasındaki 9 adet ağaçta 
çap ve boy ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışmada Von Bertalanffy denkleminin parametrelerinin 
başlangıç değerlerinin tahmin edilmesinde pratik olması açısından doğrusal regresyon analizi 
kullanılmıştır. Bulunan bu değerler parametrelerin başlangıç değerleri olarak alınıp, doğrusal 
olmayan regresyon analizinin iterasyonları sonucunda bulunan parametrelerle ilgili büyüme 
modeli  tahmin  edilmiştir.  Von  Bertalanffy  Büyüme  Modeli’nde  t0 normal  (tohum  veya 
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embriyo döllenmesi) koşullarda negatif bir değer olması beklenir, fakat bu çalışmada pozitif 
bir değer bulunmuştur. 

In this study, the basic characteristics of tree growth and Von Bertalanffy growth model for 
defining these characteristics were studied comparatively and biological interpretations of the 
parameters have been made. Linear regression analysis was used for estimating initial values 
of nonlinear growth model. In addition to nonlinear regression analysis were studied on the 
data taken from Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden. In Von Bertalanffy growth model, to 

is normally negative but, in this study to is positive. This situation, it may be depended on 
what the height data used in this study belong to Eucalyptus clonals.

TÜFEKÇİ, S.,  2005:  Ektomikorizaların Fizyo-Ekolojisi:  Arazideki  Uygulama Sonuçları  
(Physiological  Ecology  of  Ectomycorrhizae:  Implications  for  Field  Application). Çeviri 
çalışması,  Yazan:  C.S.BlEDSOE,  DOA  Dergisi,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma 
Müdürlüğü Yayını, Sayı: 11, sayfa:53–75, Tarsus

Bu  makale;  “Mycorrhizal  Functioning”  adlı  kitabın  (1992,  Editör  M.  J.  Allen,  Chapman 
&Hall)  424-437  sayfaları  arasında  yer  alan  ve  C.S.  Bledsoe  tarafından  kaleme  alınan 
“Physiological  Ecology  of  Ectomycorrhizae:  Implications  for  Field  Application”  başlıklı 
makaleden  aynen  çevrilmiştir.  Orman  ekosistemlerinde  hemen  hemen  bütün  bitki  kökleri 
mikorizalıdır ve orman ağaçlarının besin elementi zenginliği ve gelişimi bunun bir sonucudur. 
Ancak, mantar türlerinin kendine özgü oluşturdukları mikorizaların farklı etkileri hakkında 
pek az şey bilinmektedir. Genç ağaçlar ve fidanlarda yapılan çalışmalar göstermektedir ki bazı 
mantar türleri konukçu bitkiye diğer türlerden daha yararlı olabilmektedirler. Bu sonuçların 
doğal orman ekosistemindeki büyük ağaçlara nasıl aktarılacakları belirsizdir. Ormanlarda pek 
çok farklı mantar türü tek bir ağacın köküne bulaşabilir ve bu birliktelik meşcerenin yaşına ve 
mevsime  bağlı  olarak  değişebilir.  Mikoriza  uzmanları  yeni  moleküler  metotlar  kullanarak 
kök-mantar  işbirliğini  tanımlamayı  öğrenmektedirler.  Mikoriza  topluluklarının  değişiminin 
önemi hakkındaki bilgilerin artması ile orman yönetimi uygulamaları da değişmekte, doğal 
çeşitlilik ve mikorizal aşılaması da artmaktadır. Gelecekteki araştırmalar, daha akılcı olarak 
gelecekte ormanların doğru ağaç ve doğru mantar ortaklığını sağlamak için farklı mantarların 
fizyolojik rollerinde odaklanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yazı, orman ağaç türleriyle –
özellikle  ibreliler–  yaşam  birliği  oluşturan  mikoriza  mantarlarının  ekolojisi  ve  fizyolojisi 
hakkında bilinenleri göz önüne alarak mantarın spesifik etkilerini konu edinmektedir. Bundan 
başka büyük alan ormancılığına  (tıraşlanan sahaların ağaçlandırılması, ağaçların büyümesi ve 
fidanların dikimi) mikoriza ekolojisinin hangi yönlerinin uygulanabileceğini de tartışmaktadır.
Burada aşağıdaki 3 bölüm ele alınmıştır:
1)  Mikoriza  ekolojisi  ve  besin  elementi  kazanımındaki  mevcut  bilgiler,  2)  Arazi 
çalışmalarında  bugünkü  uygulamalar,  3)  Mikoriza  uygulamalarında  yeni  araştırmalar  ve 
geleceğin fırsatları.

In forest  ecosystems,  virtually  all  plant  roots are  mycorrhizal  and enhanced nutrition and 
growth of forest trees are the result. However, less is known about the different effects of 
specific fungal species forming these mycorrhizas. Studies on small trees or seedlings have 
shown that certain fungal species may be more beneficial to the host than other species. How 
these results apply to larger trees in a natural forest environment is uncertain. In forests, many 
different fungi may infect roots of a single tree, and these associations change over time with 
season and with age of the stand. Using new, molecular methods, mycorrhizal scientists are 
learning to  identify  these  root-associated  fungi.  As  we increase  our  understanding of  the 
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importance  of the changing mycorrhizal  population,  forest  management  practices  are  also 
changing- to enhance mycorrhizal inoculum and diversity. Future research should focus on 
the physiological roles of different fungi, in order for future foresters to choose wisely the 
particular fungal partner for their trees.

TÜRKER,  A.H.,  2005:  Akdeniz  Meralarının  İdaresi  (Management  of  Mediterranean 
Grasslands).  Çeviri  Çalışması,  Yazan:  N.  G.  SELIGMAN,  DOA  Dergisi  No:  11,  Doğu 
Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa: 77-111, Tarsus. 

Bu  çeviri  çalışması,  “The  Ecology  and  Management  of  Grazing  Systems”  isimli  kitabın 
(1996,  editör:  J.  Hodgson  & A.W.  Illios)  359-385  sayfaları  arasında  yer  alan  ve  N.G. 
Seligman tarafından yazılan “Management of Mediterranean Grasslands” başlıklı makaleden 
kısaltılarak  tercüme  edilmiştir.  Bu  makalede,  dünyanın  Akdeniz  iklim  tipine  sahip 
bölgelerindeki meralara ve buraların önemine değinilmiş; buraların oldukça fazla ekonomik 
öneme sahip zengin ve kompleks bir ekolojik kaynak olduğu, geniş-sert-herdem yeşil ağaç ve 
çalıların buraların  karakteristik  özelliği  olduğu ve buralardaki  bir  yıllık  meraların,  odunsu 
türlerin sürekli yayılma ve yenilenmesine karşı toprağın işlenmesi, yangın ve otlatma ile insan 
eliyle korunmuş veya aşırı olarak bozulmuş safhada olan alanlar olduğu, yerini otsu meraların 
aldığı odunsu vejetasyonun kalıntı fertlerinin günümüzde de zararlı bir durumdan faydalı bir 
duruma değişiklik  gösterebilen  bir  rol  oynamaya  devam ettiği,  bunun  yanında  peyzajının 
dayanıklılığı, sert yapraklı türlerinin esnekliği, bir yıllık vejetasyonunun zenginliği ve geçen 
bin yıl  boyunca yoğun insan baskısına maruz kalan ve bu insan baskısıyla  birlikte  ortaya 
çıkan  ilişkinin  Akdeniz  havzasını  mera  ve  peyzaj  yönetimi  konusunda  dünyanın  diğer 
Akdeniz  iklimli  bölgelerinden  farklı  kıldığı  ve  özel  bir  ilgiye  ihtiyaç  duyduğu,  buralarda 
hayvan yemi  yetersizliğinin  üstesinden gelmek için mera  dışında ilave yem kaynaklarının 
mera  idaresi  uygulamalarında  dikkate  alınması  gerektiği  ve  ayrıca  mera  idaresinin 
amaçlarının günümüzde çok daha kompleks bir hale geldiği ve peyzaj değerleri, kaynakların 
korunması,  biyo-çeşitlilik,  rekreasyon,  eko-turizm  ve  yaban  hayvanı  yetiştiriciliğinin 
meralardaki yem kullanımını ve mera idaresinin üretim amaçlarını güçleştirdiği ve birbiriyle 
çelişen amaçlar arasında denge kurmak ve bunları yeniden değerlendirmenin kaçınılmaz idare 
görevleri haline geldiği vurgulanmıştır.      

Mediterranean  grasslands  are  a  rich  and  complex  ecological  resource  of  considerable 
economic  importance.  But,  in  a  sense,  ‘mediterranean  grasslands’  is  a  contradiction  in 
phytosociological  terms  because  broadleaved,  sclerophyllous,  evergreen  trees  and  shrubs 
characterize regions with a mediterranean type climate and annual grasslands are an extreme 
degradation  stage  or  an  artefact  maintained  by  cultivation,  fire  and  grazing  against  the 
continuing pressures of invading and regenerating woody species. However, the term does 
suggest the polarity that underlies much of its vegetation dynamics. Vestiges of the woody 
vegetation from which the grasslands were derived continue to play a role, which can vary 
from threat to benefit. Annual Eurasian species from the Mediterranean basin have invaded 
the other mediterranean regions of the world and have replaced much of the original savannas 
and  woodlands,  especially  in  California  and  Australia.  Today,  management  goals  have 
become more  complex.  Landscape  values,  resource  conservation,  biodiversity,  recreation, 
ecotourism and wildlife husbandry are challenging the forage utilization and production goal 
of  grassland  management.  Balancing  and  resolving  conflicting  goals  are  becoming 
unavoidable management roles.
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YILMAZ,  E.,  2005:  Amaç Programlama Tekniği  ve  Orman Kaynakları  Planlamasına 
Uygulanması Örnekleri (The Application Examples of the Goal Programming Technique 
to Forest Resources Planning). DOA Dergisi No: 11, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Sayfa: 113-149, Tarsus.

Gerçekte basit düzeyli bir sistemin bile birbirleri ile eşanlı değişen ve birbiri ile çatışabilen 
birden fazla amacı olabilir. Böylece gerçek yaşamda karşılaşan problemlerin tek bir amaç ile 
ifade edilmesinin gerçekçi bir yaklaşım olmadığının anlaşılması üzerine, bu tür problemlerin 
çözümü  için  çok  amaçlı  karar  verme  modelleri  geliştirilmiştir.  Çok  amaçlı  karar  verme 
problemlerinde birbiri ile çatışabilen birden fazla amaç vardır. Bazı amaçlar diğer amaçlara 
göre  daha  yüksek  bir  öncelikte  veya  eşit  öncelikte  olup  farklı  ağırlıkta  olabilir.  Böyle 
durumlarda çatışan amaçları optimum kılan tek bir çözüm bulunamayacağından, bunun yerine 
her amacın önem ve ağırlık derecesini temel alan uzlaşık çözümler bulunabilir.  Bu uzlaşık 
çözümler  kümesi,  her  bir  amaç  için  tek  amaçlı  optimizasyon  ile  elde  edilecek  çözümler 
kümesiyle  aynı  olmayacaktır.  Çok  amaçlı  karar  verme  tekniklerinden  olan  Amaç  (Goal) 
Programlama Tekniğinde,  belirlenen  amaçların  tamamı  modele  dahil  edilebilmektedir.  Bu 
amaçlar  belirli  bir  hedef  değeri  ile  sınırlandırılmakta  ve  çözüm  sonucunda  bu  hedef 
değerlerinden bir  sapma olmuş  ise,  eldeki  kısıtlayıcı  koşullara  uygun  olarak  bu  sapmalar 
minimize  edilmeye  çalışılmaktadır.  Amaçlara  yönelik  hedef  değerlerinden  olan  sapmalar 
minimize  edilmeye  çalışılır  iken,  karar  verici  tarafından  her  bir  amaç  fonksiyonu  için 
tanımlanmış  öncelik  ve  ağırlık  katsayıları  dikkate  alınır.  İlk  olarak daha yüksek  öncelikli 
hedefler veya eşit önceliğe sahip olup da ağırlığı daha yüksek hedefler başarılmaya çalışılır. 
Daha yüksek öncelikli bir hedefteki sapma düzeyini azaltabilmek için, daha düşük öncelikli 
bir hedefteki sapma düzeyini arttırmak söz konusu olabilir. Yani Amaç Programlama Tekniği, 
tüm sapmalar  toplamını  minimize  eden  bir  teknik  olmaktan  çok,  mümkün  olduğu  kadar 
yüksek öncelikli veya aynı önceliktekiler arasında daha büyük ağırlıklı sapmaları minimize 
eden bir tekniktir. Bu çalışmada Amaç Programlama Tekniği kısaca tanıtılarak, bu tekniğe ait 
uygulama örnekleri incelenmiştir. Bu tekniğin gelişim süreci ile doğal kaynaklar ve orman 
kaynakları yönetimi alanındaki uygulama örnekleri ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. 

YÜCEL, M. ve BABUŞ, D., 2005: Doğa Korumanın Tarihçesi ve Türkiye’deki Gelişmeler  
(The  History  of  Nature  Conservation  and  Developments  of  Nature  Conservation  in  
Turkey). DOA  Dergisi  No:11,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Enstitüsü  Yayını, 
Sayfa:151–175, Tarsus.

Bu çalışmada, bir taraftan doğa korumanın Dünya’daki tarihçesi irdelenirken, diğer taraftan 
da Türkiye’deki doğa koruma ile ilgili gelişmeler incelenmiştir. Doğal kaynakların insanlar 
tarafından hiç tükenmeyecekmiş gibi aşırı ve yanlış kullanımı sonucu var olan doğal denge 
bozularak insan yaşamını  tehdit  etmeye  başlamıştır.  Bunun sonucu olarak 1960’lı  yıllarda 
başlayan çevre bilincinin gelişimiyle günümüz anlamında doğa koruma konusu tüm Dünya’da 
önem kazanmıştır.  Dünya’da artan doğa koruma bilincine paralel  olarak ülkemiz de sahip 
olduğu zengin flora ve fauna çeşitliliği ile tehlike altındaki türleri korumak için yasal önlemler 
geliştirmeye başlamıştır.  Sonuç olarak, korunan alanların ilanı ile doğanın korunması olası 
değildir.  Korunan  alanlarla  ilgili  yapılan  çalışmalar  ve  alınan  kararlar  “kağıt  üzerinde” 
bırakılmamalı, korumada halkın katılımı sağlanarak, bu alanlarda etkin uygulamalı koruma 
çalışmaları yapılmalıdır. Korunan alanların sorunlarının bu konudaki eğitim yetersizliğinden, 
kurumsal  yapıdaki  dağınıklıktan,  denetimlerdeki  eksikliklerden,  yasal  boşluklardan,  veri 
toplamadaki  zorluklardan  ve  özellikle  de  yanlış  alan  kullanımlarından  kaynaklandığı 
bilinmektedir.  Türkiye  genelinde ekolojik faktörlerin değişkenliği,  aynı  anda değişik iklim 
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tiplerinin  hüküm  sürmesi,  Dünya’daki  bitki  gen  merkezlerinden  üçünün  Avrupa-Sibirya, 
Akdeniz  ve  İran-Turan  (Euro-Siberian,  Mediterranean  ve  Irano-Turanian)  ülkemizden 
geçmesi ve palearktik biyocoğrafya bölgesi içerisinde biyom tiplerinin zenginliği, başta bitki 
varlığı  olmak  üzere  diğer  ekolojik  faktörlere  bağlı  olarak  bütün  hayvan  türlerinin  de 
zenginliği  ve aynı  zamanda gerek flora ve gerekse fauna elemanlarının değişik faktörlerin 
baskısı  altında  olması,  ülkemizin  doğa  koruma  çalışmalarına  daha  fazla  önem vermesini 
gerektirmektedir.

Excessive use of natural resources by human being supposing that it never exhausted have 
caused  disturbance  of  natural  balance  and  threaten  the  human  life.  As  a  result  of  this, 
contemporary understanding nature conservation has become important all around the World 
since 1960s when  environmental  awareness has started.  In parallel  to  nature conservation 
awareness in the World, Turkey has also started to put into force laws and regulations in order 
to protect certain endangered species and its rich diversity of flora and fauna. In this study, 
both the history of nature conservation in the World and the legislation developments  of 
nature conservation in Turkey have been investigated.

4. DİĞER ÇALIŞMALAR

a) Yıllık ve Teknik Bültenler

AKYILMAZ,  M.,  DEMİRTAŞ,  M.,  1976:  Kurak  Mıntıkalarda  Susuz  Okaliptüs  
Ağaçlandırma  Metodunun  Araştırılması  (Investigation  on  the  Methods  of  Eucalyptus  
Growing  in  Drought  Regions). Kavak  ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No: 11, Sayfa:9-26, İzmit.  

Yıllık ortalama yağışı az, nisbi rutubeti düşük olan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (kurak 
mıntıkalarda), yağışlardan azami istifadeyi sağlamak, evoporasyonu önleyip azami miktarda 
rutubeti  toprakta  tutarak  sulama  yapmadan  okaliptüs  yetiştirme  tekniği  ile  en  iyi  gelişme 
gösteren okaliptüs türünü saptamak araştırmanın amacıdır. Deneme sahası Urfa-Ceylanpınar 
Tarım  İşletmeleri  Müdürlüğü  arazisinde  1967  yılında  hazırlanıp,  fidanlar  1968  yılında 
dikilmiştir.  Denemede,  tam bloklar  deneme deseni  uygulanmış  ve 1972 yılı  sonu ölçüleri 
değerlendirmeye  alınmıştır.  A  tipi  arazi  hazırlamada,  soklu  pullukla  çaprazlama  iki 
sürüm+gobl- diskle çarpraz sürüm yapılmıştır. Fidan çukurları 30 cm x 30 cm genişlik 40 cm 
derinlikte açılarak fidanlar dikilmiştir. B tipi arazi hazırlama ile, A tipinde olduğu gibi arazi 
sürülmüş fidan dikilecek yerlerde 100 cm x 100 cm ebadındaki alanda 10-15 cm üst toprak 
sıyrılarak ayrı bir yere yığılmış fidan çukuru 60 cm x 60 cm genişlikte 55-60 cm derinlikte 
açılarak, dikimde, sıyrılan üst toprak kullanılmıştır. C tipi arazi hazırlığında üst toprak greyder 
ile  10-15  cm  sıyrılarak  blok  boyunca  55-60  cm  derinlikte  ve  60  cm  genişlikte  hendek 
açılmıştır.  Sıyrılan üst toprak hendek içine doldurularak fidanlar buraya dikilmiştir.  İstatiki 
analizler  sonucunda,  boy  ve  çevre  gelişmesinin  B  tipi  toprak  hazırlığında  en  iyi  sonucu 
verdiği anlaşılmıştır.    

The purpose of this research is to find the best technique of growing eucalyptus in South East 
Anatolia  region  Which  low  annual  rainfall  and  relative  humidity  and  to  select  the  best 
eucalyptus  species  Which  can  grow  without  irrigation.  Trial  was  established  at  Urfa-
Ceylanpınar in 1968. Following site preparation techniques were applied: A Cross ploughing 
with tine-plough+cross ploughing with gobl-disc. Planting in 30 cm x 30 cm x 40 cm holes. B 
some ploughing A. 10-15 cm topsoil of 100 cm x 100 cm planting area was peelet. Planting 

73



holes  were  60  cm x  60  cm x  60  cm.  and  peeled  topsoil  was  used  in  planting.  C  some 
ploughing as A. 10-15 cm topsoil of planting area online along the block was peeled. It was 
ditched in 55-60 depth and 60 cm with at peeling area. Ditch was filled with peeled topsoil 
and seedlings were planted here. D-Some ploughing as A.wounds in size of 8 cm width and 
60 cm height  were made with 4 cm internal  and seedlings were planted on the mounds. 
According to the results  of experiment:  The best  type  of site  preparation wethod is  B as 
regards  heigh  and  diameter  growth.  No  significant  differences  were  found  between  the 
survival percents. E camaldulensis is the most suitable eucalyptus species for this region. 

GÜNAŞTI,  R.,  1976:  Okaliptüs  Odununun  Selüloz  ve  Kağıt  Sanayinde  Kullanılma 
Olanakları. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları araştırma Enstitüsü Yayını, 
Dergi No: 1, Sayfa: 10–12, İzmit.  

Özellikle Çukurova Bölgesinde ambalaj sanayi ve yakacak odun olarak kullanılmakta olan 
okaliptüs odunu diğer ülkelerde olduğu gibi selüloz ve kâğıt sanayinde kullanılma olanakları 
mevcuttur.  Ülkemizde  okaliptüs  türleri  içerisinde selüloz  ve kâğıt  sanayinde  kullanılmaya 
elverişli olan E.camaldulensis ülkemiz koşullarına iyi uyum sağlayan türdür. Bu türün odun 
liflerinin  kısa  olması  nedeniyle  selüloz  ve kâğıt  sanayinde  ibreli  ağaç  odunlarıyla  birlikte 
kullanılmaktadır. Çeşitli yaşlardaki E.camaldulensis Dehn. odunu üzerinde yapılan teknolojik 
araştırmalar sonunda bu ağaç türünün bilhassa 3-4, 5-8, 9-10 üç ayrı yaş periyodunda ve üç 
ayrı metoda göre selüloz elde edilebileceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

ACAR, O., VURMA, Y., ERCAN M.,  1979:  Eucalyptus camaldulensis Dehn.Ağacında 
Kabuk Soymanın Çalışma Üzerine Etkileri (The Effects of Debarking Standing Eucalyptus  
Trees on the Shrinkage of Its Wood). Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No: 14, Sayfa: 27-70, İzmit.  

Okaliptus, % 21'i aşan hacim daralması gösteren bir oduna sahiptir. Bu araştırma ile kesimden 
önce yapılacak bazı kabuk soyma işlemlerinin,  okaliptus odununun çalışmasına olabilecek 
azaltıcı etkileri ve özellikle teğet daralma/radyal daralma oranının 1'e yaklaşıp yaklaşmadığı 
araştırılmıştır. Deneme, Tarsus-Karabucak okaliptus ormanında, 10 yaşındaki bir meşcerede 
kurulmuştur. Araştırmada kabuk soyma yüksekliği (1 m ve 2 m), soyma genişliği (çevrenin 
1/5, 2/5, 3/5 ve 4/5'i) ve bu halde bekleme süresi (6 ay, 12 ay ve 24 ay), odunun daralmasına 
etki  edebilecek  faktörler  olarak  ele  alınmıştır.  Elde  edilen  bulgulara  göre  kabuk  soyma 
işleminin ve bu halde bekletmenin odunun daralmasını azalttığı görülmüştür. En uygun işlem 
kombinasyonu, dipten itibaren 2 m yükseklikte çevrenin 4/5'i genişlikte kabuk soyma ve bu 
halde 24 ay bekletme hali olmaktadır. Bu durumda odunda; Teğet daralmanın % 13.3’ten % 
8.8'e  indiği,  radyal  daralmanın  % 8.6'dan  % 7.4'e  indiği  ve  teğet  daralma/radyal  daralma 
oranının 1.7'den 1.2'ye düştüğü tesbit edilmiştir.

Eucalyptus  wood  shrinks  more  than  21  percent.  This  study  has  aimed  to  decrease  the 
proportion of shrinkage by some debarking pre treatments  made before felling trees.  İt  is 
expected that debarking will reduce the shrinkage and the proportion between tangential and 
radial will be approximately one. The experimental treatments were applied in a 10 years old 
stand in Tarsus the trees were debarked according to following desing: Debarking height: 1 m 
and 2  m,  Debarking width:  1/5,  2/5,  3/5  and 4/5  of  the  tree  circumference.  Duration  of 
debarked period before felling trees: 6 months, 12 months and 24 months. Result showed that 
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debarking  treatments  and  duration  of  debark  period  reduced  shrinkage.  Most  effective 
treatments combination has been debarking of 2 meters in height, 4/5 circumference in width 
and  24  months  of  debarked  period.  This  combination  has  given  the  following  results: 
Tangential shrinkage was reduced from 13.6 % to 8.8 % . Radial shrinkage was reduced from 
8.6  % to 7.4 %. The proportion of tangential shrinkage /radial shrinkage was reduced from 
1.70 % to 1.19 %       

AKYILMAZ,  M.,  DEMİRTAŞ,  M.,  1979:  Okaliptüs  Ağaçlandırmalarında  Bakım 
Sürümlerinde Ekipman, Sürüm Adedi ve Sürüm Fasılasının  Büyümeye Etkileri Üzerine  
Araştırmalar  (Investigation  on  the  Effect  of  Weeding  Methods  and  Equipmants  in  
Eucalyptus Plantations). Kavak ve Hızlı  Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No. 14, Sayfa:71-95, İzmit.  

Deneme,  okaliptus  ağaçlamalarında  bakım  için  en  uygun  ekipman  ve  sürüm  metodunun 
bulunması amacıyla  1969'da Tarsus-Karabucak’ta 6 yinelemeli tam blok deneme deseniyle 
tesis edilmiştir. Ekipman olarak Gobldisk ve disk pulluk kullanılmış, bir ve iki kez çapraz 
sürümler kısa (15 gün) ve uzun aralıklarla (1.5-2 ay) yapılmıştır. Sonuç olarak, disk pulluk ile 
1.5-2 ay aralıkla, yılda iki kez çapraz sürümün, çevre ve boy gelişimi üzerinde en iyi  etki 
yaptığı belirlenmiştir.

To  investigate  the  best  weeding  methods  and  equipmants  in  eucalyptus  plantations  an 
experiment was established at Karabucak-Tarsus (in the East Mediterranean region) in 1969 
with 6 replication-complete block design. Gobl disk and disc plough were used in one and 
two times, cross weeding disc plough was used in cross weeding with 1.5-2 months intervals. 

AKYILMAZ,  M.,  AVCIOĞLU,  E.,  GÜNAŞTI,  R.,  1979:  Eucalyptus  camaldulensis  
Dehn.  Fidanının  Yetiştirilmesi  Tekniği  Üzerine  Araştırmalar  (Investigations  on  the  
Seedling  Production  Techniques  of  Eucalyptus  camaldulensis.Dehn.). Kavak  ve  Hızlı 
Gelişen Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları  Araştırma Enstitüsü Yayını,  Yıllık Bülten No:  14, 
Sayfa:96-128, İzmit.  

Araştırmanın  amacı,  Eucalyptus  camaldulensis Dehn.  fidanı  üreten  uygulayıcıların, 
ağaçlandırma başarısı yönünden arzu edilen kalınlıktaki fidanı, hangi periyodta ve hangi ekim 
tekniğini uygulamak suretiyle,  en az zayiatla  ve en az budama (kök ve tepe) gerektirecek 
şekilde, hem ekonomik ve hem de kaliteli olarak üretmelerine ışık tutmaktır. Deneme, Tarsus-
Karabucak Fidanlığında üç tekerrürlü tam bloklar deneme deseni metoduna göre 1977 yılında 
kurulmuştur. Denemede iki asli faktör olup, bu faktörler kendi aralarında aşağıdaki şekilde 
işlemlere ayrılmıştır: 1. Faktör: Ekim şekli a- Direkt tüpe ekim b- Ekim yastığında yapılan 
ekimden  elde  edilen  fidelerin  tüpe  şaşırtılması.  2.  Faktör:  Ekim zamanı  a-  2  Mayıs  b-2 
Haziran c-2 Temmuz d-2 Ağustos e-2 Eylül, yapılan ölçü ve gözlemler sonucunda, en az kök 
ve  tepe  budaması  yaparak,  en  az  zayiatla,  çap-boy  ilişkileri  yönünden  en  uygun  ve 
ağaçlandırmada başarı kabiliyeti yüksek E. Camaldulensis Dehn. fidanı yetiştirme tekniğinin 
7-15 haziran tarihleri  arasında ekim yastığına tohumların ekilip çıkan fidelerin 3 cm boya 
ulaşmalarında tüpe şaşırtılması suretiyle elde edileceği saptanmıştır. 

For  the  time  being,  two  main  eucalyptus  seedling  production  techniques  are  applied  in 
Turkey.  These  are:  Direct  seedling  in  to  the  containers  and  transplanting  of  the  small 
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seedlings  in  to  the  containers.  This  investigation  was  carried  out  to  find  out  that,  which 
production techniques is suitable for the out planting with minimum loss. According to the 
result; seeds must be shown between 7-17 of june in the seedbed then transplanted in to the 
containers.  Under this conditions seedlings will have 4-5 mm diameter in one growing season 
and will be suitable for out planting with high rate of survival. 

AKYILMAZ,  M.,  DEMİRTAŞ,  M.,  1979:  Okaliptüs  Ağaçlandırmalarında  Bakım 
Sürümlerinin Büyümeye Etkileri Üzerine Araştırmalar (An Investigation on the Effects of  
Weeding Operations on Eucalyptus Growth). Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman 
Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No:14, Sayfa:129-151, İzmit.  

Araştırmanın amacı, okaliptüs ağaçlandırmalarında birim alanda en yüksek hasılayı alabilmek 
için, en iyi ekipman veya ekipman kombinasyonlarını, vejetasyon devresi içinde uygulanması 
gereken sürüm adedini, bakım süresini ve kaç yıl devam ettirilmesi gerektiğini saptamaktır. 
Denemede uygulanan üç asli  faktör,  kendi  aralarında aşağıda  belirtildiği  şekilde işlemlere 
ayrılmıştır. 1. Faktör: Bakım yılları süresi k1: 3 yıl, k2: 6 yıl, 2. Faktör: Sürümde kullanılan 
ekipman k1: Gobl disk, k2: Gobl disk+disk pulluk, 3. Faktör: Yılda uygulanan sürüm adedi 
k1: Yılda 2 sürüm, k2: Yılda 4 sürüm. Dokuz yıl süreyle yapılan çalışmalar sonucunda elde 
edilen verilere göre: a- Bakım süresinin irdelenmesiyle 3 yıl ile 6 yıl süren bakım sürümleri 
arasında bir farklılık bulunamamıştır. Ekonomik olarak bakım süresinin 3 yıl olması sonucu 
çıkmaktadır.  b-  Kullanılan  ekipmanlardan  gobl-disk+disk  pulluk  kombinasyonu,  1.  sürüm 
disk  pullukla,  2.  sürüm  buna  dik  istikamette  gobl  diskle  yapılması  en  olumlu  sonucu 
vermiştir. c- Yılda 4 defa uygulanan sürüm adedi en iyi sonucu vermiştir.

The experiment  was established at Karabucak-Tarsus in 1976 with 6 replication-complete 
block  design.  Treatments  3  and  6  years  weeding,  gobl  disc  and  gobl  disc-disc  plough 
combination, 2 times and 4 times weeding a year. Gobl disc and disc plough combination, 4 
times a year and 3 years weeding showed the best result according to observations done in 9 
years.

AKYILMAZ,  M.,  DEMİRTAŞ,  M., 1980:  Normal  Topraklarda  N.P.K.  Madensel  
Gübrelemelerinin E.camaldulensis Dehn.’nin Büyümesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması  
(An İnvestigation on the Influence of N,P,K. Fertilizers on E.camaldulensis Dehn. Growth 
in Normal Soils). Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü 
Yayını, Yıllık Bülten No: 15, Sayfa: 127-150, İzmit. 

Deneme  1970  yılında  Tarsus-Karabucak’ta  tam  blok  işleme  deseni  ile  4  yenileme  ile 
kurulmuştur. İşlemler; kontrol, N, P, K, NP, PK, NK ve NPK olarak uygulanmış, fosforun 
boy ve çevre gelişimine olumlu katkı yaptığı, ikili ve üçlü gübre kombinasyonun boy ve çevre 
gelişimine  etkisi  olmadığı,  fosforun  boy  gelişiminde  üçüncü  yıldan  itibaren  etkili  olduğu 
anlaşılmıştır.

The  experiment  was  established  at  Karabucak-Tarsus  with  complete  block  design,  4 
replications in 1970. Treatments were control, N, P, K,NP, PK, NK, NPK P showed positive 
effects on height growth. Combinations have no effects on growth. P showed its effects three 
years after planting.        
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AKYILMAZ,  M.,  GÜNAŞTI,  R.,  1980:  Ekonomik  Kök  Yaşını  Doldurmuş  Okaliptüs  
Sahalarının  Köklenip  Yeniden  Ağaçlandırılmasında  Okaliptüs  Artıklarının  ve  Sürüm 
Derinliklerinin Gelişme Üzerine  Etkilerinin Araştırılması (Investigations on the Influence 
of Debris Clearing and Depth of Soil Cultivation on the Growth of New Eucalyptus Stand  
After  Harvesting  of  Old  Tres).  Kavak  ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No: 15, Sayfa:151-168, İzmit.  

Deneme 1969 yılında  4 yinelemeli  tam blok deseni  ile  Tarsus-Karabucak'da  kurulmuştur. 
Disk  ile  yüzeysel  toprak  işleme  ve  disk  pulluk  ile  derin  toprak  işleme  işlem  olarak 
uygulanmıştır.  Ayrıca  humus  tabakası  üzerinde  ölü  örtü  ve  diri  örtü  temizlenmiş,  kesim 
artıkları toprak üzerinde sıralanmıştır. Madeni toprak ortaya çıkıncaya kadar humus tabakası 
ve üzerinde bulunan her türlü artık temizlenmiş, sonra üzerindeki ölü ve diri örtü tamamıyla 
yakılmıştır.  En  iyi  çap  ve  boy gelişmesi  disk  pulluk  ile  toprak  işlenen  parsellerden  elde 
edilmiştir. Örtü temizliği işlemleri arasında bir fark görülmemiştir.

Experiment was established in 1969 with 4 replication complete block design at Karabucak-
Tarsus. Different ground clearing methods were applied. The trees in the plots where disc 
plough was used showed the best growth.

YILDIZ,  N.,  GÜLER,  N.,  GÜNAŞTI,  R.,  1981:  Yurdumuzda Okaliptüs  Tülerine  Arız  
Olan Phoracantha semipunctata Fabr’ın Biyolojisi,Tahribatı, Koruma ve Savaş Metodları  
Üzerine Araştırmalar (Investigation on the Biology, Destructions Protection and Control  
Methods of Phoracantha semipunctata Fabr. Which Attack Eucalyptus Species in Turkey). 
Kavak ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman Ağaçları  Araştırma  Enstitüsü  Yayını,  Yıllık 
Bülten No:17, Sayfa: 59-112, İzmit.     

Araştırma sonucuna göre böceğin Türkiye şartlarında biri nisan- ağustos, diğeri eylül-nisan 
ayları arasında süregelen ve birbirinin içine giren iki generasyon verdiği tespit edilmiştir. Bu 
sebepten  böceğin  yumurta,  kurt,  krizalit  ve  erginlerine  nisan  sonu,  kasım  başı  arasında 
rastlanır. Sekonder zararlı olduğundan ormanda temiz bir işletme uygulanmalıdır. Tasalluta 
uğramış fertler kesilerek ormandan çıkarılmalıdır. Kesilmiş ağaçlar soyulmalı, dal ve artıklar 
yok edilmelidir. Depolarda istiflerin havalanmasını temin edici tedbirler alınmalıdır. Kesimler 
böceğin pasif devrine rastlayan kış aylarında yapılmalıdır. İki kimyasal mücadele şekli vardır. 
Birincisi  yumurtadan  çıkan  kurtlarına  karşı,  diğeri  uçuş  periyodunda  erginlerine  karşıdır. 
Gusathion, Lindol ve Folimat muayyen dozlarda kullanılan insektisidlerdir.

P.semipunctata Fabr. has two generations in a year in Turkey. The first one is seen from April 
to August, second is seen from september to April of next year. As a result, we can find eggs, 
larvae, chrysalides and adults of this insect between at the end of April and at the begining of 
November  in  a  year.  This  insect  is  known  as  a  secondary  harmful  pest  for  this  reason 
damaged stems should be out at ground level and taken out of the plantation areas. Cutting 
stems should be peeles and branches should be taken out of the plantation areas. Cuttings 
should be applied in winter piled eucalyptus  wood should be aerated.  As a result  of  this 
research  two  choices  were  found  about  chemical  control.  One  of  them against  to  young 
larvae. Other against to adults in flying period. Gusathion, Lindol and Folimat insecticides 
give us a very good result wih some concentrations.    
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AVCIOĞLU, E., 1982: Türkiye’de Okaliptüsle Ağaçlandırılabilecek Orman Alanları, Özel  
Ağaçlama  Sahalarının  Miktar  ve  Koşulları  Üzerine  Etüd  Çalışmaları. Kavak  ve  Hızlı 
GelişenYabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, Sayfa:61-73, İzmit.  

Türkiye’de okaliptüs ağaçlandırmasına ekonomik olarak uygun 149 950 ha sulanılabilir veya 
sulanamayan  arazi  mevcuttur.  Bunun 75 929 hektarı  sulanabilen ziraat  arazisi,  13 356 ha 
sulanamayan ziraat arazisidir. Irmak yatakları, sahil kumulları ve ormanlık sahanın yekünü ise 
60 665 ha dır. Bu sahanın içinde şimdiye kadar okaliptüsle ağaçlandırılan alan 12 700 ha dır. 
Bu  alan  içinde  istihsale  açılması  gereken  fakat  pazarlama  kifayetsizliğinden  veya  halkın 
okaliptüs  odunu  kullanma  alışkanlığının  olmamasından  bu  ormanlar  atıl  vaziyette 
bekletilmekte ve faydalanma yapılamamaktadır. Okaliptüs ağaçlandırmalarında  yamaç taban 
arazilerde  25  m³/yıl/ha  meyilli  ve  dağ  şartlarında  15  m³/yıl/ha  dan  aşağı  verim 
olmamalıdır.Buna göre ülkemizde mevcut 49 950 ha alan okaliptüsle ağaçlandırılacak olursa 
ve ortalama 20 m³/yıl/ha artım verdiği düşünülürse üç milyon m³’lük okaliptüs odunu üretim 
potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz.     

BİRLER,  A.S.,  DOĞRU,  M.,  AKYILMAZ,  M.,  USTA,  H.,  AVCIOĞLU,  E.,  1982: 
Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Plantasyonlarında İlk Yaşlardaki Gelişmeler  
Üzerine Dikim Sıklıklarının Etkisi (The Effect of Spacing on Early Growth in Eucalyptus  
camaldulensis  Dehn.  Plantations). Kavak ve Hızlı  Gelişen Yabancı  Tür  Orman Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No: 18, Sayfa:393–448, İzmit.

Bu  çalışma  ile  okaliptüs  ağaçlandırmalarında  uygulanan  dikim  sıklığının  ilk  yaşlardaki 
etkileri  incelenmiştir.  Bu çalışma için  Adana-Tarsus  yöresinde,  faktörleri  dikim sıklığı  ve 
yetişme ortamı olmak üzere, 2 faktörlü 2 replikasyonlu faktöryel tam bloklar desenine göre 
deneme plantasyonları  kurulmuştur. Geniş dikim aralıklarının tek ağaç büyümesine olumlu 
etki yaptığı  belirlenirken, sık dikim aralığının birim alanda verimi daha da arttırdığı tesbit 
edilmiştir.  Verimli  taban  arazilerde  plantasyonların  2m  x  2m  sıklıkta,  düşük  verimdeki 
yetişme ortamlarında ise daha seyrek dikimlerin, örneğin; 2.5m x 3m dikim sıklığının uygun 
olduğu anlaşılmıştır.

This study has investigated the spacing affect on the early growth in eucalyptus plantations. 
Two main factors, spacing and site conditions, were represented in the trial and accordingly, 
experimental plantations were established in factorial block design with replications in each 
block, four site conditions and seven different spacings were examined. The result showed 
that wood volume and dry-matter yield per acre increased by closer spacings whereas growth 
of single trees has decreased. On fertile bottom lands, narrower spacings of about 2.5 m x 3 m 
are recommandable for increasing the plantation yield.   

AVCIOĞLU, E., SUN, O., GÜRSES, M.K., 1984: Kumullarda Eucalyptus camaldulensis  
Dehn.  Ağaçlandırmalarında  N.P.K.  ve  Yeşil  Gübre  Etkilerinin  Araştırılması  (An  
Experiment of Fertilization With N,P,K. And Green Manure on Eucalyptus camaldulensis  
Dehn. Plantations on  Sand Dunes). Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman  Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No: 20, Sayfa:56-70, İzmit.

E. camaldulensis ağaçlandırmalarından N.P.K. mineral ve yeşil gübre etkilerinin araştırılması 
denemesi, Tarsus-Turan Emeksiz ve Adana-Akyatan kumul alanlarında olmak üzere iki yerde 
kurulmuştur. Her iki kumul alanında aynı işlemler uygulanmıştır. Bu uygulamanın mümkün 
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olduğu  kadar  aynı  zamanlara  isabet  etmesine  çalışılmıştır.  Denemede  N.P.K.  mineral 
gübreleri tek tek, ikili kombinasyon ve üçlü kombinasyonlar halinde kullanılmıştır. Bütün bu 
işlemler tekerrür olarak da 1, 2 ve 3 yıl  olarak tatbik edilmiştir.  Bunun yanında mukayese 
yapabilmek için de her yenilemede bir kontrol parseli bırakılmıştır. Ayrıca yılsonunda yapılan 
çap ve boy ölçümlerinden elde edilen verilere göre, yapılan değerlendirmelerden elde edilen 
bulgular  aşağıdadır:  a)  Kumuldaki  CaCO3  miktarının  çokluğu  E.  camaldulensis 
ağaçlandırmalarının çap ve boy gelişmelerini olumlu yönde etkilemiştir. b) Kullanılan mineral 
ve yeşil gübreler tek başına veya karışım olarak çap ve boy gelişmelerine etkili olmamıştır. c) 
Gübrelerin tatbik süreleri, hem farklı yönlerde ve hem de aynı yörede çap gelişmesinde etkili 
olmuştur. Bu etkileşim 1, 2 ve 3 yıl tatbik sürelerinden, 3 yıl tatbiki lehinedir. d) Gübreler ve 
gübreleme  süreleri  etkileşimleri  de  hem  farklı  yönlerde  hem  de  aynı  yörede  çap 
gelişmelerinde etkili olmuştur. Üç yıl  tatbik edilen gübre 1 ve 2 yıl  tatbik edilene nazaran 
belirli bir farklılık göstermiştir.

An experiment was established at Turan Emeksiz-Tarsus and Akyatan-Adana sand dunes to 
observe the effects of N,P,K. Fertiliser and manure on  E.camaldulensis  plantations.  İn the 
experiment: Different combinations of N,P,K and rye oats, wild watch, kidney beans were 
used as green manure. Treatments were repeated three years. The results listed below were 
obtained at the end of 6 years. CaCO3 had positive effect on diameter and height growth of 
E.camaldulensis on sand dunes. The fertilisers and manure treatments showed no significant 
effects  on  diameter  and  height  growth  of  E.camaldulensis plantations.  The  treatments  of 
N,P,K repeated three years showed better results than one and two years applications.              

AVCIOĞLU,  E.,  ACAR,  O.,  1984:  Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.  Orijin  Mukayese  
Araştırması  (Provenance  Trials  on  Eucalyptus  camaldulensis  Dehn). Kavak  ve  Hızlı 
Gelişen  Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları  Araştırma  Enstitüsü  Yayını,  Yıllık  Bülten  No:  20, 
Sayfa:71-111, İzmit.  

Araştırma, fidanlık ve arazi deneme çalışmaları olarak iki aşamada gerçekleşmiştir. Fidanlık 
aşamasında,  yetiştirilen  fidanlarda  ligno-tüberli  (odunumsu  yumru)  fidan  sayısıyla  enlem 
dereceleri arasında belirgin farklılıklar tespit edilmiştir.  Orijinlerde güneyden kuzeye doğru 
çıkıldıkça ligno –tüberli fidan adedi artmaktadır. Yapraklarda yapılan boy ve en ölçülerinin 
birbirlerine oranlarıyla orijinlerin yükseklikleri arasında belirli bir fark bulunmuştur. Düşük 
rakımlardaki orijinlerin yaprak boylarının enlerine oranı, yüksek rakımlardakine kıyasla daha 
büyüktür. Fidanlarda dallanmalar sayılarak dallanma ile enlem dereceleri arasında bir ilişki 
aranmış  ve  belirli  bir  fark  bulunmuştur.  Kuzeyden  güneye  doğru  gidildikçe  dallanma 
artmaktadır Fidanların boy gelişmeleri ile enlem dereceleri ve yükseklik arasında belirli bir 
ilişki bulunamamıştır.  Arazi aşamasında uygulama alanı olarak, Tarsus-Karabucak, Adana-
Sarıçam, Fethiye-Çırpı seçilmiştir. 10. yıl sonunda yapılan ölçü ve gözlemler sonucu Tarsus-
Karabucak’ta  yerli  orijin  olan  Karabucak  orijini,  Adana-Sarıçam’da  7046 numaralı  orijin, 
Fethiye-Çırpı’da  6845 numaralı  orijinler  en  iyi  sonucu  vermişlerdir.  Araştırmanın  sonucu 
olarak  E.  camuldensis’in  değişik  orijinleri  değişik  yetişme  muhiti  koşullarında  farklı 
gelişmeler göstermektedir. Buna göre; taban suyu yüksek taban arazilerde Karabucak orjini, 
kireç bakımından zengin topraklarda 7046 numaralı orijin, nispeten fakir topraklarda ise 6845 
numaralı  orijinler  en iyi  sonucu vermektedir.  Okaliptüs’le  yapılacak ağaçlandırmalarda bu 
bulgulara uyarak çalışılması en olumlu sonuçları doğuracaktır.

The purpose of  this  research is  selection of the most  suitable  provenances showing good 
growth performances and adaptability to the differentaite conditions. Experiment was carried 
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out in all Mediterranean countries under the coordination of M. J. Lacaze, trial sites in Turkey 
were established at Tarsus-Karabucak, Adana-Sarıçam and Fethiye-Çırpı in 1970. After the 
measurements and observations at nursey, 16 provenances were selected for field trials. At the 
and of 10 year period, following results were found, at the nursery: 1. The number of seedling 
with ligno-tuber were increased our northern provenances. 2. The ratio of length of leaves and 
width of leaves for provenances from low altitudes is greater than the ratio for provances form 
hight altidutes. 3. Branch density is higher for southern provenances than the northern ones. 
At the field trials: 1. For Tarsus-Karabucak trial site the best provenances is Karabucak, 2. For 
Adana-Sarıçam trial site, the best provenances is 6845 Lake Albacutya-Australia.     

AVCIOĞLU,  E.,  GÜRSES,  K.,  1984:  Türkiye  Oryantasyon  Okaliptetumları  Kuruluş  
Projesi Sonuçları (Establishment of Orientation Eucalyptetums in Turkey). Kavak ve Hızlı 
Gelişen  Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları  Araştırma  Enstitüsü  Yayını,  Yıllık  Bülten  No:  20, 
Sayfa:113–168, İzmit.

Bu araştırma kapsamında Ege, Akdeniz, Güney-Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Marmara 
bölgelerini  kapsayacak  şekilde  25  uygulama  alanında  1969–1975  yılları  arasında  deneme 
alanları  tesis  edilmiştir.  Deneme desenleri  tam blok metoduna göre iki veya  üç tekerrürlü 
olarak tesis edilmiştir. Deneme alanlarındaki iklim ve toprak özelliklerine göre türler seçilmiş, 
25 adet deneme alanında 51 türü içeren 141 adet tür ve orijin kullanılmıştır. Değerlendirme 
aşamasında okaliptetumların kurulmuş olduğu genel saha 7 iklim bölgesine ayrılarak:1- Ege 
Bölgesinde: E. camaldulensis, E. blakelyi ve E. sideroxylon. 2-Ege-Akdeniz geçiş zonunda: a) 
Alçak rakım: E. camaldulensis, E. globulus, E. bicostata, E.tereticornis. b) Yüksek rakım: E. 
maideni, E. camaldulensis, E. sideroxylon, E. cinerea. 3- Akdeniz Bölgesi: :a) Alçak rakım: 
E.  saligna,  E.  bicostata,  E.  stuartiana,  E.  grandis,  E.  tereticornis,  E.  botryoides,  E.  
camaldulensis, E. occidentalis, E.gomphocephala, E. globulus, E. astringens, E. maideni. b) 
Yüksek  rakım:  E.  camaldulensis,  E.  cinerea,  E.  dwyeri,  E.sideroxylon,  E.  oviformis,  E.  
bosistoana,  E.  maideni,  E.  diversicolor,  E.blakelyi.  4- Akdeniz-Güneydoğu Anadolu geçiş 
zonu:  E. camaldulensis, E. blakelyi. 5-Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Aşırı sıcak, yağış açığı 
ve  kışları  soğuk  geçmesi  nedeniyle  kullanılan  türlerde  başarı  sağlanamamıştır.  6-  Doğu 
Karadeniz Bölgesi:  E. viminalis,  E.  camaldulensis,  E. stuartiana.  7- Marmara Bölgesi:  E. 
viminalis, E. maideni, E. camaldulensis, E. ovata, E. bridgesiana türlerinin başarılı olduğu ve 
bu türlerin kurulacak mukayese okaliptetumlarına alınması gerektiği saptanmıştır.

The purpose of this Project is to select the best eucalyptus species adapting to different site 
conditions in Turkey and determine species adapting to different site conditions in Turkey and 
determine species which will  be used in covering Mediterranean,  Aegean,  South Eastern, 
Eastern Black Sea and Marmara regions, in between the years of 1969 and 1975. Randomised 
block design with 2 or 3 replications was used and 141 species/provenances were included in 
25 trials. General area was divided into 7 climatical regions for assesments and satisfactory 
species  in  there  regions  were  determined  as  follows:  1-Aegean  region:  E.camaldulensis,  
E.blakelyi and  E.sideroxylon,  2-  a.  Egean-Mediterranean transition zone:  E.camaldulensis,  
E.sideroxylon, b.High altidute:  E. maideni, E. camaldulensis, E. sideroxylon, E. cinerea 3-
Mediterranean region: a. Low altidute: E. saligna, E. bicostata, E. stuartiana, E. grandis, E.  
tereticornis, E. botryoides, E. camaldulensis, E. occidentalis, E.gomphocephala, E. globulus,  
E.  astringens,  E.maideni, b.High  altitute:  E.  camaldulensis,  E.  cinerea,  E.  dwyeri,  
E.sideroxylon,  E.  oviformis,  E.  bosistoana,  E.  maideni,  E.  diversicolor,  E.blakelyi.  4- 
Mediterranean-South  East  transition  zone:  E.  camaldulensis,  E.  blakelyi, 5-South  East 
Anatolia Region: There is no satisfactory species, 6-Eastern Black Sea Region: E. viminalis,  
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E.  camaldulensis,  E.  stuartiana, 7-Marmara  Region:  E.  viminalis,  E.  maideni,  E.  
camaldulensis, E. ovata, E. bridgesiana.                    

AVCIOĞLU,  E.,  USTA,  H.Z.,  1984:  Tek  Sıra  Halindeki  Okaliptüs  Plantasyonlarının 
Çeşitli  Yönlerde Komşu Bulundukları  Pamuk, Buğday ve Mısır  Kültürlerinin Verimleri  
Üzerine  Etkileri  (The  Effect  of  Eucalyptus  Line  Plantations  on  the  Production  of  
Neighbouring  Agricultural  Crops  of  Cotton,  Wheat  and Corn). Kavak ve  Hızlı  Gelişen 
Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No: 20,  Sayfa: 169-
190, İzmit.

Tek sıra  halinde okaliptus  dikimlerinin  komşu tarım kültürleri  üzerindeki  etkileri  tartışma 
konusu olmaktadır. Denemede, okaliptüs dikimleri Kuzey-Güney ve Doğu-Batı uzantısında 4 
m aralıklarla 16 fidan dikilerek 60 m boyunda bir bordür oluşturulmuştur. Bordürün 50 m 
sağında ve 50 m solunda tarımsal kültürlerin ekim alanları oluşturulmuştur. Sıra ağaçlamasına 
uzaklığa  göre  verimi  saptayabilmek  için  bu  parseller  5'er  metre  uzunluğunda  10  adet  alt 
parsele ayrılmıştır. 1970 yılından itibaren 10 yıl  boyunca ölçü ve gözlemler yapılarak elde 
edilen verilerin değerlendirilmeyle elde edilen sonuçlar aşağıdadır: 1- Yön bakımından en az 
etkilenmeyi Güney yapmış, bunu Doğu ve Batı ile Kuzey yön takip etmiştir. 2- Ürün olarak 
en fazla  etkilenen pamuktur.  Buğday ikinci  derecede  etkilenmiş  en  az etkilenen ise  mısır 
olmuştur.  3-  Sıra  ağaçlamasının,  ilk  iki  yılında  olumsuz  etkisi  görülmemiştir.  4-  Sıra 
ağaçlamasının  etki  alanı,  ortalama  olarak  ağaçların  boyu  kadardır  (25  m).  5-  Sıra 
ağaçlamasının,  belli  uzaklıktaki  tarımsal  ürünlerin  verimleri  üzerine  her  hangi  bir  olumlu 
etkisi  görülmemiştir.  Ancak  topraktan  elde  edilen  girdi  hesaplaması  yapılamamıştır.  Sıra 
ağaçlamasının olumsuz etki alanında zirai ürün kaybını fazlasıyla karşılayabilecek odun ürünü 
sıra  ağaçlamasının  istihsaliyle  elde  edilebilmektedir.  Bu  konu  da  mutlaka  göz  önünde 
bulundurulmalıdır.

The effects of row eucalyptus plantations on agricultural crop productivity were observed. 
Field  crop  development  was  affected  by  the  shade  effect  and  root  competition  of  row 
plantations.  With  these  effects  growth  rate  of  the  field  crop  is  reduced.  Direction,  crop, 
proximity to row factors play an important role on productivity. The crop on the North slope 
is mostly affected. As far as species are concerned cotton is affected more than wheat and 
corn. First two years row plantations have no effects on agricultural crop. When the height of 
trees  are  the highest  shade of the trees  are  effective within  25 m on both sides.  Beyond 
maximun  shade  belt  no  derimental  effects  were  recorded  on  field  crop.  Although  the 
comparasion of annual income of plantations and agricultural crop weren’t done. Estimations 
showed that crop losses could be compansated by income from harvested wood.        

AVCIOĞLU, E., SUN, O., 1984: Okaliptüs Plantasyonlarında Dikim Aralıkları Denemesi  
(A Study  on Spacings  in  Eucalyptus  Plantations). Kavak ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür 
Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No: 20, Sayfa:235–249, İzmit.

 Okaliptüs  plantasyonlarında  dikim  aralıklarının  saptanması,  uygulayıcıyı  uzun  süre 
düşündüren bir  konudur.  Bu sorunu cevaplandırmak amacıyla  Tarsus-Karabucak okaliptüs 
ormanında 10 dikim aralığını içeren bir deneme kurulmuştur (1969–1980). Ancak bu deneme, 
sadece koru safhasındaki  gelişme durumuyla,  hektardaki hacım verilerini  cevaplayabilecek 
niteliktedir.  10.  yıl  verilerine  göre  elde  edilen  değerlerin  irdelenmesi  sonucunda,  değişik 
dikim aralıklarında tutma başarısının % 99 olasılık düzeyinde etkilendiği anlaşılmıştır.  Bu 
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etkileşim en çok 2m x 4m aralıkta olmuştur. Diğer aralıkların gerek aynı yıl gerekse dönem 
sonu itibarıyla  tutma başarıları  arasında yeterli  düzeyde fark bulunamamaktadır.  2m x 4m 
aralıkta tutma başarısı en düşük orandadır. Değişik aralıklara ait hektardaki servetler önemli 
derecede (% 99 olasılık düzeyinde) birbirinden farklıdır. 2m x 2m aralığına ait hektardaki 
ortalama servet, 4m x 5m, 5m x 5m, 3m x 5m ve 4m x 4m aralıklarına ait hektardaki ortalama 
servetlerden  önemli  derecede  farklıdır.  Genel  olarak  dar  aralıklı  dikimler,  geniş  aralıklı 
dikimlere nazaran daha fazla servetlere sahiptirler. Boy/çevre ve yaş arasındaki ilişkiler çok 
kuvvetli  bulunmuş  olup  dar  aralıklı  dikimlerde  çevre  gelişmesi,  geniş  aralıklı  dikimlere 
nazaran daha düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde boy gelişmeleri, ilk yıllarda 
(6–7  yaşlarından  sonra)  belirgin  farklılıklar  göstermiştir.  Değişik  aralıklı  dikimlerde, 
boy/çevre ve yaş arasındaki ilişkilerden yararlanılarak ileriki yıllara ait (5–10) yıllık boy ve 
çevre gelişmeleri üretilmiştir.

Determination of the spacing has been one of the main controversial subjects of eucalyptus 
plantations. To find an answer the main questions, an experiment was established covering 10 
different spacing at Karabucak-Tarsus in 1969. As far as volume/ha is concerned, narrower 
spacings showed beter  result  than the wider  ones.  For  example in the plots  of  2m x 2m 
volume/ha figures have been higher than the plots 4m x 5m, 5m x 5m, 3m x 5m ve 4m x 4m. 
Diameter growth has been lesser in the plots of norrower spacing than the plots of wider 
spacings.          

AVCIOĞLU, E., 1985: Türkiye Şartlarına Uyum Sağlayabilen Okaliptüs Türlerinin Doğal  
Yetişme Muhitlerindeki İstekleri ve Özellikleri. (Çeviri). Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür 
Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No:21 , Sayfa: 46–63 İzmit.

Bu  makale  "Forest  Trees  of  Avustralia  Hall  Jonston  and  Chippendale",  "Eucalyptus  for 
Planting FAO " adlı yayınlardan faydalanılarak hazırlanan bir çeviri çalışmasıdır. Ülkemizde 
150.000 hektarlık bir alan okaliptüs ağaçlandırmasına müsaitir. Bunun büyük bir bölümü özel 
tarım arazilerini kapsamaktadır. Bunun yanında makinalı çalışma yapılabilen orman alanları, 
kumullar, yol kenarı ağaçlandırmalarıyla, devamlı veya mevsimlik su akıntılarına sahip dere 
yatakları  okaliptüsle  ağaçlandırmalara  müsait  alanlar  olarak  belirlenebilir.  Geniş  bir  alanı 
kapsayan bu sahalar  çok değişik toprak yapısına sahiptir.  Bunun yanında değişik ekolojik 
şartlar  okaliptüs  ağaçlandırmalarında  uygun  ve  ekonomik  değere  sahip  türlerin  seçimi 
gerekmektedir.  Uygulayıcıya  fikir  verme  açısından  ülkemiz  şartlarına  uyum  sağlayan 
okaliptüs türlerinin doğal yetişme muhitlerinde iklim ve toprak özellikleri, odunun kullanım 
imkânları ve dünyada bu türlerle yapılan ağaçlandırma çalışmaları bu makalede verilmiştir. 
Bu türler;  E.camaldulensis, E.blakely, E.sideroxylon, E.globulus, E.bicostata, E.tereticornis,  
E.maideni,  E.cinerea,  E.bridgesiana,  E.grandis,  E.botryoides,  E.occidentalis,  
E.gomphocephala,  E.astringens,  E.bosistoana,  E.diversicolor,  E.viminalis,  E.ovata,  
E.dalrympleana şeklinde sıralanabilir.         

AVCIOĞLU,  E.,  1985:  Dünyada  Yapılan  Okaliptüs  Ağaçlandırma  Çalışmaları  ve 
Okaliptüs Odununun Kullanma Yerleri. Çeviri. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman 
Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No:21, Sayfa: 72-98, İzmit.     

Günümüz  koşullarında  dünya  ülkelerinde  kendini  gösteren  odun  hammaddesi  açığının 
kapatılması  amacıyla,  hızlı  gelişen türler  ile  çalışılmak zorunluluğu kabul  edilmekte  olup, 
okaliptüs, hızlı gelişen türler arasında bu açıdan önemli yere sahiptir. Ülkemizde de bu ağaç 
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türüyle muhtelif zamanlarda geniş sayılabilecek ağaçlandırmalar yapılmıştır ve bu çalışmalar 
devam  etmektedir.  Bunun  yanında  özel  kişilerce  yapılan  ağaçlandırmalarda 
küçümsenmeyecek orandadır ve gün geçtikçede talep çoğalmaktadır.  Birçok ülke tarafında 
yapılan bu çalışmaları, ülkemiz kamuoyuna ve bu işlerle uğraşan kişilere ışık tutmak amacıyla 
F:A.O nun hazırladığı “Eucalyptus for Planting “adlı yayından bu makale derlenmiştir.

AVCIOĞLU, E.,  GÜRSES,  M.K.,  1986:  Türkiye  Mukayese  Okaliptetumları  Araştırma 
Sonuçları (Results  of Investigations on Comparison Eucalypteta Established in Turkey). 
Kavak ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman Ağaçları  Araştırma  Enstitüsü  Yayını,  Yıllık 
Bülten No: 22,  Sayfa: 67–112, İzmit.

Okaliptusun  Türkiye'ye  adaptasyonu  konusundaki  araştırmalar  zincirinin  bir  halkası  olan 
Türkiye  Mukayese  Okaliptetumları  Kuruluş  Projesi  kapsamında,  ülkenin  okaliptüs 
plantasyonu  yapılabilmesi  muhtemel  12  değişik  yerinde  deneme  alanları  seçilmiştir.  Bu 
deneme alanları coğrafi bölgelere göre ayrıldıkları gibi, 300 m 'den aşağı olanlar alçak rakım, 
300 m'den yüksek olanlar  da yüksek rakım olarak nitelendirilmiştir.  Bu çalışmada coğrafi 
bölgeler ve yükseltiye göre aşağıdaki sonuçlar alınmıştır: Ege Bölgesinde  E. camaldulensis  
Dehn.  (855  Lake  Albacutya  ve  856  Willuna  numaralı  orijinler)  başarılı  olmuştur.  Batı 
Akdeniz  Bölgesinde,  alçak  rakımda,  E.  camaldulensis  (855)  Lake  Albucutya,  E.  blakelyi 
(857),  E.  gomphocephala  (805);  yüksek  rakımda  E.  camaldulensis (855)  Lake  abacutya 
başarılı  olmuştur.  Doğu Akdeniz  Bölgesinde alçak rakımda fakir  yetişme muhitlerinde  E. 
camaldulensis (855) Lake albacutya ve E. occidentalis (806); yine alçak rakımda taban suyu 
yüksek,  organik  maddece  zengin  taban  arazilerde  E.  grandis (816),  E.  camaldulensis  
(Karabucak)  ve  E.  tereticornis (808);  yüksek  rakımda  ise  E.  camaldulensis  (855  Lake 
Albacutya,  856  Willuna  numaralı  orijinleri)  başarılı  olmuşlardır.  Ancak  bu  sonuçlarla 
yetinilmeyip  orijin  denemelerinin  kurulmasında  yarar  vardır.  Marmara  ve  Orta  Karadeniz 
Bölgesinde ise ekonomik olarak okaliptus işletmeciliği yapılamıyacağı anlaşılmıştır.

According to the foundation Project of comparison eucalypteta, 12 trial sites were established 
at  different  locations  which  are  considered  to  have  suitable  conditions  for  eucalyptus 
plantation in Turkey. These trial  sites  were located at  different  geographic regions and 2 
different altitudinal zones. First zone representing low altitude is below 300 m and second 
zone representing high altitude is  above 300 m. Results  taken from this  investigation are 
indicated  below:  In  Aegean  region  two  origins  of  E.camaldulensis Dehn.  (855  Lake 
Albacutya and  856 Willuna) are the most promising origins. İn western part of Mediterranean 
Region, E.camaldulensis (855 Lake Albacutca),  E.blakelyi (857).  E.gomhocephala (805) for 
low  altitudes  and  E.camaldulensis (855)  Lake  Albacutya  for  high  altitudes  are  suitable 
origins. In eastern part of Mediterranean Region,  E.camaldulensis (855) is a suitable origin 
for poor site conditions at low altitudes, but at the flat areas which have high water table and 
rich organic material, E.grandis (816), E.camaldulensis (Karabucak) and E.tereticornis (808) 
are  the  most  satisfactory  origins.  At  high  altitudes,  E.camaldulensis (855)  and 
E.camaldulensis (856) are suitable origins. Further investigations with origins of promising 
species are  needed for determining the best  eucalyptus  species  and origins for eucalyptus 
plantations in Aegean and Mediterranean regions. Marmara and Central Black Sea Regions 
are not suitable for eucalyptus.           

AVCIOĞLU, E., GÜRSES, M.K., 1986: Alçak ve Yüksek Rakımlı Arazilerde Eucalyptus  
camaldulensis Dehn. Ağaçlandırmalarının En Uygun Dikim Zamanının Tespiti  Üzerine  
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Araştırmalar  (Investigation  on  the  Planting  Time  of  Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.  
Planted  in  Plain  and Mountainous  Sites). Kavak ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman 
Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, Yıllık Bülten No: 22, Sayfa:113-130, İzmit.    

Bu proje için, ova koşullarını temsilen Tarsus-Karabucak’ta, dağ koşullarını temsilen Kadirli-
Bahadırlı’da  olmak  üzere  iki  adet  deneme  alanı  seçilmiştir.  Karabucak  deneme  alanının 
rakımı 6m, Bahadırlı deneme alanının rakımı ise 240 m’dir. Her deneme alanı için boy, çap, 
orta ağaç hacmi, parseldeki ağaç adedi ve hektardaki hacim verilerine göre varyans analizleri 
yapılmıştır.  Karabucak  için  yapılan  varyans  analizlerinde  hiçbir  işlem  istatiksel  bir  fark 
yaratmamış  olmakla  birlikte,  hektardaki  hacim  değerlerinin  sıralamasında  aralık,  ocak  ve 
şubat ayı dikimleri ilk sıraları almışlardır. Bu nedenle Doğu Akdeniz bölgesinde taban suyu 
yüksek taban arazilerinde yapılacak  E.camaldulensis Dehn. Ağaçlandırmalarında dikimlerin 
aralık,  ocak ve  şubat  aylarında  yapılması  tavsiye  edilmelidir.  Bahadırlı  deneme alanı  için 
hektardaki hacim verilerine göre yapılan varyans analizinde signifikasyon çıkmış olup bu tür 
sahalarda yapılacak E.camaldulensis Dehn. Ağaçlandırmalarında dikim zamanı olarak aralık-
mart  aylarını  kapsayan  sürenin  seçilmesi  mümkündür.  Ancak,  tercihen  aralık  ve  ocak 
aylarında dikim yapılması daha uygun olacaktır.

For this purpose two experimental areas were chosen. one of them is in Tarsus-Karabucak and 
represents plain conditions. The other one is Kadirli-Bahadırlı and represents mountainous 
conditions. The altitude of Karabucak is 6 m, and the altitude of Bahadırlı is 240 m from the 
sea level.  The experiments  were laid  out  according to the  experimental  desig which was 
randomised  blocks  with  four  replications.  Each  block  contains  6  experimental  plots. 
Treatments are represented by planting times (months). Plantings were done in December of 
1980, January, February, March, April, May, of 1981 and on the corresponding days of 21, 
22, 23 of the given months. Analysis of variance were carried out for heigh and diameter 
growth, mean tree volume, number of trees per plots and volume per hectare. According to 
results  obtained  from  Tarsus-Karabucak,  there  was  no  statistical  significant  difference 
between  treatments.  But,  December,  January  and  February  is  the  practical  order  of  the 
planting time based on the mean volume per hectare. For this purpose and from the pratical 
point of view, these months can be recommended as planting time, especially for the plain 
areas  with  high water  table.  According to  the  results  obtained from Bahadırlı,  there  was 
statistical significant difference between volume per hectare. The planting time will be the 
period between December-March, but the best time are December and January.  

 
TUNÇTANER,  K.,  AVCIOĞLU,  E.,  GÜRSES,  M.K.,  1987:  Kahramanmaraş  Afşin-
Elbistan  Yöresinde  Euramerican  ve  Karakavak  Klonlarının  Yetiştirilebilme  İmkanları. 
Kavak  ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları  Araştırma  Enstitüsü  Yayını, 
Sayı:1987/1, Sayfa: 100–103, İzmit.  

Kahramanmaraş  Afşin-Elbistan  Yöresinde  kavakçılığa  uygun  çok  geniş  bir  potansiyel 
mevcuttur. Su ve toprak kaynakları bakımından yeterli imkânlara sahip olan bu bölgede kavak 
odunu büyük ölçüde yakacak olarak kullanılmakta  ve böylece  ormanlar  üzerindeki  yükün 
azalmasını  da  sağlamaktadır.  1977  yılında  Afşin  Höyüklüde  Karakavak  klonları  diğeri 
euramerican ve deltoides klonları ile kurulmuş olan 2 adet populetumda 1984 yılında yapılan 
değerlendirmelere göre euramerican ve deltoides klonlarının karakavak klonlarından çok daha 
hızlı  büyüdükleri  ve  ekolojik  şartlara  uyum  sağladıkları  belirlenmiştir.  1980  yılında  ilk 
değerlendirmeleri  yapılan  bu  populetumların  1984  yılı  ölçülerine  göre  yapılan  kesin 
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değerlendirmelerinin  sonuçları  yörede  teknik  kavakçılığa  uygun  kavak  klonlarının 
seçilmesine ışık tutmaktadır.   

GÜRSES, M.K., 1987: Yurdumuzda Mevcut Okaliptüs Ağaçlandırmalarının Kapladıkları  
Alanlar  ile  Bu  Alanlardaki  Servet  Tahminleri  ve  Okaliptüs  Odunu  Tüketen  Sanayi  
Kollarının Tespiti. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü 
Yayını, Yıllık Bülten No: 1987/2, Sayfa: 90–100, İzmit.

Yurdumuzda mevcut okaliptüs ağaçlandırmalarının kapladıkları saha miktarı 13 505. 52 ha 
bulmaktadır. Bu miktarın % 58.07 sini Orman Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki sahalar, 
% 41.93 ünü Orman Genel Müdürlüğünün mülkiyeti dışındaki okaliptüs ile ağaçlandırılmış 
sahalardır.  Okaliptüs  ülkemizde  genel  olarak  ambalaj  sanayinde,  seracılıkta,  inşaat 
sektöründe, narenciye bahçelerinde ve yakacak odun olarak kullanılmaktadır.  Bu kullanım 
alanlarının yanı sıra bataklık arazilerde çalışan iş makinelarının batmaması amacıyla altına 
sermek için, müzik aleti, bulaşık evyesi, banyo küveti ve tekne yapımında az sayıda da olsa 
kullanıldığı  görülmektedir.  Okaliptüs  odunu  sadece  ambalaj  sanayinde  ve  yakacak  odun 
olarak  kullanılması  asli  ormanlarımız  üzerindeki  yükü  azaltması  bakımından  önem  arz 
etmektedir.    

AVCIOĞLU, E., GÜRSES, M.K., 1988 : Eucalyptus grandis Orijin Denemesi (E.grandis  
W.Hill  ex  Maiden  Origin  Trial) Kavak  ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Teknik Bülten No: 142, İzmit.  

Bu  çalışma  kapsamında  Avustralya'dan  dokuz,  Güney  Afrika'dan  bir  İtalya'dan  bir  ve 
Türkiye'den  bir  olmak  üzere  toplam  oniki  orijinle  Tarsus-Karabucak'ta  E.  grandis orijin 
denemesi kurulmuştur. Gövde analizi yöntemi kullanılarak bulunan her orta ağacın kabuklu 
ve  kabuksuz  gövde  hacımları  bulunmuş,  bu  değerlerden  ve  her  parseldeki  fidan  yaşama 
yüzdesinden  yola  çıkılarak  her  orijine  ait  hektardaki  servet  hesaplanmıştır.  Son  yılın  boy 
ölçülerine göre yapılan varyans  analizinde 0.05 (F= 2.43*) düzeyinde istatistiksel  bir  fark 
çıkmış  olup  "Duncan Testi"  sonucu  yapılan  sıralamaya  göre  17.84  m boy ile  Karabucak 
orijini birinci sırayı almıştır. Onu sırasıyla aynı grupta yer alan 1263 (17.43 m), 10696 (17.43 
m), 29223 (17.30 m), 7823 (17.19 m), 10693 (16.98 m), 12426 (16.93 m) ve 11681 (16.88 m) 
numaralı  orijinler  izlemiştir.  Son  yılın  çap  ölçülerine  göre  yapılan  varyans  analizinde 
istatistiksel  bir  fark  çıkmamıştır  (F=  0.94  NS).  Ortalamaların  büyüklük  sırasına  göre 
dizilişinde Karabucak orijini 17.74 cm çap ile birinci durumda olup, onu 12380 (16.79 cm) ve 
1263 (16.38 cm) numaralı orijinler izlemişlerdir. Yaşama yüzdelerinin Arc. Sinüs'e çevrilen 
değerlerine göre yapılan varyans analizinde de istatistiksel bir fark bulunmamış olup (F=1.32 
NS), ortalamaların büyüklük sırasına göre dizilişinde 29223 numaralı orijin ilk sırayı almış, 
onu 7823 ve 1263 numaralı orijinler izlemişlerdir. Orijinlerin hektardaki hacim verilerine göre 
yapılan  varyans  analizinde  ise  0.05  (F=  2.70*)  düzeyinde  istatistiksel  fark 
bulunmuştur."Duncan Testi" sonucu yapılan sırlamaya göre hektarda 252.676 m3 hacım ile 
Karabucak orijini birinci sırayı almıştır. Orijinler arasında kabuk oranları yönünden yapılan 
varyans  analizinde de istatistiksel  bir  fark olmakla birlikte  ortalamaların küçükten büyüğe 
doğru büyüklük sırasına göre dizilişlerinde de Karabucak orijini en düşük kabuk oranı ile yine 
birinci  sırayı  almıştır.  Bu  bulguların  ışığı  altında,  Karabucak  okaliptüs  ormanında  idare 
süresinin  sona  ermesi  nedeniyle  köklenerek  yeniden  ağaçlandırılacak  olan  parsellerde 
Karabucak orijini E. grandis'in kullanılmasının uygun olacağını söyleyebiliriz.
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In this  study it  was tried to be found that  which origin of  Eucalyptus grandis W.Hill  ex 
Maiden  is  the  most  suitable  for  Turkey’s  ecological  conditions.  For  this  purpose  eleven 
origins were bruught from abroad and one origin from Turkey was added them. So the trial 
site  having  twelve  origins  was  established  in  Tarsus-Karabucak  that  represents  Eastern 
Mediterranean Region. The measurements which were made at the end of the five years of 
age showed that  the origin  of  Tarus-Karabucak was  the best  according to  comparison of 
volumes per hectare. Karabucak origin of E.grandis should be used in eucalyptus plantation 
with E.camaldulensis to be established in Eastern Mediterranean region.

GÜRSES, M.K., 1990: Dünyada ve Türkiye’de Okaliptüs. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı 
Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi, No:1, Sayfa: 1–19, İzmit. 

Yazar bu makalesinde, okaliptüsün doğal yayılışını, bitkisel sistematikteki yerini, Dünya’da 
ve  Türkiye’de  okaliptüs  çalışmalarıyla,  Türkiye’deki  okaliptüs  ağaçlandırmaları  ve 
araştırmaları hakkındaki bilgilere yer vermiştir. Sonuç olarak, okaliptüsün ilginç bir özelliği 
çok değişik ekolojik koşullara uymada gösterdiği başarı vurgulanmış olup okaliptüs türlerinin 
Türkiye  koşullarında  kumul  tespiti  çalışmalarında,  düşük  bonitetli  serpantin  anakayalar 
üzerinde ve derin, alüvyal organik maddece zengin yerlerde gelişebileceği belirtilmiştir.  

AVCIOĞLU, E., 1990: Okaliptüs Yetiştiriciliği, İşlemesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı 
Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi, No:1, Sayfa: 21–49, İzmit. 

Yazar bu makalesinde, fidanlık tekniği, ağaçlandırma tekniği, bakım tekniği kesim teknikleri, 
okaliptüs odunun kullanım yerleri hakkında bilgilere yer vermiş olup günümüzde makine, alet 
ve ekipmanlarla tekniğine uygun okaliptüs yetiştiriciliği yapmanın basitliğine değinilmiştir. 
Okaliptüs ağaçlandırmaları,  fakir, bataklık, çorak arazilerden kaçınarak veya bu gibi yerler 
ıslah  edilerek  yapılması  ve  hiçbir  şey  yetiştirilmeyen  toprakların  ağacı  olmadığı 
vurgulanmıştır.

GÜLBABA, A.G., 1990:  Okaliptüs Yapraklarından Elde Edilen Eterik Yağlar, Kullanım 
Yerleri  ve  Yaprak  İşletmeciliği. Kavak  ve  Hızlı  Gelişen  Yabancı  Tür  Orman  Ağaçları 
Araştırma Enstitüsü Dergisi, No:1, Sayfa: 51–60, İzmit. 

Bu makalede, okaliptüs’den elde edilen eterik yağlar ve kullanım yerleri, yaprak işletmeciliği 
gibi konulara yer verilmiştir.  Okaliptüs cinsi yüksek odun hammaddesi verimi yanında tali 
ürünler  üretimine  de  olanak  sağlayan  türdür.  Tali  ürünler  içerisinde  en  önemli  yeri 
yapraklardan elde edilen eterik yağlardır. Yurdumuzda geniş sahalarda plantasyonu yapılan 
E.camaldulensis türü  yapraklarının  eterik  yağ  muhtevası  yönünden  daha  hassas  analizler 
yapılmalı ve bu analizler sonucuna göre üretilmelidir.  

GÜRSES, M.K.,  1990:  Türkiye için Yeni  Bir  Tür: Eucalyptus  grandis. Kavak ve Hızlı 
Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi, Yıllık Bülten No:1, Sayfa: 
77-90, İzmit. 

Bu  makalede,  Türkiye  için  yeni  bir  tür  olan,  Eucalyptus  grandis’in  doğal  yayılış  alanı, 
ekolojik istekleri, kullanım yerleri hakkında bilgiler verilmiştir.  Eucalyptus grandis, mermer 
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sütununu andırır nitelikteki gövdesi ve uzun boyu ile görekemli bir tür olup hızlı büyümesi, 
odunun geniş alanlarda kullanılması ile de aranan bir tür durumundadır. Anavatanı dışında 
Dünya’da, bir milyon hektara yakın alanda ağaçlandırılması yapılmıştır. Türkiye’de Tarsus-
Karabucak’ta  bugüne  kadar  dahil  edildiği  denemelerde  üstün  bir  gelişme  göstermiştir. 
Kendisinden elde edilen hektardaki ürün miktarı,  diğer ülkelerle ile kıyaslandığında ortaya 
sevindirici  bir  görüntü  çıkmaktadır.  Bu  nedenle  bu  tür  üzerinde  araştırmalar 
yoğunlaştırılmalıdır  ve  bir  yandan  da  fidan üretimine  geçilerek  sulanabilir  taban arazilere 
dikilmesi önerilmelidir.

GÜLBABA, A.G., 1990: Fransa’da Okaliptüslerde Çelikle Klonal Üretim (Çeviri). Kavak 
ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi, No:1, Sayfa: 91–
103, İzmit. 

Bu makalede, okaliptüslerin çelikle üretilmesinin üstünlüğünün pek çok faktöre bağlı olduğu 
belirtilmekte olup, anaçların seçilmesi, aşılama, anaçların kesilmesi çelikle üretim, konularına 
değinilmiştir.  Bu teknoloji  tropikal  ülkelerde (Kongo ve Brezilya ) binlerce hektar sahada 
başarılı  bulunmuş,  şimdi  ise  değişik  iklimlere  sahip  Fransa  ve  Fas  gibi  ülkelerde 
geliştirilmekte  ve  bu  ülkeler  ağaçlandırmalarını  ve  mevcut  ormanlarını  gençleştirmeyi 
çelikten üretilen fidanlarla yapma yollarını seçmekte olduğu belirtilmiştir. 

GÜLBABA,  A.G.,  1990:  Çelikle  Okaliptüs  Fidanı  Üretilmesinde  Islak  Çadır  Sistemi. 
Çeviri. Kavak ve Hızlı  Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Dergisi, 
No:1, Sayfa: 105–114, İzmit. 

Bu makalede,  ıslak çadır sistemi hakkında ideal çadır örtüsü nasıl  olmalı  ve uygulamaları 
hakkında  bilgilere  yer  verilmiştir.  Islak  çadır,  alttan  ısıtma  sistemleri  ile  takviye  edildiği 
takdirde her  mevsimde çelik  üretiminde başarılı  bir  şekilde  kullanmanın  mümkün olacağı 
belirtilmiştir.  Franclet  modeli  ıslak çadır sisteminin basit  oluşu,  her yerde kurulabilmesine 
imkân sağlaması ve zor köklenen türlerde dahi çelikle üretiminde büyük başarı elde edildiği 
tespit edildiğinden Tarsus-Karabucak’ta sistem basit bir şekilde de olsa tesis edilmiştir.

GÜLBABA,  A.G.,  1991:  Fırat  Kavağı  (Populus  euphratica  Oliv.)’  nın  Vejetatif  Yolla  
Üretilmesi. Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, 
Yıllık Bülten No:17, Sayfa:35–44,  İzmit.

Geniş bir uyum kabiliyetine sahip, özellikle tuzlu ve aşırı kireçli topraklarda da yetişebilen ve 
doğal  bir  kavak  taksonumuz  olan  Fırat  Kavağı‘  nda  ıslah  çalışmaları  kaçınılmaz 
gözükmektedir. Islah çalışmaları, özellikle de yapay dölleme çalışmaları sonucu elde edilen 
fertlerin çoğaltılmasında vejetatif üretim önemli bir araçtır. Bu bakış açısından yola çıkarak, 
bu  çalışma  ile  Fırat  Kavağının  vejetatif  yolla  çoğaltılması,  özellikle  yumuşak  çeliklerin 
köklendirilmesi konusundaki bilgilere katkı sağlanması amaçlanmıştır. P.euphratica yumuşak 
çeliklerinden  10.günden itibaren  köklenme başlamıştır.  Köklenmeyen  çeliklerin  yaprakları 
sarararak kurumuşlardır. P.euphratica vejetatif yolla çoğaltılması, özellikle yumuşak çeliklerin 
köklendirilmesi konusundaki bilgilere katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalarda elde 
edilen sonuçlar; 1) Yumuşak çeliklerin alınacağı ortetlerin genç veya gençleştirilmiş olması 
gerekmektedir.  2)  Alınan üç  tip  çelikten,  en  yüksek  köklenme oranı  % 62.5  ile  gövdede 
uyuyan gözlerden teşekkül eden su sürgünlerinin yumuşak çeliklerinden elde edilmiştir,  3) 
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Fırat  Kavağı  yumuşak  çeliklerinin  köklendirilmesinde,  3000  ppm  İBA(indolbutrik  asit) 
hormon dozunun en uygun olduğu doz olduğu tespit edimliştir. 4) Islak çadır sisteminin Fırat 
Kavağında yumuşak çeliklerin köklendirilmesinde kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

AVCIOĞLU, E., ÖZKURT, A., GÜLBABA, A.G., 1994: Doğu Akdeniz Bölgesi Yapraklı  
Türler  Adaptasyon  Denemeleri  (Adaptation  Trials  of  Broadleaved  Species  in  the  East  
Mediterranean Region). Kavak ve  Hızlı  Gelişen Yabancı  Tür  Orman Ağaçları  Araştırma 
Enstitüsü Yayını, Teknik Bülten No: 169, İzmit, 24 sayfa.

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin değişik yetişme ortamlarına uyum gösterebilecek yerli ve yabancı 
yapraklı  türlerin  ilk  aşama  seçimlerini  yapmak  üzere  bu  çalışma  gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma kapsamında, Doğu Akdeniz bölgesini temsilen başlangıçta 5 değişik yerde deneme 
alanları  tesis  edilmiş,  denemelerde  kullanılan  tür/orijinler,  altıncı  yaştaki  boy değerleri  ve 
yaşama  yüzdeleri  yönünden  karşılaştırılmışlardır.  Buradan  çıkarılan  sonuçlara  göre;  bu 
çalışmada elde edilen veriler ilk aşama sonuçları olarak kabul edilmeli ve ıslah çalışmalarının 
daha ileri safhalarına geçilmelidir. Karabucak deneme alanında kullanılan tür/orijin önermek 
uygun görülmemiştir. Adana /Karataş deneme alanı bulgularının değerlendirilmesi sonucu: a) 
Kumul tespitine ve ağaçlandırmalarına Acacia saligna’nın Avustralya ve Fransa orijinleri de 
dahil  edilmelidir,  b)  Mevcut  Acacia  cyanophylla plantasyonlarının  yakacak  ve  lif  yonga 
odunu üretimine yönelik baltalık olarak işletilmesi veya şerit karışıklığı şeklinde, sahil çamı 
(Pinus  pinaster)  ihmal  edilmeden,  fıstık  çamı  (Pinus  pinea) dikilmesi  önerilebilir. 
Pozantı/Çakıt deneme alanında gerek boy değerleri gerekse yaşama yüzdeleri bakımında en 
başarılı tür,  Prunus amygdalus (Badem) bulunmuştur. Antakya/Samandağ deneme alanında 
en başarılı türün, kontrol amacıyla dikilen Pinus brutia (Kızılçam) olduğu tespit edilmiştir. 

This  study  was  carried  out  to  make  the  first  stage  selection  of  indigenous  and  exotic 
broadleaved  species  which  can  be  adaptable  to  different  site  conditions  of  the  East 
Maditerranean region. At the end of sixth year, height measurements and survival percentages 
of the species/provenances used in trials were compared. According to the results obtained 
from  comparisons,  suggestions  were  made  for  the  trial  sites  represting  different  site 
conditions.  

BİRLER, A.S., KOÇAR, S., AVCIOĞLU, E., DİNER, A., GÜRSES, M.K.,  GÜLBABA, 
A.G., 1995: Okaliptüs Ağaçlandırmalarında Hacim ve Kuru Madde Hasılatı (A Study of  
the Volume and Dry-Weight Yields from Eucalyptus Plantations). Kavak ve Hızlı Gelişen 
Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yayını, Teknik Bülten No:171, İzmit,118 
sayfa.

Bu  çalışmada,  değişik  yetişme  ortamı  koşulları  ve  dikim  aralıklarındaki  Eucalyptus 
camaldulensis  Dehn. Ağaçlandırmalarında büyüme, artım ve verim ilişkileri, hacim ve kuru 
madde  hasılatı  yönünden  araştırılmıştır.  Bu  amaçla,  ülkemizde  okaliptüsün  yaygın  olarak 
yetiştirildiği  Doğu Akdeniz bölgesinde ova (Karabucak Ormanı)  ve dağ (Pinus brutia"nın 
doğal  yetişme  ortamı)  yetişme  ortamlarında,  deneme  ağaçlandırmaları  kurulmuştur. 
Denemelerden sağlanan materyal kullanılarak, hacım tablosu, hacim hasılat tabloları ve kuru 
madde hasılat  tabloları  düzenlenmiştir.  Hasılat  tabloları  dört  bonitet  sınıfı  ve yedi  değişik 
dikim sıklığı ve l6 yaş kademesi için düzenlenmiştir.
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In this study, growth and development trends of Eucalyptus camaldulensis Dehn. plantations 
growing on different sites and at various spacings were investigated with respect to yield of 
volume and dry matter content. In this connection, experimental plantations were established 
on the site  conditions  of  bottomland (reclaimed swampy area  )  and mountainous  terrains 
(natural sites for  Pinus brutia Ten. Forests) in the Eastern Mediterranen region in Turkey 
where eucalyptus is widely cultivated. Volume tables, site index table, volume yield tables 
and  dry  weight  yield  tables  were  constructed  using  the  experimental  material  and  data 
obtained from the plantations. Yield tables present volume and dry-weight estimates for four 
site indices and seven spacings to cover age classes to 16 years.      

b) Sempozyum, Kongre vb. Bildiriler

GÜRSES, M.K., 1992:  Türkiye’de Okaliptüsün Orman Ürünleri Endüstrisindeki Yeri ve  
Önemi  (The  Situation  and  Importance  of  Eucalyptus  for  Turkey’s  Forest  Industry). 
1. Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Cilt:1, Sayfa: 189-195, Ankara. 

Nüfusun hızla artması ve yaşam düzeyinin yükselmesi buna karşılık Türkiye’de ormanların 
verimlilik yönünden yetersiz oluşu gibi nedenlerle ülkemizde, endüstriyel  odunda arz-talep 
dengesi  sağlanamamaktadır.  Bu  açığın  giderilebilmesi  için,  silvikültürel  tedbirlerle  doğal 
ormanların niteliklerinin artırılması çözüm şeklidir. Ancak bu çözüm şekli çok uzun yılları 
gerektirdiği  gibi  yeterlide  olmayabilir.  İşte  bu  durumda,  hızlı  gelişen  türlerle  endüstriyel 
ağaçlandırmalar  yapma  gereği  ortaya  çıkmaktadır.  E.camaldulensis ve  E.grandis odunu 
endüstride  birçok  alanda  kullanılmaktadır.  Örneğin  bu  iki  türün  Afrika’daki 
plantasyonlarından  elde  edilen  odun  hammaddesinin  23  değişik  yerde  kullanıldığı 
belirtilmektedir. Bu kullanım yerleri şunlardır; 1) Yapı kerestesi 2) Yer döşemesi 3) Maden 
direği 4) Tekne yapımı 5) Karoseri yapımı 6) Mobilyacılık 7) Alet sapı, merdiven 8) Spor 
malzemeleri  9) Tarımsal aletler 10) Kaplama ve kontraplak 11 ) Kağıt  hamuru 12) Enerji 
odunu 13) Odun kömürü 14) ambalaj  sanayi 15) İç dekorasyon 16) Dolgu malzemesi 17) 
Doğramacılık 18) Traves 20) Direk ve kazık 21) Oyuncak 22) Tornacılık 23) Odun yünü gibi 
kullanımları mevcuttur.    

Raw material source for forest products industry are forest. There must be a relation between 
sufficient  forset  amount  as  area  and  productivity  and  stabilized  balance  of  supply  and 
demand. This relation is very important for forest products industry of a country. Although 
Turkey’s  forests  are  sufficient  in  area  not  sufficient  in  productivity.  On  the  other  hand 
populatin  is  increasing  very fast.  As a  result  of  this,  in  the  country,  supply and demand 
balance in industrial wood have not been established. To establish industrial plantation using 
fast  growing species  is  necessary to  balance.  Eucalyptus  has  many species  growing fast. 
Turkey has  eucalyptus  forest  since  1939.  At  present,  in  the  country,  there  is  20 000 ha. 
eucalyptus  plantations  used  E.camaldulensis species.  33  m³  mean  annual  increament  was 
determined  E.camaldulensis  provenances trial  in Karabucak  E.grandis also reached 50 m³ 
mean annual increament  in  provenances trail  in Karabucak.  Now, 500 000 m³ eucalyptus 
wood  as  raw material  has  beeen  supplied  every  year  in  Turkey,  to  reach  50  000 ha.  in 
eucalyptus plantation and to get 70 m³ mean annual increament have been aimed. When the 
aim turns out to be true 3.5 million m³ eucalyptus wood can be produced and this production 
will help to fill the gap industrial wood in Turkey.    
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GÜRSES,  M.K.,  1993:  Okaliptüs’ün  Türkiye  Ormancılığı  Açısından  Önemi  ve  Bazı  
Öneriler. 1. Ormancılık Şurası. Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları ( 1-5 Kasım 1993), 
Cilt:1,Seri No:13, Yayın No:006, Sayfa: 456–463, Ankara. 

Nüfusun hızla artmasına paralel  olarak odun hammaddesine olan talep de artmaktadır.  Bu 
talebin  karşılanabilmesi  için  hızlı  gelişen  türlerle  endüstriyel  ağaçlandırmalar  yapmak 
gerekmektedir.  Okaliptüs  cinsinin  birçok türü hızlı  gelişme özelliğine  sahiptir.  Ülkemizde 
20.000  ha  E.camaldulensis ağaçlandırması  vardır.  Bu  alanlardan  yıllık  üretilen  okaliptüs 
odunu  miktarı  500  bin  metreküpür.  Bu  miktarı  3  milyon  750  bin  metreküpe  çıkarmak 
mümkündür.  Türkiye’de okaliptüscülüğün gelişmesi için kaliteli  tohum ve fidan üretimine 
önem verilmeli,  yamaç arazilerde okaliptüs araştırma çalışmaları  yapılabilmesi için gerekli 
zemin  hazırlanmalı,  Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğünün  görev  alanına 
okaliptüs çalışmaları ile ilgili esneklik getirilmeli, okaliptüs fidanı üreten fidanlıklarda çelikle 
üretimin  alt  yapısı  hazırlanmalı,  SEKA  ve  TTK  gibi  kurumlar  okaliptüs  yetiştiriciliğine 
özendirilmeli, okaliptüs odunu mobilya sektörüne tanıtılmalıdır.    

AVCIOĞLU,  E.,  1993:  Dünyada  Odun  Hammaddesi  Üretiminde  Okaliptüsün  Önemi, 
Ülkemizdeki Potansiyeli. 1. Ormancılık Şurası. Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları (1-
5 Kasım 1993),  Cilt:1,Seri No:13, Yayın No:006, Sayfa: 247-253, Ankara 

Dünyada yapılan okaliptüs ağaçlandırmaları 8.000.000 ha bulmuştur. 1955 yılından bu yana 
yapılan ağaçlandırma bu miktarın %90‘ ına eşittir. Hızla artan nufus ve buna paralel olarak 
odun  hammaddesine  duyulan  ihtiyaç,  endüstriyel  odun  üretiminin  arttırılmasına  sebep 
olmuştur.  Odun  hammaddesine  duyulan  ihtiyaç  doğal  ormanlardan  karşılanması  çevre 
sorununu gündeme getirmiş ve yapay orman tesisi gerçeğini doğurmuştur. Ülkemizi de bu 
sorunlardan  ayrı  tutmamız  mümkün  değildir.  Ancak  coğrafik  konumumuz,  ekolojimiz  ve 
iklim  şartlarımız  hızlı  gelişen  türlerle  yapılacak  ağaçlandırmalara  uygundur.  Sevinçle 
vurgulamamız  gerekir  ki  bu  ülkemiz  ve  toplumumuz  açısından  bir  şanstır.  Hızlı  gelişen 
türlerden olan okaliptüsün ülkemizde yetiştirilme imkanı vardır. Bu hiçte küçümsenmeyecek 
bir miktar olan 200.000 ha dolaylarındadır.  

AVCIOĞLU, E.,  GÜRSES,  M.K.,  1993:  Ormancılık  Sektöründe  Araştırmanın Yeri  ve  
İzlenmesi  Gerekli  Politikalar.  1.  Ormancılık  Şurası.  Tebliğler  ve  Ön  Çalışma  Grubu 
Raporları (1-5 Kasım 1993), Cilt:2,Seri No:13, Yayın No:006, Sayfa: 429–434, Ankara. 

Bilgi  okuma,  araştırma,  gözlem ve deney sonucunda edinilen ya  da öğrenilenlerin bütünü 
şeklinde tanımlanmakta ve düzensiz bilgi, bilimsel bilgi olarak ikiye ayrılmaktadır. İnsanlık 
tarihinde büyük gelişmelere yol açan asıl bilgi türü bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi bilimsel 
araştırmalar yolu ile elde edilir. Bilimsel araştırtmalar konusunda Türkiye’nin konumu yeterli 
değildir. Örneğin, 1990 yılı verilerine göre, Gayri Safi yurt içi hasıladan araştırmaya ayrılan 
pay Türkiye’de % 0.33 iken, bu oran OECD ülkelerinde % 1.63’tür.Yine 1990 yılı verilerine 
göre on bin çalışan nufusa düşen araştırmacı sayısı Türkiye’de 5.4 iken, OECD ülkelerinde 
51.5  dir.  Ormancılık  sektöründe  bütçeden  araştırmalara  ayrılan  pay  1990  yılında  % 0.43 
olmuştur. On bin çalışan nufusa düşen araştırmacı sayısı ise 34’tür. Ormancılık sektöründe 
araştırma  çalışmalarının  daha  iyi  yürütülmesi  için  OECD  rakamlarına  ulaşılması 
hedeflenmektedir.  Ayrıca  araştırma  müdürlüklerinin  çalışma  yöntem  ve  esaslarını 
belirleyecek yönetmelik hiç zaman geçirilmeden çıkarılmalıdır.      
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GÜRSES,  M.K.,  1993:  Doğu  Akdeniz  Bölgesinde  Kızılçam  (Pinus  brutia  Ten.)  Orijin  
Denemeleri (Red Pine (Pinus brutia Ten.) Provenances Trials in Eastern Mediterranean  
Region). Orman  Bakanlığı  Uluslararası  Kızılçam  Sempozyumu  Bildirileri  (Ekim-1993), 
Sayfa: 314-323, Ankara.     

Doğu Akdeniz Bölgesinde, 1972 yılında, biri Adana-Sarıçam diğeri Çamalan-Çamlı olmak 
üzere  iki  ayrı  yetişme  ortamında  raslantı  blokları  deneme  desenine  göre  kızılçam  orijin 
denemeleri kurulmuştur. Deneme alanlarından 1992 yılı sonunda alınan veriler ile orijinler, 
boy  ve  çap  gelişmeleri,  yaşayan  fidan  sayısı,  gövde  formu,  hektardaki  hacim  yönünden 
karşılaştırılmıştır. Araştırmalar sonucunda, kızılçam hızlı gelişen türdür. Buna karşılık 21.yıl 
sonunda elde  edilen verilere  göre orijinler  itibarı  ile  iki  deneme alanı  için  de  hesaplanan 
hektardaki hacim miktarı oldukça düşüktür. Bunun nedeni Çamalan-Çamlı deneme alanı hiç 
müdahale görmemiştir.  Dolayısıyla  meşcere çok sıkışık durumdadır ve yeterli çap gelişimi 
olmamıştır.  Adana-Sarıçam  deneme  alanında  ise  1992  yılı  sonu  ile  1993  yılı  başlarında 
%50’lere  varan  selektif  müdahale  yapılmıştır.  Dolayısıyla  burada  ayrılan  meşçere  söz 
konusudur.  Odabaşı  Keşan-Korudağında  12  yaşındaki  bir  kızılçam  plantasyonunda 
gerçekleştirdiği çalışmasında, meşcerenin, 1\3 oranında yapılan aralamadan ancak 5 yıl sonra, 
ayrılan meşcerenin kaybını karşılayabildiğini saptamıştır.         

Red pine provenances trials were established according to randomised block design in Adana-
Sarıçam  and  Çamalan-Çamlı  representing  two  different  ecological  condition  for  Eastren 
Mediterranean  region  in  1972.  The  origins  were  comared  according  to  diameter  and height 
growth, survival, stem form, volume based on data obtained at the end of 1992 vegetation period. 

AVCIOĞLU,  E.,  1993: Tarsus  Turan  Emeksiz   (Kumul)  Arboretumunda  Kızılçam’ın,  
Fıstıkçamı ve Sahilçamı ile 22.yaş Kıyaslamaları (Comparision of Red Pin With Stone Pine  
and Maritima Pine Growing in Tarsus/Turan Emeksiz Sand Dune Arboreta at Age of 22). 
Tebliğ, Orman Bakanlığı Uluslararası Kızılçam Sempozyumu Bildiriler (Ekim-1993) ,Sayfa: 
549–556, Ankara.

P.maritima Akdeniz  bölgesi  iklimi  için  yabancı  tür  olması  ve  15,16’ıncı  yaşlardan  sonra 
kitlesel kurumaların olması hatta 22. yaşında yapılan gözlemlerde kalan ağaçların vejatatif 
görünümünün  bozuk  olması  bu  türün  kumul  alanlarında  kullanılmasını  sakıncalı  olacağı 
gerçeğini  ortaya  çıkartmıştır.  Bunun  yerine  Akdeniz  iklim  kuşağının  doğal  türü  olan 
P.brutia’nın aynı değeri verdiği görülmüştür. İdare süreside 22 yıl gibi çok kısa süre ortaya 
çıkmıştır.  P.brutia’nın  ülkemizdeki  doğal  yetişme  muhitlerinde  idare  süresi  amenajman 
planlarında 60 yıldır. Bu süre içinde kumuldaki kısa idare süresi 3 defa son hasıla alınmasını 
sağlayacak ve toprağa herhangi bir katkıda bulunmaksızın hektardan 195 m ³ servet alınması 
mümkün olacaktır. Diğer taraftan istihsal artıkları ile kumulun organik madde içeriği artarak, 
kumul  ıslahı  sağlanacaktır.  Sonuç olarak;  1970 yılında  Tarsus-Turan  Emeksiz  kumulunda 
kurulan deneme alanında 1981 yılı ölçü ve gözlemlere göre yapılan değerlendirmede 1.sırayı 
P.maritima, 2.sırayı P.pinea, 3. sırayı  ise P.brutia almıştır.  

According to the results of 1981 mesurements and observations on this trial site established in 
1970  at  Tarsus/Turan  emeksiz  sand  dune,  P.maritima was  the  first,  P.pinea second  and 
P.brutia third. But according to reassesment of this trial site in 1993 at age of 22,  P.pinea 
(3.360 m³/ha/year)  was the first  P.maritima (3.010 m³/ha/year)  listed second and  P.brutia 
(2.920 m³/ha/year) listed third. P.pinea and P.brutia look vegatatively vary healty compared 
with P.maritima.  
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GÜRSES,  M.K.,  ÖZKURT,  A.,  1995:  Effects  of  Irrigation  on Growth  in  Height  and 
Diameter in Eucalyptus camaldulensis Plantations in Turkey. Paper, in Proceeding Papers 
of  CRCTHF-IUFRO  Conference  on  Eucalyptus  Plantations:  Improving  Fibre  Yield  and 
Quality (19-24 February), Page: 344,348,  Hobart, Australia.

Okalipüs  ağaçlandırmaları  5  aylık  bir  kuraklık  periyoduna  sahip  ve  uygun  hasıla  elde 
edebilmek  için  sulamanın  kesinlikle  gerekli  olduğu  Türkiye’nin  Akdeniz  bölgesinde  tesis 
edilmiş durumdadır. Bu çalışmanın amacı  Eucalyptus camaldulensis ağaçlandırmalarında ki 
çap  ve  boy büyümesi  üzerine  sulama miktarı  ve  sıklığının  etkilerini  ortaya  koymaktadır. 
Deneme alanları 4 bloklu ve 5 işlemli tesadüfi bloklar deneme desenine göre kurulmuştur. 
Toprakta mevcut  farklı  su yüzdeleri  dikkate alınarak 4 işlem belirlenmiş ve bir  işlem ise 
kontrol parseli olarak ayrılmıştır. Elde edilen çap ve boy ölçülerine varyans analizi ve duncan 
testi uygulanmıştır. 3 yıllık sonuçlara göre kontrol parselindeki hacim artımı 20 m³/ha’ dan 
daha az iken en iyi sulama işleminde hacim artımı 50 m³/ha’ı aşmıştır. 

Plantations of eucalyptus have been established in the Mediterranean Region of Turkey where 
there  is  a  five-month  drought  period  and  irrigation  is  absolutely  necessary  to  obtain  an 
adequate  yield.  The  objective  of  this  study  was  to  determine  the  effects  of  amount  and 
frequency  of  irrigation  on  growth  in  height  and  diameter  in  Eucalyptus  camaldulensis  
Plantations. An Experimental area was established according to randomised block desing with 
4 blocks and 5 treatments. Four treatments were defined by different percentages of available 
water in the soil and one treatment was a control. Analysis of variance and duncans test were 
applied to measurements of height and diameter. After three years, volume growth in the best 
irrigated treatment exceeded 50 m³ ha‾¹ compared with less than 20  m³ ha‾¹  in the control 
treatment.     

GÜLBABA, A.G., GÜRSES, M.K., ÖZKURT, A., 1995: Two Year Results of Eucalyptus  
camaldulensis  Clonal  Test  in  Turkey.  Poster,  in  Proceeding  Papers  of  CRCTHF-IUFRO 
Conference on Eucalyptus Plantations: Improving Fibre Yield and Quality (19-24 February), 
Page: 272,273,  Hobart, Australia.

Eucalyptus  camaldulensis  Türkiye’deki  okaliptüs  türlerinden  en  önemlisidir.  Ancak  aynı 
genetik kaynaktan tohumların yerek ırk kullanılması verimlilikte azalmaya neden olmuştur.Bu 
nedenle 1990 yılında  Türkiye’de bir okaliptüs ıslah programı başlamıştır. Bu ıslah programı 
hem  Eucalyptus camaldulensis  hemde  Eucalyptus  grandis türlerini  ve  seçilen  klonların 
vejetatif  üretimini  kapsamaktadır.  Okaliptüs  sürgünlerinin  vejetatif  üretimi  1991  ylında 
kurulan klon parkındaki 139  Eucalyptus camaldulensis türü ile başladı.  İlk klonal deneme 
1992 yılında Karabucak/Tarsus ‘da bir adet kontrol (tohumundan çıkan fertler) ve 40 adet 
klon ile kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı gelecek dikimlere yönelik ümit vadeden klonları 
tespit etmek ve klonlar arasındaki varyasyonları araştırmaktır.  
Eucalyptus camaldulensis is the most important eucalypt species in Turkey but several years 
using  the  same  genetic  base  seeds  (local  race)  has  caused  a  decrease  in  productivity. 
Therefore, a eucalyptus improvement program began in 1990. This program covers progeny/ 
provenances trials of both Eucalyptus camaldulensis and Eucalyptus grandis and vegetative 
propagation of selected clones.  Vegetative propagation of eucalyptus  cutting was initiated 
with 139  Eucalyptus camaldulensis ortets for cloning in 1991 and the first clonal test was 
established with 40 clones and one control  (seedlings)  at  Karabucak/Tarsus  in  1992.  The 
objectives of this study were to investigate variation within clones and identify promissing 
clones for future plantings 
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GÜRSES,  M.K.,  GÜLBABA,  A.G.,  ÖZKURT,  A.,  1996:  Çukurova  Bölgesinde  Tuzlu 
Toprakların Değerlendirilmesinde  Okaliptüs Türlerinin Kullanımı.  Tarım-Çevre İlişkileri 
Sempozyumu  Bildiri  Kitabı,  Mersin  Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi,  Sayfa:  194-203 
Mersin.  

Çukurova  topraklarının  yaklaşık  %18’lik  bir  bölümü tuzlu  topraklardan  oluşmaktadır.  Bu 
topraklarda  okaliptüslerin  nasıl  bir  gelişme  göstereceği  ve  bu  toprakların  okaliptüs 
ağaçlandırmaları  ile  değerlendirilip  değerlendirilmeyeceği  konularına  ışık  tutabilmek 
amacıyla  bu  çalışma  gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada  E.camaldulensis türüne  ait  iki  orijin, 
E.grandis türüne  ait  bir  orijin  kullanılmıştır.  Deneme alanları  dört  farklı  tuzluluk  sınıfını 
temsil  edecek  şekilde  dört  yerde  oluşturulmuştur.  Her  tuzluluk  sınıfı  üç  yineleme 
içermektedir. Beşinci yaş sonunda elde edilen verilere uygulanan varyans analizi ve Tukey 
Tesleri sonucunda, orta tuzlu topraklarda hiç kayıp olmaksızın: çok tuzlu topraklarda ise % 
30’luk bir ürün kaybı ile okaliptüs işletmeciliği yapılabileceği anlaşılmıştır.   

The aim of the study is to investigate the possibility of afforestation of salinity soils that 
constitute about 18  % of the whole area of Çukurova Region by using some eucalyptus 
species and provenances. Two provenances of E.camaldulensis and provenance of E.grandis  
were used in the  study.  There  were four  trial  sites  representing four  different  degrees of 
salinity. Each site had three repetitions: variance analysis and Tukey Tests were applied an 
data obtained at the and of five years old. It was found that eucalyptus plantations could be 
established on middle class salinity soils without any yield loss but on high class salinity soils 
with 30 % of yield loss.       

 DOĞAN, B., ÖZER, A.S., GÜLBABA, A.G., VELİOĞLU, E., DOERKSEN, A.H. and 
ADAMS, W.T., 1998:  Inheritance and Linkage of Allozymes in Black pine (Pinus nigra  
Arnold.)  from  Turkey.  (The  Proceedings  of  International  Symposium  on  In  Situ  
Conservation of Plant Genetic Diversity). Page:249–256, Turkey. 

Megagametophytes (1N) from seeds of eight black pine  (Pinus nigra  Arnold.)  mother trees 
(n=40 per tree) were assayed for 15 enzyme sytems. Band patterns in at least one zone, in but 
three  of  these  enzyme  sytems  (PMI,  CAT and DIA),  can  be  scored  consistenly  with  the 
methods  employed.  Twenty-two  allozyme  loci  were  identified  (Pgm1,  Pgil,  Lap1,  Lap2, 
Sod1, Sod2, Got1, Got2, Got3, F-est,  Aco, Skdh1, Skdh2, Acp, Pgd1, 6Pgd2, Idh, Mdh1, 
Mdh2, Mdh3,  Mdh4); 12 of which are supported by evidence based on segregation of bant-
pattern variants in megagametophytes of heterozygous mother. Linkage was examined in 41 
pairs of loci, but significant (p<0.05) joint segregation was detected in only three pairs, and in 
only one (6Pgd1-6Pgd2) is relatively strong linkage suggested (r=0.13). This is the first report 
of linkage relationships among allozyme loci in black pine.

GÜLBABA, A.G., DOĞAN, B., ÖZER, A.S., VELİOĞLU, E., DOERKSEN, A.H. and 
ADAMS,  W.T.,  1998: Population  Genetic  Structure  of  Kazdağı  fir  (Abies  equitrojani  
Aschers.et  sint),  a Narrrow Endemic to Turkey: Implications for In-Situ Conservation.(  
The Proceedings of İnternational Symposium on In Situ Conservation of Plant Genetic  
Diversity). Page: 271–280, Turkey. 

Kazdağı  fir  (Abies  equitrojani  Aschers.et  sint),  restricted  to  only  3600  ha  in  Northwest 
Anatolia, and one of four true first endemic to Turkey, has been selected as target species for 
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in situ gene conservation. Open-pollinated seeds collected from 124 trees in four populations 
ranging in size and degree of isolation, were assayed by starch gel electrophoresis to expand 
the  number  of  allozyme  loci  available  in  this  species,  to  describe  its  population  genetic 
structure, and to make preliminary recommendations on conservation strategies. Nineteen loci 
coding alloymes in 12 enzyme system are described. Ten of the 19 loci are polymorphic in 
one or more of the four populatinos. The populations differ significantly (p<0.05) in allele 
frequencies at six loci. They also appear to differ in levels of expected heterozygosity (He 
range:0.084 to 0.152) and fixation index (-0.064 to 0.199), although neither of these statistics 
are  related  to  current  population  size  or  degree  of  isolation.  Mean  estimates  of  genetic 
diversity parameters over all populations (e.g.He=0.121) are only marginally lower than the 
averages reported for conifers, in general (He=0.151), and are consistent with averages found 
in other true fir species (He=0.130). Thus, despite its very narrow distribution. Kazdağı fir 
possesses considerable genetic variation. It is recommended, for security purposses, that in 
situ reserves be located in at least two populations. To capture as much genetic diversity as 
possible  in  these  reserves,  the  selected  populations  should  have  high  levels  of  genetic 
variation, but also be genetically differentiated from each other. Potential choices for in situ 
reserves among the populations sampled in this study are discussed.        

TÜFEKÇİ,  S.,  1998:  Bolkar  Dağlarında  Kızılçam  Meşcerelerinde  Bonitet  ile  Yetişme  
Ortamı  Arasındaki  İlişkiler  (Relationship  Between  The  Site  Factors  and Site  Index  of  
Natural Pinus brutia Stands in Bolkar Mountains).  İ.Ü. Orman Fak., Cumhuriyetimizin 75. 
Yılında Ormancılığımız Sempozyumu Bildiri Kitabı, İ.Ü.Yayın No: 4187, Fakülte Yayın No: 
458, 1998, sayfa 397-404, İstanbul.

Bu bildiri, Bolkar Dağlarında geniş bir yayılma alanına sahip bulunan kızılçamın gelişimini 
etkileyen  yetişme  ortamı  faktörlerini  ve  bunların  etki  derecelerini  belirlemek  amacını 
taşımaktadır.  Kızılçamın mıntıkadaki optimum ve ekstrem yetişme ortamlarında bulunan 8 
farklı populasyon belirlenmiş ve bu populasyonlar içinde değişik fizyografik faktörlere sahip 
36 örnek alanda veriler toplanmıştır. Her deneme alanında fitoekolojik analiz ve toprak profili 
tabloları  doldurulmuş ve  elde  edilen  bulgular  korelasyon  ve  basit  regresyon  analizleri  ile 
değerlendirilerek aranan ilişkiler ve önem dereceleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bolkar 
dağlarında kızılçam için şu yargılara varılmıştır: 1) Gölgeli bakılarda iyi gelişen meşcerelerin 
alçak  mıntıkalarda  olması,  serin  ve  yüksek  mıntıkalarda  ise  bonitetin  düşüş  göstermesi 
nedenleriyle  kızılçamın  Bolkar  dağlarında  güneşli  yamaçları  tercih  ettiği  kanaatini 
uyandırmıştır. 2) Bolkarlarda kızılçamın düzlük/etek alanlarda daha iyi geliştiği görülmüştür. 
3) Kanaatkar  bir  tür  olan  kızılçamın  aynı  zamanda  derin  topraklarda  daha  iyi  geliştiği 
görülmüştür.  4) Toprak verimliliğini  artıran azot  içeriği  kızılçam meşcere  verimliliğini  de 
önemli düzeyde artırmıştır. 

BAĞCI,  Y.,  SAVRAN, A.,  TÜFEKÇİ, S.,  DURAL, H., 2002:  Bitki  Çeşitliliği  Yönüyle  
Aladağlar  Milli  Parkı  (Aladağlar  National  Park  on Plant  Diversity). Türkiye  Dağları  I. 
Ulusal  Sempozyumu  Bildiri  Kitabı,  25–27  Haziran  2002,  sayfa  552–559,  Ilgaz  Dağı, 
Kastamonu.

Bu  posterli  bildiri,  oldukça  zengin  bitki  varlığına  sahip  olan  Aladağlar  Milli  Parkına  ait 
envantere yer vermiştir. Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde 1998-2002 yılları arasında 
yapılan çalışma sonucunda; 81 familya ve 420 cinse ait 1300 takson tespit edilmiştir. En çok 
takson  içeren  familyaların  başında  Asteraceae,  Fabaceae,  Brassicaceae,  Lamiaceae, 
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Caryophyllaceae,  Poaceae,  Liliaceae,  Scrophulariaceae,  Boraginaceae,  Apiaceae;  cinslerin 
başında ise Astragalus, Centaurea, Silene, Salvia, Alyssum, Veronica, Euphorbia, Verbascum 
ve Allium  gelmektedir.  Flora  elementleri  bakımından  ilk  sırayı  490  takson  ile  (%37.7) 
Akdeniz elementleri almaktadır. İran-Turan elementlerinin oranı %29.2 (380), Avrupa-Sibirya 
elementlerinin  ki  ise  % 4.6  (60)’  dır.  Bölgede  300 endemik  mevcut  olup,  bunun  toplam 
floraya  oranı  %  23  tür.  Bu  endemiklerin  yaklaşık  23’ünün  tip  örneği  çalışma  alanından 
toplanmıştır.  Bu araştırmada yörenin bitki örtüsü ile ilgili  değerler ve problemlerin ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda bölgenin zengin bir bitki örtüsüne dahil olduğu 
belirlenmiştir.  Çalışma  alanının  bitki  örtüsüne  ilişkin  problemleri  Türkiye’nin  genel  bitki 
örtüsüyle ilgili problemlerine benzerlik göstermektedir. 

TÜFEKÇİ,  S.,  2002:  Coppice  Management  of  Eucalyptus  camaldulensis  Dehn.  
Plantations, Management of Fast Growing Plantations. IUFRO Sempozyumu (11–13 Eylül 
2002), İzmit.

E.camaldulensis işletmeciliğinde kesimden sonra kütükler, eğer herhangi bir nedenden dolayı 
engelleyici bir durum yoksa bol sayıda sürgün verirler. Ekonomik bir işletmecilik söz konusu 
olduğunda bu sürgünlerin mutlaka seyreltilmeleri gerekir. Bu posterli bildiride,  Eucalyptus 
camaldulensis baltalıklarında birim alandan en yüksek gelişmeyi sağlayacak en uygun sürgün 
seyreltme  zamanı  ve  şiddetinin  bulunması  amacıyla  yapılan  çalışmanın  7  yıllık  sonuçları 
anlatılmıştır. Araştırma, rastlantı blokları deneme desenine göre 1992 yılında kurulmuş olup, 
dört blok ve 13 işlemden (Kontrol dahil) oluşmuştur. Her blokta 12 parsel ve her bir parsel 
3.5x3.5 m dikim aralıklı  25 ağaçtan meydana  gelmiştir.  Çalışmada uygulama yeri  olarak, 
Karabucak-Tarsus  E.camaldulensis plantasyonu  seçilmiştir.  7.  yaş  sonundaki  göğüs  çapı, 
gövde  boyu  ve  gövde  hacimlerinde  istatistiksel  olarak  farklılıklar  bulunmuştur.  E. 
camaldulensis baltalık işletmeciliği için; ikinci ve üçüncü yıllarda yapılan iki müdahale ile bir 
veya iki sürgün bırakılan işlemler önerilmiştir. 

The aim of this study was to determine most suitable age and intensity of shoot reduction to 
obtain highest yield from the certain site in Eucalyptus camaldulensis  plantations. The trial 
was established in accordance with randomise complete block design with four blocks. The 
trial site had thirteen treatments (control included). There were twelve plots in each block and 
twenty-five trees  in  each plot.  Spacing was 3.5x3.5 m. The  trial  site  was selected within 
E.camaldulensis plantations in Karabucak-Tarsus. Diameter at the ground level and diameter 
at breast height were measured before cutting the trees. Shoots on nine stumps in the middle 
of  each  plot  were  measured.  Each  year  after  cutting,  the  number  of  coppice  shoots  and 
percentage of living stumps were calculated. Duncan test were done for data obtained. There 
were statistical  differences  between diameter,  height  and stem volume of  shoots at  seven 
years of age. As a conclusion It would be proposed that at least reduction should be applied 
two  times  (at  second  and  fourth  years)  and  to  leave  one  and  two  shoots  on  stumps  in 
Eucalyptus coppice method.

YILMAZ, E., 2003: Land Use Planning Model Using Goal Programming: A Case Study of  
Cehennemdere  Valley,  Turkey. “The  Conference  on  New  Opportunities  for  Operations 
Research”, July 6-10, 2003, Bogazici University, Istanbul, Turkey.

Yazar bu bildirisinde, kırsal alanlar için çok sektörlü bir arazi kullanım planlaması modeli 
önermiştir. Arazi kullanımına yönelik çözümlemelerin sadece orman, tarım veya mera gibi tek 
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bir sektöre odaklanarak değil,  çok sektörlü olarak ele alınması gerektiğini  belirtmiştir.  Bu 
doğrultuda arazi kullanımına yönelik çözümlemelerin orman, tarım ve mera sektörlerine ait 
üretimler arasındaki etkileşimleri ortaya koyması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çalışmanın, 
kaynak kullanımına yönelik alternatif politikaların uzun dönem etkilerini değerlendirebilen, 
havza  ölçeğinde  çok  sektörlü  bir  arazi  kullanım  planlaması  modeli  geliştirmek  amacıyla 
yapıldığı  belirtilmiştir.  Bildiride,  entegre  doğal  kaynak  yönetiminde  Amaç  (Goal) 
Programlama tekniğinin kullanılması  durumunda,  birden fazla  sayıda  ve  birbiriyle  çatışan 
(rakip)  amacın  ele  alınmasının  olanaklı  olduğuna  dikkat  çekilmiştir.  Amaç  Programlama 
tekniğinin, çok sektörlü arazi kullanım planlaması için uygun bir araç olduğu vurgulanmıştır. 
Bu yüzden bu çalışmada kurulan modelin de, Doğrusal Amaç Programlama modeli olduğu 
belirtilmiştir. Bu model; üç adet üretim sektörü (orman, tarım ve mera) ve ekonomik (üretim 
sektörlerinin toplam maliyeti),  çevresel (toprak erozyonu ve yaban hayatı  habitat  kalitesi), 
fiziksel (arazi mevcudiyeti ve su) ve sosyal (odun hammaddesi ile tarımsal ürünlere yönelik 
toplum talebi ve meraya yönelik otlak hayvanları talebi) faktörlerden oluşmaktadır. Kurulan 
modelde arazi,  su ve talep kısıtları altında üç adet amacın optimizasyonu sağlanmıştır. Bu 
amaçlar;  toprak  erozyonu,  yaban  hayatı  habitat  kalitesi  ve  toplam  üretim  maliyetidir. 
Araştırmada  farklı  politikaların  arazi  kullanım  kararlarına  etkilerini  ortaya  koymak  üzere 
Duyarlılık Analizler de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu model, 2000 ve 2010 yılları için farklı 
senaryolar  altında  çözümlenmiştir.  Bu  çalışmanın  sonuçları,  araştırma  alanındaki  orman, 
tarım ve mera sektörlerinin optimal mekansal tahsisini ortaya koymuştur.

YILMAZ,  E.,  2003:  Multi-Criteria  and  Multi-Objective  Analysis  for  Land  Allocation  
Decisions: A Case Study of Tarsus, Turkey. Oral Presentation, “The Conference on Decision 
Support for Multiple Purpose Forestry”, April 23-25, 2003, Organized by IUFRO, USDA Forest 
Service, BOKU-University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria.

Bu bildiride,  arazi  tahsisine yönelik bir  karar verme modeli  geliştirilmiştir.  Bu doğrultuda 
araştırma alanındaki orman, tarım ve mera sektörleri birlikte değerlendirmeye alınmıştır. İlk 
olarak  her  bir  arazi  kullanım  şekli  için  tek  sektörlü-çok  kriterli  arazi  uygunluk 
değerlendirmeleri  gerçekleştirilmiştir.  Bu amaçla  öncelikle  arazi  uygunluk  kriterleri  ve alt 
kriterleri  belirlenmiştir.  Sonrasında her  bir  arazi  uygunluk kritere  yönelik ağırlık  değerleri 
saptanmıştır.  Kriter  ağırlıklarının  ortaya  konmasında  Analitik  Hiyerarşi  Süreci  (AHS) 
tekniğinden  faydalanılmıştır.  Böylece  bu  teknik  yardımı  ile  farklı  sektörlere  mensup 
uzmanların  hükümleri  ortaya  konmuş ve arazi  uygunluk kriterlerinin ağırlıkları  bu uzman 
hükümlerine dayalı  olarak belirlenmiştir.  Arazi  uygunluk kriterleri  kombine edilirken,  çok 
kriterli  arazi  uygunluk  değerlendirmesi  tekniklerinden  birisi  olan  Doğrusal  Kombinasyon 
tekniği  kullanılmıştır.  Daha  sonra  çok  amaçlı  (sektörlü)  arazi  tahsisine  yönelik 
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise amaçlanan arazi tahsisi düzeyini elde 
etmek için ayarlama ve düzeltmeler yapılmıştır. Amaçlanan arazi tahsisi düzeylerine yönelik 
veriler, bir başka araştırmanın sonuçlarından alınmıştır. Böylece araştırma bölgesi için, nihai 
arazi tahsisi kararlarına ulaşılmıştır. Bu çalışma ile kişilere göre değişmeyen ve kim yaparsa 
yapsın aynı arazi kullanım desenini gösteren bir arazi tahsis haritasının elde edilebileceği bir 
metodoloji ortaya konmuştur.

KAHVECİ, G., OK, K. ve YILMAZ, E., 2003: Ecotourism and Sustainable Development  
of Forest and Forest Villagers in Turkey. “XII World Forestry Congress”, September 21-28, 
2003, Quebec City, Canada.
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Bu  bildiride  ilk  olarak  ekoturizm  ve  sürdürülebilir  kalkınma  kavramları  açıklanmış  ve 
Türkiye’deki  orman  köylülerine  değinilmiştir.  Sonrasında  ülke  ormancılığının  bugünkü 
durumu  ve  problemleri  açıklanmıştır.  Bu  kapsamda  Türkiye’deki  ekoturizm  durumunun 
çözümlenmesine  yönelik  bir  SWOT  analizi  çalışması  sunulmuştur.  Bu  analiz  ile  ülke 
ekoturizmi için olanaklar, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler sıralanmış ve açıklanmıştır. Daha 
sonra  Türkiye  ormancılığında  farklı  projelerde  gerçekleştirilen  ekoturizm  faaliyetleri  ve 
projeleri  açıklanmıştır.  Bu  doğrultuda  Bazı  Orman  Köylerinde  (Karaman  ilindeki  Daran, 
Koçaşlı  ve  Dumlugöz  köyleri)  Ekoturizme Yönelik  Pilot  Proje,  Ekoturizm Planlamasında 
Katılımcı Yaklaşımla Aktivite Seçimi Araştırma Projesi ve GEF II Kapsamındaki Ekoturizm 
Çalışması ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Türkiye’deki orman kaynaklarının, yerel halkın sosyo-
ekonomik koşulları nedeniyle, sürdürülebilir şekilde yönetiminin zorluğuna dikkat çekilmiştir. 
Bu durumu iyileştirmek için gelir oluşturucu faaliyetlerin önemi vurgulanmıştır. Bu kapsamda 
düşünülebilecek alternatifler arasında bulunan ekoturizmin önemine değinilmiştir.

YILMAZ, E., 2003: Multiple-Use Planning of Forest Resources and Case Study, Turkey. 
“XII World Forestry Congress”, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada.

Bu bildiride sosyal durum (odun hammaddesi ve tarımsal ürünlere yönelik talepler ile hayvan 
otlatmacılığına  yönelik  mera  alanı  talepleri),  çevresel  faktörler  (toprak  erozyonu,  yaban 
hayatı,  habitat  kalitesi),  ekonomik  durum  (maliyet)  ve  biyofiziksel  koşullar  (arazi  ve  su 
kaynakları) dikkate alınarak planlama alanındaki orman işlevlerine (odun hammaddesi üretim 
ormanı  ve  muhafaza  ormanı)  ne  kadar  alan  tahsis  edilmesi  gerektiğini  belirleyecek  bir 
planlama modeli geliştirilmiştir. Bu araştırmada ormancılık sektörüne komşu tarım ve mera 
sektörleri de dikkate alınmıştır. Böylece araştırma alanındaki tarım sektörüne ait alt sektörler 
(buğday, üzüm, şeftali ve domates ürünlerine ait tarımsal üretim alanları) ile mera sektörüne 
tahsis  edilecek  alan  düzeyleri  de  bu  planlama  modeline  dahil  edilmiştir.  Bu  arazi 
kullanımlarına ait tahsis düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, yöneylem araştırmasına 
ait  optimizasyon  (matematiksel  programlama)  teknikleri  kapsamındaki  Doğrusal 
Programlama  tekniği  kullanılmıştır.  Çözülen  örnek  problemlerde  üretim  maliyetinin 
minimizasyonu,  toprak  erozyonunun  minimizasyonu  ve  yaban  hayatı  habitat  kalitesinin 
maksimizasyonu amaçları ayrı ayrı amaç fonksiyonu olarak alınmıştır. Kısıt fonksiyonlarını 
ise arazi kısıtı, su kısıtı, talep kısıtı ve negatif olmama kısıtı oluşturmuştur. Kurulan bu model, 
kaynak kullanımı üzerindeki alternatif arazi kullanım politikalarının hem mevcut durum ve 
hem de gelecekteki etkilerini ortaya koymak üzere 2000 yılı ve 2010 yılı koşullarına yönelik 
olarak  çözümlenmiştir.  Böylece  bu  araştırmada  ormancılıkta  çok  amaçlı  faydalanmaya 
yönelik bir modelleme yaklaşımı gerçekleştirilmiştir. 

YILMAZ, E., 2003: Forest Land Use Allocation Model: An Application to Cehennemdere  
Valley,  Turkey. “XII  World  Forestry  Congress”,  September  21-28,  2003,  Quebec  City, 
Canada.

Yazar  bu bildirisinde,  araştırma alanındaki  orman arazilerinin  kızılçam odun hammaddesi 
üretim ormanı, karaçam odun hammaddesi üretim ormanı, toprak ve su koruma ormanı, av 
koruma ve üretim alanları, kızılçam gen koruma ormanı, ardıç gen koruma ormanı, kızılçam 
tohum meşceresi ve gen koruma ve yönetim alanları (GEKYA) gibi farklı işlevlere tahsisi 
konusunu  araştırmıştır.  Bu  doğrultuda  bugünkü  arazi  kullanım  haritasında  ormancılık 
sektörüne  ayrılan  harita  hücreleri  dikkate  alınmış  ve  bu  arazi  parçalarında  Doğrusal 
Kombinasyon tekniği kullanılarak çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmeleri yapılmıştır. 
Bunun için öncelikle orman işlevlerine yönelik arazi uygunluk çözümlemelerinde kullanılacak 
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arazi uygunluk kriterleri belirlenmiş ve bu arazi uygunluk kriterlerinin ağırlıkları ile her bir 
arazi uygunluk kriterine ait alt kriterlere atanan puanları ortaya konmuştur. Daha sonra arazi 
uygunluk  çözümlemelerine  yönelik  olarak  kullanılan  Doğrusal  Kombinasyon  tekniği  ile 
orman kullanımına  tahsis edilmiş  harita  hücrelerinin her birisi  için kriter  ağırlıkları  ile  alt 
kriter puanı çarpılarak ağırlıklı kriter puanları elde edilmiştir. Sonrasında bu ağırlıklı kriter 
puanlarının toplanması ile ilgili harita hücrelerinin toplam arazi uygunluk puanı değerlerine 
ulaşılmıştır. Her bir harita hücresinin odun hammaddesi üretim ormanı ve muhafaza ormanı 
işlevlerine  yönelik  arazi  uygunluklarının  değerlendirilmesinde  bu  toplam  arazi  uygunluk 
puanı  değerleri  belirleyici  olmuştur.  Bununla  birlikte  orman  işlevlerine  yönelik  arazi 
uygunluk çözümlemelerine konu harita  hücreleri;  av koruma ve üretim alanı,  gen koruma 
ormanları,  tohum  meşcereler  ve  gen  koruma  ve  yönetim  alanları  (GEKYA)  alanlarına 
rastlamış  ise,  o  takdirde  ilgili  bu  harita  hücresi  için  çok  kriterli  arazi  uygunluk 
değerlendirmeleri  yapılmayarak  doğrudan bu işlevlere  tahsisler  gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca 
yükseltisi  2000 m’den ve arazi eğimi % 60’dan daha fazla olan orman alanlarına karşılık 
gelen  harita  hücreleri  ise  muhafaza  ormanı  işlevine  tahsis  edilmiştir.  Sonuçta  elde  edilen 
orman kaynaklarının işlevsel bölümleme haritasında, hem arazide ne kadar alan düzeylerinin 
farklı  orman  işlevlerine  tahsis  edileceği  ve  hem  de  bu  işlevlerin  arazinin  nerelerinde 
bulunması gerektiği ortaya konmuştur.

YILMAZ,  E.,  OZKURT,  A.  ve  YILDIZBAKAN,  A.K.,  2003:  Participatory  Decision 
Making  Using  Analytic  Hierarchy  Process:  The Turkey  Example. “XII  World  Forestry 
Congress”, September 21-28, 2003, Quebec City, Canada.

Bu bildiride karar alternatifinin seçilmesi kapsamında, en uygun arazi yönetim stratejisinin 
belirlenmesi  problemine farklı  çıkar-baskı gruplarının  katılımı sağlanmıştır.  Bu doğrultuda 
çok kriterli karar verme tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniği kullanılmıştır. 
İlk aşamada araştırmada dikkate alınacak çıkar-baskı grupları belirlenmiştir. Sonrasında AHS 
karar  hiyerarşisi  modeli  kurulmuştur.  Bu  karar  hiyerarşisinin  ilk  düzeyinde  “en  uygun 
alternatif  arazi  yönetim  stratejisinin  seçimi”  olarak  belirtilen  genel  amaç  yer  almıştır. 
Hiyerarşinin ikinci düzeyde,  kamu ve çıkar-baskı grupları bulunmaktadır.  Üçüncü düzeyde 
karar kriterleri ve dördüncü düzeyde ise alt kriterler sıralanmıştır. Hiyerarşinin son düzeyi ise 
üç  adet  alternatif  arazi  yönetim  stratejisinden  oluşan  karar  kriterlerinden  oluşmaktadır. 
Sonraki  aşamada  hiyerarşinin  ikinci  düzeyinde  yer  alan  kamu  ve  çıkar-baskı  gruplarının 
göreceli öncelik değerleri belirlenmiştir. Bunun için araştırma alanının yönetiminden sorumlu 
karar vericilerin ikili karşılaştırma hükümlerinden faydalanılmıştır.  Daha sonra hiyerarşinin 
üçüncü düzeyindeki karar kriterlerinin göreceli öncelik değerleri hesaplanmıştır. Bu amaçla 
kamu  ve  çıkar-baskı  grupları  temsilcilerine,  karar  kriterleri  için  ikili  karşılaştırmalar 
yaptırılmıştır.  Bir  sonraki aşamada hiyerarşinin dördüncü düzeyinde bulunan alt  kriterlerin 
göreceli  öncelik  değerleri  bulunmuştur.  Bu  kapsamda  kamu  ve  çıkar-baskı  grubu 
temsilcilerinin,  alt  kriterler  için  yaptıkları  ikili  karşılaştırma  değerleri  kullanılmıştır.  Daha 
sonra üç adet alternatif arazi yönetim stratejisi, alt kriterlere göre değerlendirilmiştir. Bunun 
için  sektör  uzmanlarına  yaptırılan  ikili  karşılaştırmalar  esas  alınmıştır.  Son  aşamada  ise 
alternatif arazi yönetim stratejileri, global önceliklerine göre değerlendirilmiştir. Bu şekilde en 
büyük global öncelik değerine sahip alternatif arazi yönetim stratejisi, seçilen karar alternatifi 
olmuştur. Bu bildiri ile arazi yönetimi ile doğrudan veya dolaylı  tüm grupların katılımı ile 
arazi  yönetim  stratejisinin  nasıl  belirlenebileceği  konusu,  gerçek  hayattan  bir  uygulama 
çalışmasıyla  örneklenmiştir.  Böylece  çatışma  yönetimi  kapsamında  kullanılabilecek  bir 
yaklaşım sergilenmiştir.
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GÜRSES,  M.K.,  KOÇAR,  S.,  YILMAZ,  E.  ve  KAHVECİ,  G.,  2003:  Social  and 
Economic Impacts of Forestry Sector in Turkey. “XII World Forestry Congress”, September 
21-28, 2003, Quebec City, Canada.

Bu  bildiride  öncelikle  Türkiye’nin  coğrafi  konumuna  değinilmiştir.  Sonrasında  ülke 
ormancılığının  tarihsel  gelişimi  açıklanmıştır.  Ardından  Türkiye’deki  orman  alanlarının 
dağılımı, servet ve verimlilik durumları ortaya konmuştur. Odun hammaddesinin arz ve talep 
durumları  irdelenmiş,  orman  ürünleri  ticareti  açıklanmış  ve  odun  hammaddesinin 
pazarlanması ile ithalat-ihracat konuları ele alınmıştır. Daha sonra ormancılık sektörünün ülke 
gayri  safi milli hasılası içerisindeki payı,  diğer sektörler ile bağıntıları, istihdama ve kırsal 
kalkınmaya  katkıları  açıklanmıştır.  Ayrıca  ülke  ormanlarının  kollektif  faydalarına  da 
değinilmiştir.  Sonuçta emek-yoğun teknoloji  için uygun olması,  bölgelerarası  farklılıkların 
giderilmesine  olan katkısı,  geriye doğru bağlantılarının  düşük ve ileri  doğru bağlantılarını 
yüksek  olması,  diğer  sektörlere  olan  etki  derecesinin  yüksekliği,  endüstriyel  odun 
hammaddesi  arz  kıtlığının  giderek artması,  parayla  ölçülemeyen  faydaları  gibi  nedenlerle, 
ormancılık sektörünün stratejik bir sektör olarak değerlendirilmesi gereği vurgulanmıştır. 

YILMAZ, E., 2003: Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ve Katılımcı Yaklaşımlar: Khanasser  
Vadisi  (Suriye)  Örneği  (Integrated  Natural  Resource  Management  and  Participatory  
Approaches:  An  Example  of  Khanasser  Valley,  Syria). Türkiye  Ormancılar  Derneği, 
Türkiye  Ormanlarının  Yönetimi  ve  Katılım,  II.  Ulusal  Ormancılık  Kongresi,  19-20  Mart 
2003, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 102-113, Ankara.

16-19 Eylül  2002 tarihlerinde,  Uluslararası  Kurak  Alanlar  Tarımsal  Araştırmalar  Merkezi 
[International  Center  for  Agricultural  Research  in  the  Dry  Areas  (ICARDA)] tarafından 
Suriye’nin  Halep  kentinde  “Entegre  Doğal  Kaynak  Yönetimi:  Deneyimlerin  Uygulamaya 
Konulması,  Dördüncü Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Ekip Çalıştayı (Integrated Natural  
Resource Management: Putting Practice into Action, Fourth INRM Task Force Workshop)” 
konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştay programı çerçevesinde, çalıştay organizasyon 
komitesince  katılımcılar  araziye  çıkarılmıştır.  Bu  kapsamda  ICARDA’nın  Entegre  Doğal 
Kaynak  Yönetimi  Araştırmasını  gerçekleştirdiği  Khanasser  Vadisine  gidilmiştir.  Yazar  bu 
çalıştaya ve arazi gezisine katılmıştır. Bu bildiri, yazarın çalıştayda verilen bilgiler ile edindiği 
gözlem ve izlenimlere ilişkin açıklamalarından oluşmuştur. Bildiride ilk olarak entegre doğal 
kaynak  yönetimi  kavramının  tanımlarına  ve  önemine  değinilmiştir.  Daha  sonra  ICARDA 
tarafından, Suriya-Khanasser Vadisinde devam eden Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi 
tanıtılmıştır.  Khanasser projesinin,  ağırlıklı  olarak tarım ve mera sektörüne yönelik  olarak 
yürütüldüğüne  dikkat  çekilmiştir.  Havzada  ormancılık  sektörüne  uygun  potansiyel  alanlar 
mevcut  olsa  da,  bu  sektörün  çalışma  kapsamı  dışında  tutulduğu  gözlenmiştir.  Oysa  bir 
çalışmanın  entegre  doğal  kaynak  projesi  olarak  adlandırılabilmesi  için,  adından  da 
anlaşılacağı üzere çalışma alanında olası tüm doğal kaynakları (orman, yaban hayatı,  mera, 
su,  maden  kaynakları  vb.)  kapsaması  gerektiği  vurgulanmıştır.  Bu  açıdan  bakıldığında 
Khanasser  projesinin,  entegre  doğal  kaynak  projesinden  ziyade  “entegre  tarımsal  kaynak 
projesi” izlenimi verdiği ifade edilmiştir. Ayrıca Khanasser projesinde, katılımcı karar verme 
vermeye yönelik bir veri toplama ve elde edilen bu verilerin değerlendirilmesi konularında 
sağlıklı bir modelin bulunmadığı da düşünülmüştür. 

ERGİN, Ç., İLKİT, M., HİLMİOĞLU, S., KALELİ, İ., GÜLBABA, A.G., DEMİRCİ, 
M., and KAYA, S., 2004: The First Isolation of Criptococcus neoformans from Eucalyptus  
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Trees in South Eagean and Mediterranean Regions of Anatolia in Turkey Despite Taurus  
Mountains Alkalinity. Mycopathologia 158:43–47, Kluwer acadamia publishers.

Eucalypt trees are widespread in subtropical parts of Turkey. In this study, the presence of 
Cryptococcus neoformans from eucalypt trees in South Aegean and Mediterranean Regions of 
Anatolia,  Turkey,  was  screened  between  Marc  1998  and  september  2001.  One  strain  of 
Cryptococcus  neoformans  var.  grubii was  isolated  from 841  eucalypt  samples  including 
debris and flowers by culture on Guitzotia abyssinica agar. The enviromental niche of isolate 
was  Eucalyptus camaldulensis  Dehn in the Gokova Region. İsolated strain is encapsuleted, 
weak pathogen. İn this study, the presence of Cryptococcus neoformans var. grubii has been 
shown in the eucalyptus flora of Turkey.  

YILMAZ,  E.,  2005:  Göçebe  Hayvancılığa  Dayalı  Yaylacılık  ve  Keçi  Yetiştiriciliği  
(Nomadic Stock-Breeding on the Uplands and Goat Breeding). Uluslararası Sempozyum: 
Orman-Keçi-Erozyon ve Turizm, 12-13 Nisan 2005, Adana Büyükşehir Belediyesi,  Orman 
Mühendisleri  Odası,  Adana  Orman  Bölge  Müdürlüğü  ve  Adana  Kent  Konseyi 
Organizasyonu, Adana.

Göçebe  hayvancılığa  dayalı  yaylacılık,  iklim  değişimi  sonucundaki  bitki  örtüsü 
değişikliklerine bağlı olarak oluşmaktadır. Doğu Akdeniz Bölgesinde dikey yönde bir göçebe 
hayvancılık  şekli  görülmektedir.  Bu  üretim  sisteminde  kırsal  kesim  insanları  hayvan 
sürüleriyle  birlikte  sıcak  yaz  döneminde  yaylaya  çıkmakta  ve  sonbaharda  ise  havaların 
soğumasıyla birlikte kışlaklarına geri dönmektedirler. Ülkemizde bu tür mevsime bağlı yer 
değiştirme hareketleri çok azalmış olmakla birlikte halen yürütüldüğü yerler bulunmaktadır. 
Bu üretim sisteminin rasyonel ve planlı tedbirlerle ormanla olan çelişkilerini en aza indirmek 
ve  devamını  sağlamak  gereklidir.  Bunun  sosyal,  ekonomik  ve  kültürel  birçok  nedenleri 
bulunmaktadır.  Bu  bildiride,  ilk  önce  göçebe  hayvancılığa  dayalı  yaylacılığın  genel 
tarihçesine değinilmiş ve konu ile ilgili  tanımlar  ve sınıflandırmalar üzerinde durulmuştur. 
Ardından bu üretim sisteminin ormanla ilişkileri ve ormanlarda oluşabilecek otlatma zararları 
izah edilmiştir.  Daha sonra göçebe hayvancılığa dayalı  yaylacılık ve bunun ana öğesi olan 
keçi  yetiştiriciliği  değişik  açılardan  ele  alınmaya  çalışılmıştır.  Son  bölümde  ise  göçebe 
hayvancılığa dayalı yaylacılık faaliyetlerinin, üzerinde ağaç serveti taşıyan alanlara yönelik 
zararlarını önlemek için alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği tartışılmıştır.

YILMAZ,  E.,  OK,  K.  ve  OKAN,  T.,  2005:  Ekoturizm  Planlamasında  Katılımcı  
Yaklaşımla  Etkinlik  Seçimi:  Cehennemdere  Vadisi  Örneği  (Activity  Selection  by  
Participatory  Approach  in  Ecotourism  Planning:  The  Case  of  Cehennemdere  Valley). 
S.D.Ü.  Orman  Fakültesi,  Korunan  Doğal  Alanlar  Sempozyumu,  8-10  Eylül  2005,  Sözlü 
Bildiriler Kitabı, Sayfa: 465-473, Isparta.

Başarılı bir turizm her düzeyde planlamayı gerektirmektedir. Dünyanın pek çok yerinde ve 
pek  çok  turizm  alanında  elde  edilen  deneyimler,  önemli  sorunlar  yaşamadan  turizmden 
faydalanabilmek ve turist piyasalarını sürekli tatmin edebilmek için, uzun dönemleri dikkate 
alan,  planlanmış  yaklaşımların  gerekli  olduğunu  göstermektedir.  Ekoturizme  en  uygun 
bölgeler, genellikle kırılgan ekosistem özellikleri gösteren, özgün kültürel çekicilikler içeren 
yerlerdir.  Kalıcı zararlar görebilecek bu mekanlardaki ekoturizmin planlama mantığı, diğer 
turizm  etkinliklerinin  planlanmasına  göre  daha  da  önem  kazanmaktadır.  Diğer  yandan 
ekoturizm planlaması sırasında alınan yanlış kararlar, ekoturizm ile ilgili grupların taleplerinin 
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çatışmasına da neden olmaktadır.  Bu nedenle karar alternatiflerinin, yerel  halkın sosyal ve 
ekonomik  yaşamlarına  etkileri,  planlama  aşamasında  dikkate  alınmalı  ve  ilgi  gruplarına 
gösterilmelidir. Bu noktada ilgi grupları kimlerdir ve hangi aşamalara, ne şekilde katılmalıdır 
sorularının  yanıtlarının  verilmesi  gerekmektedir.  Bu  araştırmanın  amacı  ekoturizm 
planlamasında dikkate alınması gereken karar vericiler, kamu, ilgili çıkar ve baskı grupları ve 
uzmanlardan  (bilim  adamları,  araştırmacılar)  oluşan  farklı  ilgi  gruplarının  katılımını 
sağlayarak,  ekolojik,  ekonomik,  sosyal  ve  kültürel  açıdan  en  uygun  ekoturizm etkinliğini 
seçmektir.  Bir  başka  ifadeyle,  seçilen  bir  havzada  katılımcı  ve  çok  ölçütlü  bir  anlayışla 
ekoturizm  karar  verme  örneğini  gerçekleştirmektir.  Araştırma  alanı,  Türkiye’nin  Akdeniz 
bölgesinde  yer  alan  İçel  ilinin  Tarsus  ve  Çamlıyayla  ilçeleri  sınırları  içerisindeki 
Cehennemdere havzasının batı  bölümüdür. Araştırma alanında Sebil beldesi ile Kisecik ve 
Körmenlik köyleri bulunmaktadır.

YILMAZ, E., 2005: Orman Kaynaklarının İşlevsel Haritalaması Modeli: Korunan Alanda 
Örnek Bir Uygulama Çalışması (Forest  Resources Functional  Mapping Model:  A Case 
Study  of  the  Protected  Area). S.D.Ü.  Orman  Fakültesi,  Korunan  Doğal  Alanlar 
Sempozyumu, 8-10 Eylül 2005, Sözlü Bildiriler Kitabı, Sayfa: 319-327, Isparta.

Orman ekosistemleri topluma çok çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte talep edilen 
ürün ve  hizmetler,  toplumdan topluma ve zaman içerisinde  değişmektedir.  Nitekim yakın 
zamanlara kadar ormancılık, asıl olarak odun hammaddesi üretimine odaklanmıştır. Çağdaş 
sürdürülebilirlik  anlayışı  ise  sadece  geleneksel  odun  hammaddesi  üretiminin  sürekliliğini 
sağlamak değil, bunun yanında ormanlar tarafından üretilen ve toplam tarafından talep edilen 
diğer  birçok  ürün  ve  hizmetin  sürekliliğini  de  kapsamaktadır.  Böylece  orman  kaynakları 
yönetimi  sadece  odun  hammaddesi  üretiminin  sürekliliğini  sağlama  ilkesinden  orman 
ekosistemlerinin  sürdürülebilir  yönetimi  ilkesine  doğru  bir  gelişim  içerisindedir.  Artık 
ormanların  çok  çeşitli  ürün  ve  hizmet  ürettiği  gerçeği  geniş  şekilde  kabul  görmeye 
başlamıştır.  Bu nedenle  artık  orman  kaynakları  planlamasının  odun hammaddesi  yanında, 
diğer  ürün  ve  hizmetleri  de  kapsamasının  zamanı  gelmiştir.  Böylece  günümüzde  orman 
kaynakları  yönetiminden  sorumlu  olan  karar  vericiler,  arazilerin  farklı  orman  işlevlerine 
tahsisine  yönelik  mekansal  planlama problemleri  ile  yüz  yüzedir.  Bu kapsamda toplumun 
ihtiyaçları için hangi işlevlerin daha önemli olduğu, bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için her 
bir  işleve  arazinin  nerelerinde  ve  ne  kadar  alan  düzeyi  tahsis  edilmesi  gerektiği,  hangi 
işlevlerin hangi koşullar altında bir araya getirilebileceği ve hangi işlevlerin farklı alanlarda 
tahsise  ihtiyaç  gösterdiği  konularının  ele  alınması  ve  cevaplanması  gerekmektedir.  Bu 
çalışmada araştırma alanındaki orman arazilerinin kızılçam odun hammaddesi üretim ormanı, 
karaçam odun hammaddesi üretim ormanı, toprak ve su koruma ormanı, av koruma ve üretim 
alanları, kızılçam gen koruma ormanı, ardıç gen koruma ormanı, kızılçam tohum meşceresi ve 
gen koruma ve yönetim alanları (GEKYA) gibi farklı işlevlere tahsisi konusu araştırılmıştır. 
Sonuçta  elde  edilen  orman kaynaklarının  işlevsel  bölümleme haritasında,  hem arazide  ne 
kadar  alan  düzeylerinin  farklı  orman  işlevlerine  tahsis  edileceği  ve  hem de  bu  işlevlerin 
arazinin nerelerinde  bulunması  gerektiği  ortaya konmuştur.  Bu haritalar  orman kaynakları 
planlayıcıları  ve  karar  vericileri  için  farklı  orman işlevlerine yönelik  toplumun ihtiyaç  ve 
beklentilerini  dengeleme  yönünde  bir  araç  olarak  hizmet  edecektir.  Ayrıca  yine  bu 
haritalardan elde edilecek bilgi ve sonuçlar, bundan sonra gerçekleştirilecek işlev bazındaki 
orman  kaynaklarının  taktik  ve  işlemsel  anlamdaki  ayrıntılı  planlamaları  için  temel  altlık 
durumunda olacaktır.
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GERAY,  U.  ve  YILMAZ,  E.,  2005:  Analitik  Hiyerarşi  Süreci  Tekniği  Kullanılarak 
Katılımcı Karar Verme: Bir Korunan Alan Uygulaması (Participatory Natural Resource  
Planning Using Analytic Hierarchy Process: An Application to the Protected Area). S.D.Ü. 
Orman Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu,  8-10 Eylül  2005, Sözlü Bildiriler 
Kitabı, Sayfa: 33-41, Isparta.

Toplumdaki  eğitim düzeyi  artışı  ve iletişim imkanlarının  iyileşmesi,  insanların  kendilerini 
ilgilendiren  kararlarda  söz  sahibi  olma  isteğini  arttırmaktadır.  Bu  durum  karar  verme 
faaliyetlerinde  topluma  daha  aktif  roller  verilmesini  ve  katılımcı  yaklaşımların 
benimsenmesini  ve  uygulanmasını  gündeme  getirmektedir.  Öte  yandan  orman  kaynakları 
yönetiminden etkilenen çok sayıda ve farklı görüşe sahip kamu (yerel yöneticiler) ve çıkar-
baskı  grubu  bulunmaktadır.  Bu  gruplar  farklı  ve  çoğunlukla  birbiriyle  çatışan  amaçlara 
(çıkarlara)  sahip  ve  orman  kaynakları  konusunda  farklı  görüş  ve  değerlendirmeler 
taşımaktadır. Sağlıklı ve geniş kabul gören orman kaynakları yönetim kararları alabilmek için, 
bu kararlardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecek tüm ilgili grupların tercih, ihtiyaç ve 
beklentileri  dikkate  alınmalıdır.  Bu  nedenle  katılımcı  orman  kaynakları  yönetimi,  doğası 
gereği karmaşık ve güç bir görev olarak dikkat çekmektedir. Katılımcı yaklaşımlarda, tüm 
ilgili grupların orman kaynakları yönetimi konusunda fikirlerini ifade etme imkanı verilmekte 
ve  bu  gruplar  karar  vermeyi  etkilemektedir.  Böylece  katılımcıların  alınan  kararlara  sahip 
çıkması ve uygulamaları desteklemeleri sağlanmaktadır. Bu araştırmada birden fazla sayıda 
alternatif arazi tahsis şekli arasından tercihe dayalı bir seçim işlemi gerçekleştirilmiştir.  Bu 
amaçla  bu  alternatif  arazi  tahsis  şekilleri  sayısal  puan  esasına  göre  sıraya  konularak 
önceliklendirilmiştir.  Alternatif  önceliklerinin belirlenmesi  işleminde çok boyutlu yaklaşım 
kullanılmış ve sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik olmak üzere birden fazla sayıda 
seçim kriteri  kullanılması  gerekli  ve  faydalı  görülmüştür.  Öte  yandan  katılımcı  yaklaşımı 
sağlama yönünde karar vericiler (orman idaresi yöneticileri),  kamu, çıkar-baskı grupları ve 
sektör  uzmanlarının  tercih,  ihtiyaç  ve  beklentileri  dikkate  alınarak  alternatif  arazi  tahsis 
şekilleri karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. Böylece bu araştırmada alternatif arazi tahsis 
şekilleri katılımcı bir yaklaşımla sosyal,  ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine 
göre çok kriterli olarak değerlendirilmiş ve en uygun olan alternatif seçilmiştir.

YILMAZ,  E.,  2005:  Çok Kriterli  ve  Çok  Amaçlı  Çözümlemelere  Dayalı  Arazi  Tahsisi  
Kararları: Cehennemdere Vadisi Korunan Alanı Örneği (Multi-criteria and Multi-objective 
Analysis for Land Allocation Decisions: A Case Study of Cehennemdere Valley Protected  
Area). S.D.Ü.  Orman  Fakültesi,  Korunan  Doğal  Alanlar  Sempozyumu,  8-10  Eylül  2005, 
Poster Bildiriler Kitabı, Sayfa: 127-129, Isparta.

Ülkemizde olduğu gibi, dünyanın geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerinde bulunan doğal 
kaynaklar;  yanlış  ve plansız arazi  kullanımı,  yüksek  nüfus artışı,  duyarlı  ekosistemlerdeki 
toprak  erozyonu,  kıt  kaynaklara  yönelik  çok  yönlü  talepler,  fakir  kırsal  nüfus,  kurumsal 
desteklerin yetersizliği  veya olmayışı  vb.  nedenler ile  baskı  altında bulunmaktadır.  Bu tür 
olumsuzlukların  önüne  geçilebilmesi  için,  orman,  tarım  ve  mera  arazilerinin  en  uygun 
mekansal  tahsisini  gerçekleştiren  planların  yapılması  ve  bu  planlara  göre  yönetilmesinin 
sağlanması önemli bir konudur. Ancak bu şekilde, arazi kaynakları etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılacak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanmış olacaktır. Bu araştırmada, arazi kullanım 
planlamasına  yönelik  bir  karar  verme  modeli  geliştirilmiştir.  Bu  doğrultuda  araştırma 
alanındaki orman, tarım ve mera sektörleri birlikte değerlendirmeye alınmıştır. İlk olarak her 
bir arazi kullanım şekli için çok kriterli arazi uygunluk değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. 
Bu amaçla öncelikle arazi uygunluk kriterleri ve alt kriterleri belirlenmiştir. Sonrasında her bir 
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arazi  uygunluk  kritere  yönelik  ağırlık  değerleri  saptanmıştır.  Kriter  ağırlıklarının  ortaya 
konmasında  Analitik  Hiyerarşi  Süreci  (AHS)  tekniğinden  faydalanılmıştır.  Böylece  AHS 
tekniği yardımı ile farklı  sektörlere mensup uzmanların hükümleri  ortaya konmuş ve arazi 
uygunluk kriterlerinin ağırlıkları  bu uzman hükümlerine dayalı  olarak belirlenmiştir.  Arazi 
uygunluk  kriterleri  kombine  edilirken,  çok  kriterli  arazi  uygunluk  değerlendirmesi 
tekniklerinden  birisi  olan  Doğrusal  Kombinasyon  tekniği  kullanılmıştır.  Daha  sonra  çok 
amaçlı (sektörlü) arazi tahsisine yönelik değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.  Son aşamada 
ise  amaçlanan  arazi  tahsisi  düzeyini  elde  etmek için  ayarlama ve  düzeltmeler  yapılmıştır. 
Amaçlanan  arazi  tahsisi  düzeylerine  yönelik  veriler,  bir  başka  araştırmanın  sonuçlarından 
alınmıştır. Böylece nihai arazi tahsisi kararlarına ulaşılmıştır.

YILMAZ,  E.,  2005:  Katılımcı  Yaklaşımla  Orman  İşlevlerinin  Önceliklendirilmesi  ve  
Seçilmesi: Korunan Bir Doğal Alanda Uygulama (Priority Ranking and Selection of Forest  
Functions by Participatory Approach: An Application to A Protected Area). S.D.Ü. Orman 
Fakültesi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu,  8-10 Eylül 2005, Poster Bildiriler Kitabı, 
Sayfa: 123-125, Isparta.

Bu  bildiri  orman  kaynaklarının  işlevsel  haritalaması  kapsamında,  aynı  alana  birden  fazla 
sayıda  orman  işlevinin  rastladığı  durumlarda  çözülmesi  gereken  işlevlerin  öncelik 
sıralamasının, yani hangi işlevin asıl işlev hangilerinin yan işlev ve/veya işlevler olduğunun, 
belirlenmesi problemini ele almaktadır. Bu doğrultuda orman işlevlerinin öncelik değerlerinin 
belirlenmesi  ve  seçilmesinde orman kaynakları  yöneticileri,  ormancılık  sektörü  uzmanları, 
kamu ve çıkar-baskı gruplarının tercih, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak katılımcı bir 
yaklaşım sergilenmiştir. Bu amaçla çok kriterli karar verme tekniklerinden birisi olan Analitik 
Hiyerarşi  Süreci  (AHS)  tekniği  kapsamındaki  ikili  karşılaştırmalar  işleminden 
faydalanılmıştır. Bu yaklaşım korunan bir doğal alan olan Mersin-Cehennemdere vadisindeki 
orman  kaynaklarının  işlevsel  haritalaması  ve  planlaması  kapsamındaki  bir  uygulama 
çalışmasıyla örneklendirilmiştir. Bu bölge Güney Anadolu’da Orta Torosların doğu kesiminde 
yer  alan  ve  güneybatı-kuzeydoğu  doğrultusunda  uzanan,  uzunluğu  yaklaşık  150  km  ve 
genişliği yer yer 40-50 km’yi bulan Bolkar dağları masifi içerisinde yer almaktadır. Toplam 
araştırma alanı 42 670 ha’dır. Çalışma sonucunda, orman kaynaklarının işlevsel haritalaması 
aşamasında  aynı  alana  birden  fazla  sayıda  orman  işlevinin  tahsisi  söz  konusu  olduğu 
durumda,  araştırma  alanı  için,  en  önemli  orman  işlevi  olarak  muhafaza  ormanı  işlevi 
alınmıştır. Bunu gen koruma ve yönetim alanları, gen koruma ormanları, tohum meşcereleri 
ve av koruma ve üretme alanları işlevleri takip etmiştir.

TÜRKER,  A.  ve  YILMAZ,  E.,  2005:  Bir  Arazi  Kullanım  Planlaması  Modeli  ve  
Cehennemdere Vadisi Korunan Alanında Uygulanması (A Land Use Planning Model: An 
Application to Cehennemdere Valley  Protected Area). S.D.Ü. Orman Fakültesi,  Korunan 
Doğal  Alanlar  Sempozyumu,  8-10  Eylül  2005,  Poster  Bildiriler  Kitabı,  Sayfa:  157-159, 
Isparta.

Orman, tarım ve mera sektörleri aynı arazi kaynağının kullanımı için rekabet halindedir. Yani 
bu sektörlerden elde edilen ürün ve hizmetler, aynı arazi üzerinden elde edilebilir. Bu nedenle 
gerçek dünyayı daha iyi yansıtabilmesi için orman, tarım ve mera sektörlerini çok sektörlü bir 
planlama  modelinde  bir  araya  getirilmesi  gereklidir.  Bu  araştırmada  sosyal  durum (odun 
hammaddesi  ve tarımsal  ürünlere yönelik  talepler ile  hayvan otlatmacılığına  yönelik mera 
alanı talepleri), çevresel faktörler (toprak erozyonu, yaban hayatı, habitat kalitesi), ekonomik 
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durum (maliyet) ve biyofiziksel koşullar (arazi ve su kaynakları) dikkate alınarak planlama 
alanındaki orman, tarım ve mera sektörleri ile bunlara ait alt sektörlerin (odun hammaddesi 
üretim ormanı, muhafaza ormanı ve mera ile buğday, üzüm, şeftali ve domates ürünlerine ait 
tarımsal üretim alanları) her birisine ne kadar alan tahsis edilmesi gerektiğini ortaya koyacak 
bir  planlama  modeli  geliştirilmesi  amaçlanmıştır.  Bu  çalışmada  araştırma  olarak  Mersin-
Cehennemdere Korunan Alanı seçilmiştir. Toplam araştırma alanı 42 670 ha’dır. Araştırma 
bölgesi  orman,  tarım  ve  mera  arazi  kullanım  şekillerine  sahiptir.  Bu  araştırmada  arazi 
kullanımlarına ait tahsis düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, yöneylem araştırmasına 
ait  optimizasyon (matematiksel  programlama) teknikleri kapsamındaki  Amaç Programlama 
tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda; alternatif arazi tahsis düzeylerinin belirlenmesine 
yönelik olarak kullanılmış olan Amaç Programlama tekniğinin, birden fazla sayıda amacın 
söz konusu olduğu problemleri çözme ve böylece gerçek hayattaki karar verme problemlerini 
daha gerçekçi şekilde ele alma imkanı verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gelecekte daha 
sürdürülebilir olan geçim kaynaklarına ulaşabilmek için arazi tahsisi ve kullanımına yönelik 
çok  boyutlu,  çok  sektörlü,  çok  disiplinli  ve  çok  amaçlı  bir  yaklaşımla  hazırlanmış  olan 
planlara  ihtiyaç  bulunmaktadır.  Bu  planların  biyofiziksel,  sosyal,  ekonomik,  kültürel  ve 
çevresel  sistemler  ile  ilgili  geçerli  ve  sağlıklı  verilere  dayandırılması  gerekmektedir.  Zira 
planlama sonucunda elde edilen arazi tahsis düzeyleri çözümlerinin güvenilirliği, planlamada 
kullanılan amaçlara yönelik hedef düzeyleri değerleri ile veri değişkenler ve diğer katsayılara 
yönelik değerlerin doğruluğuna bağlı olacaktır.

YILMAZ, E., 2005:  Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesi Nasıl Yapılabilir? (How 
to Carried out Multi-Objective Forest Resources Planning?). TMMOB Orman Mühendisleri 
Odası,  Türk  Ormancılığında  Uluslararası  Süreçte  Acil  Eyleme  Dönüştürülmesi  Gereken 
Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, 22-24 Aralık 2005, Antalya.

Arazi  ve  orman  kaynakları  yönetiminden  sorumlu  olan  karar  vericiler,  arazilerin  farklı 
işlevlere (sektörlere ve alt sektörlere) tahsisine yönelik mekansal planlama problemleri ile yüz 
yüzedir. Bu kapsamda bu çalışmada, toplumun ihtiyaçları için hangi işlevlerin daha önemli 
olduğu, bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için her bir işleve arazinin nerelerinde ve ne kadar 
alan  düzeyi  tahsis  edilmesi  gerektiği,  hangi  işlevlerin  hangi  koşullar  altında  bir  araya 
getirilebileceği  ve  hangi  işlevlerin  farklı  alanlarda  tahsise  ihtiyaç  gösterdiği  konuları  ele 
alınmıştır. Bu amaçla öncelikle, ulusal ormancılık politika ve stratejilerimiz ile uluslararası 
süreçler  ışığında,  arazi  ve  orman  kaynakları  planlamasına  yönelik  ilkeler  belirlenmiş  ve 
planlama aşamaları ortaya konmuştur. Ardından yaklaşımın uygulanabilirliğini sınamak için, 
gerçek  hayattaki  bir  planlama  problemi  üzerinde  örnek  bir  uygulama  çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda arazi ve orman kaynakları planlamasında karşılaşılabilecek 
durumları uygun bir şekilde temsil edebilen ve birbiri ile ilişki halinde olan farklı karar verme 
modelleri  geliştirilmiştir.  Bu  modeller,  çok  kriterli  ve  çok  amaçlı  teknikler  ile  sayısal 
optimizasyon teknikleri ve bilgisayar olanaklarından faydalanılarak çözümlenmiştir. Böylece 
arazi ve orman kaynaklarına yönelik karmaşık karar verme problemlerinin çözülmesinde, belli 
amaçlarla  farklı  yöneylem  araştırma  tekniklerinin  ardı  ardına  ve  birbirlerini  bütünleyecek 
şekilde kullanıldığı bir metodoloji benimsenmiştir. 

YILMAZ, E., 2006: Orman Kaynakları Planlaması ve Yönetiminde Katılımcı Yaklaşımlar  
(Participatory Approaches in Forest Resources Planning and Management). Ormancılıkta 
Sosyo-Ekonomik  Sorunlar  Kongresi  (26-28  Mayıs  2006,  Ilgaz/Çankırı)  Bildiriler  Kitabı, 
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Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi 
Anabilim Dalı, Sayfa: 196-200, Çankırı.

Geleneksel  orman  kaynakları  planlama  ve  yönetim  faaliyetlerindeki  mevcut  uygulamanın 
aksine, bu faaliyetlerde, çatışma yönetimi ile kamu ve çıkar-baskı gruplarıyla görüş birliğine 
ulaşarak ortak karar verme konuları, artık ön planda olmalıdır. Bunun için katılımcı orman 
kaynakları  planlamasına  geçilmelidir.  Bu  yaklaşım;  karar  verme  sürecindeki  problem 
tanımlaması,  hedef  ve  önceliklerin  belirlemesi,  alternatif  yönetim  stratejilerinin 
değerlendirilmesi ve en uygun alternatifin seçilmesi aşamalarına karar vericiler yanında kamu, 
çıkar-baskı grupları ve sektör uzmanlarının da katılımına imkan veren bir mekanizma olarak 
düşünülmelidir. Orman kaynakları planlamasının katılımcı bir yaklaşımla ele alınması her ne 
kadar planlamayı  güçleştirecek,  maliyetini  arttıracak ve çalışma süresini  uzatacak olsa da, 
kamu  ve  çıkar-baskı  gruplarının  kendi  yaşamlarını  etkileyecek  kararlara  katılımının 
sağlanması  ve  planlama  sürecinde  farklı  ve  çatışan  değerlerin  dikkate  alınması  bir 
zorunluluktur. Zira katılımcı planlama ile kamu ve çıkar-baskı gruplarının orman kaynakları 
kullanımına  yönelik  tercih,  ihtiyaç  ve beklentileri  konularında bilgiler  sağlanmaktadır.  Bu 
bilgi ve bakış açılarından faydalanmak suretiyle daha iyi çözümlere ulaşma şansı artmaktadır. 
Böylece kamu ve çıkar-baskı gruplarının tercih, ihtiyaç ve beklentileri karşılanmak suretiyle, 
uygulamaların  iyileştirilmesi  olanaklı  hale gelmektedir.  Yine katılımcı  planlama,  alternatif 
yönetim stratejileri ve bunların sonuçları ve potansiyel faydaları konusunda kamu ve çıkar-
baskı  gruplarının  bilgilendirilmesi  yönünde  bir  araç  olarak  işlev  görmektedir.  Bu  durum 
orman kaynakları  planlamasını ve yönetimini daha saydam bir hale getirmektedir.  Böylece 
kurumlar  ile  katılımcılar  arasında  iki  yönlü  iletişim  sağlanarak  yanlış  anlaşılmaların  ve 
iletişim problemlerinin üstesinden gelinmektedir.  Bu şekilde katılımcı  planlama vasıtasıyla 
kamu ve  çıkar-baskı  gruplarının  planlama  ve uygulamaları  daha  iyi  desteklemeleri  imkan 
dahiline  girmektedir.  Sonuçta  daha  geniş  kabul  gören  ve  uygulanabilir  planlara 
ulaşılmaktadır.  Öte  yandan  katılımcı  planlama  ile  orman  kaynaklarının  etkin  ve  adil  bir 
şekilde  yönetilmesine  yönelik  bir  ön  koşul  yerine  getirilmiş  olmaktadır.  Ayrıca  katılımcı 
planlamada  kamu ve  çıkar-baskı  grupları  daha  aktif  bir  hale  gelmektedir.  Bunun yanında 
katılımcı  planlama, kamu ve çıkar-baskı grupları  ile daha iyi ilişkiler  kurmaya ve böylece 
uzun  dönemli  işbirliğine  dayalı  çabalara  katkı  sağlamaktadır.  Tüm  bu  faydalardan  ötürü 
katılımcı  yaklaşımların  orman kaynakları  planlama sürecinin  her  aşamasında bir  planlama 
felsefesi  olarak  benimsenmesi  gereklidir.  Bu  doğrultuda  kamu  ve  çıkar-baskı  gruplarının 
planlama sürecine doğrudan katılımları sağlanmalı ve bunların tercih, ihtiyaç ve beklentileri 
planlamaya yansıtılmalıdır. Bu bildiride ilk olarak genel anlamda katılım kavramı ele alınmış, 
katılımın  farklı  yorumlarına  ve  boyutlarına  değinilmiş  ve  planlama  ile  katılım  arasındaki 
ilişkiler  incelenmiştir.  Ardından  çıkar  ve  baskı  gruplarına  ait  tanım  ve  incelemelerde 
bulunulmuştur. Sonrasında ise orman kaynakları yönetiminde katılımcı planlamanın önemi ve 
gerekliliği konuları tartışılmıştır.

YILMAZ,  E.,  2006:  Ormancılıkta  Çok  Amaçlı  Faydalanmadan  Ekosistem  Yönetimine  
Geçiş  (Passing  to  Ecosystem  Management  from  Multiple  Use  Forestry). Ormancılıkta 
Sosyo-Ekonomik  Sorunlar  Kongresi  (26-28  Mayıs  2006,  Ilgaz/Çankırı)  Bildiriler  Kitabı, 
Editör: Dr. Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi 
Anabilim Dalı, Sayfa: 100-107, Çankırı.

Orman  kullanımları  ve  değerleri,  zaman  içerisinde  ve  toplumlara  göre  değişiklik 
göstermektedir. Nitekim batı toplumlarında sanayi çağında odun hammaddesi üretimi, orman 
kaynaklarının  baskın  kullanımı  olmuştur.  Oysa  sanayileşmenin  ilk  dönemlerindeki  tarım 
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toplumu otlatma,  ormandan tarla  açma, avcılık ve çit,  yapı,  yakacak odun vb.  çok sayıda 
ormana  dayalı  ürün  ve  hizmete  bağlı  şekilde  yaşamıştır.  Sanayileşme  ilerledikçe  tarım 
toplumlarındaki  orman  kaynaklarının  çok  amaçlı  kullanımının  yerini,  asıl  olarak  odun 
hammaddesi üretimine odaklanan sanayie dayalı ormancılık almıştır. Ormanlık alanda otlatma 
ve  tarla  açmaların  uygulandığı  tarım  toplumlarında,  tarım  arazileri  ile  orman  arazileri 
arasındaki  ayırım  belirsizdi.  Buna  karşın  tarımsal  üretim  süreci  geliştikçe  ve  ormanlara 
yönelik farklı koruyucu önlemler uygulandıkça, tarım ve orman arazileri arasındaki ayırım 
daha belirgin olmuştur. Sonuçta ormanlara bakış açısı ve kullanımda, tükenmez çok amaçlı 
ortak kullanımdaki kaynaktan orman kaynakları yönetimine doğru bir geçiş yaşanmıştır. Bu 
dönüşümün hızı;  nüfus yoğunluğu, teknolojik gelişme, sosyo-ekonomik faktörler (mülkiyet 
hakları gibi) ve politik sistem gibi faktörlere bağlı olarak bölge ve ülkeler arasında farklılık 
göstermiştir.  Bu  doğrultuda  orman  kaynaklarının  yönetimine  yönelik  stratejilerin  gelişim 
süreci  incelendiğinde,  orman  kaynakları  yönetim  sisteminin  sırasıyla  Muhafaza,  Sürekli 
Hasıla, Çok Amaçlı Faydalanma ve sonuçta Ekosistem Yönetimi şeklinde bir gelişim süreci 
izlediği anlaşılmaktadır. Bunlardan Muhafazaya dayalı yönetimde, doğal veya insan kaynaklı 
zararlılara  karşı  ormanları  korumak amaçlanmaktadır.  Bu yaklaşımda ormanlar  bir  yandan 
mevcut  haliyle  korunmak  istenmekte  iken,  diğer  yandan  düzensiz  faydalanmaya  konu 
olmaktadır. Öte yandan Sürekli Hasılayı esas alan yönetimde, bir ormanın belli bir yönetim 
yoğunluğunda sürekli olarak hasıla üretebilmesi esastır. Bu yönetim şeklinde, artım ile üretim 
arasında  bir  dengeye  ulaşacak  ve  sürekli  üretimi  sağlayacak  şekilde  bir  planlama 
yapılmaktadır. Buna karşın Çok Amaçlı Faydalanma odaklı yönetimde ise, iki veya daha fazla 
yönetim amacını yerine getiren bir ormancılık uygulaması söz konusudur. Bu yönetimde odun 
hammaddesi, otlatma (mera), su (havza), yaban hayatı, balıkçılık, açık hava rekreasyonu vb. 
kullanımlar  tek  bir  alanda  entegre  edilebildiği  gibi,  birbirinden  ayrı  alanlarda  da  ele 
alınabilmektedir. Orman kaynakları yönetim stratejilerinin gelişim sürecinde en son noktada 
Ekosistem Yönetimi yaklaşımı bulunmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak orman kaynaklarından 
Çok Amaçlı Faydalanma kavramı ile bu kavramın gelişimi, farklı anlamları ve ülkemizdeki 
mevcut  durumu  ortaya  konmuştur.  Daha  sonra  Ekosistem Yönetimi  kavramı  ve  gelişimi 
irdelenmiştir. Ardından Ekosistem Yönetimi kavramının Çok Amaçlı Faydalanma kavramı ile 
karşılaştırılması yapılmıştır. Son bölümde ise bu kavramların ülkemiz ormancılığındaki yeri 
ve önemi tartışılmıştır.

GERAY,  U.  ve  YILMAZ,  E.,  2006:  Orman Kaynaklarına  İlişkin  İşlev  Önceliklerinin 
Belirlenmesi  (Determining Function Priorities of Forest Resources). Ormancılıkta Sosyo-
Ekonomik Sorunlar Kongresi (26–28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı) Bildiriler Kitabı, Editör: Dr. 
Sezgin ÖZDEN, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim 
Dalı, Sayfa: 206–212, Çankırı.

Toplumdaki gelir ve eğitim düzeylerindeki artış, sivil hareketlerde gelişme, hızlı kentleşme, 
kentlilerin doğayla ilişkilerinin artması, orman tahribine yönelik tepkiler vb. nedenlerle son 
yıllarda ülkemizde orman kaynaklarına ilişkin bilgi ve duyarlılıkta gelişme olmuş, ormanların 
işlevlerine ilişkin önem daha iyi  anlaşılmıştır.  Öte yandan mal ithalindeki artış, ormancılık 
kuruluşlarının yaşadığı finans darboğazı, uluslararası sözleşmeler ve akademik çevrenin bazı 
işlevler üzerinde özellikle  durmasıyla  bir  kısım orman işlevi  daha çok ön plana çıkmıştır. 
Böylece geçmişten günümüze orman kaynakları yönetiminde işlevlerin öncelikleri değişmiş 
veya yeni işlevler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla işlev çeşitlerinin ve önemlerinin somut olarak 
belirlenmesi  ihtiyacı  bulunmaktadır.  Zira  bu  belirleme;  ormancılık  kuruluşlarının  finans, 
personel, donanım, yatırım,  araç,  araştırma, geliştirme ve eğitim gibi alalarda kaynaklarını 
hangi konularda yoğunlaştıracağı, nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağı ve hangi işlevlere ne 
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kadar  alan  tahsis  edileceği  gibi  temel  ormancılık  politikası  kararlarına  somut  dayanak 
oluşturacaktır.  Bu  kapsamda  “Türkiye  Ulusal  Ormancılık  Programı”  projesi  çerçevesinde 
yazılan  “Ormancılık  Kurumları  Raporu”nda,  işlev  önceliklerinin  belirlenmesi  konusunun 
önemine dikkat çekilerek örnek bir çözümleme gerçekleştirilmiş ve bu konunun bir araştırma 
projesi şeklinde ayrıntılı olarak çalışılması önerilmiştir. Sonrasında bu konu üzerinde, Orman 
Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu’nun talebi üzerine İzmir ilinde pilot bir 
çalışma  olarak,  Ege  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü  ve  Doğu  Akdeniz  Ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü tarafından ortak bir araştırma projesi halinde çalışılmaya başlanmıştır. 
Bu araştırma tamamlanmış olup yazım aşamasına geçilmiştir. Öte yandan orman kaynaklarına 
ilişkin  işlevler,  bu  kaynaklar  ile  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  ilgili  kamu,  ilgi  ve  çıkar 
grupları  nedeniyle  farklı  önceliklere  sahip  olabilecektir.  Bu  nedenle,  böyle  bir  çalışmada 
kamu,  ilgi  ve  çıkar  gruplarının  orman  kaynaklarının  kullanımına  yönelik  öncelikleri  ve 
eğilimleri belirlenerek ve bunlar çözümlemelere doğrudan dahil edilerek katılımcı bir anlayış 
benimsenmelidir.  İşlev önceliklerinin belirlenmesi  sürecine kamu, ilgi  ve çıkar gruplarının 
katılımı  konusunda  iki  sorun  ortaya  çıkmaktadır.  Bunlardan  ilki,  çok sayıdaki  bireyin  bu 
sürece nasıl dahil edileceğidir. Her bir bireyin sürece dahil edilmesi zor olacağı için, farklı 
grupların ve bunların görüşlerini yansıtan temsilcilerinin sürece dahil edilmesi daha uygundur. 
Diğer sorun ise, grupların sahip olduğu farklı talep ve beklentilerin nasıl bütünleştirileceğidir. 
Bu yönde bu yapıdaki bir araştırma projesinde, işlev önceliklerinin belirlenmesi işleminde, 
farklı kamu, ilgi ve çıkar grupları  ile bunların farklı  görüşlerinin çözümlemelere doğrudan 
dahil edilmesinde “Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Tekniği”nin kullanılması uygundur. Bu 
bildiride orman kaynaklarına ilişkin işlev önceliklerinin belirlenmesi konusunun gerekliliğine 
değinilmiştir. Bu kapsamda, Orman Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu’nun 
talebi üzerine İzmir ilinde pilot bir çalışma olarak, Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü ve 
Doğu  Akdeniz  Ormancılık  Araştırma  Müdürlüğü  tarafından  ortaklaşa  gerçekleştirilen  bir 
araştırma  projesinde  izlenen  yöntem  ve  bunun  aşamaları  açıklanmıştır.  İzmir  Pilot 
Araştırması,  araştırmanın  ülke  ölçeğinde  yaygınlaştırılması,  bütünleştirilmesi  ve  orman 
kaynakları  yönetim  politikasının  eleştirilmesi  ve  oluşturulması  yönünde  ilk  adım  olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

YILMAZ, E., 2006:  Bir Dış Kaynaklı Odun Dışı Orman Ürünleri Geliştirme Projesinin  
A’WOT  Tekniği  ile  Değerlendirilmesi. 1.Odun  Dışı  Orman  Ürünleri  Sempozyumu  (1-4 
Kasım 2006, Trabzon), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Trabzon.

Ülkemizdeki bitkisel kaynaklı odun dışı orman ürünleri kapsamında; yabanıl besin bitkileri, 
tıbbi ve aromatik bitkiler, soğanlı bitkiler, boya bitkileri ve mantarlar yanında, “bal” ürünü de 
önemli  bir  yer  tutmaktadır.  Zira  orman  kaynakları,  sahip  olduğu  endemizm,  biyolojik 
çeşitlilik ve gen kaynakları zenginliği dolayısıyla, bal üretimine yönelik olarak da önemli bir 
girdi sağlamaktadır. Böylece “arıcılık sektörü”, orman kaynağını mekan olarak kullanan bir 
çok  ekonomik  etkinlikten  birisi  durumundadır.  Orman  alanlarında  gerçekleşen  arıcılık 
etkinliği sonucunda; orman kaynakları ile oluşan istihdam ve gelir etkisiyle, kırsal kesimden 
olan  göçler  azalmakta  ve  toplum  stabilitesinin  (kararlılığının  ve  dayanıklılığının) 
sağlanmasında önemli bir katkı sağlanmaktadır. Orman alanlarındaki arıcılığın bu faydaları 
dikkate alınarak, Mersin ili Çamlıyayla ilçesindeki arıcılığın geliştirilmesi amacıyla, 2005 yılı 
Şubat  ayı  sonunda  dış  kaynaklı  bir  proje  başlatılmıştır.  “Çamlıyayla’da  Arıcılığın 
Geliştirilmesi (ARIGEL) Projesi” olarak adlandırılan bu dış kaynaklı proje, Çamlıyayla Ziraat 
Odası’nın başvurusuyla  Avrupa Birliği  (AB)-Türkiye’ye  Katılım Öncesi  Yardım Programı 
Çerçevesinde  Türkiye  İş  Kurumu’na  (İŞKUR)  Destek  Projesi  kapsamında  hibe  yardımı 
almıştır. Bu bildiride, yukarıda bahsedilen dış kaynaklı ARIGEL Projesinin başarı durumu, 
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yöneylem  araştırma  tekniklerinden  birisi  olan  “A’WOT  tekniği”  ile  değerlendirilmiştir. 
A’WOT  tekniği;  “SWOT  (üstünlükler,  zayıflıklar,  fırsatlar/olanaklar,  tehditler/tehlikeler)  
analizinden” elde edilen verileri,  karar verme yönünden iyileştirme amacıyla  kullanılan ve 
son zamanlarda geliştirilmiş olan yeni bir hibrit tekniktir. A’WOT tekniğinde; bir karar analizi 
tekniği  olan  “Analitik  Hiyerarşi  Süreci  (AHS)  tekniği”  ve  bu  teknik  kapsamındaki  ikili 
karşılaştırmalar,  SWOT  analizine  entegre  edilmektedir.  Bu  bildiride  ARIGEL  Projesinin 
başarı durumunu değerlendirmek üzere, öncelikle SWOT grupları ve her bir gruptaki SWOT 
elemanları ortaya konmuştur. Sonrasında her bir SWOT grubu içindeki SWOT elemanları ve 
SWOT grupları arasında AHS ikili karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, 
AHS  tekniği  kapsamındaki  ikili  karşılaştırmalar  ile  SWOT  analizinin  daha  gerçekçi  ve 
ayrıntılı  yorumlanabileceği  ve  karar  vericinin  SWOT  elemanlarının  ağırlıklarını  dikkate 
alabileceği ortaya çıkmıştır. Böylece SWOT analizi ve AHS tekniğinin birlikte kullanımını 
gerektiren A’WOT tekniğinin,  çok kriterli  karar  verme problemlerinin  çözülmesi yönünde 
oldukça ümit vaat ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

TÜFEKÇİ, S., 2006: Determination of Mycorrhizal Potential from Natural Cedrus libani in 
the Mediterranean Region of Turkey and Applying to Seedlings, ICOM 6, 5th International 
Conference on Mycorrhiza, 23-27, July 2006, Abstracts, Granada-Spain.

Bu  bildiride,  Doğu  Akdeniz  bölgesinde  geniş  yayılışa  sahip  olan  Cedrus  libani 
mikorizalarının  tanımlanması  ve  belirlenmesi  amaçlanmıştır.  Çalışma  için  doğal  sedir 
meşcerelerinden  mantarlar  toplanmış  ve  yüzey  sterilizasyonları  yapılmıştır.  Üç  mikorizal 
mantar türü MMN besi yeri ortamına transfer edilmiştir. Ortamlar  240  C de tutularak misel 
gelişimleri  izlenmiştir.  Saf  kültürler  elde  edildikten  sonra  bunların  yarı-sıvı  ortamda  alt 
kültürleri üretilmiştir. Deneme,  rastlantı  parselleri  deneme  desenine  göre  düzenlenmiştir. 
Denemede  üç  ayrı  yetiştirme  ortamı  kullanılmıştır.  Birinci  ortamda orman  fidanlıklarında 
sedir fidanı üretimi için kullanılan 1/3 orman toprağı + 1/3 kompost + 1/3 kum, ikinci ortam 
olarak 2/3 kompost + 1/3 siyah bazaltik tüf ve üçüncü ortam olarak da 1/3 çürütülmüş mısır 
sapı  samanı  +  2/3  beyaz  andezitik  tüf  (biriket  toprağı)   kullanılmıştır.  Ortamların  yarısı 
strelize edilmiştir.  Fidan üretimi için iki farklı  aşılama yöntemi kullanılmıştır.  İlk yöntem, 
sedir  tohumlarının  elde  edilen  misellere  bandırılmasıdır.  Diğeri  çimlendirilmiş  sedir 
fidecikleri  köklerinin  misellere  bandırılmasıdır.  Üretilen  fidanların  ikinci  yaş  sonundaki 
ölçümleri değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilen sonunda; kullanılan birinci aşılama 
yöntemi, diğerine göre daha iyi çap ve boy gelişimi sağlamıştır. Aşılamada kullanılan mantar 
türlerinin  kontrolde  (aşısız)  üretilen  fidanlara  göre  daha  iyi  büyümeyi  gerçekleştirdikleri 
belirlenmiştir. 

Aim of this study, identification and determination of natural mycorrhizas of  Cedrus libani 
that  is  widespread  forest  trees  in  Eastern  Mediterranean  Region,  determination  of  their 
potential and for cultivation and used in nursery. Mycorrhizal fruit bodies were collected from 
cedar. Surface of fruit bodies were cleaned. Three mycorrhizal fruit bodies were transferred to 
modified Melin-Norkans (MMN) media. The medium were incubated at 240  C until grown 
their mycelium. After obtaining pure cultures, their sub cultures were produced. Completely 
random block design was with the replicate. There were three replicates and three different 
growth medium (I- 1/3 forest soil+1/3 compost+1/3 sand, II- 2/3 compost+1/3 volcanic (tuff) 
stone,  III-1/3  compost+2/3  andesitic  stone)  and  three  different  species  mycorrhizal  fruit 
bodies. Half of these of mediums will be sterilized. Two inoculation methods are to be used. 
The  first  method  the  seeds  were  dipped  into  the  mycelium  and  the  other  is  germinated 
seedlings roots dip into the mycelium. Seedlings were measured at the end of the two year of 
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age. Variance analysis was done collar-diameter and height. The first inoculation method was 
better than be second in diameter and height. Inoculation of mycelium treatments was better 
than the control in diameter and height.

TÜFEKÇİ,  S.,  2006:  Doğu  Akdeniz'deki  Mikorizal  Şapkalı  Mantarlar  ve  Sedir 
Mantarının  Ticari  Önemi, Mushrooms  in  the  East  Mediterranean  Region  and 
Commercial Impotence of Cedar Fungi, 1.Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu (1-4 
Kasım 2006, Trabzon), Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Trabzon.

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz’deki Bolkar dağlarında doğal kızılçam ve sedirin partneri olan 
31 adet mikorizal şapkalı mantar türü belirlenmiştir. Bu mantar türlerinin dağılım gösterdiği 
familyalar şunlardır: Amanitacea 2, Gomphidiaceae 1, Tricholomataceae 4, Hygrophoraceae 
3, Russulaceae 10, Rhizopoganaceae 2, Boletaceae 4, Cortaniriaceae 2, Entolomataceae 1, 
Hydnaceae  1,  Theleporaceae  1,  Ramariaceae  2.  Ayrıca  mikorizal  ve  aynı  zamanda  tıbbi 
değere de sahip olan sedir mantarı (Tricholoma caligatum) türünün ekonomik ve ticari önemi 
değerlendirilmiştir.  Bölgede  bulunan  ve  ihraç  edilen  bu  türün  yöredeki  orman  köylüsüne 
ekonomik  girdisinin  artırılması  için  ormandaki  verimliliğini  artırma  stratejileri  de  ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.
         
In this study, 31 mushroom species with mycorrhizal have been determined. These species are 
partner  of  Turkish red  pine  and Taurus cedar  trees  on the natural  populations  on Bolkar 
Mountains in the East Mediterranean region. According to distribution of these fungi species 
were as follows: Amanitacea 2, Gomphidiaceae 1, Tricholomataceae 4, Hygrophoraceae 3, 
Russulaceae  10,  Rhizopoganaceae  2,  Boletaceae  4,  Cortaniriaceae  2,  Entolomataceae  1, 
Hydnaceae 1, Theleporaceae 1, Ramariaceae 2. In addition the economics and commercial 
importance of cedar fungus (Tricholoma caligatum) has been evaluated that is mycorrhizal 
and medical.  To increase strategies the productivity on the forests for increase income of 
forest peasant has been exposed.                       

c) Diğer Dergiler

GÜRSES,  M.K.,  1990:  Okaliptüs  Yetiştirme  Teknikleri. Orman  Mühendisliği  Dergisi, 
Sayı:10, Sayfa:36-40 Ankara.

Bu makale, Tarımsal Yayın ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP) Ege-Marmara dilimi 
faaliyetleri  kapsamında  18-21  Eylül  1990  tarihlerinde  Ege  Tarımsal  Araştırma  Enstitüsü 
Müdürlüğünde yapılan Bahçe Bitkileri Grubu Aylık Bilgi Alış Veriş (ABAV) toplantısında 
bildiri  olarak  sunulmuştur.  Türkiye’de  ve  dünyada  okaliptüs  yetiştiriciliği,  okaliptüs’ün 
kullanım alanları,  fidanlık  tekniği,  ağaçlandırma  tekniği,  bakım tekniği,  kesim ve  baltalık 
teknikleri hakkında bilgi verilmiştir.

GÜRSES, M.K., 1991:  Plastik ve Gerçek Ağaçlarla Çölde Ağaçlandırma. (Çeviri),Orman 
Mühendisliği Dergisi ,Sayı:5, Sayfa:43, Ankara.

Orijinal başlığı “Plastic, Real Trees Teamed on Deserd Land” olan bu yazı, WORLD WOOD 
dergisinin ekim 1990 sayısının haberler sahifesinden çevrilmiştir. Makalede plastik ağaçlarla 
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yapılacak  olan  ağaçlandırmaların  çölü  yeşile  çevireceği,  yapay  ormanların  çölü  yeteri  bir 
şekilde  serinleteceği  ve  yağmur  oluşturacağı  belirtilmektedir.  Milyonlarca  ağaçtan  oluşan 
plantasyonlar,  doğal  ağaçlara  üstünlük  sağlayabileceği  plastik  ağaçların  bakım ve  sulama 
istemeyecekleri ve köylüler tarafında yakacak odun olarak kullanamayacakları belirtilmiştir.  

GÜRSES,  M.K.,  1992:  Okaliptüs  Yetiştiriciliğinde  Sorunlar  ve  Çözümleri.  Orman 
Mühendisliği Dergisi, Sayı:1, Sayfa: 14–31, Ankara.

Bu makalede, okaliptüs ağaçlandırmalarının artışı buna paralel olarak orman fidanlıklarında 
üretimin  artması,  özel  fidanlıkların  yaygınlaşması,  rekabet  ortamının  doğması  gibi  bütün 
gelişmeler  ilk  bakışta  ormancılık  açısından  sevindirici  görünsede  bunun  yanında  bazı 
sorunlarıda getirdiği belirtilmektedir. Ağaçlandırma çalışmalarında, kalitesiz tohum kullanımı 
ve kalitesiz fidan üretimi ve dağıtımı gibi sorunlar önem arz etmekte olduğu belirtilmiştir.  

ÖZKURT, A., YURDAKUL, O., 1995:  Çukurova Bölgesinde Okaliptüs İşletmeciliğinin  
Yapısı ve Ekonomisi (The Structure and Economics of the Eucalyptus Establishments in 
the  Çukurova  Region). Ç.Ü  Ziraat  Fakültesi  Dergisi,  Cilt  No:10,  Sayı:3,  Sayfa:  59–68, 
Adana.
  
Bu  çalışma  ile  Çukurova  bölgesindeki  okaliptüs  işletmeciliğinin  yapısı  ve  ekonomisi 
incelenmiştir. Araştırma, Çukurova bölgesinde okaliptüs yetiştiriciliğine yer verilen 79 tarım 
işletmesinde yürütülmüştür.  Araştırma sonucunda okaliptüs işletmeciliğinin bölge için yeni 
bir  konu  olduğu  ve  araştırma  alanı  genelinde  karlı  bir  işletmecilik  olduğu  için  yapıldığı 
saptanmıştır.  İncelenen tarım işletmelerinde  okaliptüs yetiştiriciliği  için  ayrılan  saha oranı 
işletme genişliği büyüdükçe artmaktadır. Halen okaliptüs yetiştirilen alanlarda, önceki yıllarda 
ağırlıklı  olarak pamuk, buğday, mısır  ve soya  tarımının yapıldığı  belirlenmiştir.  Çukurova 
koşullarında  okaliptüs  yetiştiriciliğinde  koru  idare  müddeti  döneminde  Fayda/Masraf 
oranı:1.12, İç karlılık oranı: %14.31 ve baltalık idare müddeti döneminde Fayda/Masraf oranı: 
1.72, iç karlılık oranı: %27.47 olarak hesaplanmıştır.       

The purpose of this study is to determine the structure of eucalyptus establishments in the 
Çukurova region and to make economic analysis of the management. This study was made on 
79 farms which have eucalyptus plantations in the Çukurova region. Planting eucalyptus is a 
newly known subject. It is being planted in the çukırova region due to its relative profitability. 
As farm size increases the area allocated to eucalyptus is enlarging in percentage farms. This 
percentage  is  52.64  % on the  farms that  are  longer  than  200 decares.  It  was  found that 
precently  eucalyptus  producing  farms  were  previonsly  producing  cotton,  wheat  corn  and 
soybean as main crops. In the high forest rotation of Eucalyptus enterprises benefit/cost ratio 
is  1.2 %, internal  return is  14.31 %. In coppice rotation the benefit/cost  ratio is  1.72 %, 
internal rate of return is 27.47 % in Çukurova region.    

GERAY, U.,  TÜRKER, A.  ve YILMAZ, E.,  2001:  İşlevsel  (Fonksiyonel)  Planlamaya 
Farklı Bir Yaklaşım (A Different Approach to Functional Planning). Orman Mühendisliği 
Dergisi, Yıl: 38, Sayı: 3, Sayfa: 19-23, Ankara.

Bu makalede, artık orman kaynaklarının tek bir amaca bağlı olarak planlanması, yönetimi ve 
kullanılmasının yeterli  olmadığı  belirtilmektedir.  Bu nedenle bir  taraftan ulusal ormancılık 
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politikası amaçları ve toplumun orman kaynaklarına yönelik talepler, diğer taraftan da orman 
kaynağının sahip olduğu işlev çeşitleri ve bu işlevlerin üretim kapasiteleri dikkate alınarak 
belirli bir orman alanının çok amaçlı faydalanma ilkesi kapsamında değişik işlevlere ve/veya 
işlev  kombinasyonlarına  tahsisi  gerektiği  vurgulanmıştır.  Bunun  için  öncelikle  işlevsel 
bölümleme çalışmasının gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. İşlevsel bölümlemede; belli 
bir zaman periyodunda doğal kaynaklardan en yüksek sosyal, ekonomik, kültürel, ekolojik, 
çevresel ve yönetsel faydayı elde edecek şekilde söz konusu arazinin neresinin ve ne kadarlık 
parçasının  hangi  işlev  ve/veya  işlev  kombinasyonlarına  tahsis  edilmesi  gerektiği  ortaya 
konmaya çalışıldığı ifade edilmiştir.  Öte yandan böyle bir çalışmanın söz konusu alandaki 
komşu  sektörleri  de  içerecek  şekilde  ele  alınmasının,  orman  kaynaklarının  işlevsel 
planlamasını daha gerçekçi,  etkin ve verimli kılacağı vurgulanmıştır. Her bir işlev ve/veya 
işlev  kombinasyonlarına  tahsis  edilmesi  gereken  arazi  miktarlarının  belirlenmesi  ve  farklı 
arazi  kullanım alternatiflerinin  ortaya  konulabilmesi  amacıyla;  yöneylem araştırma (sistem 
analizi)  teknikleri  içerisinde  bulunan  bazı  matematiksel  programlama  tekniklerinin 
kullanılabileceği  ifade  edilmiştir.  Bu  matematiksel  programlama  teknikleri  optimizasyona 
dayalı modellerdir. Yani uygun alternatif takımları arasında en uygun alternatifin seçilmesi 
esasına  dayalıdır.  Bu  modeller;  amaçları  tanımlayan  amaç  fonksiyonları  ile  modellenen 
sistemin kısıtlamalarından oluşmaktadır. Makalede bu yönde kullanılabilecek bazı tekniklere 
değinilmiştir.  Bu tür  planlama  yaklaşımının  sonraki  adımı ise  “Adres  Tespiti”  konusunun 
çözümlenmesi olduğu belirtilmiştir.  Bu aşamada ise alan büyüklükleri  ortaya konmuş olan 
işlev ve/veya işlev kombinasyonlarının arazinin nerelerinde bulunması gerektiği  sorusunun 
cevaplandırılması  söz  konusudur.  Bu  durumu  sağlayacak  araçların  da  yine  matematiksel 
analize  dayalı  bilimsel  teknikler  olduğu  belirtilerek  açıklanmıştır.  Sonuçta  makaledeki 
yaklaşımla gerçekleştirilecek işlevsel bölümleme çalışmasında; bir yandan doğal ve fiziksel 
koşullar  dikkate alınır iken, diğer yandan sosyal,  ekonomik,  çevresel,  kültürel  ve yönetsel 
(idari) faktörler de dikkate alınmakta, katılımcı bir planlama yaklaşımı ile sorun ele alınarak 
çatışma yönetimi gerçekleştirilmekte, kişilere göre değişmeyen sonuçlara götürecek bir analiz 
şekli  ortaya  konmakta,  çağdaş  yöneylem  araştırma  (sistem  analizi)  tekniklerini  içeren 
matematiksel modele dayalı bir bilimsel metot ortaya konmakta ve çok amaçlı-çok kriterli-
çok boyutlu-çok sektörlü bir yaklaşım ile sorunun çözülmekte olduğu vurgulanmıştır.

YILMAZ, E. ve YILDIZ, O., 2005: Ekosistem Yönetimi (Ecosystem Management). Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Orman Fakültesi, Ormancılık Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1-8, 
Düzce.

Orman kaynaklarının kullanımı ve yönetimi, zamana ve toplumlara göre değişim göstermiştir. 
Ormanların yönetiminin tarihsel süreci incelendiğinde, sırasıyla  Koruma,  Sürekli Ürün,  Çok 
Amaçlı  Faydalanma ve  son  olarak  Ekosistem  Yönetimi şeklinde  bir  gelişim  izlediği 
görülmektedir.  Korumaya  dayalı  yönetimde,  doğal  veya  insan  kaynaklı  zararlılara  karşı 
ormanları  korumak amaçlanmaktadır.  Bu yaklaşımda  ormanlar  bir  yandan  mevcut  haliyle 
korunmak istenirken diğer yandan düzensiz faydalanma olmaktadır. Sürekli Ürünü esas alan 
yönetimde, ormanın belli bir yönetim yoğunluğunda sürekli olarak ürün vermesi esastır. Bu 
yönetim şeklinde, artım ile üretim arasında bir dengeye ulaşacak ve sürekli üretimi sağlayacak 
şekilde  bir  planlama  yapılmaktadır.  Ayrıca  bu  yaklaşımda  arazinin  verimliliğini 
azaltmaksızın, farklı yenilenebilir kaynaklardan yıllık veya düzenli aralıklarla yüksek düzeyde 
sürekli ürün elde etmek ve korumak da önem taşımaktadır. Çok Amaçlı Faydalanma ilkesine 
sahip olan yönetimde ise, iki veya daha fazla yönetim amacını yerine getiren bir uygulama söz 
konusudur.  Bu  yönetimde  odun  hammaddesi,  otlatma  (mera),  su  (havza),  yaban  hayatı, 
balıkçılık,  açık  hava  rekreasyonu  vb.  kullanımlar  tek  bir  alanda  entegre  edilebildiği  gibi, 
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birbirinden ayrı  alanlarda da elde edilebilir.  Orman kaynaklarının yönetiminde çok amaçlı 
faydalanmanın yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle orman kaynaklarının yönetiminde 
Ekosistem  Yönetimi  kavramı  benimsenmiştir.  Ekosistem  Yönetimi  arzu  edilen  sosyal 
faydaları sağlamak için ekolojik ve sosyal bilgilerin, seçeneklerin ve engellerin belirlenmiş 
coğrafik  bir  alanda  ve  belirli  bir  zaman  sürecinde  uygulanması  olarak  tanımlanmaktadır. 
Geleneksel  ormancılık  genelde  sürdürülebilir  ürün  konusuna  odaklanmış  iken  Ekosistem 
Yönetimi doğal kaynakların yönetimi konusunda ekolojik,  sosyolojik,  politik ve ekonomik 
düşünce ve kaygıları harmanlamaktadır.

d) Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

YILMAZ, E., 1991:  Güneydoğu Anadolu Projesi ve Ormancılık Sektörü (The Southern 
Anatolian Project and Forestry Sector). İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ormancılık Ekonomisi 
Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 79 sayfa, İstanbul.  

Bu  çalışma,  yazarın,  İstanbul  Üniversitesi  Fen  Bilimleri  Enstitüsü, Orman  Mühendisliği 
Bölümü,  Ormancılık  Ekonomisi  Anabilim  Dalında  Yüksek  Lisans  Tezi  olarak  hazırladığı 
çalışmasıdır.  Güneydoğu  Anadolu  Projesi  (GAP),  Güneydoğuyu  oluşturan  Adıyaman, 
Diyarbakır,  Gaziantep,  Mardin,  Siirt,  Şanlıurfa,  Şırnak  ve  Batman  illerini  içine  alan  ve 
ülkemizde bugüne kadar ele alınan projelerden en büyüğü olan, kapsamında sulama ve enerji 
amaçlı 13 proje olan, bölgesel kalkınmaya dönük uzun vadeli bir girişimdir. Türkiye’yi 21. 
yüzyıla götürecek bir projedir. GAP, Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar, hidroelektrik 
santralleri ve sulama tesislerinin yanı sıra tarım, ormancılık, ulaştırma, konut, sanayi, eğitim, 
sağlık ve diğer sektörlerde de yapım ve yatırımları öngören bütünsel bir projeler demetidir. 
Böylesine  büyük  bir  projede  ormancılık  hizmetleri  çok  büyük  bir  önem  taşımaktadır. 
Tamamlanmakta  olan  barajlar,  hidroelektrik  santraller  ve  sulama  şebekelerinin  ömrü, 
yöredeki  mevcut ormanlar ve ormancılık hizmetleri  ile yakından ilgilidir.  GAP bölgesi ile 
Fırat  ve  Dicle  nehirlerinin  bütün  su  toplama  havzalarında  yapılacak  tüm  endüstriyel, 
hidrolojik  ve  koruma  amaçlı  ağaçlandırmalar  ve  bunlara  ilişkin  tesisler,  bozuk  meşe 
baltalıklarının  iyileştirilmesi,  orman  içi  ve  üstü  meraların  ıslahı  ve  diğer  ormancılık 
çalışmaları GAP’ın ayrılmaz bir unsuru durumundadır.

YILMAZ, E., 2004:  Orman Kaynaklarının İşlevsel Bölümlemesine İlişkin Çözümlemeler 
(Analysis  on  Multi-Objective  Forest  Resources  Planning). İ.Ü.  Fen  Bilimleri  Enstitüsü, 
Orman  Mühendisliği  Bölümü,  Ormancılık  Ekonomisi  Programı,  Yayınlanmamış  Doktora 
Tezi, 387 sayfa+Ekler, İstanbul.

Bu  çalışma,  yazarın,  İstanbul  Üniversitesi  Fen  Bilimleri  Enstitüsü, Orman  Mühendisliği 
Bölümü,  Ormancılık  Ekonomisi  Anabilim  Dalında  Doktora  Tezi  olarak  hazırladığı 
çalışmasıdır.  Bu  araştırmada  çok  sektörlü  (ormancılık,  tarım  ve  mera),  çok  işlevli  (odun 
hammaddesi, ot, su, yaban hayatı ve tarımsal ürünler), çok ölçekli (zaman ve mekan ölçeği), 
çok disiplinli, çok boyutlu (biyofiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel boyutlar), çok 
amaçlı,  çok  kriterli  ve  çok  aktörlü  (karar  vericiler,  kamu,  çıkar-baskı  grupları  ve  sektör 
uzmanları) bir arazi kullanım planlaması ve orman kaynaklarının işlevsel planlaması modeli 
geliştirilmiştir. Böylesine karmaşık bir karar verme sürecinin üstesinden gelebilmek için, bu 
arazi  ve  orman  kaynakları  planlama  modeli  ve  sürece  birbirini  izleyen  dört  aşamaya 
ayrılmıştır. İlk aşamada, planlama alanındaki üretim sektörleri ile bunlara ait alt sektörlerin 
her birisine ne kadar alan düzeyi tahsis edilmesi gerektiğini belirleyecek bir planlama modeli 
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ortaya  konmuştur.  Bu  model  Doğrusal  Programlama  ve  Amaç  Programlama  teknikleri 
kullanılarak  çözümlenmiş  ve  alternatif  arazi  tahsis  şekilleri  elde  edilmiştir.  Araştırmanın 
ikinci  aşamasını,  bu alternatif  arazi  tahsis  şekilleri  arasından en uygun  olanının seçilmesi 
işlemi  oluşturmuştur.  Bu  aşamada  Analitik  Hiyerarşi  Süreci  (AHS)  tekniği  kullanılarak 
katılımcı  yaklaşım  ile  en  uygun  alternatif  seçilmiştir.  Üçüncü  aşamada,  Doğrusal 
Kombinasyon  tekniği  ve  AHS  tekniği  yardımı  ile  çok  kriterli  arazi  uygunluk 
değerlendirmeleri ve çok sektörlü arazi tahsisine yönelik çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın  dördüncü  ve  son  aşamasında  ise,  orman  kaynaklarının  işlevsel  haritalaması 
konusu ele alınmıştır. Bu kapsamda Harita Çözümlemeleri, Doğrusal Kombinasyon tekniği ve 
AHS  tekniği  bir  arada  kullanılarak  orman  arazisinin  farklı  orman  işlevlerine  tahsisi 
gerçekleştirilmiştir.
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