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BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
2015 YILI TEKNİK KURUL TOPLANTISI PROĞRAMI

TARİ
H SAAT ETKİNLİK

09:30-10:30

10:30-10:50 Çay ve Kahve Arası

Yeni Başlayacak Araştırm a Projelerinin Görüşülm esi

10:50-11:30 Yeni Proje 
Görüşmeleri

Proje Adı: Kızılçam (Pinus brutia Ten.)‘da Üstün Ailelerin Lambeth Tahmini ve İndeks 
Seleksiyonu Yöntemleriyle Seçimi

Proje Yürütücüsü
Alper Ahmet ÖZBEY

11:30-12:10 Yeni Proje 
Görüşmeleri

Proje Adı: İsparta Orman Bölge Müdürlüğü" ndc Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman 
Karıncalarının (Formica rufa L.) Nakil Başarılarının Tespiti ile Yuva Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü
Uğur Melih ALKAN
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12:10-13:30 Yemek Arası

13:30-14:10 Yeni Proje 
Görüşmeleri

Proje Adı: Eşen Adası Alageyik (Dama dama) Üretme istasyonunda bulunan Alageyik 
Populasyonunun Üreme Parametrelerinin Fotokapanlar ile İzlenerek Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü
Dr. Halil İbrahim YOLCU

14:10-14:50 Yeni Proje 
Görüşmeleri

Proje Adı: Kabuk Böcekleriyle Mücadelede Farklı Tip Feromon Tuzaklarına Düşen Zararlı ve 
Yırtıcı Türler ile Hedef Olmayan Türlerin Tespiti ve Yoğunluklarının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü
Ayhan SERTTAŞ

14:50:15:10 Çay ve Kahve Arası

15:10-15:50 Yeni Proje 
Görüşmeleri

Proje Adı: Normal Boy Kızılçam Tomruklarının Kalite Sınıflarına Göre ve Karışık İstiflenerek 
Satılmasının Açık Artırmalı Satış Fiyatlarına Etkisinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü
Kader Hale GÜLER

Sonuçlanan Araştırma Projelerinin Görüşülmesi

15:50-16:30 Proje Sonuç 
Rap. Görüş. Proje Adı: Boylu Ardıç’ın (Juniperus excelsa Bieb.) Yapay Gençleştirilmesi Proje Yürütücüsü

Erdal ÖRTEL
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09:00-09:40 Proje Sonuç 
Rap. Görüş.

Proje Adı: Mekansal Nokta Desen Analizi Yöntemiyle Toros Sediri (Cedrus libani) Meşcerelerinde 
Sıklık Bakım Şiddetinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü
Doc. Dr. Ali KAVGACI

09:40-10:20 Proje Sonuç 
Rap. Görüş.

Proje Adı: Kızılçam (Pinus brutia Ten.) İle Yapılacak Endüstriyel Plantasyonlara Esas Olmak 
Üzere Aralık- Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Tespiti

Proje Yürütücüsü
Dr. Neşat ERKAN

10:20-10:40 Çay Kahve Arası

10:40-11:20 Proje Sonuç 
Rap. Görüş.

Proje Adı: Olimpos-Beydağları Sahil Milli Parkının Rekreasyonel Olarak Ekonomik Değeri 
(Günübirlik Orman İçi Dinlenme Yerleri Örneği)

Proje Yürütücüsü
Erdoğan UZUN

11:20-12:00 Proje Sonuç 
Rap. Görüş.

Proje Adı: Batı Akdeniz Bölgesindeki Kumul Ağaçlandırmalarının Toprak Özellikleri Üzerindeki 
Etkisinin Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü
Mehmet TÜRKKAN

12:00-13:30 Yemek Arası

13:30-14:10 Proje Sonuç 
Rap. Görüş.

Proje Adı: Sandal (Arbutus andrachne L.)'ın Meyveli ve/veya Yapraklı Sürgün Üretimini Artırıcı 
Tekniklerin Belirlenmesi (Isparta-Sütçüler-Çandır ve Antalya-Serik-Hasgebe Örnekleri)

Proje Yürütücüsü
Sadettin GÜLER

14:10-14:50 Proje Sonuç 
Rap. Görüş.

Proje Adı: Bazı Otsu Formdaki Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ)'nin Envanterine Yönelik 
Uygun Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi (Antalya-Asar Örneği)

Proje Yürütücüsü
Sadettin GÜLER

14:50-15:10 Çay ve Kahve Arsı

15:10-15:50 Proje Sonuç 
Rap. Görüş. Proje Adı: Akdeniz Tipi Ormanlık ve Makilik Alanlarda Yanıcı Madde Yükünün Tahmin Edilmesi

Proje Yürütücüsü
Ydr. Doc. Dr. Cumhur 
GÜNGÖROĞLU

15:50-16:30 Devam Eden projelerin Görüşülmesi
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5) 09:00-10:20 Devam Eden projelerin Görüşülmesi

10:20-10:40 Çay ve Kahve Arası

10:40-12:00 Diğer Çalışmaların Görüşülmesi, Dilek, Temenniler ve Kapanış

NOT: (18-20 Kasım 2015) Yer Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Ferudun KAYA Toplantı Saloıııı



2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINMASI PLANLANAN PROJELER 
(YENİ BAŞLATILACAK PROJELER)

S.NO PROJE NO PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 

VE ARAŞTIRMACILARI

1 19.1612/2016-2019
Kızılçam (Pınus bnıtia Ten.)'da Üstün 
Ailelerin Lambeth Tahmini ve İndeks 
Seleksiyonu Yöntemleriyle Seçimi

Alper Ahmet OZBEY
Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ 
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Abdurrahman ÇOBANOĞLU 
Mehmet ERPULAT 

Bilal AKDENİZ

2 19.5300/2016-2017

Normal Boy Kızdaçm Tomruklarının 
Kalite Sınıflarına Göre ve Karışık 
İstiflenerek Satılmasının Açık Artırmalı 
Satış Fiyatlarına Etkisinin Belirlenmesi

Kader Hale GÜLER
Neşe CILIZ, 

Ahmet KESER 
Mehmet KARABACAK

3 19.4201/2016-2019

Eşen Adası Alageyik (Dama Dama) 
Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik 
Populasyonunun Üreme 
Parametrelerinin Fotokapanlar île 
İzlenerek Belirlenmesi

Dr. Halil İbrahim YOLCU
Yrd. Doc. Dr. Yasin ÜNAL 

Uğur Melih ALKAN 
Ayhan SERTTAŞ 
Serhat YILDIRIM

4 19.4701/2016-2018

Kabuk Böcekleriyle Mücadelede Farklı 
Tip Feromon Tuzaklarına Düşen Zararlı 
ve Yırtıcı Türler İle Hedef Olmayan 
Türlerin Tespiti ve Yoğunluklarının 
Belirlenmesi

Ayhan SERTTAŞ 
Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Uğur Melih ALK AN 
Doç. Dr. Oğuzhan SARIKAYA

5 19.4702/2016-2018

İsparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde 
Transplantasyonu Yapılan Kırmızı 
Orman Karıncalarının (Formıca rufa L.) 
Nakil Başarılarının Tespiti ile Yuva 
Özelliklerinin Belirlenmesi

Uğur Melih ALKAN
Ayhan SERTTAŞ 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 
Arif YILMAZ



2015 YILINDA SONUÇ RAPORU HAZIRLANAN PROJELER 
(SONUÇLANAN PROJELER)

Sıra
No

PROJE NO PROJE ADI VE BOLUM 
BAŞMÜHENDİSLİĞİ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE 
ARAŞTIRMACI L ARI

1 19.1316/2010
2015

Boylu Ardıç'm (Juniperus excelsa Bieb.) 
Yapay Gençleştirilmesi
SONUÇ RAPORU

Erdal ÖRTEL
Doç. Dr. Ali KAVGACI 

Dr Mehmet ÇALIKOĞLU 
H. Cemal GÜLTEKİN

2 19.2115/2013
2015

Mekansal Nokta Desen Analizi 
Yöntemiyle Sıklık Çağındaki Toros 
Sediri (Cedrus libani) Meşcerelerinde 
Bakım Şiddetinin Belirlenmesi
SONUÇ RAPORU

Doç. Dr. Ali KAVGACI
Doç. Dr. Osman Yalçın YILMAZ 

Erdal ÖRTEL 
Doç. Dr. Orhan SEVGİ 

Doç Dr. Hüseyin Barış TECİMEN 
Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

İsmet YEŞİL

3 19.5309/2013
2015

Olımpos-Beydağları Sahil Milli Parkının 
Rekreasyonel Olarak Ekonomik Değeri 
(Günübirlik Orman İçi Dinlenme Yerleri 
Örneği)
SONUÇ RAPORU

Erdoğan UZUN,
Doç.Dr. Sultan BEICİROĞLU 

Uğur TORUNOĞLU

4 19. 6406/2011
2013-2014-2015

Batı Akdeniz Bölgesindeki Kumul 
Ağaçlandırmalarının Toprak Özellikleri 
Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
SONUÇ RAPORU

Mehmet TÜRKKAN 
Melihat TERZİ 

Aysel OKUDAN 
Dr .Halil İbrahim YOLCU 

Özge ERGÜLER

5 19.3220/2005
2024

Kızılçam (Pinııs brııtia Ten.) İle 
Yapılacak Endüstriyel Plantasyonlara 
Esas Olmak Üzere Aralık-Mesafenin 
Büyüme Üzerine Etkilerinin Tespiti
ARA SONUÇ RAPORU

Dr. Neşat ERKAN 
A. Cem AYDIN

6 19.9200/2012
2014-2015

Akdeniz Tipi Ormanlık ve Makilik 
Alanlarda Yanıcı Madde Yükünün 
Tahmin Edilmesi
SONUÇ RAPORU

Yrd.Doç.Dr. Cumhur 
GÜNGÖROĞLU
Ayhan SERTTAŞ 

Coşkun Okan GÜNEY 
Abdullah SARI 

Şeref ÖZER 
Dilek URSAVAŞ 
Tolga YILMAZ 
Tuğrul ŞAHİN

7 19.7708/2008
2015

Sandal (Arbıuıts andrcıchne L.)'ın 
Meyveli ve/veya Yapraklı Sürgün 
Üretimim Artırıcı Tekniklerin 
Belirlenmesi (Isparta-Sütçüler-Çandır ve 
Antalya -  Serik - Hasgebe Örnekleri)
SONUÇ RAPORU

Sadettin GÜLER
Kader Hale GÜLER 

Niyazı ZOBU 
Neşe CILIZ

8 19.7712 / 2012
2014

Bazı Otsu Fonndaki Odun Dışı Orman 
Ürünleri (ODOÜ)'nin Envanterine 
Yönelik Uygun Örnekleme Yönteminin 
Belirlenmesi (Antalya-Asar Örneği)
SONUÇ RAPORU

Sadettin GÜLER



BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
2015 YILI DEVAM EDEN PROJELER

Sıra
No PROJE NO PROJE ADI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE 

ARAŞTIRMACILARI

1
19.1705/1986

1994-2015
2020

Kızılçam (Pinııs brııtia Ten.) Orijm 
Denemeleri

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Alper Ahmet ÖZBEY 

Aysun BOZA 
Z. Gülçin ALTUN 

Suat TOSUN 
Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU 

Mustafa ARSLAN 
Hüseyin KARATAY 
Cemil KARZAOĞLU 

Ş. Teoman KAHRAMAN 
A. Haluk TÜRKER 
Dr. Said DAĞDAŞ 
Ülkü YURDABAK 

Erdal ÖRTEL

2 19.1605/1995
2004-2030

Kızılçam (Pinııs bnıtia Ten.) Tohum 
Bahçesinde Genetik Kazancın Belirlenmesi

Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU
Dr.Halil İbrahim YOLCU 

Dr.Murat ALAN 
Alper Ahmet ÖZBEY

3 19.1708/1996
2016

Fıstıkçamı (Pinııspinea L.) Orijin 
Denemeleri

Dr. Aysun BOZA
F.Can ACAR 

Z. Gül çın ALTUN 
Osman POLAT 

Alı TOPAL 
Alper Ahmet ÖZBEY

4 19.1709/1997
2016

Atlas Sediri, Lübnan Sediri ve Kıbrıs 
Sedıri’ne Ait Bazı Orijinlerin Batı Akdeniz 
Bölgesine Adaptasyonları

Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU
Dr. Halil İbrahim YOLCU

5 19.1610/1999
2009-2019

Dallı Servi (C'upressus sempervirem var. 
horizantalis ) Orijin Döl Denemeleri

Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU
Alper Ahmet ÖZBEY 

Z. Gülçin ALTUN

6
ANK

003.1601/1995
-2014

Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0
400 m.) Kızılçam (Pinııs brııtia Ten .) Döl 
Denemeleri

Kubilay ÖZYALÇIN
Dr. Murat ALAN 

Turgay EZEN 
Dr. Hikmet ÖZTÜRK 

Dr. Sadi ŞIKLAR 
S.Işık DERİLGEN 
Rumi SABUNCU 

Osman POLAT 
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Canan ÜNAL



7
ANK

009.1604/199
6-2015

Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı 
Islah Zonunda (401-800 m.) Kızılçam 
(Pit/ııs brutia Ten.) Döl Denemeleri

Kubilay ÖZYALÇIN
Dr. Murat ALAN 

Turgay EZEN 
Dr. Hikmet ÖZTÜRK 

Dr. Sadi ŞIKLAR 
S. Işık DERİLGEN 
Rumi SABUNCU 

Osman POLAT 
Dr. Mehmet ÇALKOĞLU 

Canan ÜNAL 
Ali TOPAL

8
23.1714/1985

1993-1995
2025

Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin 
Denemeleri

Hacer SEMERCİ
Z.Gülçin ALTUN 

Hüseyin KARATAY 
Aysun BOZA 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU

9 15.1612/2014
2017

Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi Doğal 
Kestane (Castcmea sativa Mili.) 
Popülasyonlarında Üstün Ağaç Seçimi

Z. Gülçin ALTUN
F. Can ACAR 

Cemhan BUCAK 
Alper Ahmet ÖZBEY 

Erdal ÖRTEL

10 19.1210/2009
2014-2016

Eğirdir Orman Fidanlığında Diken Ardıcı 
(Juniperus Orycedrus L.) Fidan 
Yetiştirme Sıklığının Fidan Morfolojisi, 
Arazideki Dikim Başarısı ve Fidan 
Gelişimine Etkileri

Esra ALIM,
Doç Dr. Ali KAVGACI

11 19.2601/2009
2031

Bük Lütfi Büyükyıldirim Araştırma 
Ormanındaki Kızılçam Ormanlarında 
Tıraşlama Sonrası Vejetasyon Yapısında 
ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen 
Değişimin Belirlenmesi

Doç.Dr.Ali KAVGACI 
Esra ALIM 

Doç.Dr.Orhan SEVGİ 
Doç.Dr.Barış TECİMEN

12 19.2602/2010
2030

Serik-Taşağıl Orman Yangını Sonrasında 
Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen 
Değişimin Belirlenmesi

Doç.Dr. Ali KAVGACI,
Abdurrahman ÇOBANOĞLU

13 19.1211/2014
2016

Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele 
Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan 
Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine 
Katkılarının Araştırılması (Eğirdir ve 
Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü 
Örneği)

Doç. Dr. Ali KAVGACI
Dr. Ersin YILMAZ 

Serpil ERKAN 
Alime KÜÇÜK DİVRİK 

Tahsin ETLİ

14 19.7715/2015
2022

Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında 
Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve 
Sahaya Adaptasyonunun Belirlenmesi

Özge ERGÜLER 
Dr. Halil İbrahim YOLCU 

E. Esra ER 
Hatice DEMİRBAŞ 

İsmail KAYA 
Yasemin KORKM AZ YÖNEL



15 19.6307/2013
2016

Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam (Pinııs 
bnıtia L.) Meşcerelerinde İbre Dökümü 
Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi

Dr. Neşat ERKAN 
Esra ALIM 

Dr. Aydın ÇÖMEZ 
A. Cem AYDIN 
Serpil ERKAN 

Özge ERGÜLER

16 19.3203/1982
2017

Güney Anadolu Bölgesindeki Kızılçam 
(Pinııs bnıtia Ten.) Kültür Ormanlarında 
Değişik Silvikültürel Uygulamalara Göre 
Artım ve Büyüme İlişkileri

Dr. Neşat ERKAN 
A Cem AYDIN 

Prof. Dr. Ünal ELER

17 19.3220/2005
2024

Kızılçam (Pinııs bnıtia Ten.) İle Yapılacak 
Endüstriyel Plantasyonlara Esas Olmak 
Üzere Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine 
Etkilerinin Tespiti

Dr. Neşat ERKAN
A. Cem AYDIN

18 19.3219/2003
2022

Sedir (Cedrus libani A.Richard.) 
Di kimlerinde Aralık-Mesafenin Büyüme 
Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Dr. Neşat ERKAN
A.Cem AYDIN 

Abdül kadir YILDIZBAKAN

19 19.3221/2010
2029

Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinııs nigra 
Amold. paüasiana) Ağaçlandırmalarında 
Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri

A. Cem AYDIN 
Ayhan SERTTAŞ

20 19.3222/2013
2016

Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.)'nde 
Biyokütle Araştırmaları Ali Cem AYDIN

21 19.5002/2014
2017

Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme 
Şeflerinin İş Yükü Analizi

Dr. Ersin YILMAZ
KHale GÜLER 

Mehmet ERPULAT 
Dr. Süleyman AT KAN 
Dr. Zerrin KOŞDEMİR

22 19.3801/2014
2017

Makilik Alanlarda Vejeteasyon 
Özelliklerinin ve Mekansal Dağılımlarının 
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi 
(Döeşemealtı, Düzlerçamıve Asar Örneği)

Dr. Mehmet Ali BAŞARAN
Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN 

Dr. Saime BAŞARAN 
Uğur Melih ALKAN 
Mustafa ÜLKÜDÜR 

Hüseyin YURTSEVEN

23 19.5003/2015
2016

İsparta İli Orman Köylerinde Lavanta 
Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi ve Yöre 
Ekonomisine Katkıları

Kader Hale GÜLER

24 20.5314/2014
2015

Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Uzman 
Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları 
Tehlike Oranlaması Modeli

Dr. Ersin YILM AZ
Zekeriya KOÇAK 
Alparslan ABBAK

25 19.4404/2013
2017

Ay'ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam 
Emvallerinin Böcek, Fungus Kolonizasyonu 
İle Odun Dayanıklılığı Bakımından 
Belirlenmesi

Ayhan SERTTAŞ
Dr. Mustafa AVCI 

Yrd.Doç.Dr. Bilgin GÜLLER 
Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

Funda OSKAY 
Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Uğur Melih ALKAN 
Abdullah BERAM



26 19.4200/2013
2016

Elmalı-Finike Ormanlarında Kurtların 
{Canis L ııpıt s) Habitat Tercihi ve 
Üzerlerindeki Baskının Belirlenmesi

Dr. Halil İbrahim YOLCU
Doç.Dr Aziz ASLAN 

Ayhan SERTTAŞ 
Doç,Dr. N. Kemal SÖNMEZ 

Flasan UYSAL 
Haşan EMİR 

Abdurrahman ÇOBANOĞLU 
Halil SARIBAŞAK

27
19.4006-2014

2016

Uzun ve Kısa Süreli Yangın 
Geciktiricilerin, Kızılçam Orman 
Yangınları Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi

Abdullah SARI

28 19.4007/2015
2018

Akdeniz Ormanlarındaki Bazı Bitki 
Türlerinin Yamcılık Sınıflarının 
Belirlenmesi

Coşkun Okan GÜNEY 
Abdullah SARI 

Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU

29 24.4103/2015
2018

Farklı Coğrafık Bölgelerdeki Ormanlık 
Alanlara Asılan Yuva Giriş Deliği ve 
Ebatları Farklı Olan Yapay Yuvalarda 
Kuluçka Faaliyetlerinde Bulunan Kuş 
Türlerinin Tespiti

Özden YALÇIN 
Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Nihat GÜLDAŞ 
Yrd.Doç.Dr. Kiraz ERCİYAS 

YAVUZ 
Cevdet AĞYÜREK 

Nazan ARAZ 
Dr. Saide NAFİSİ BALAY 

Dr. Özlem DOSTBİL 
Hüseyin KABA 
Doç.Dr.Zeynel 

ARSLANGÜNDOĞDU

30

19.1104/2006
2012-2016

Manavgat Yöresindeki Doğal Menengiç 
(Pistacia terebinthus L. sıtbsp. Pcılaestina 
Boiss.) Alanlarında Verimli Antepfıstığı 
Elde Edebilme Koşullarının Belirlenmesi

Sadettin GÜLER
Esra ALIM 

Dilek TAŞGIN

31 19.7713/2013
2015

Antalya'da Doğadan Toplanan Bazı Odun 
Dışı Orman Ürünlerinin Toplama Zamanı 
ve Yükseltiye Göre Uçucu Yağ İçeriğinin 
Belirlenmesi

Dr. Saiıne BAŞARAN
Hatice DEMİRBAŞ 
Ramazan TOKER 

Dr. Muharrem GÖLLÜKÇÜ

32 19.7714/2014
2018

Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamda 
Çoğaltılması

Dr. Saime BAŞARAN 
Özge ERGÜLER 

Serpil ERKAN 
Yrd.Doç.Dr. İ.Göklıan DENİZ



BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
İHTİSAS GRUPLARINA GÖRE

2015 YILI ÇALIŞMA RAPORU ve 2016 YILI PROGRAMI

1- YENİ ALINAN PROJELER

1.1- 1. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ :

1.1.2- PROJENİN A D I:

“Kızılçam (Pinus brutia Tetı.)’da Üstün Ailelerin Lambeth Tahmini ve indeks Seleksiyonu 
Yöntemleriyle Seçimi”

Projenin N um arası: 19.1612/2016-2019
Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar) : -
Proje Yürütücüsü: Alper Ahmet ÖZBEY
Araştırmacılar: Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Abdurrahman 
ÇOBANOĞLU, Mehmet ERPULAT, Bilal AKDENİZ
Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Orman Genel Müdürlüğü, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Orman Fakültesi
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Prof. Dr. Kani IŞIK (Emekli-Akdeniz Üniversitesi) 
Önerilen Süre: 48 Ay ( 4 Yıl)
Başlama Tarihi: 01.01.2016 
Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Bütçe: 57500 TL

PROJENİN ÖZET TANITIMI:

Orman ağacı türleri, bulundukları ortamlarda binlerce, hatta on-binlerce yıldan beri süregelen 
doğal seleksiyon sonunda bugünkü genetik yapılarına (ve bunun bir yansıması olarak çeşitli 
fenotipik özelliklere) sahip olmuşlardır. Başka bir deyişle, bir ağaç türünün belirli bir ekolojik 
zonda gelişen doğal populasyonları, aynı türün başka bir ekolojik zonda yetişen doğal 
populasyonlarından genetik ve fenotipik bakımından çeşitlilikler ve farklılıklar gösterirler (Ledig 
1998, Zobel ve Talbert 2003). Çeşitlilik ve seleksiyonla ilgili bu genetik ve ekolojik kural, 
ülkemizde ekolojik ve ekonomik hizmetleri bakımından önemli bir ağaç türü olan kızılçam {Pinus 
brutia Ten.) için de geçerlidir (Işık ve Kara, 1997, Boydak vd. 2006). Orman ağacı türleri için 
uygulanan orijin ortak bahçe denemeleri bu varsayımı test etmek için kullanılan bir araç veya 
yöntemdir.

Prof. Dr. Kani IŞIK tarafından 1978 yılında Antalya yakınlarında farklı yükseltilerde 5 deneme 
sahasında Kızılçam orijin-döl denemeleri kurulmuştur. Deneme alanları, kurulduğu tarihten bu 
yana birçok araştırma çalışmasının (proje, makale, yüksek lisans ve doktora tezleri) materyalini 
oluşturmuştur. Bu sayede alandaki ağaçlarda koruma sağlanmış ve yapılan ölçüm ve analizler 
Prof. Dr. Kani IŞIK tarafından arşivlenmek suretiyle gelecek nesillere aktarımı ve daha sonra 
yapılacak araştırma çalışmalarına kaynak oluşturması sağlanmıştır.

Bu çalışmayla, 2017 yılı büyüme mevsimi sonunda 40. yaşını tamamlayacak olan bu deneme 
alanlarından Bük ve Yenicdere deneme alanlarında; büyüme (çap, boy, hacim) karakterleri 
bakımından erken yaşlarda üstün ailelerin belirlenmesi için Lambeth Tahmini yöntemi 
uygulanacaktır. Ayrıca hem büyüme, hem de önemli gövde kalite kriterleri (gövde düzgünlüğü,
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budak çapı, budak sayısı) bakımından üstün aileleri seçebilmek için İndeks Seleksiyon yönteminin 
uygulanabilme olanakları irdelenecektir.

PROJENİN ÖNEMİ VE GEREKÇESİ

Türkiye’deki toplam ormanlık alanın % 27’sini (5,8 milyon ha.) teşkil eden kızılçam ülkemiz 
ormancılığı açısından hem ekolojik ve hem de ekonomik açıdan değerlendirildiğinde en önemli 
türlerden biridir.

Nüfus artışına paralel olarak yükselen odun hammaddesi talebine karşılık verebilmek için; 
bulunduğu yöreye en iyi uyumu sağlayan popülasyonlar ve aileler ile daha nitelikli 
ağaçlandırmalar tesis edilmelidir. Kızılçam bu açıdan en öncelikli türlerin başında gelmektedir.

Kızılçam ağaçlandırmaları hasılat tablosunda (USTA 1990), bu türün 1. bonitet alanlarda 30 
yaşında en yüksek odun hasılatı idare süresine ulaştığı ve yıllık 10 m3 artım yaparak hızlı gelişen 
tür kategorisine girdiği ortaya konulmuştur. Aynı hasılat tablosundan 2. bonitette yıllık artımın 34
35 yaşlarında en yüksek değere ulaştığı tahmin edilebilmektedir.

Ülkemizde üretilen kızılçam tomruklarının yaklaşık % T  si birinci kalitededir. Kaliteli tomruk 
üretimini artırmak da kızılçam ıslahının amaçlarından bir tanesidir. Birinci ve ikinci bonitetteki 
kızılçam ağaçlandırmaları ile mevcut orijin-döl denemeleri 40 yaşında ince ve orta tomrukların 
üretilebileceğini göstermektedir. Buna göre kızılçam döl denemeleri için 40.yaş, hem büyüme hem 
de bir ölçüde tomruk kalitesi parametrelerinin ıslah değerlerini belirlemek ve bu parametrelere 
göre üstün aileleri seçebilmek için uygulamadaki idare süresini karşılayan bir yaştır.

Döl denemeleri uzun süreli ağaç ıslahı çalışmalarıdır. Endüstriyel plantasyonlarda kullanılacak 
ıslah edilmiş materyalin ise gecikmeden devreye sokulması önemlidir. Bu ikilemi aşabilmek için 
üstün ailelerin çeşitli erken testlerle belirlenmesi tüm dünyada güncelliğini yitirmeyen bir 
konudur. Bu açıdan Lambeth Tahmini çam türlerinde üstün ailelerin erken ve mümkün olduğunca 
doğru belirlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Projenin deneme alanlarına ait geriye 
dönük (retrospective) oluşturulacak 40 yıllık büyüme verileri, kızılçam için uygun Lambeth 
Öngörü Denklemleri oluşturulabilmesi için oldukça zengin bir kaynaktır. Böylece bu denklemlerle 
kızılçam döl denemelerinde çok daha erken yaşlarda büyüme bakımından üstün aileler 
seçilebilecektir.

Kızılçamda hangi karakterler ıslah edilmeli sorusu da önem arz etmektedir. Büyüme 
karakterlerinin (çap, boy, hacim) ıslahı öncelikli gibi görünse de, yukarıda değinilen kaliteli odun 
arzındaki düşüklük, odun kalite özelliklerinin (gövde düzgünlüğü, budaklılık) ıslahının da dikkate 
alınması gereğini ortaya koymaktadır. O halde çoklu karakter seçimi olanakları da irdelenmek 
durumundadır. Karakterlerin genetik ve fenotipik varyansları ile birbirleri arasındaki genetik ve 
fenotipik ilişkileri temel alıp, bunları ekonomik değerleri ile merc eden Seleksiyon İndeksi 
yönteminin kızılçamda kullanılabilirliği irdelenmeye değer bir konudur

Milli Ağaç Islahı Programında (1994-2004) kızılçam ıslahta birinci öncelikli tür olarak kabul 
edilmiştir. Ulusal Ormancılık Programı’nda (2004-2023) ağaç ıslahı çalışmalarının ve tesislerinin 
güçlendirilmesine ilişkin araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi 73. maddede belirtilmiştir. 
OGM Stratejik Plam’nda (2013-2018) kızılçam başta olmak üzere, hızlı gelişen türlerle ıslah 
edilmiş materyal kullanılarak endüstriyel plantasyonlar kurulması gereği belirtilmiş ve buna 
yönelik bir tebliğ yayınlanmıştır.

PROJENİN AMAÇLARI

Projenin uzun dönemli (kalkınma amacı) ve kısa dönemli amaçları aşağıdaki gibidir :
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Uzun Dönemli Amaçlar (Kalkınma Amacı)
Gerek günümüzde ve gerekse gelecekte ülkemizin odun hammaddesine olan talebini 
karşılayabilecek yüksek verimli plantasyonlarda kullanılabilecek Kızılçam’ da bugüne kadar 
yürütülen ve devam eden başarılı ıslah çalışmalarına katkı sağlamak.
Kısa Dönemli Amaçlar
Kızılçam’da bazı büyüme özellikleri ve odun kalitesi ile ilgili bazı karakterler bakımından üstün 
özelliklere sahip aileleri erken yaşlarda tahmin edebilmek ve ekonomik değere sahip birden fazla 
karakter bakımından seleksiyon yapabilmek.

KAPSAM VE UYGULAMA YERLERİ
Proje çalışması Antalya Bük (Araştırma Ormanı) ve Yenicedere (Korkuteli civan) orijin-döl 
deneme alanlarında gerçekleştirilecektir. Deneme alanlarında yapılacak aralama çalışmaları 
sırasında alandan çıkarılan bireylerde bireylerde ölçüm ve analizler yapılacaktır. Bu bağlamda 
proje çalışmaları arazi ve laboratuvar çalışmaları olmak üzere iki aşamada yürütülecektir. 
Laboratuvarda yapılacak iş ve işlemler için Enstitü Müdürlüğümüz imkanlarından 
yararlanılacaktır.

Teknik Kurul K ararı:

1.2- 2. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ
Yoktur.

1.3- 3. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ
Yoktur.

1.4- 4. ARAŞTIRMA İHTİSAS (İSLETME) PROJELERİ

1.4.1- PROJENİN A D I:
“Normal Boy Kızılaçm Tomruklarının Kalite Sınıflarına Göre ve Karışık İstiflenerek 
Satılmasının Açık Artırmalı Satış Fiyatlarına Etkisinin Belirlenmesi”

Projenin Num arası: 19.5300/2016-2017
Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Antalya Orman Bölge Müdüliiğü, İsparta Orman Bölge 
Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü: Kader Hale GÜLER
Araştırmacılar: Neşe CILIZ, Ahmet KESER, Mehmet KARABACAK
Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Orman Genel Müdürlüğü
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): -
Önerilen Süre: 21 Ay
Başlama Tarihi: 01.04.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2017
Bütçe: 16900

PROJENİN ÖZET TANITIM I:

Son dönemlerde ahşaba alternatif olarak piyasaya sunulan plastik ve metaller gibi ikame 
maddelerinin hızla gelişmiş ve yeni inşaat teknikleri oluşturulmasına rağmen bu ikame 
maddelerinin ağırlıkla kimyasal katkılı olması ve çevresel zararları göz önüne alındığında ahşap
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ürünlerinin çevre dostu olması dolayısıyla Dünyada önümüzdeki süreçte ahşaba dayalı ürünlerin 
tüketiminin her geçen gün artış göstereceği beklenmektedir (Anonim 2013).

Her işletme gibi, Orman İşletmeleri de mal ve hizmet üretimlerini tam olarak yerine getirebilmek 
ve sürekliliğini koruyabilmek için, en azından faaliyet dönemi gelirlerinin aynı döneme ait 
giderlerini karşılaması gerekmektedir. Orman işletmeleri gelir kaynağının büyük bir kısmını, 
ürettiği odun hammaddesinin satışlarından karşılamaktadır (Türker, 1995).İşletme yönetiminin 
kontrolünde olan ve olmayan pek çok faktör açık artırmalı tomruk satış fiyatı üzerine etkili 
olmaktadır. (Daşdemir, 2003).

Yapılan araştırmalara göre ülke ormanlarında ortalama olarak %5 I.sınıf, %10 II. sınıf, tomruk 
üretilebileceğinin tespit edilmesine karşılık, uygulamada % 0,5 I.sınıf, % 3,5 II. Sınıf gibi çok 
düşük oranlarda kaliteli tomruk alınabilmekte ve gerisi III. Sınıfa ayrılmaktadır.

Bu durumun net bir şekilde ortaya konulması, kızılçam tomruklarının kalite sınıflarına göre mi 
yoksa karıştırılarak mı istiflenerek açık artırmalı olarak satılmasının, en yüksek gelir elde edilmesi 
için uygun bir usul olduğunun belirlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmayla; Kızılçam 
tomruklarının kalite sınıflarına göre ve karışık istiflenerek satılmasının açık artırmalı satış 
fiyatlarına etkisini belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, literatür, konuyla ilgili yazılı ve 
basılı kaynaklardan ve alanda yapılacak çalışmalarla sağlanacak olan özgün verilerden 
yararlanılacaktır.

PROJENİN ÖNEMİ VE GEREKÇESİ

Doğal kaynaklar olarak ormanların ekolojik ve sosyal fonksiyonları her geçen gün artmaktadır. 
Ancak bu gelişmeye rağmen ormanlardan üretilen odun hammaddesi de ekonomik değerini 
artırarak sürdürmektedir.

Son dönemlerde ahşaba alternatif olarak piyasaya sunulan plastik ve metaller gibi ikame 
maddelerinin hızla gelişmiş ve yeni inşaat teknikleri oluşturulmasına rağmen bu ikame 
maddelerinin ağırlıkla kimyasal katkılı olması ve çevresel zararları göz önüne alındığında ahşap 
ürünlerinin çevre dostu olması dolayısıyla Dünyada önümüzdeki süreçte ahşaba dayalı ürünlerin 
tüketiminin her geçen gün artış göstereceği beklenmektedir (Anonim 2013).

Orman Genel Müdürlüğünün son 20 yılda yaptığı toplam odun hammaddesi üretiminin %50- 
55’ini endüstriyel odun üretimi oluşturmaktadır. Piyasanın endüstriyel odun hammaddesi talebinin 
%65’i Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmakta olup orman isletmelerinin gelir 
kaynağının %90’ı bu yolla sağlanmaktadır (DPT 2001).

Ülkemizde orman isletmelerinde 2000 yılında üretilen toplam 9.9 milyon m3 endüstriyel odunun; 
%48’i tomruk, %19’u lif-yonga, %15’i kağıtlık, %4’ü maden direk, %2’si tel direk ve %12’si 
ambalajlık odundur (KONUKÇU 2001).

Odun hammaddesi üretimi 2003 yılında %8.6 oranında azalarak 7.3 milyon m3 olarak 
gerçekleşmiştir. 2004 yılında ise lif-yonga odunu üretiminde azalma; sanayi odunu, tomruk, 
maden direği ile kâğıtlık odun üretiminde ise artış gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda toplam 
olarak yaklaşık 7.5 milyon m3 odun hammaddesi üretimi gerçekleştirilmiştir (ANONİM 2005).

Ülkemizde üretilen odun hammaddesi piyasadaki talebi karşılayamaz durumda olup endüstriyel 
odun hammaddesi talebinin %9’u ithal edilerek karşılanmaktadır. Bu nedenle odun 
hammaddesinin üretim safhasında meydana gelen miktar kayıpları yanında kalite kayıpları da 
büyük önem taşımaktadır.

Her işletme gibi, Orman İşletmeleri de mal ve hizmet üretimlerini tam olarak yerine getirebilmek 
ve sürekliliğini koruyabilmek için, en azından faaliyet dönemi gelirlerinin aynı döneme ait 
giderlerini karşılaması gerekmektedir. Orman işletmeleri gelir kaynağının büyük bir kısmını, 
ürettiği odun hammaddesinin satışlarından karşılamaktadır (Türker, 1995).
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İşletme yönetiminin kontrolünde olan ve olmayan pek çok faktör açık artırmalı tomruk satış fiyatı 
üzerine etkili olmaktadır. (Daşdemir, 2003).

Müşterilerin ürün satın alırken göz önünde bulundurduğu hususlar dikkate alındığında, 
standardizasyon ve emval boyutlarının öne çıktığı ve müşterilerin kaliteli ve ihtiyaçlarına uygun 
boyutlu emvalleri daha fazla önemsedikleri görülmektedir. Aslında emval boyutlarının da bir tür 
standardizasyon özelliği olduğu düşünüldüğünde müşterilerin önemli bir kısmının alımlarda genel 
olarak standardizasyonu yüksek ürünleri tercih ettiği anlaşılmaktadır (ÖZTÜRK 2010).

Yapılan araştırmalara göre ülke ormanlarında ortalama olarak %5 I.sınıf, %10 II. sınıf, tomruk 
üretilebileceğinin tespit edilmesine karşılık, uygulamada % 0,5 I.sınıf, % 3,5 II. Sınıf gibi çok 
düşük oranlarda kaliteli tomruk alınabilmekte ve gerisi III. Sınıfa ayrılmaktadır.

Odun hammaddesi üretiminde ağaçlar kesilip boylandıktan sonra her bir parçanın kalite sınıfı 
tespit edilir. Odun kalite sınıfları genellikle birinci (I.), ikinci (II.) ve üçüncü (III.) olmak üzere üç 
sınıfa ayrılır. Bunlardan birinci sınıf, hiçbir görsel bozukluğu bulunmayan ya da çok az bulunan; 
ikinci sınıf, az miktarda görsel bozukluğu bulunan ve üçüncü sınıf ise çok sayıda ya da boyutta 
görsel bozukluğa sahip olan bireyleri ifade eder. Odun kalite sınıfları arasında sadece boyut 
bakımından farklılık olmayıp aynı zamanda fiyat bakımından da önemli farklılıklar vardır. Bu 
nedenle odun hammaddesinde meydana gelecek kalite düşüşleri üreticinin önemli derecede 
ekonomik kayıplara uğramasına neden olmaktadır. Odun kalite sınıflarının belirlenmesinde, odun 
sınıflarının boyutları ve üzerinde bulunan görsel bozukluklar dikkate alınır, ibreli ve yapraklı ağaç 
türleri için bu kriterler farklılık gösterir (ÜNVER ve ACAR 2005).

Yapılan araştırmalara göre ülke ormanlarında ortalama olarak %5 I.sınıf, %10 II. sınıf, tomruk 
üretilebileceğinin tespit edilmesine karşılık, uygulamada % 0,5 I.sınıf, % 3,5 II. Sınıf gibi çok 
düşük oranlarda kaliteli tomruk alınabilmekte ve gerisi III. Sınıfa ayrılmaktadır.

Bu durumun net bir şekilde ortaya konulması, kızılçam tomruklarının kalite sınıflarına göre mi 
yoksa karıştırılarak mı istiflenerek açık artırmalı olarak satılmasının, en yüksek gelir elde edilmesi 
için uygun bir usul olduğunun belirlenmesine yönelik olarak araştırma yapılması hususunda, 
Orman Genel Müdürümüzün Dış İlişkiler, Eğitim Araştırma Dairesi Başkanımıza sözlü emirleri, 
bu projenin asli gerekçesini oluşturmaktadır.

Bu çalışmayla; Kızılçam tomruklarının kalite sınıflarına göre ve karışık istiflenerek satılmasının 
açık artırmalı satış fiyatlarına etkisini belirlenmesi amaçlanmaktadır.

PROJENİN AMAÇLARI
Projenin uzun dönemli (kalkınma amacı) ve kısa dönemli amaçları aşağıdaki gibidir :
Uzun Dönemli Amaçlar (Kalkınma Amacı)
Kaliteli odun ihtiyacı açığının azalmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamak.
Kısa Dönemli Amaçlar

Kızılçam tomruklarının kalite sınıflarına göre ve karışık istiflenerek satılmasının açık artırmalı 
satış fiyatlarına etkisini ortaya koymaktır.

KAPSAM VE UYGULAMA YERLERİ
Proje çalışması; Antalya ve İsparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve sorumluluk alanı 
içerisinde yer alan ve kalite sınıflarına göre normal boy kızılçam tomruk üretimi yapılabilen 3 adet 
orman depolarında gerçekleştirilecektir. Bu depolarda üretilmekte olan tomruk ürünleri projenin 
materyalini oluşturmaktadır.

Teknik Kurul Kararı:
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1.5- 5. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ

1.5.1- PROJENİN A D I:

“Eşen Adası Alageyık (Dama Dama) Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyık Populasyonunun 
Üreme Parametrelerinin Fotokapanlar İle İzlenerek Belirlenmesi”

Projenin Numarası: 19.4201/2016-2019
Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar) : Süleyman Demirel Ünv. Orman Fak.
Proje Yürütücüsü: Dr. Halil İbrahim YOLCU
Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL, Uğur Melih ALKAN, Ayhan SERTTAŞ, Serhat 
YILDIRIM.
Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VI. Bölge 
Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü 
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): - 
Önerilen Süre: 48 ay (8 yıl)
Bütçe: 51000 TL

PROJENİN ÖZET TANITIMI:

Bu çalışmada, Eşenadası Alageyik (Dama dama) üretme istasyonunda bulunan Alageyik 
populasyonuna ait üreme parametreleri ve yeni doğan bireylerin 1 yaşına kadar hayatta kalma 
oranları belirlenmeye çalışılacaktır. 1960’h yıllardan beri üretim yapılan bu istasyonda zaman 
içinde yapılan alan ve alt yapı iyileştirmelere rağmen optimum üreme ve gelişme sağlanamamıştır. 
Bu olumsuz durumun nedenlerinden biri üreme problemleri bir diğeri ise yaşama gücünde 
düşüklük olabilir. Bu parametrelerin belirlenmesi ile elde edilecek bilgiler ışığında gerekli görülür 
ise yapılacak müdahale ve düzenlemeler ile populasyonun sağlıklı bir şekilde devamına katkı 
sağlayabilecektir. Çalışmada, bu parametrelerin tespitinde fotokapanlar kullanılacaktır. 
Alageyikler çiftleşme döneminde çiftleşme yalakları kullanmaktadır. Bu yalaklan görecek 
noktalara yerleştirilecek fotokapanlar ile gerçekleşen çiftleşmeler belirlenecektir. Çiftleşme 
döneminden sonra ise tüm alana belli bir sistematikle yerleştirilecek olan 30 adet fotokapanlar ile 
yeni doğan yavruların 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık yaşama oranlan tespit edilmeye çalışılacaktır. 
Bahsi geçen parametrelerin tespiti konusunda ülkemizde yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır.

PROJENİN ÖNEMİ VE GEREKÇESİ

Güncel Durum ve Projenin Önemi

1966 yılında Antalya-Düzlerçamı mevkiinde tespit edilen 7 adet alageyik koruma altına alınmıştır. 
1969’da Yaban Hayvanı Rezerv Sahası 14.300 Ha.’a çıkartıldığı ve yapılan sayımlarda da 19-22 
adet alageyik olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Alageyik sayısı 1975 yılında 65-70 adet 
sayılırken, 1984 yılında 500 adet 1990 da 300-400 adet olarak sayılmıştır. Kayıtlardan Koruma 
sahası içerisindeki alageyik sayısı artarken, koruma alanı dışındaki alanlarda görülen 
Alageyiklerin yok olduğu anlaşılmaktadır.

Alageyik üretme istasyonu içerisinde üreme ve gelişme imkânlannın iyileştirilmesi amacıyla 
Düzlerçamı-Eşenadası mevkiinde 521 ha. bir alan 2002 yılında Alageyik üretme istasyonuna dahil 
edilmiş ve etrafı tel ihata ile çevrilerek ilk üretme istasyonundaki 66 alageyiğin transferi 2003 
yılında gerçekleştirilmiştir.

Gerekçesi

1966 yılından beri koruma altına alınan ve üretilmeye çalışılan bu hayvanlar yaklaşık 50 yıldır 
çalışılmasına rağmen populasyonun yeterince büyümemesi, populasyonun durağan seyrinin 
devam etmesinin muhtemel iki nedeninden biri üreme problemleri diğeri ise yaşama oranlannın



düşük olması olabilir. Bu araştırmada populasyonun üreme parametreleri ve yeni doğanların 1 
yaşma kadar yaşama oranlan belirlenmeye çalışılacaktır. Elde edilen bilgiler ışığında eğer bir 
sorun tespit edilir ise bu yönde yapılacak müdahaleler ile populasyonun optimum üreme ve 
yaşama oranlarına ulaştırılmasına katkı sağlayabilecektir.

PROJENİN AMAÇLARI
Uzun Dönemli Amaçlar (Kalkınma Amacı)
Elde edilen bilgiler ışığında, optimum üreme performansını sağlanmış olması ve populasyonun 
büyüyerek türün korunmasına katkı sağlamak.
Kısa Dönemli Amaçlar:
Üretme istasyonunda bulunan Alageyik populasyonuna ait üreme ve yeni doğanların yaşama 
oranların belirlenmesi.

KAPSAM VE UYGULAMA YERLERİ

Araştırma, Antalya Düzler Çamı, Eşen Adası Alageyik üretme istasyonunda bulunan .Alageyik 
populasyon ile yürütülecektir.

Teknik Kurul K ararı:

1.5.2- PROJENİN A D I:

“Kcıhuk Böcekleriyle Mücadelede Farklı Tip Feromon Tuzaklarına Düşen Zararlı ve Yırtıcı 
Türler İle Hedef Olmayan Türlerin Tespiti ve Yoğunluklarının Belirlenmesi ”

Projenin Numarası : 19.4701/2016-2018
Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar) : Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Antalya ve 
İsparta Orman Bölge Müdürlükleri 
Proje Yürütücüsü: Ayhan SERTTAŞ
Araştırmacılar: Dr Halil İbrahim YOLCU, Uğur Melih ALKAN, Doç. Dr. Oğuzhan 
S ARIK AYA
Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Orman Genel Müdürlüğü, OZM Dairesi 
Başkanlığı, İsparta ve Antalya Orman Bölge Müdürlüklerinin, OZM Şube Müdürlükleri 
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): - 
Önerilen Süre: 36 Ay ( 3 Yıl)
Başlama Tarihi: 01.01.2016 
Bitiş Tarihi: 31.12.2018 
Bütçe: 41050 TL

PROJENİN ÖZET TANITIMI:

Son yıllarda yoğun insektisit kullanımı ile doğal denge bozulmuş, çevre ve insan sağlığında 
olumsuz etkiler meydana gelmiştir. Bunların yanı sıra zararlı böceklerde insektisitlere karşı 
yüksek bir direnç geliştirilmiştir. Kimyasal mücadelenin bu olumsuz etkileri nedeniyle son 
yıllarda alternatif mücadele yöntemleri geliştirilmiş kimyasal olmayan organik insektisitlerin 
kullanımı, biyolojik mücadele kapsamında predator (yırtıcı) böceklerin kullanılması ve feromon 
tuzaklarının kullanıldığı Biyoteknik Yöntemler önem kazanmıştır.
Bu çalışmada, arazi çalışmalarıyla; feromon tuzaklarına yakalanan zararlı ve faydalı böcek 
miktarlarının oransal olarak belirlenmesi, hedef olmayan türlerin neler olduğunun ortaya konulması 
ve zararlı böceklerle, faydalı böceklerin hangi tip feromon tuzaklarını tercih ettiklerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Projede, Antalya ve İsparta Orman Bölge Müdürlükleri çam ormanlarında önemli zarara yol açan 
ve ticari feromonu olan Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus Wollaston) türü ile 
çalışılacaktır. Denemeler Antalya ve İsparta Orman Bölge Müdürlükleri sınırlarında kalan ve yoğun 
kabuk böceği zararı bildirilen sahalarda feromon tuzakları kullanılarak kurulacaktır.

Feromon tuzakları, böceklerin uçma zamanlan da dikkate alınarak deneme sahalarına uçma 
zamanından bir hafta önce aralarındaki mesafe 35-50 metre olacak şekilde, Rastlantı bloklan 
deneme desenine göre yerleştirilecektir. Tuzaklar 7-10 günde bir periyodik olarak kontrol edilecek, 
tuzaklar içerisine düşen böcekler alınarak laboratuvara getirilerek sayım ve ayrım işleri 
yapılacaktır. Sayım ve ayrım işlemlerinden sonra teşhis için örnekler aynlacaktır. Toplanan kabuk 
böcekleri imha edilecek, faydalı böcekler ise tekrar doğaya bırakılacaktır. Tuzaklardaki feromonlar 
4-6 haftada bir yenisi konulmak suretiyle yenilenecektir. Önceki feromon prepratı atılmayıp yenisi 
onun yanma asılacaktır.

Yakalanan Ortotomocus erosus ve faydalı böcek türlerine ait sayılar baz alınarak feromon tuzaklan 
arasında anlamlı bir fark olup olmadığı varyans analizi (ANOVA) ile test edilecektir. Bu 
analizlerin yapılmasında SPSS istatistik programı kullanılacaktır. Bunun yanında feromonlara 
düşen faydalı ve hedef olmayan böceklerin oransal olarak değerleri verilecektir.

PROJENİN ÖNEMİ VE GEREKÇESİ

Son zamanlarda çevre sorunlarının başında, küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 
olumsuz etkilerin geldiği bilinmektedir. Sanayi devriminin başlangıcından itibaren sera gazlarının 
atmosferdeki miktannda sürekli olarak bir artış meydana gelmiştir. İnsan etkisiyle meydana gelen 
bu artış iklim sisteminin doğal dengesinin bozulmasına neden olmuştur ve olmaya da devam 
etmektedir.
Ülkemiz ormanları hassas bir ekosistem içerisinde bulunmaktadır. Küresel ısınma, orman 
yangınları, iklim değişiklikleri, zararlı böcekler, hastalıklar ormanlar üzerinde tehditler 
oluşturmaktadır. Ormana zarar veren böceklerle yapılan mücadelede kullanılan kimyasallar, 
çevreye zarar vermekte kalmayıp, birçok faydalı böceği de olumsuz yönde etkilemektedir. Böcekler 
zamanla kullanılan ilaçlara karşı direnç kazanmakta buda kullanılan insektisitlerin dozajlarının 
artırılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ormanlann devamlılığının sağlanması açısından zararlı 
böceklerle mücadelede biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin önemini daha da 
artmaktadır.

Feromonlar ormancılıkta kabuk böcekleri ile mücadele amacıyla kullanılmaktadır. Feromon 
tuzakları zararlılann yoğun olduklan yerlere asılarak Biyoteknik mücadele yapılmaktadır. Asılan 
feromon tuzaklannın içerisine zararlı böceklerin yanında onların doğal düşmanı olan yırtıcı 
böceklerde ( faydalı böcekler) girmektedir. Feromon tuzaklanna giren faydalı böcekler hakkında 
bilgiler yetersiz kalmaktadır. Bu bilgilerin ortaya konulması kabuk böcekleriyle biyolojik mücadele 
çalışmalarının geliştirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Son yıllarda yoğun insektisit kullanımı ile doğal denge bozulmuş, çevre ve insan sağlığında 
olumsuz etkiler meydana gelmiştir. Bunların yanısıra zararlı böceklerde insektisitlere karşı yüksek 
bir direnç geliştirilmiştir. Kimyasal mücadelenin bu olumsuz etkileri nedeniyle son yıllarda 
alternatif mücadele yöntemleri geliştirilmiş kimyasal olmayan organik insektisitlerin kullanımı, 
biyolojik mücadele kapsamında predator (yırtıcı) böceklerin kullanılması ve feromon tuzaklarının 
kullanıldığı Biyoteknik Yöntemler önem kazanmıştır.

Biyoteknik mücadele kapsamında kullanılan feromon tuzaklannın içerisine düşen zararlı ve faydalı 
böcek miktarlan, faydalı böceklerin neler olduğu ve faydalı böceklerin (yırtıcılar) hangi tip 
feromon tuzaklannı daha fazla tercih ettiğinin ortaya konulması, yırtıcı türlerin belirlenmesi, 
laboratuvar koşullannda bunlann üretilme olanaklarının ortaya konulabilmesine altlık oluşturacağı 
için büyük önem taşımaktadır.
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Orman Genel Müdürlüğü, Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığının 23.03.2015 tarih 
ve 90858105-604.01.01/603215 sayılı yazılarıyla, Biyoteknik Mücadele Yöntemi kapsamında 
feromon tuzaklarına düşen zararlı ve faydalı böceklerin kıyaslanması konusunda bir Araştırma 
Projenin yapılması talep edilmiştir.

PROJENİN AMAÇLARI
Projenin uzun dönemli (kalkınma amacı) ve kısa dönemli amaçları aşağıdaki gibidir :

Uzun Dönemli Amaç (Kalkınma Amacı)
Çalışmanın uzun dönemli amacı; Orman zararlılara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadele 
yöntemlerinin kullanılması ile bozulan orman ekosistemlerin yeniden dengeye getirilmesine katkıda 
bulunmaktır.
Kısa Dönemli Amaç
Yapılacak olan arazi çalışmalarıyla; feromon tuzaklarının içerisine düşen zararlı ve faydalı böcek 
miktarlarının oransal olarak ortaya konulması, faydalı böceklerin neler olduğu, zararlı böceklerle 
faydalı böceklerin hangi tip feromon tuzaklarını tercih ettiklerinin ortaya konması projenin kısa 
dönemli amacını oluşturmaktadır.

KAPSAM VE UYGULAMA YERLERİ

Proje; Antalya ve İsparta Orman Bölge Müdürlükleri sınırları içerisindeki ormanlık alanlarda kabuk 
böceği zararının yoğun olarak görüldüğü sahalarda gerçekleştirilecektir.

Teknik Kurul K ararı:

1.5.3- PROJENİN A D I:

“İsparta Orman Bölge Müdürlüğü ’nde Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman 
Karıncalarının (Formica rufa L.) Nakil Başarılarının Tespiti ile Yuva Özelliklerinin 
Belirlenmesi”

Projenin N um arası: 19.4702/2016-2018
Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü 
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar) : İsparta Orman Bölge Müdürlüğü 
Proje Yürütücüsü: Uğur Melih ALKAN
Araştırmacılar: Ayhan SERTTAŞ, Dr. Halil İbrahim YOLCU, Arif YILMAZ 
Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Orman Genel Müdürlüğü 
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler):
Önerilen Süre: 36 ay (3 yıl)
Başlama Tarihi: 01.01.2016 
Bitiş Tarihi: 31.12.2018

Bütçesi: 36450 TL

PROJENİN ÖZET TANITIMI:
Bu çalışmada biyolojik mücadele amacıyla, İsparta Orman Bölge Müdürlüğü sınırlan içerisinde 
yapılan kırmızı orman kannca nakillerinin nakil başarısı ile nakil yerlerinin ve karınca yuva 
özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Proje, İsparta Orman Bölge Müdürlüğü sınırlanndaki 
Eğirdir ve İsparta Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı dört işletme şefliğinde (İsparta, Eğirdir, 
Şarkikaraağaç ve Yalvaç Orman İşletme Şeflikleri) yürütülecektir.

Bu kapsamda 2008 ile 2015 tarihleri arasında yapılan kırmızı omıan karınca yuvalarının başan 
durumu, yuva özellikleri (meşcere kapalılığı, meşcere tipi, yuvanın yapıldığı yer, arazinin rakımı, 
bakısı ve eğimi, yuva yüksekliği, çapı, hacmi) ölçülerek hazırlanan envanter karnesi doldurulacak,
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yuva fotoğrafları çekilecek ve GPS ile koordinatları alınarak, sayısal haritalar hazırlanacaktır. 
Yuva sayıları ile yuva özellikleri arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak analiz edilecektir. Bu 
sayede nakil edilen yuvaların başarı durumu ve yuva özellikleri ile bunlar arasındaki ilişkiler 
ortaya konmuş olacaktır.

PROJENİN ÖNEMİ VE GEREKÇESİ

Güncel Durum ve Projenin Önemi

Ülkemizde, ormancılıkta ürün kaybına ve ürün kalitesinde etkili olan zararlı böceklere karşı 
değişik yöntemlerle mücadele edilmeye çalışılmıştır. Kimyasal mücadele yöntemi ile orman 
zararlıları ile mücadele ederken kimyasal ilaçların yan etkilerinden dolayı doğada tamiri zor olan 
yeni sorunlara yol açılmıştır. Biyolojik mücadele çalışmalarında en fazla kullanım imkanı 
bulunan, böcekleri yiyerek geçinen predatör böcekler ile parazit böcekler bozulan dengeyi tekrar 
yerine getirme konusunda oldukça önemli rol oynarlar. (AVCI, M., ve Ark.2000)
Orman zararlıları ile biyolojik mücadelede kırmızı orman karıncalarının etkili olabileceği 
düşünülerek F.rnfcfmn tabi yayılış alanından diğer bölgelere nakil edilerek yeni koloniler 
oluşturabildikleri yapılan çalışmalar sonucunda görülmüştür.

Yapılan bu nakillerin başarılarının tespit edilerek ülkemiz ormancılığına biyolojik mücadele 
yöntemi ile faydalı sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir Bu nedenle kırmızı orman 
karıncasının nakli yapılan, İsparta Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki kırmızı orman karıncası 
yuvalarının başarı oranlarının tespit edilmesi diğer çalışmalara veri sağlaması açısından önemlidir.

Gerekçesi

1971 yılından beri orman zarlıları ile mücadele kapsamında kırmızı orman karıncaları farklı 
yerlere taşınmaktadır. Orman genel Müdürlüğü her yıl karınca nakilleri ile ilgili ödenekler 
ayırmakta ve yeni nakiller yapılmaktadır. Ülkemizde, yapılan bu karınca yuvalarının nakil 
başarılan ile ilgili birkaç raporun ve farklı çalışmaların dışında bir yayın bulunmamaktadır. Bu 
nakiller için büyük emek ve masraf yapılmaktadır. Bu kapsamda kırmızı orman karıncası 
nakillerinin, başarı oranlannın belirlenmesi, nakil yerlerinin ve karınca yuva özelliklerinin tespiti 
projenin önemli bir gerekçesini oluşturmaktadır. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü, Orman 
Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığının 23.03.2015 tarih ve 90858105-604.01.01/603215 
sayılı yazılarıyla, yapılan kannca nakillerinin başanları konusunda bir araştırma projenin 
yapılması talep edilmiştir.

PROJENİN AMAÇLARI

Uzun Dönemli Amaçlar (Kalkınma Amacı)

Ormanların korunması amacıyla yapılan biyolojik mücadelede plancılara veri sağlamak ve bu 
sayede ülke ekonomisine ve ormanlanınızın sağlığına katkı sağlamaktır.

Kısa Dönemli Amaçlar

Nakil edilen kırmızı orman kanncalanmn nakil başarısı ile nakil yerlerinin ve karınca yuva 
özelliklerinin tespit edilmesidir.

KAPSAM VE U YGULAMA YERLERİ
Proje; İsparta Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan ve 2008-2015 yıllan arasında nakil 
edilen kırmızı orman karınca yuvalarının bulunduğu işletme müdürlüğü sınırlarında kalan işletme 
şefliklerinde (İsparta, Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç) yürütülecektir.

Teknik Kurul K ararı:
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1.6- 6. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ
Yoktur.

2- SONUÇLANAN PROJELER

2.1- 1. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ :
Yoktur.

2.2- 2. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ :

2.2.1. PROJENİN ADI:

“ Boylu Ardıç’m (Juniperus excelsa Bieb.) Yapay Gençleştirilmesi “

Proje Num arası: 19.1316/2010-2015 
Proje Yürütücüsü : Erdal ÖRTEL
Araştırmacı(lar) : Doç. Dr. Ali KAVGACI, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, H. Cemal GÜLTEKİN 
Yürütücü Kuruluş : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Bölüm Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 
Uygulama Y erleri:. İsparta-Yalvaç ve Antalya-Elmalı’da deneme alanları kurulmuştur.

Projenin Ö zeti:

Bilindiği üzere geçmişte ardıç türlerinde sağlam ve çimlenebilir nitelikte tohum elde etmedeki 
bilgi eksikliğinden dolayı, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere yeteri kadar ardıç fidanı 
üretimi yapılamamış ve bu nedenle ardıç türleri ile yapay gençleştirme çalışmalarına 
gidilememiştir. Ancak günümüzde bu sorun büyük ölçüde özellikle boylu ardıç (,Juniperus 
excelsa) için çözülmüş ve ülke ekonomisi için önemli bir tür olan Boylu ardıç ile fidan üretimi 
başarılmıştır. Bu başarıyla birlikte de geniş alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına başlanmıştır. 
Fakat bu tür ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarının tekniği konusunda bilgi eksiklikleri 
bulunmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirmiş olduğumuz bu araştırmada, Boylu ardıç türü için 
uygun yapay genleştirme yönteminin esaslarını belirlemek amaçlanmıştır.

Çalışmada, Eğirdir-Çamdağ orijinli, fidanlıkta katlama uygulanmış tohumlar kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında Yalvaç-Hisarardı ve Elmalı-Ovacık olmak üzere 2 farklı alanda deneme 
kurulmuş ve çalışmalar bu denemelerde yürütülmüştür. Denemelerde kullanılan fidanlar Eğirdir 
Orman Fidanlığında üretilmiştir. Deneme alanlarında makineli ve el ile olmak üzere 2 farklı 
toprak işlemi uygulanmıştır. Fidan materyali olarak 4 farklı fidan tipi kullanılmıştır. Bunlar 1+0 ve 
2+0 çıplak köklü fidanlar ile 1+0 ve 1+1 topraklı fidanlardır. Çalışmada ayrıca ocakta çizgi tohum 
ekimi de uygulanmıştır. Deneme deseni olarak tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme 
deseni kullanılmıştır. Her deneme alanında toplam 30 parsel (2 T.işleme x 5 F. Tipi (4 fidan tipi ve 
ekim) x 3 Yinelme ) bulunmaktadır. Parsellerde dikim veya ekimler 3x2 metre aralık mesafe ile 
yapılmıştır. Parsellerde 5x5=25 fidan ya da ekim ocağı olacak şekilde uygulama yapılmıştır.

Deneme alanlarında dikimler kış sonunda yapılmıştır. Tohum ekim işlemi kış sonu ve sonbaharda 
olmak üzere iki farklı zamanda uygulanmıştır. Deneme alanlarında üç yıl boyunca bakım 
çalışmaları yapılmıştır. Arazide dikim sonrası ve üç yıl boyunca vejetasyon dönemi sonunda fidan 
yaşama durumu tespit edilmiş, fidan boylan ve kök boğazı çapları ölçülmüştür. Elde edilen veriler 
Varyans analizi ve Duncan testleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Tüm bu örnekleme ve analiz çalışmalarının sonucundaysa özetle şu sonuçlara ulaşılmıştır:
• Fidan tipi hem yaşama yüzdesi, hem de fidan gelişmesi açısından etkili olmuştur. Genelde 1+1 

ve 1+0 topraklı fidan tipleri en başarılı fidan tipleri olurken en başansız fidan tipi ise 2+0
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çıplak köklü fidanlar olmuştur. Bu kapsamda 1+0 çıplak köklü fidanların da ağaçlandırma 
çalışmalarında kullanılabileceği anlaşılmıştır.

• Yetişme ortamı (Elmalı ve Yalvaç) fidan gelişimi üzerinde etkili olmuştur.
• Toprak işleme (makineli ve el ile) fidan gelişimi üzerinde kısmen etkili olmuştur.
• Yapılacak olan ağaçlandırmalarda, fakir yetişme ortamlarında 1+1 veya 1+0 topraklı fidanlar, 

iyi yetişme ortamlarında ise 1+0 çıplak köklü fidanların kullanılabileceği görülmüştür. Bu 
seçimde uygulamacı mevcut koşullara göre karar vermelidir.

• Katlamalı tohumlarla ocakta çizgi ekim yöntemi başarısız bulunmuştur.

Teknik Kurul Kararı:

2.2.2. PROJENİN ADI:

“M ekansal Nokta Desen Analizi Yöntemiyle Sıklık Çağındaki Toros Sediri (Cedrus libani) 
M eşcerelerinde Bakım Şiddetinin Belirlenm esi”

Proje Numarası: 19.2115 / 2013-2015 
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmacı (1ar): Doç. Dr Osman Yalçın YILMAZ, Erdal ÖRTEL, Doç Dr. Orhan SEVGİ,
Doç Dr. Hüseyin Barış TECİMEN, Abdurrahman ÇOBANOĞLU, İsmet YEŞİL 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
Projenin Uygulama Yerleri: Çalışma Kaş Orman İşletme Müdürlüğü Gömbe Orman İşletme 
Şefliğiyle, Sütleğen Orman İşletme Şefliğinde tespiti yapılan 3 farklı bonitete sahip 3 farklı 
sahada (3, 4, ve 5. Bonitet) yürütülmektedir.

Projenin Ö zeti:

Bu çalışmada, sıklık çağındaki sedir meşcerelerinde bireylerin alansal konumları ve büyüme 
özelliklerinden hareketle (boy, 0.30 m çapı, 1.30 m çapı, tac alanı) rekabet ilişkileri anlaşılmaya 
çalışılmış ve buradan hareketle sıklık bakımlarının şiddetinin ne olması gerektiği hususunda 
bilgiler üretilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, sedir meçcerelerinin mekansal yapısı hakkında da bilgiler 
üretilmiştir.

Bu amaç kapsamında Batı Akdeniz bölgesinde arazi gezileri gerçekleştirilmiştir. Bu geziler 
sonucunda ancak 3. 4. ve 5. sınıf bonitetleri temsil eden ve çalışma amacına uygun bir sıklık 
yapısına sahip meşcerelerin bulunduğu, 1. ve 2. sınıf bonitetlere ait sıklık çağında meşcerelerin ise 
bulunmadığı, bulunsa bile çalışma amacına uygun bir yapıda olmadıkları anlaşılmıştır. Bu 
bağlamda çalışma 3. 4. ve 5. sınıf bonitetlere sahip sıklık çağındaki sedir meşcerelerinde 
gerçekl eştirilmi ştir.

Örneklemeler değişik bonitetleri temsil eden bu 3 farklı meşcerede, 3 tekrarlı olarak yaklaşık 
10x10 m büyüklüğündeki dörtgen örnek alanlarda (toplam 9 örnek alan) gerçekleştirilmiştir. Yer 
tespiti yapılan örnek alanlarda ilk olarak “Total Station” aleti yardımıyla bütün sedir bireylerinin 
göreceli konumları (x,y,z koordinatları) belirlenmiştir. Daha sonra ise konumları belirlenen bu 
bireylerin, boy, 0.30 çap, 1.30 çap ve tepe tacı belirlemeye yönelik olarak yamaca dik ve paralel 
olmak üzere tepe genişlik ölçümleri yapılmıştır.

Her bir çalışma yapılan alandaki bireylerin mekansal dağılımlarını anlamak için İkili İlişki 
Fonksiyonu (Pair Correlation Function - PFC) kullanılmıştır. Meşceredeki rekabet ilişkilerini 
ortaya koymak içinse Özellik ilişki Fonksiyonu’ndan (Mark Correlation Function - MFC) 
yararlanılmıştır. Veri analiz çalışmaları “R” programında gerçekleştirilmiştir.
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Yapılan bu analizlerin sonucunda, sedir meşcerelerinin temelde iki şekilde mekânsal dağılım 
gösterdiği anlaşılmıştır. Bunlardan ilki kısa bir mesafede hafif bir düzenli dağılımdan sonra 
kümelenme ve ardından rastgele dağılıma yakın bir mekansal dağılım, İkincisi ise başlangıçta 
herhangi bir düzenli dağılım sergilemeksizin varolan kümelenme ve ardından rastgele dağılıma 
yakın bir mekansal dağılımdır. Bu, her iki alansal dağılım şekline de 3 farklı bonitette rastlamak 
mümkündür. Bu nedenle bonitet farketmeksizin alansal dağılımın sıklık çağındaki sedir 
meşcerelerinde bu iki dağılım doğrultusunda gerçekleştiği şeklinde bir yorum yapmak 
mümkündür.

Bireyler arası rekabet ilişkileri üzerine yapılan analiz sonuçlarında ise büyüme özellikleri için 
rekabetin genel olarak 1 m ’nin altındaki bir mesafeden sonra ortadan kalktığı anlaşılmıştır. 
Buradan hareketle çalışma sonunda, sıklık çağının başlangıcında yapılacak müdahalerlerde, sıklık 
bakımının genel prensiplerine bağlı kalmak koşuluyla, bireyler arası mesafelerin 1 m’nin üzerinde 
olmamasına dikkat edilmesi gerektiği, meşçereyi aralama çağma taşırken de bu mesafelerin daha 
önceden gerçekleştirilmiş sıklık bakımı çalışmalarından hareketle tespit edilmesi ve bu doğrultuda 
bir çalışma yapılmasının uygun olacağı şeklinde bir öneri geliştirilmiştir.

Teknik Kurul Kararı:

2.3- 3. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ

2.3.1- PROJENİN ADI:

“Batı Akdettiz, Bölgesindeki Kumul Ağaçlandırmalarının Toprak Özellikleri Üz,erindeki 
Etkisinin Belirlenmesi”

Proje Numarası: 19. 6406/2011-2013-2014-2015 
Proje Yürütücüsü: Mehmet TURKKAN
Araştırmacı(lar) : Melihat TERZİ, Aysel OKUDAN, Dr.Halil İbrahim YOLCU, Özge 
ERGÜLER
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları
Projenin Uygulama Yerleri: Proje Batı Akdeniz Bölgesinde bulunan kumul alanlarından 
Sorgun, Belek, Kumköy, Mavikent, Demre, Patara ve Kumluova’ da yapılan Kıbrıs akasyası, 
Fıstıkçamı ve Okalitüs ağaçlandırma alanlarında yürütülmüştür.

Projenin Ö zeti:

Batı Akdeniz Bölgesindeki sahil kumullarındaki rüzgar erozyonunu önlemek amacıyla 1955’lı 
yıllarda başlayan ağaçlandırma çalışmalarından başarılı sonuçlar alınmış ve kumulların ilerlemesi 
durduaümuştur. Aradan geçen süre içerisinde kumul üzerinde meydana gelen yapay meşcerel er 
gerek ibre dökümü ve gerekse kök gelişimi ve toprağı gölgeleme yoluyla toprakta birtakım 
değişmelere yol açmıştır. Araştırmanın amacı, kumul alanlarında yapılan ağaçlandırma 
çalışmalarının toprak özelliklerinde meydana getirdiği değişimi ortaya koymaktır. Ayrıca, farklı 
ağaç türleri arasında toprağı ıslah edici özellikler bakımından bir fark olup olmadığının 
belirlenmesi de amaçlanmıştır.

Araştırmada materyal olarak Sorgun, Belek, Kumköy, Mavikent, Demre, Patara ve Kumluova’ da 
yapılan Kıbrıs akasyası, Fıstıkçamı ve Okalitüs ağaçlandırma alanlarından alman toprak örnekleri 
kullanılmıştır. Araştırma da faktöriyel deneme deseni kullanılmıştır. Bu araştırmada Kullanılan 
Deneme Parselleri homojen toprak özelliklerine sahip 10 x l0  m boyutlarındaki toprak örnekleri 
almak için seçilmiş arazi parçalarıdır. Her mevki bir deneme alanı olarak kabul edilmiş ve her
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deneme alanındaki ağaç türlerinin her biri bir faktör olarak ele alınacaktır. Parseller her bir işlem 
için 5 yinelemeli olarak seçilmiştir. Ayrıca toprağın 0-5 cm, 5-20 cm, 20-35 cm, 35-50 cm, 50
75cm ve 75-100 cm derinlikleri de ayrı işlemler olarak kabul edilmiş ve toprak örnekleri bu 
derinliklerden ayrı ayrı alınmıştır.. Kontrol parseli olarak hiç ağaçlandırma yapılmamış sahalardan 
toprak örnekleri aynı esaslara göre alınmıştır. Kontrol parselleri mümkün olduğunca 
ağaçlandırılmış alanlara yakın seçilmiştir Alınan örneklerde Ph, Kireç, Organik Madde, Azot, 
Tuzluluk, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum ve Fosfor değerleri belirlenmiştir.

Hazırlanan toprak örnekleri üzerinde aşağıdaki analizle yapılmıştır: Toprak reaksiyonu Ph ve EC 
(elektriki geçirgenlik) (1/2,5 toprak-su karışımı ile), tekstür (Bouyoucos hidrometre yöntemi), % 
organik madde (Walkley-Black yöntemi ile), % toplam kireç (CaCÖ.O (Scheibler kalsimetresi ile) 
ve % toplam N (modifıye edilmiş Kjeldahl yöntemi ile), alınabilir Fosfor içeriği (ppm) (Olsen 
yöntemi ile) ve diğer alınabilir makro elementler Amonyum Asetat yöntemi kullanılarak (K, Ca, 
Mg, Na) içerikleri ppm olarak belirlenmiştir.

Örnek alanlardaki ağaç türü ve derinliklerin toprak özellikleri ile olan ilişkisi istatistiksel olarak 
değerlendirilmiştir. Deneme alanlarından alınan örneklerde yapılan analizlere göre pH ; üç kumul 
alanında ( Kumluova, Patara ve Belek ) kontrol parsellerinde “ kuvvetli alkali ”, ağaçlandırma 
yapılmış alanlarda ise “ orta ” ve “ hafif“ alkalin bulunmuştur. Kontrol parsellerinde çok düşük 
olan organik madde miktarları ağaçlandırma yapılan alanlarda yükselmiştir. Azot değerleri de 
organik maddeye bağlı olarak değişmektedir. Demre hariç tüm alanlarda derinlikler önemli 
bulunmuştur. Varyans analiz sonuçlan; Sorgun dışında deneme alanlannm tamamında 
ağaçlandırmada kullanılan ağaç türlerinin toprağın kireç içeriği üzerinde etken olduğunu 
göstennektedir. Elde edilen

sonuçlarına göre; potasyum miktarı ağaçlandırılmış alanlarda kontrol parsellerine göre farklı 
bulunmuştur. Ağaçlandırmalar kumulun potasyum miktarını artırmıştır. Yapılan varyans analizleri 
ağaç türünün kumulun potasyum içeriği üzerinde etken olduğunu ortaya koymaktadır. Derinlikler 
incelendiğinde potasyum miktarının üstten alta doğru azaldığı gözlenmektedir. Magnezyum 
içerikleri bakımından karşılaştırdığımızda; ağaç türleri; Kumköy ve Patara’da önemsiz olmasına 
rağmen diğer tüm kumul alanlarında önemli bulunmuştur. Demre ve Belek dışında tüm alanlarda 
derinlik önemli çıkmıştır. Mağneyum değerleri okaliptüs ve Fıstıkçamı alanlannda diğer ağaç 
türlerine göre daha fazla bulunmuştur. Sodyum, Kalsiyum ve Fosfor içerikleri de, değişen 
miktarlarda farklı bulunmuştur. Kılcı ve ark (2000) lan, İzmir Beyoba kumulunda yapmış 
oldukları çalışmada da ; ağaçlandınlan ve otla kaplı alanların yüzeyinde azot, fosfor, potasyum ve 
magnezyum içeriklerinin kumul ( hiç ağaçlandırılmamış ) alana göre daha fazla bulunmuştur. 
Literatür incelendiğinde; ağaçlandırma çalışmalarının kumulun toprak özellikleri üzerinde 
değişimlere neden olduğuna ilişkin çalışmalara rastlanmaktadır.

Yaklaşık 50 yıl önce yapılan kumul ağaçlandırın al an kuruluş amaçlannı yerine getirmiş; bugün 
kumul hareketini durdurmuştur. Ağaçlandırma çalışmaları kumulu durdurarak civardaki tarım ve 
yerleşim yerlerini korumakla birlikte, kumul topraklannın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde 
de etkili olmuştur. Örneklerin analizlerinden elde ettiğimiz kimyasal özelliklere ait değerler 
kumulun geçen süre içinde bitki besinleri yönünden gelişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
Ağaçlandırma alanlarındaki ağaç türlerinin sağlıklı yapısı ve gelişimi; kumuldaki bu olumlu 
yöndeki değişimin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile yaklaşık 50 yılın 
sonunda kumul alanlarımızın toprak özellikleri açısından geldiği nokta ortaya konmuştur. Karar 
vericiler; Batı Akdeniz Kumul Alanlannda yeniden yapılacak ağaçlandırmalarda ( gerek aynı 
türler veya farklı türler ); bu verilerin ortaya koyduğu sonuçlardan yararlanabileceklerdir.

Teknik Kurul K ararı:
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2.4- 4. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (İSLETME) PROJELERİ

2.4.1- PROJENİN A D I:

“Kızılçam(Pinus brutia Ten.) İle Yapılacak Endüstriyel Plantasyonlara Esas Olmak Üzere 
Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Tespiti”

Proje Numarası: 19.3220/2005-2024 
Proje Yürütücüsü: Dr. Neşat ERKAN 
Araştırmacı (1ar) : A. Cem AYDIN
Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Uygulanan Yöntemler: Projede NELDER deneme deseni uygulanmıştır. Deneme deseni 5 
derecelik açılarla 72 ışından ve 18 çemberden oluşmuştur. En içte ve en dışta bulunacak iki sıra 
tecrit sırası olarak ayrılmış, diğer 16 sıra değerlendirmeye esas olacaktır. Araştırmada işlem olarak 
aralık mesafe alınmış olup, 1.15 m ile 4.77 m aralığında tedrici olarak değişen 18 adet aralık- 
mesafe denenmiştir.

Projenin Özeti:

Ülkemiz ormancılık tarihinde değişik zamanlarda birim alandan daha fazla odun üretimi yapmak 
için değişik girişimler ve uygulamalar olmakla birlikte Orman Genel Müdürlüğü (OGM) son 
yıllarda fonksiyonel planlama kapsamında bu amaca yönelik olarak hızlı büyüyen türler ile 
ağaçlandırma yapmayı hedeflemiştir.

OGM bu hedefine ulaşabilmek için iyi bonitetli yerlerde yoğun silvikültürel yöntemleri de 
kullanarak endüstiyel odun üretimine yönelik bir program başlatmıştır. Bu kapsamda 2013-2017 
dönemi için “Endüstiyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı” adlı bir eylem planı hazırlanarak 
uygulamaya konmuştur (Anomiml, 2013).

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ülkemizdeki endüstriyel ağaçlandırmalarında 
izlenecek politikaları belirleyen söz konusu eylem planı büyük ölçüde Batı Karadeniz ve Marmara 
Bölgelerinde Sahilçamı, Akdeniz ve Ege bölgesinde de Kızılçamın kullanımını öngörmektedir. 
Ancak miktar olarak düşünüldüğünde eylem planı kapsamında yapılacak ağaçlandırmaların büyük 
bir kısmı kızılçamdan oluşmaktadır.

Endüstriyel ağaçlandırmalarda; ıslah edilmiş tohum kullanımı, derin toprak işlemesi, uygun aralı 
mesafenin tercih edilmesi, uygun idare süresinin belirlenmesi, gübreleme ve sulama gibi işlemler 
ön plana çıkmaktadır (Eraslan, 1983; Birler, 2009). Bu kapsamda dikim aralıklarının 
kararlaştırılması için, özellikle hacim ve hacim elemanlarının etkilenmesi bakımından, bu konuda 
ayrıntılı bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Kızılçamın gerek doğal ormanları ve gerekse ağaçlandırma ormanları için hazırlanmış hasılat 
tabloları mevcut olmakla birlikte (Alemdağ, 1963; Usta, 1991; Yeşil, 1992; Erkan, 1996) özellikle 
kısa idare müddeti ile endüstriyel ağaçlandırma niteliğinde bir işletmeciliğe esas olmak üzere 
aralık mesafeye dayalı büyüme miktarını ortaya koyan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
Özellikle endüstriyel ağaçlandırma özelliklerini taşıyan (iyi bonitetli alan, derin toprak işleme, 
ıslah edilmiş tohum kullanımı) ve değişik aralık mesafenin etkisini ortaya koyan bir çalışmaya 
ihtiyaç vardır.
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Bu çalışma ile ülkemizde ağaçlandırma çalışmalarını yürütmekte olan OGM’nin ve bu konuda 
yatırım yapacak özel sektörün kızılçam ile kuracağı endüstriyel plantasyonlarda kullanacağı ve 
hektarda en yüksek artımın sağlanabileceği aralık-mesafeyi tespit etmektir.

Bu amaçla, kızılçam yayılış alanı içinde ve Antalya yakınında bulunan Duacı ve Nebiler 
bölgelerinde iki deneme alanı kurulmuştur. Araştırma endüstriyel ağaçlandırmalarına konu 
alanları temsil etmesi bakımından iyi bonitetli alanlarda yürütülmüştür.

Araştırmada Denizli Orman Fidanlığında yetiştirilen 1 yaşında (1+0) ENSO tipi fidanlar 
kullanılmıştır. Denemede kullanılan fidanlar ıslah çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre 
başarılı bulunan (Öztürk ve ark., 2004; Çalıkoğlu ve ark., 2011) Alanya-Kargı ve Çameli-Göldağ 
orijinlerine ait tohum bahçelerinden toplanan tohumlardan yetiştirilmiş ve fidanlar deneme 
sahalarına 2005 yılı Şubat ayında dikilmiştir.

Denemede Nelder deneme deseni kullanılmıştır. Deneme 76 ışın ve 18 çemberden oluşmaktadır. 
Aralık-mesafeler içteki çemberden dışarıya doğru tedrici olarak 1.15 m x  1.15m den başlayıp 4.77 
m x 4.77 m ye kadar artmaktadır. En içteki ve en dıştaki çemberler tampon olarak kabul edilmiş 
olup toplam 16 aralık mesafe değerlendirmeye esas kullanılmıştır.

Çalışmamızda, Duacı deneme alanında 4. yaştan itibaren 11 yaşma kadar fidan boylarının aralık 
mesafeye bağlı olarak değiştiği, fidanların boy büyümeleri aralık mesafe (tek ağaca düşen büyüme 
alanı) düştükçe istatistiği bakımdan anlamlı olarak arttığı görülmüştür. Bu etki 11 yaşından 
itibaren ağaçlararası yarışmanın başlamasından sonra kaybolmuştur. Bu azalmanın nedeninin, 
aralık-mesafe ile mikroiklim etkileşimi olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda özellikle dar 
aralık-mesafede rüzgârın topraktan su buharlaştırma etkisini azaltması ve yine dar aralık-mesafede 
daha erken oluşan kapalılığın otlanmayı azaltması ve böylece besin ve su ekonomisi sağlaması 
gibi nedenlerin bu etkiye sebep olduğu düşünülmektedir.

Duacı deneme alanında ağaçlararası yarışın başlamasına kadarki dönem için gözlenen ve yukarda 
açıklanan dar aralık mesafenin boy büyümesi üzerindeki etkisi Nebiler deneme alanında 
gözlenememiştir. Gerek bu deneme alanındaki boy ölçmelerine daha geç başlanmış olması (2008) 
ve gerekse deneme alanının Duacı deneme alanına göre toprak özellikleri bakımından daha 
heterojen bir yapı gösteriyor olmasının bir sonucu olarak aralık-mesafelere ilişkin boy 
değerlerindeki varyasyonun daha yüksek olması bu etkinin gözlenmesi ve ölçülmesine engel 
olmuştur.

Ağaçlararası yarışın başladığı dönemden itibaren ise boylarda önemli farklılaşmanın olmadığı, 
aralık-mesafeden bağımsız olarak boy farklarının ortadan kalkma eğilimi gösterdiği gözlenmiştir.

Çap gelişimine bakıldığında ise 8. yaş olan 2011 yılına kadar ağaçlararası yarışın başlamamış 
olması nedeni ile çap aralık-mesafeden etkilenmemektedir. 8. yaştan sonra ise aralık-mesafenin 
etkisi önce yavaş ve sonrasında gittikçe artan bir oranda ortaya çıkmakta ve aralık mesafe arttıkça 
ortalama çaplarda da hızla bir artış olmaktadır.

Tek ağaç hacminin aralık mesafeye göre nasıl değiştiğine bakıldığında, ağaçlararası yarışmanın 
başladığı 2011 yılından itibaren, çaptaki değişimle birlikte, aralık-mesafe arttıkça tek ağaç hacmi 
de artmaktadır. Bu artış önce hızlı daha sonra ise yavaş seyretmektedir. Nitekim dar aralık- 
mesafeler için yetersiz olan ağaç başına düşen büyüme alanı arttıkça büyüme de artmakta, ancak 
alandaki bu artış ağaçların kullanamayacağı kadar olunca daha fazla alanın büyüme üzerindeki 
etkisi de kaybolmaktadır.

Tek ağaç hacmine kıyasla değerlendirilmesi daha anlamlı ve önemli olan hektardaki hacim 
miktarına bakıldığında ise her iki deneme alanında da aralık-mesafe arttıkça birim alandaki hacim 
de önce hızlı daha sonra da yavaş bir şekilde azalmaktadır. Tek ağaç hacminin aksine aralık- 
mesafeye bağlı olarak artmasına rağmen birim alandaki ağaç sayısının azalması ve ağaçlar
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tarafından alan kullanım yoğunluğunun düşmesi nedenlerinden dolayı birim alandaki hacim 
azalmaktadır.

En yüksek odun üretiminin hedeflenmesi durumunda kriter olarak alınan hektardaki yıllık 
ortalama hacim artımı değerlerine bakıldığında toplam hacimdekine benzer bir durumun olduğu 
gözlenmektedir. Her iki deneme alanında da mutlak değerleri farklı olmakla birlikte yıllık 
ortalama artımın 12. yaş itibariyle dar aralık-mesafelerde belirgin bir şekilde yüksek olduğu, 
aralık-mesafenin genişlemesi ile birlikte hızlı bir şekilde azaldığı görülmektedir. Bu azalışın 
sebebi olarak yukarda toplam hacim için yapılan yoruma benzer bir yorum yapılabilir. Nitekim dar 
aralık-mesafelerde ağaçlar tarafından daha etkin bir alan kullanımı söz konusudur.

Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, özellikle de hektardaki hacim ile yıllık ortalama hacim artımı 
değerlerinin aralık-mesafeye göre değişimi literatür bilgileri ile birlikte değerlendirildiğinde kısa 
idare süresi ile işletilecek ağaçlandırmalarda mümkün olduğu kadar dar aralık-mesafe kullanımı en 
yüksek odun hasılatı alınması bakımından isabetli olacaktır. Nitekim 12. yaş değerlendirmesi 
itibariyle aralık-mesafenin artması yıllık ortalama artımının hızla düşmesine neden olmaktadır. 
Ancak diğer yandan endüstriyel ağaçlandırmalarında söz konusu olan makinalı bakım 
çalışmalarına izin verecek bir aralık-mesafenin de tercih edilmesi önem taşımaktadır. Bu konuda 
tek yönlü makinalı bakıma imkan sağlayan, aynı zamanda mümkün olduğu kadar düşük aralık- 
mesafeyi tercih etmek en akılcı yol olarak akla gelmektedir. Bu gerekçelerle, kullanılacak idare 
süresine de bağlı olarak 3.00 m x 1.0 m veya 3.00 m x 1.5 m aralık mesafede dikim önerilebilir.

Teknik Kurul K ararı:

2.4.2- PROJENİN A D I:

“Olimpos - Bey dağları Sahil M illi Parkının Rekreasyonel Olarak Ekonomik D eğeri”

Proje Numarası: 19.5309 /2013-2015 
Proje Yürütücüsü: Erdoğan UZUN
Araştırmacı (1ar): Doç Dr. Sultan BEKİROĞLU, Uğur TORUNOĞLU 
Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Uygulama Yerleri : Proje, Beydağları Sahil Milli Park alanı içerisinde bulunan Antalya il 
merkezine 5-15 km mesafede bulunan, plaj ve piknik amaçlı hizmet veren 4 adet Günübirlik 
Kullanım Alanlarıdır.

Projenin Özeti:

Türkiye’de arazi kullanım sınıflarının dağılımına bakıldığında, 2012 yılı itibarıyla ülkemizde 
orman kaynakları toplamı 21,7 milyon hektar bir alana sahip olup, ülke alanımızın yaklaşık 
%27,6’sını teşkil etmektedir (OGM, 2014). Ülkemiz genel alanının yaklaşık 1/4’ünü kaplayan 
orman alanlarının tamamına yakını devletin yönetimi ve denetimi altındadır. Bu orman alanı 
içerisinde yer alan orman kaynaklarından geçmişten bugüne değin çeşitli şekillerde 
faydalanılmıştır ve faydalanılmaya da devam edilmektedir.

Amenajman planlarına göre işletilen ve ormanın her bir kaynağından faydalanma şeklinin önemi, 
önceliği ve kapsamı, sosyal, ekonomik ve kültürel değişkenlere bağlı olarak bölgeden bölgeye 
değişmektedir. Ancak ülkemiz için genel anlamda orman kaynaklarından faydalanma şekillerini; 
odun hammaddesi faydalanması, odun dışı bitkisel ürünler yönünden faydalanma, hayvansal 
ürünler yönünden faydalanma, hizmet üretimi, otlatma konusunda faydalanma, turizm yönünden 
faydalanma, orman kaynaklarının ekonomiye katkıları ve kolektif faydalar (Geray,1998) olarak 
özetlemek mümkündür.
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Bugün için, odun dışı orman ürünleri, av ve yaban hayatı, rekreasyonel yararlanma gibi ulusal 
bazda ki çok yönlü faydalanma amaçlı düşüncenin, ormanın planlamasında ve yönetiminde 
güncelliğini ve önceliğini düne oranla daha çok hissettirmekte olduğu görülmektedir.

Bu genel değerlendirmeyi, objesinde insan olan diğer bir anlatımla yorumlarsak;

ekonomik sistemlerin, ekolojik sistem üzerinde ki olumsuz etkileri yirminci yüzyılın ilk 
çeyreğinden itibaren kendisini hissettirmeye başlamış ve günümüzde de, yerel bazda plansız ve 
düzensiz yapılanma, uluslar arası bazda ise çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi küresel boyutta 
devam etmektedir. Oysa insanın refahı, ekonomik, sosyal ve çevresel yapıyla bir bütünlük arz 
ettiği için, serbest zamanlarında da doğa ile bütünleşmek ihtiyacmdadır. Dolayısıyla bu çalışma; 
serbest zaman nedir? serbest zamanda nerede neler yapılır? ve serbest zamanların geçirildiği 
alanların ekonomik anlamda parasal değeri var mı? Sorularına yanıt bulmak amaçlı tasarlanmıştır.

Yoğun yapılanmaların olduğu kentlerde yaşarken gerek iş ve gerekse özel yaşantısında kapalı 
alanlara sıkışmış insanlar, serbest zamanlarını spor yapmak, piknik yapmak, manzara seyretme, 
dinlenme ve eğlenme gibi etkinlikleri yaparak geçirmek üzere, kent dışında bulabildiği yeşil 
alanlara yönelmişlerdir.

Yukarıda yapılan bütün bu değerlendirmelerden sonra, orman arazisi içerisinde bulunan 
rekreasyonel amaçlı kullanılan Günübirlik Kullanım Alanları, Orman içi Dinlenme Yerleri gibi 
alanların ekonomik getirisinin hesaplanmasında ki öncelik kendisini hissettirmektedir.

Çalışma alanımızı oluşturan 4 adet GKA’ları Beydağları Sahil Milli Park Alanı içerisinde 
bulunmakta ve rekreasyoel amaçlı hizmet veren bu Günübirlik Kullanım Alanları (GKA)’nm saha 
olarak miktarı 64,8 ha alandan oluşmaktadır (Anonim 1, 2013)1.

Çalışmaya konu GKA’ları Antalya il merkezine çok yakın olmaları nedeniyle GKA’larım çok 
yoğun olarak kullanan ve Antalya il nüfusunun yaklaşık %90 (%89,72)’ini oluşturan Muratpaşa, 
Kepez ve Konyaaltı ilçe nüfuslarının yoğun kullanımın (yaz döneminde) baskısı altındadır.

Çalışma alanında yüz yüze yapılan anket yöntemiyle elde edilen verilere göra; GKA’na 
rekreasyonel amaçlı gelen ziyaretçilerin %7’sinin emekli, %55’inin işi gereği Antalya’da 
bulunduğu (memur yada esnaf olduğu), % & 'sının, tatil için geldiği ve %29’unun ise yaşadığı yerin 
Antalya olduğunu (Antalya’da doğduğunu) beyan etmişlerdir. Bu veriler, ziyaretçilerin yaklaşık 
%95 gibi çok büyük çoğunluğunun Antalya il merkezinde ikamet ettiklerini göstermektedir. Diğer 
bir anlatımla GKA’nm Antalya merkezde yaşayan insanlara hizmet ettiğini gösterin ektedir.

Ziyaretçilerin eğitim durumlarına bakıldığında; %14’ünün ilk okul, %9’unun orta okul, %28’inin 
lise seviyesinde eğitim aldığını, diğer bir ifadeyle günümüzde yürürlükte olan eğitim sistemine 
göre değerlendirdiğimiz de ise ziyaretçilerin yaklaşık %51’inin temel eğitim seviyesinde eğitim 
aldığı görülmektedir. Ziyaretçilerin %10’u yüksek okul, %37’si Üniversite ve %2’si ise yüksek 
lisans seviyesinde eğitim aldıkları belirlenmiştir.

Antalya, yoğun olarak kullanılan bir turizm alanı olması nedeniyle ziyaretçilerin farklı orijin 
zonlarından olmaları beklenmekteyken ziyaretçilerin hemen hemen tamamının ikamet ettikleri 
yerleşim yerleri olan Antalya il merkezi olması nedeniyle ziyaret orijin zonunun sadece bir olduğu 
anket verileriyle görülmüştür.

Çalışma konumuz olan GKA’nı Antalya il merkezinin; Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde 
ikamet eden 1041659 nüfusun (Anonoim 2, 2015)" yoğun olarak kullandığı belirlenmiştir. 
GKA’nın ekonomik değerini belirlemede kullanılan Seyahat Maliyeti Yöntemi (SMY) analizleri 
için; ziyaretçilerde kişi başına ortalama gelir, ziyaretçilerin ikamet yerleri ile GKA’ları arasındaki 
uzaklık, denek grubundaki ziyaretçi sayısı, ilçenin nüfusu, ilçenin nüfusuna göre katılım oranı,

1 Anoııim 1, 2013: Kemer Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü kayıtlan.
2 Anonim 2, 2015: www.nufusu.com
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toplam ziyaretçi sayısı, kişi başına seyahat maliyeti gibi bilgiler belirlenmiştir Belirlenen bu 
verilere göre GKA’larım ziyaret edebilecek potansiyelin üç ilçe nufusunun yaklaşık %20’si 
(% 19,75) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca üç ilçenin ortalamasına göre kişi başına ortalama aylık 
gelirin yaklaşık 1466 TL/kişi olduğu ve çalışma alanımız olan GKA’ları için kişi başına seyahat 
maliyetinin yaklaşık 24 TL/Kişi olduğu belirlenmiştir.

GKA’da ziyaretçileri tatmin edecek seviyede, taleplerine yönelik bir hizmet verilmese de pazarı 
olmayan mal ve hizmetler için bireylerin ödeme eğilimlerini öğrenmek amacıyla kullanılan 
Koşullu Değer Belirleme Yöntem (KDBY)’ine göre ziyaretçilerin net ödeme eğilimleri 
belirlenmiştir. Anket verilerinde ki ilgili sorular Koşullu Değer Belirleme Yöntemine göre elde 
edilen veriler değerlendirildiğinde, kişi başına seyahat maliyeti değişik oranlarda arttığında (en 
düşük %25 oranında), ziyaretçilerin yaklaşık %88’ine göre GKA’nın doğrudan kullanım 
değerinde bir kayba uğramadıkları görülmüştür.

GKA’ları, rekreasyon el faaliyetler için planlanırken, yapılan planın sürdürülebilir kalkınmaya 
hizmet edebilmesi için rekreasyon alanının sürdürülebilir kullanımını da göz ardı etmemelidir. 
Diğer bir anlatımla çalışmaya konu GKA’ları, piknik ve plaj amaçlı rekreasyonel hizmeti birlikte 
sundukları ve birlikte sunulan bu aktivitelerin dışında, isteyen ziyaretçilerin de karavanalarda 
günübirlik konaklaması gibi aktiviteler için Küçük Çaltıcak ve Büyük Çaltıcak gibi GKA’lan, A 
tipi Orman İçi Dinlenme Yerleri vasfında potansiyele sahip oldukları da dikkate alınarak, 4 adet 
GKA’larının tamamı için imar ve gelişme planlan yapılmalıdır.

Teknik Kurul K ararı:

2.5- 5. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ

2.5.1- PROJENİN ADI:

“Akdeniz Tipi Ormanlık ve M akilik Alanlarda Yanıcı M adde Yükünün Tahmin Edilm esi”

Proje Numarası: 19.9200/2012-2014-2015
Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Cumhur GÜNGÖROĞLU
Araştırmacı(lar) : Ayhan SERTTAŞ, Coşkun Okan GÜNEY, Abdullah SARI, Şeref ÖZER, 
Dilek URSAVAŞ, Tolga YILMAZ, Tuğrul ŞAHİN
Yürütücü Kuruluş : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Bölüm Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmalan
Uygulama Yerleri : Proje kapsamında alman örnek alanlar Antalya, Serik ve Taşağıl Orman 
İşletme Müdürlükleri ile Beydağları, Termessos, Köprülü Kanyon Milli Parklan, Kurşunlu Tabiat 
Parkı ve Bük Lütfı Büyükyıldınm Araştırma Ormanı sınırlanndan belirlenmiştir.

Projenin Özeti:

Yanıcı madde özelliklerinin yangın davranışındaki rolünün bilinmesi, yapılacak yangın öncesi 
planlamalar ile yangınla mücadele çalışmalarında oldukça önemlidir. Yangın önleyici tedbirler 
yangın tehlikesini azaltarak, çıkabilecek yangınlann en az zararla etkisiz hale getirilmesine 
yönelik tedbirler olup, genellikle yanıcı maddelerle ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. Yangın 
öncesinde yangın silvikültürü, yangın şeritlerinin nerede nasıl genişlikte olması, yol kenan 
temizlikleri, korunan alanların yangına karşı daha etkin planlanması gibi tedbirlerin alınması 
yanıcı madde özelliklerinin lokal bilinmesine bağlıdır. Ayrıca, yanıcı maddeler, zaman içinde 
değişebilir ve kontrol edilebilir özellikte olup, yangın davranışı tahmininin sağlıklı bir şekilde
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yapılabilmesi büyük ölçüde yanıcı madde özelliklerinin tespitine ve zamanında güncellenmesine 
bağlıdır.

Bu çalışmada Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Antalya, Serik ve 
Taşağıl Orman İşletme Müdürlükleri, Beydağları, Termessos, Köprülü Kanyon Milli Parkları, 
Kurşunlu Tabiat Parkı ve Bük Lütfı Büyükyıldırım Araştırma Ormanı alanlarında kalan kızılçam 
ormanı ve maki olarak tescillenmiş meşcerelerde yangın davranışı temelli yanıcı tiplerinin yanıcı 
yük miktarlarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ormanlık alanlarda diri örtü, ölü örtü 
ve tepe yanıcı yükleri, makilik alanlarda ise tepe ve ölü örtü yanıcı yüklerinin belirlenmesine 
yönelik örnekleme yöntemiyle çalışılmıştır. Ormanlık alanlar diri örtü yanıcı yükü tahmini için 
123, ölü örtü için 123 ve tepe yanıcı yükü için 87 örnekleme yapılmıştır. Makilik alanlar tepe 
yanıcı yükü ve ölü örtü yanıcı yükü için 36 örnekleme yapılmıştır. Toplam yanıcı yükü 
miktarlarının ortalamasına bakıldığında ormanlık alanlarda diri örtü yanıcı yükü 0,220 kg/m , ölü 
örtü yanıcı yükü 4,272 kg/m2 ve tepe yanıcı yükü 11,986 kg, makilik alanlar için ise tepe yanıcı 
yükü 2,082 kg/m2 ve ölü örtü yanıcı yükü 2,054 kg/m2 olarak tespit edilmiştir.

Ormanlık alanlarda gelişme çağlarının yükselmesiyle birlikte diri örtü yanıcı yükü tiplerinden ince 
dal yanıcı yükü, orta dal yanıcı yükü, kalın dal yanıcı yükü ve toplam yanıcı yükü arttığı 
anlaşılmaktadır. Diri örtü türleri bakımından toplam yanıcı yükü miktarı içerisinde kermes meşesi 
ilk sırada, laden onu ikinci sırada takip etmektedir. Mersin toplam yanıcı yükü ve örnek sayısı 
bakımından 3. sırada gelmesine rağmen ort. yanıcı yükü miktarı bakımından 7.sırada gelmektedir. 
Diri örtü kapalılığı’nın artmasıyla diri örtü yaprak, ince dal yanıcı yükü ve toplam yanıcı yükünde 
artışlar bulunmaktadır. Diri örtü boyunun artmasıyla ise sadece kalın dal yanıcı yükünde anlamlı 
artışlar görülmektedir. Diri örtü boyları ve hakim maki türünün ort. toplam yanıcı yükü içerisinde 
karşılaştırılmasıyla kermes meşesi % 36 ile ilk sırada gelmektedir. Meşcere gelişme çağlarının 
yükselmesiyle humus, ölü örtü ibre, ölü örtü çok ince ve ince dal ile ölü örtü toplam yanıcı yükü 
oldukça anlamlı bir şekilde artmaktadır. Ort. tepe yüksekliğinin artmasıyla humus ve toplam ölü 
örtü yanıcı miktarlarıda artmaktadır. Orman tepe yanıcı yükü kademelerinin artmasıyla ise ölü örtü 
toplam yanıcı yükü, ölü örtü ince ve ölü örtü orta dal yanıcı yük miktarlarında artışlar 
bulunmaktadır. Meşcere ort. tepe çap kademeleri’nin artmasıyla sadece ölü örtü çok ince dal 
yanıcı yükünde artışlar görülmektedir. Ağaç boyunun artmasıyla sadece ölü örtü ince dal yanıcı 
yükünde artışlar görülmektedir.

Ormanlık alan tepe yanıcı miktarlarına ait toplam yanıcı yükü miktarında %36,98 ile kalın dal ilk 
sırada, %34,85 ile ibre ikinci sırada gelmektedir. Tepe yüksekliği ve meşcere gelişme çağlarının 
yükselmesiyle bütün tepe yanıcı tiplerinin yanıcı yükü miktarlarında da artışlar görülmektedir. 
Buna karşın kapalılık sadece tepe ibre ve tepe toplam yanıcı yükü miktarı üzerinde oldukça 
yüksek sayılabilecek anlamlı bir etkide bulunmaktadır. Meşcere gelişme çağları ve kapalılık 
birlikte özellikle tepe ibre yanıcı yükü üzerindeki etkileri çok yüksek düzeydedir. Tepe 
yüksekliğinin artmasıyla kalın dal yanıcı yükü miktarının artışı çok yüksek derecede anlamlı 
olduğu görülmektedir. Göğüs çapının artmasıyla ince dal yanıcı yükü hariç diğer bütün tepe yanıcı 
tipleri yanıcı yükü miktarlarında da artışlar anlamlı bulunmuştur. Bunlardan özellikle orta dal 
yanıcı üzerindeki etkisi çok anlamlıdır. Tepe yüksekliği, tepe çapı ve ağaç boyunun birlikte analizi 
sonucu tepe yüksekliğinin artmasıyla ince ve kalın dal yanıcı yükü artışı anlamlı görülmektedir. 
Tepe çapının artmasıyla ise ibre ve ince dal yanıcı yükünün artışı oldukça yüksek derecede 
anlamlı görülmektedir. Ağaç boyu ve tepe yüksekliğinin artmasıyla ile birlikte orta dal yanıcı 
yükü hariç diğer tepe yanıcı yükleri üzerinde anlamlı ve özellikle ibre üzerinde ise çok yüksek 
anlamlı artışlar görülmektedir. Ağaç boyu ve tepe çapının birlikte artmasının ibre üzerinde 
oldukça yüksek bir artışa etkisine ayrıca rastlanılmıştır. Yangının hızlı ilerlemesi açısından tepe 
yanıcılarından özellikle ibre, çok ince ve ince dal yanıcıları önemlidir. Bunların ort. toplam tepe 
yanıcı miktarı içerisinde toplam yüzdeleri % 66,5’tir. Bunlar üzerinde özellikle meşcere gelişme 
çağlan, ağaç boyu, tepe yüksekliği ve tepe çatısının önemli etkileri bulunmaktadır.
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Maki yanıcı miktarlarının toplam yanıcı yükü miktarında %43,82 ile kalın dal ilk sırada, %15,36 
ile yaprak ikinci sırada gelmektedir. Ölü örtü ve humus derinliklerinin artmasıyla orta dal yanıcı 
yükü miktarlarının artması anlamlı bulunmuştur. Meşcere boyunun tek başına ya da ölü örtü 
derinliği ile beraber artmasıyla yine orta dal yanıcı yükü artışına rastlanılmıştır. Maki meşcere 
tiplerinin, meşcere boy kademeleri ve tabakalılık sayısı ile toplam maki yanıcı yükü üzerindeki 
etkisini ölçmek için yapılan analizlerde sadece maki meşcere tiplerinin toplam maki yanıcı yükü 
miktarı üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Maki meşcere tiplerinin maki yanıcı yükleri üzerinde 
etkisini belirlemek için uygulanan analizde maki meşcere tiplerinin maki ince dal yanıcı yükü 
miktarları haricindeki diğer tüm maki yanıcı tiplerinin yanıcı yük miktarları üzerinde anlamlı bir 
etkisi olduğu, özellikle toplam maki yanıcı miktarı üzerindeki etkisinin çok yüksek derecede 
olduğu görülmüştür.

Maki ölü örtü yanıcı miktarlarının toplam yanıcı yükü miktarında %56,76 ile humus ilk sırada, 
%32,42 ile yaprak ikinci sırada gelmektedir. Maki tepe yanıcı yükü miktarının artmasıyla ölü 
yaprak ve kaim dal yanıcı yükü miktarının arttığı görülmüştür. Maki tepe yanıcı yükü miktarı ve 
kapalılık birlikte kaim dal yanıcı yükü miktarı üzerinde çok yüksek bir etkiye sahiptir. Maki 
toplam yanıcı yükü miktarı ve meşcereyi temsil eden hakim türün ayn ayrı ölü yaprak yanıcı 
miktarı üzerinde anlamlı bir etkilerinin bulunduğu görülmektedir. Burada meşcereyi temsil eden 
hakim türün etkisinin maki toplam yanıcı yükü miktarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu 
ikisi birlikte ölü yaprak, ölü ince ve ölü orta dal yanıcı yükü miktarı üzerinde etkileri anlamlı 
olmakla birlikte özellikle ölü yaprak yanıcı yükü miktarı üzerindeki etkileri çok yüksek 
düzeydedir. Tabakalılık sayısı ve göğüs çapının birlikte maki ölü kaim dal ve toplam ölü örtü 
yanıcı yükü miktarları anlamlı bir etkilerinin bulunduğu söylenebilmektedir. Hakim maki türünün 
ölü yaprak, humus ve toplam yanıcı yükü üzerlerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Burada 
toplam ölü örtü yanıcı yükü miktarı üzerindeki etkinin diğerlerine nazaran oldukça yüksek 
derecede anlamlı olduğu görülmektedir.

Teknik Kurul K ararı:

2.6- 6. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ

2.6.1- PROJENİN A D I:

“Sandal (Arbutus andrachne L .)’ın M eyveli ve/veya Yapraklı Sürgün Üretimini Artırıcı 
Tekniklerin Belirlenmesi (Isparta-Sütçü ler- Çan dır ve Antalya-Serik-Hasgebe Örnekleri) ”

Proje Numarası: 19.7708/2008-2015 
Proje Yürütücüsü: Sadettin GÜLER
Araştırmacı (1ar): Kader Hale GÜLER, Mustafa DUM AN, Neşe CILIZ 

Projenin Özeti:

Arbutus L. Cinsi Ericaceae (Fundagiller) familyasının, Arbutoideae altfamilyasında yer 
almaktadır. Sandal (Arbutus andrachne L.) bu familyada yer alan ağaççcık durumunda, herdem 
yeşil bir doğal türümüzdür. Sandalın gövde kabuğu parlak kızıl kahverengindedir (Davis, 1978, 
s.99; Gökmen, H., 1973, s. 405-406). Sandalın meyvesi portakal renginden kızıla doğru 
değişmektedir (Ürgenç 1998).

Doğal yayılış alanlarında akçakesme, kermes meşesi, sütleğen, dafne, zeytin, boylu ardıç, 
menengiç ve laden gibi türlerle karışım halinde yer alan sandal türü, plansız ve teknik açıdan 
yetersiz üretim faaliyetleriyle karşı karşıya kalmıştır.

Sandal, İsparta Orman Bölge Müdürlüğü alanı içerisinde yaklaşık 1 673 hektarlık bir alanda 
yayılış göstermekte ve yıllık meyveli ve/veya yapraklı sürgün üretim miktarı 119 000 kg olarak
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gerçekleşmektedir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü alanı içerisinde ise yaklaşık 6 692,3 
hektarlık bir alanda yayılış göstermekte ve yıllık meyveli ve/veya yapraklı sürgün üretim miktarı 
365 000 kg olarak gerçekleşmektedir (Orman Bölge Müdürlükleri, Resmi Kayıtlan, 2007).

İsparta ve Antalya yörelerinde sandal türünün meyveli ve yapraklı sürgünleri toplanarak çiçekçilik 
sektöründe çelenk yapımında kullanılarak iç piyasaya ve özellikle ihracata sunulmaktadır. Yüksek 
kalori değerine sahip odunu hem fırınlarda doğrudan kullanım alanı bulmakta ve odunundan 
kömür elde edilmektedir. Sandal meyvesi özellikle yaylaya çıkan yöre halkı ve yaban hayvanları 
tarafından besin maddesi olarak tüketilmektedir. Kabuklanndan ve genç sürgünlerinden elde 
edilen ekstraktları ise ilaç sanayisinde kullanım alanı bulmaktadır.

Odunu, kabuğu, sürgünleri ve meyveleri bu denli yaygın kullanım alanına sahip olan sandal 
türünün, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği kapsamında korunması ve gelecek nesillere 
aktanlması da ülkemiz ormanları açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ela alman 
bu proje ile sandaldan meyveli ve/veya yapraklı sürgün üretimini artırmak için uygun tekniklerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır

Proje, İsparta ve Antalya Orman Bölge Müdürlükleri görev ve sorumluluk alanlarını 
kapsamaktadır. Uygulama yerleri ise Isparta-Sütçüler-Çandır ve Antalya-Serik-Pınargözü 
yöresindeki sandal alanlandır. Her bir deneme sahasında toplam 330 adet sandal ocağı projede 
materyal olarak kullanılmıştır. Canlandırma kesimi ve yakma işlemlerinin tamamlanmasının 
üzerinden iki vejetasyon dönemi geçtikten sonra sonbaharda, sandal ocaklarında beş farklı gövde 
seyreltme dozu (1-3 dominat gövde bırakılması, 4-6 dominat gövde bırakılması, 7-9 dominat 
gövde bırakılması ve 10-12 dominat gövde bırakılması) uygulanmıştır. Deneme alanı Raslantı 
Blokları Deneme Desenine uygun olarak tesis edilmiştir.

Deneme alanlarındaki ocaklarda, 2015 yılı ekim ayının ikinci yarısında sürgün üretimi yapılmış ve 
elde edilen meyveli yapraklı sürgünler terazi yardımıyla tartılarak sonuçlar kaydedilmiş ve elde 
edilen bütün verilere SPSS programında istatistik analizler uygulanmıştır.

Antalya-Serik-Pmargözü deneme alanına yönelik olarak yapılan değerlendirmelerde, yapılacak 
rehabilitasyon çalışmalarında yalnızca canlandırma kesimlerinin yapılmasının yeterli olacağı, 
meyveli/yapraklı sürgün üretimi bakımından ocaklarda, kuzeydoğu yönündeki bölümü ile 
benzerlik taşıyan koşullarda 1-6 ve güneybatı yönündeki bölümü ile benzerlik taşıyan koşullarda 
1-12 gövde bırakılmasının uygun olacağı değerlendirilebilir. Kontrol amacıyla bırakılmış ve 
müdahale edilmemiş olan sandal ocaklanna yönelik ulaşılan sonuçlarda ise gövde başına en 
yüksek sürgün üretimi ve ocaktan elde edilecek en yüksek toplam sürgün üretimi için en az 4 adet 
gövde bırakılmasının uygun olacağı ifade edilebilir.

İsparta- Sütçüler- Çandır deneme alanına yönelik olarak yapılan değerlendirmelerde, yapılacak 
rehabilitasyon çalışmalarında yalnızca canlandırma kesimlerinin yapılmasının yeterli olacağı, 
meyveli/yapraldı sürgün üretimi bakımından ocaklarda 1-3 gövde bırakılmasının uygun olacağı 
söylenebilir.

Kontrol amacıyla bırakılmış ve müdahale edilmemiş olan sandal ocaklanna yönelik ulaşılan 
sonuçlarda ise gövde başına en yüksek sürgün üretimi ve ocaktan elde edilecek en yüksek toplam 
sürgün üretimi için en az 7 adet gövde bırakılmasının uygun olacağı ifade edilebilir.

Teknik Kurul K ararı:

2,6.2- PROJENİN ADI:

“Bazı Otsu Formdaki Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ)'nin Envanterine Yönelik Uygun 
Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi (Antalya-Asar Örneği)”
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Proje Numarası: 19.7712/2012-2014 
Proje Yürütücüsü: Sadettin GÜLER 
Araştırmacı (1ar) : Mustafa ÜLKÜDÜR
Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 
Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Asar 
Orman İşletme Şefliği görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan, otsu formdaki Adaçayı 
türünün doğal yayılış alanı, proje uygulama yeri olarak belirlenmiştir.

Projenin Özeti:
İnsanoğlunun tıbbi, aromatik ve diğer kullanım potansiyeli olan bitkilerden koruma-kullanma 
dengesi içinde faydalanmaya özen göstermesi çok önemlidir. Bu yalnızca bitki türlerinin varlığını 
sürdürmesi açısından değil aynı zamanda tüm diğer doğal kaynaklarda olduğu gibi kaynakların 
tamamen tüketilmeden, “Sürdürülebilir Kullanım” ilkesine uygun olarak uzun süre 
kullanılabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır (Özhatay ve ark., 1997).
Odun Dışı Orman Ürünleri için, temel envanter metotlarında gelişen ihtiyaçları konu alan, 2000 
yılında Roma’da gerçekleştirilen bir çalıştayda, Odun dışı orman ürünleri kaynak değerlendirmesi 
için kullanılan biyometeri kapsamında, araştırmalarla ele alınması gereken problemlerin 
tanımlanmasının, biyometrik değerlendirme bulgularına ve ayrıca doğal kaynak envanterinin daha 
geniş bir okumasına bağlı olduğu ifade edilmiştir.

Dünyamızda ve ülkemizde bu kadar büyük bir öneme sahip olan ve gün geçtikçe de insan hayatı 
içindeki yeri ve önemi daha da artan ODOÜ konusunda, yeterli bilgi bulunmamakta ve buna bağlı 
olarak da bu ürünlerden bilinçli, teknik ve sürdürülebilir bir faydalanma söz konusu 
olamamaktadır.

Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ)’nden sürdürülebilir faydalanmanın gerçekleştirilebilmesi için 
öncelikle bu ürünlere ilişkin saha ve servet envanterlerinin yapılması gerekli ve zorunludur. 
Ancak, bu türlerin hemen hiçbirisine yönelik kesin bir metot bugün itibariyle ortaya konulabilmiş 
değildir. ODOÜ’nin saha ve servet envanterlerinin bilimsel metotlarla ve yüksek hassasiyetle 
ortaya konulamamış olması dolayısıyla; etkin, verimliliği yüksek ve sürdürülebilirliği 
sağlayabilecek faydalanma planlan da yapılamamıştır.

Bu proje ile sistematik örnekleme yönteminin, otsu formdaki ODOÜ’nin saha ve servet 
envanterlerinde kullanılabilirliği ve uygun örnek yoğunluğu ortaya konulmuş, bununla birlikte 
envanter maliyetleri ve hedef ODOÜ türü olan adaçayı bitkisine eşlik eden vejetasyonun 
özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Antalya-Asar Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde, etraflarından ve birbirlerinden dere ve sırt 
gibi doğal sınırlarla ayrılabilen 6,8 ha, 6,9 ha ve 7,3 ha büyüklüğünde 3 adet deneme alanı 
şeklinde ayrılmış ve araştırmada materyal olarak kullanılmıştır. Projede kullanılan sistematik 
örnekleme yöntemi kapsamında; 300x300 m, 150x150 m, 100x100 m ve 50x50 m ebatlarında 
karelajlar uygulanmış, toplamda 105 adet örnek alan alınmış ve ölçüm ve tespitler yapılmıştır. 
Adaçayı bitkisinin alan ve serveti tahminine yönelik olarak araştırma çalışmaları yürütülmüştür. 
Ayrıca, envanter çalışmaları kapsamında 35 adet örnek alanda, Braurı-Blanquet Ska/asma göre 
vejetasyon tespiti çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

Adaçayı saha ve servet envanterine yönelik elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, 
farklı karelajlar itibariyle, bütün alandaki adaçayı bitkisinin yayılışı ve servet miktanna yönelik 
kriterlerin tahmini değerleri ortaya konulmuş ve adaçayı serveti tahminine yönelik olarak 
regresyon modeli geliştirilmiştir.

Araştırma kapsamında ayrıca, envanter çalışmalanna yönelik birim ve toplam maliyetler, birim ve 
toplam zamanlar tahmini olarak belirlenmiştir.
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Vejetasyon tespiti kapsamında, örnek alanların tamamında toplamda 99 adet bitki türü tespit 
edilmiş olup örnek alanların genelinde bakıldığında, başlıca % 54 oranında Asteraceae, % 49 
oranında Fabaceae ve % 26 oranında Lamiaceae familyalarına ait bitki türlerinin yayılış gösterdiği 
belirlenmiştir.

Teknik Kurul K ararı:

3- DEVAM EDEN PROJELER:

3.1- 1. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ :

3.1.1- PROJENİN ADI:

“Kızılçam (Pinus brııtia Ten.) Orijin D enem eleri”

Proje Numarası: 19.1705/1986-94-2015-2020 
Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIK OĞLU
Araştırmacı(lar): Alper Ahmet ÖZBEY, Aysun BOZA, Z. Gülçin ALTUN, Suat TOSUN, Zehra 
ÖZPAY PALAZOĞLU, Mustafa ARSLAN, Hüseyin KARATAY, Cemil KARZAOĞLU, 
Ş.Teoman KAHRAMAN, A. Haluk TÜRKER, Dr. Said DAĞDAŞ, Ülkü YURDABAK, Erdal 
ÖRTEL
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Ülkemizde ve Kıbrıs’ta kızılçam doğal yayılış alanlarında bulunan orijinlerin 
karşılaştırılması ile bölgesel olarak kızılçam ağaçlandırmalannda kullanılabilecek en uygun 
orijinlerin belirlenmesi.
Projenin Uygulama Yerleri: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olan 26 
deneme alanında çalışmalar sürdürülmektedir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür.
Yapılan İşler: Deneme alanlarında gözlem çalışmaları
Uygulanan Yöntemler: Projede kızılçam doğal yayılışından 50 orijin örneklenmiştir. Her bir 
deneme alanında orijinler rastlantı blokları deneme desenine göre, üç yinelemeli, her yinelemedeki 
parsellerde 16 fidan ile temsil edilmiştir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje 5., 10. ve 20. Yıl ara sonuç raporları 
yayınlanmıştır. Akdeniz orta yükselti kuşağı (400-800 m) orijinleri ile bazı alçak yükselti kuşağı 
(<400 m) orijinlerinin üstünlüğü devam etmektedir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilecektir. 

Teknik Kurul Kararı:

3.1.2- PROJENİN ADI:

“Kızılçam ( Pinus bruticı Ten.) Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın B elirlenm esi”

Proje Numarası: 19.1605/1995-2004-2030 
Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIK OĞLU
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Araştırmacı(lar) : Dr. Halil İbrahim YOLCU, Dr. Murat ALAN, Alper Ahmet ÖZBEY 
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Tohum bahçeleri ile bu bahçelerin orijini olan tohum meşcerelerini 
karşılaştırmak ve örneklenen tohum bahçelerinden elde edilebilecek genetik kazancı tahmin 
etmektir. Çalışma sonucunda genetik değeri düşük ve istenmeyen klonlar bahçelerden ayıklanarak 
genetik kazancın artırılması sağlanabilecektir.
Projenin Uygulama Yerleri: 1-Denizii-Yeşilköy, 2-Bucak-Pamucak, 3-Antalya-Nebiler
2015 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarının gözlem ve takibi yapılmıştır.
Yapılan İşler: Deneme alanlarında koruma ve gözlem çalışmaları
Uygulanan Yöntemler:3 deneme alanında 5 populasyona ait 130 aile, Rastlantı Blokları Deneme 
Desenine dayalı olarak 4 yinelemeli araziye dikilmiştir. Her bir parselde 6 adet fidan 
kullanılmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Denemenin 14 yılında Kızılçam ( Pimıs brutia 
Ten.) Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın Belirlenmesi” başlığı ile Teknik Bülten No:41 
yayınlanmıştır. Genel olarak bahçe kökenli fidanların, meşcere kökenlilere oranla daha iyi 
geliştikleri saptanmıştır. Ancak orijin bazında bu üstünlük sadece Gölhisar-Koçaş orijinli bahçe 
kökenli ailelerde saptanmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının gözlem ve takibine devam edilecektir.

Teknik Kurul K ararı:

3.1.3- PROJENİN ADI:

“  Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemeleri “

Proje Numarası: 19. 1708/1996-2016 
Proje Yürütücüsü: Dr. Aysun BOZA
Araştırmacı(lar) : F. Can ACAR, Z. Gülçin ALTUN, Selma COŞGUN, Şenay ÇETİNAY, Sedat 
TÜFEKÇİ, Osman POLAT, Ali TOPAL -
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İZMİR 
Projenin Amacı: Fıstıkçamının doğal yetişme ortamlarında orijin denemeleri kurarak orijinlerin 
adaptasyon yeteneklerini, tutma ve gelişme başarısını saptamak ve farklı orijinlere ait gen 
kaynaklarını değişik ortamlarda konıma altına almaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya-Asar-Başköy, Antalya-Asar-İncik
2015 Yılı Çalışma Raporu: Vejetasyon dönemi sonu ölçümler ve gözlemler yapılacaktır.
Yapılan İşler: Son üç yıldır deneme alanlarında boy, çap, tepe çapı, dal açısı, gövde formu kozalak 
gözlemi gibi veriler ölçülmektedir.
Uygulanan Yöntemler: Deneme alanları üç yinelemeli, rastlantı blokları deneme desenine göre 
kurulmuştur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemesi Onuncu Yıl Ara 
Sonuçlan, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından, Teknik Bülten No: 45 olarak yayınlanmıştır. 
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yapılamayan iş ve işlemler yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlannda ölçüm ve gözlemler sürdürülecektir.
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Teknik Kurul Kararı:

3.1.4- PROJENİN ADI:

“Atlas Sediri, Lübnan Sediri ve Kıbrıs Sedirine A it Bazı Orijinlerin Batı Akdeniz Bölgesine 
Adaptasyonları. “

Proje Numarası: 19.1709/1997-2016
Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Araştırmacı (1ar): Dr. Halil İbrahim YOLCU
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Batı Akdeniz Bölgesine uyum sağlayabilecek sedir türleri ile bunların uygun
orijinlerinin saptanması.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya- Elmalı -Şehir Ormanı (yükselti: 1100 m), 2- Burdur - 
Çukurören (yükselti: 1000 m)
2015 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarının gözlem, koruma ve takibi yapılmıştır.
Yapılan İşler: Deneme alanlarında koruma ve takibi çalışmaları
Uygulanan Yöntemler: Her iki deneme alanında (Burdur- Çukurören-21 orijin, Elmalı-25 orijin) 
fidanlar, Rastlantı Blokları Deneme Deseni uygulanarak 3 yinelemeli olarak araziye tesis 
edilmiştir. Her bir parselde 25 fidan vardır
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: 11. yıl sonuçlarına göre; her iki deneme alanında 
da, gerek yaşama oranı, gerekse büyüme bakımından en başarılı orijinler Toros Sediri orijinleri 
olmuştur. Atlas sediri Fransa orijinleri bunları takip etmiştir. Atlas sediri Fas orijinleri ise, dikkat 
çeken bir-iki orijin haricinde, genel olarak her iki deneme alanında da düşük bir uyum yeteneği 
sergilemişlerdir. Her iki deneme alanında yaşama oranı bakımından yüksek performans sergileyen 
Kıbrıs sediri orijinleri, büyüme bakımından geri kalmışlardır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yapılamayan iş ve işlem yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında son ölçümler yapılacak ve sonuç raporu 
hazırlanacaktır.

Teknik Kurul Kararı:

3.1.5- PROJENİN ADI:

“Dallı Sen’i (Cupressus sempervirens var. horizantalis) Orijin-Döl Denemesi “

Proje Numarası : 19.1610/1999-2009-2019
Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Araştırmacı (1ar) : Alper Ahmet ÖZBEY, Z. Gülçin ALTUN
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Projenin amaçları; Dallı servi gen kaynaklanılın korunması, uygulamanın kısa
vadede kaliteli tohum ihtiyacını karşılamak ve dallı servi ıslah çalışmaları için temel
populasyonun oluşturulması
Projenin Uygulama Yerleri: 1-Antalya-Asar yöresi, 2-Muğla, Fethiye-Çırpı, 3-İzmir, Bergama- 
Kınık
2015 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarında kontrol ve gözlem çalışmalaıı sürdürülmüştür. 
Yapılan İşler: Deneme alanlarında kontrol ve gözlem çalışmalan
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Uygulanan Yöntemler: 3 deneme alanında 17 populasyona ait 204 aile ile Rastlantı Blokları 
Deneme Deseni ’ne dayalı olarak 5 yinelemeli araziye dikilmiştir. Her bir parselde 4 adet fidan 
kullanılmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: 8.yaşında ailelerin boy ve çap değerleri analiz 
edilmiştir. Bu karakterler arasında güçlü genetik korelasyon tespit edilmiştir. Ailelerde genotip- 
vetişme ortamı etkileşimi bulunmamıştır. BLUP yöntemi ile aileler ıslah değerlerine göre 
sıralanmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının korunmasına devam edilecektir. Genel 
müdürlüğüm talebi üzerine 15 yılsonu olan 2015 sonbaharında Antalya ve Fethiye deneme 
alanlarında bir ara ölçüm yapılacak ve teknik rapor hazırlanacaktır.

Teknik Kurul Kararı:

3.1.6- PROJENİN ADI:

“Akdeniz, Bölgesi Alçak Islah Zonunda (ü-400m) Kızılçam (Pinus hrutia Ten.) Döl Denemeleri“

Proje Numarası: ANK-003 1601/1995-2014 
Proje Yürütücüsü: Kubilay ÖZYALÇIN
Araştırmacı (1ar) : Dr. Murat ALAN, Turgay EZEN, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Dr. Sadi ŞIKLAR, 
S. Işık DERİLGEN, Rumi SABUNCU, Osman POLAT, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Canan 
ÜNAL
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Orman Ağaçlan ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü
Projenin Amacı: Döl denemeleri sonucunda elit ağaçlan belirlemek ve böylelikle genotipik 
tohum bahçelerinin(1.5 generasyon tohum bahçelerinin) tesisini mümkün kılarak birim alandan 
alınacak ürünün kalite ve kantitesini artırmaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: 1-Antalya-Düzlerçamı, 2-Antalya Duraliler, 3-Adana Ceyhan 
Fidanlığı
2015 Yılı Çalışma Raporu: Antalya-Duraliler deneme alanında ölçüm yapılmıştır. Ara sonuç 
raporu hazırlanmaktadır.
Yapılan İşler: Söz konusu alanda ağaçlann çap, boy, gövde düzgünlüğü ve dal açıları 
ölçülmüştür.
Uygulanan Yöntemler: 168 adet kİ on ve 140 plus ağaçla kurulmuş bir açık tozlaşma döl 
denemesidir. Her deneme alanında tek ağaç parseli içeren setlere bölünmüş Rastlantı Blokları 
deneme deseni uygulanmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: 12. Yıl sonuçlanna göre en iyi 30 ailenin seçimi ve 
bunlarla genotipik tohum bahçelerinin kurulması ile hacim bakımından birinci seri denemelerde 
%30 ikinci seri denemelerde %20 kazanç elde edilebileceği saptanmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Alper Ahmet ÖZBEY’in araştırmacı olarak projeye katılması
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlannm bakımına ve korunmasına devam edilecektir.

Teknik Kurul Kararı
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3.1.7- PROJENİN ADI:

“Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islalı Zonunda (401-800 m) Kızılçam (Pirıus brutia 
Ten.) Döl Denemeleri ”

Proje Numarası: ANK-009 1604/1996-2015 
Proje Yürütücüsü: Kubilay ÖZYALÇIN
Araştırmacı (1ar) : Dr. Murat ALAN, Turgay EZEN, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Dr. Sadi ŞIKLAR, 
S. Işık DERİLGEN, Rumi SABUNCU, Osman POLAT, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Canan 
ÜNAL, Ali TOPAL
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Orman Ağaçlan ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü
Projenin Amacı: Döl denemeleri sonucunda elit ağaçlan belirlemek ve böylelikle genotipik 
tohum bahçelerinin (1.5 generasyon tohum bahçelerinin) tesisini mümkün kılarak birim alandan 
alınacak ürünün kalite ve kantitesini artırmaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: 1-Antalya-Korkuteli-Yazır 2-Adana-Pos-Karsantı, 3-Osmaniye 
Ürün Orman Fidanlığı
2015 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarında aralama yapıldı, deneme planı güncellendi. 
Yapılan İşler: Deneme alanlarında aralama, plan güncelleme ve gözlem
Uygulanan Yöntemler: 75 adet klon ve 270 plus ağaçla kurulmuş bir açık tozlaşma döl 
denemesidir. Her deneme alanında tek ağaç parseli içeren setlere bölünmüş Rastlantı Bloklan 
deneme deseni kurulmuştur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: 12. Yıl sonuçlarına göre en iyi 30 ailenin seçimi ve 
bunlarla genotipik tohum bahçelerinin kurulması ile hacim bakımından birinci seri denemelerde 
%30 kazanç elde edilebileceği saptanmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Alper Ahmet ÖZBEY’in araştırmacı olarak projeye katılması
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlannm bakımına ve korunmasına devam edilecektir.

Teknik Kurul Kararı

3.1.8- PROJENİN ADI:

“Sedir (Cedrus libaniA. Rick) Orijin Denemeleri “

Proje Numarası : 23.1714/1985-93-95-2025 
Proje Yürütücüsü: Hacer SEMERCİ
Araştırmacı(lar) : Z. Gülçin ALTUN, Hüseyin KARATAY, Aysun BOZA, Dr. Mehmet 
ÇALIKOĞLU
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Sedirin doğal yayılış alanlarından seçilen orijinlerin gerek doğal yayılış 
alanında gerekse yetiştirilmesinde uygun olan yörelerde gerçekleştirilecek ağaçlandırmalarda 
kullanılması için uygun orijinlerin saptanması bu denemelerin amacını oluşturmaktadır.
Projenin Uygulama Yerleri: Elmalı İşletmesi Sevindik serisi deneme alanı mevcuttur.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür.
Yapılan İşler: Deneme alanlarında koruma ve gözlem
Uygulanan Yöntemler: Orijinler rastlantı blokları deneme desenine göre, üç yinelemeli ve 35 
orijin kullanılarak tesis edilmiştir.
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje 5. ve 10. yıl ve 20. yıl sonuçları Ara Sonuç 
Raporu Teknik Bülten olarak yayınlanmıştır. Mersin Arslanköy orijini en başarılı ve stabil orijin 
konumundadır. Genelde Doğu Akdeniz orijinleri başarılıdır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Daha önce Ege Orm. Arş. Enst. Müdürlüğünde bulunan Acıpayam 
deneme alanı enstitümüz kontrolüne geçirilecek ve deneme alanlarında 30 yıl ölçümleri 
yapılacaktır.

Teknik Kurul Kararı :

3.1.9- PROJENİN ADI:

“Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi D oğal Kestane (Castanea sativa M ili.) Popülasyonlarında Üstün 
Ağaç Seçim i”

Proje Numarası: 15.1612/2014-2017 
Proje Yürütücüsü: Zeynep Gülçin ALTUN
Araştırmacı(lar): F. Can ACAR, Cemhan BUCAK, Alper Ahmet ÖZBEY, Erdal ÖRTEL
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: İn-situ korunmasını sağlamak, odun dışı orman ürünlerinden kestane tohum
kaynaklarının güvence altına almak, yüksek nitelik ve nicelikte kestane tohum üretiminin
sürekliliğini sağlayarak ülke ekonomisine makro ve mikro ölçekte katkıda bulunmak ve kurulacak
tohum bahçeleri için gerekli veriyi üretmek.
Projenin Uygulama Yerleri: Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri
2015 Yılı Çalışma Raporu: Üstün ağaç niteliği taşıyan bireylerden meyve toplama işlemleri 
yapıldı.
Yapılan İşler: Seçilen bireylerden meyve ve yaprak örnekleri ölçümleri yapıldı.
Uygulanan Yöntemler: Tohumculuk Tescil ve Sertifıkasyon Merkez Müdürlüğü’nce belirlenen 
skalalar ile tohumlar ölçülmüştür.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Üstün ağaç adayı bireylerden tohum toplama ve ölçüm işlerine 
devam edilecektir.

Teknik Kurul K ararı:

3.2- 2. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ

3.2.1. PROJENİN ADI:

“Eğirdir Orman F idanlığı’nda Diken Ardıcı (Juniperus oxycedrus L subsp. oxycedrus) Fidan 
Yetiştirme Sıklığının, Fidan Morfolojisi, Arazideki Dikim Başarısı ve Fidan Gelişimine 
Etkileri“

Proje Numarası: 19.1210/2009-2014-2016 
Proje Yürütücüsü: Esra ALİM 
Araştırm acı(lar): Doç. Dr. Ali KAVGACI 
Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
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Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Diken Ardıcı fidanlarında, fidanlıkta uygun yetişme sıklığını, arazi koşullarında 
ise dikim başarısı ve fidan gelişimi üzerine etkilerini belirlemektir.
Projenin Uygulama Yerleri: Proje de çalışmanın fidan üretim aşaması Eğirdir Orman 
Fi danlı ğı nd a gerçekl e ştiril ecektir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: 2014 Kasım ayında parsellere ekilen diken ardıcı tohumlarında 
çimlenmeler meydana gelmiştir. 2015 Mayıs ayında projede belirtildiği üzere, fidanlıkta 
seyreltme işlemleri yapılmıştır. Bu amaçla 4-5 cm boya ulaşan fidanlar 1,5 cm - 3 cm - 6 cm ve 9 
cm olacak şekilde, 4 tekerrürlü olarak seyreltilmiştir. Vejetasyon dönemi sonunda yastıklardaki 
her işlem parselinden tesadüfi olarak alman 25 adet fidanda fidan boyu (cm), kök boğazı çapı 
(mm), yan kök sayısı (5 cm den uzun) (adet), kök uzunluğu (cm), gövde, kök ve fidan taze ile kuru 
ağırlıkları (g) gibi değerler ölçülecektir.
Yapılan İşler: Projenin yürütüleceği Eğirdir Orman Fidanlığında, diken ardıcı fidanları farklı 
ekim sıklığında seyreltilmiştir.
Uygulanan Yöntemler: -
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: -
Yapılamayan İşler ve Nedenleri:-
Öneriler: Proje yürütücüsü Esra ALEVİ Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne tayin 
olmuştur. Bu nedenle Doç. Dr. Ali KAVGACI’nın poje yürütücüsü olması, Esra ALlM’m proje 
araştırmacısı olması ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün de diğer yürütücü kurum 
olarak projeye eklenmesi uygun olacaktır.
2016 Yılı Çalışma Programı: Fidanların ölçüm sonuçları değerlendirilerek proje sonuç raporu 
hazırlanacaktır.

Teknik Kurul Kararı:

3.2.2. PROJENİN ADI.

“Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki Kızılçam Ormanlarında Tıraşlama Sonrası 
Vejetasyon Yapısında ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi”

Proje Numarası: 19.2601 / 2009-2031 
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmacı (1ar): Esra ALIM, Doç.Dr.Orhan SEVGİ, Doç.Dr.Banş TECİMEN 
Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Bük Araştırma Ormanındaki kızılçam ormanlarının gençleştirilmesinde 
uygulanan tıraşlama yöntemi sonrasında vejetasyon yapısında ve toprak özelliklerinde meydana 
gelen değişimi belirlemek.
Projenin Uygulama Yerleri: Bük Liitfı Büyükyıldırım Araştırma Ormanı
2015 Yılı Çalışma Raporu: Proje iş -  zaman çizelgesine göre 2015 yılı içinde planlanan bir 
vejetasyon ve toprak örneklemesi bulunmamaktadır. Arazi gözlemlerine devam edilmiştir.
Yapılan İşler: Çalışma 2 farklı yöntemle gençleştirilen kızılçam sahalarında (tıraşlama sonrası 
doğal gençleştirme ve makinalı arazi hazırlığından sonra dikim) 10*10 m büyüklüğünde toplam 
20 adet şeklinde tespiti yapılan daimi örnek alanlarında vejetasyon örneklemesi ve toprak 
örneklemesi şeklinde devam ettirilmektedir. Bu kapsamda tıraşlama öncesi ve tıraşlama sonrası 5 
yıla ait (2014 yılı itibariyle) vejetasyon ve toprak örneklemeleri tamamlanmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Örnekleme yapılan deneme alanlarındaki bitkilerin örtme dereceleri 
Braun Blanquet'in örtme dereceleri sıkalası kullanılarak tespit edilmektedir. Toprak 
örneklemeleriyse her bir örnek alanda 5 farklı alandan sırasıyla 0-5 ve 5-15 cm derinliklerden 
alman örneklerin tek bir numune haline getirilmesi şeklinde yapılmaktadır.
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje kapsamında şu ana kadar elde edilen veriler 
bir bulgu oluşturmaya ve değerlendirme yapmaya yetecek seviyede değildir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur
Öneriler: Proje araştırıcısı Esra Alım’ın başka bir kuruma tayinininden dolayı proje ekibinden 
çıkarılması, onun yerine Özge Ergüler’in proje ekibine dahil edilmesi uygun olacaktır.
2016 Yılı Çalışma Programı: Arazi gözlemlerine devam edilecektir

Teknik Kurul Kararı:

3.2.3. PROJENİN ADI:

“Serik -  Taşağıl Orman Yangını Sonrasında Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen Değişimin 
Belirlenmesi”

Proje Numarası: 19.2602/2010-2030
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmacı (1ar): Abdurrahman ÇOBANOGLU
Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Projenin Amacı: Serik-Taşağıl bölgesinde 2008 yılı ağustosunda meydana gelen orman yangını
sonrasında vejetasyon yapısında meydana gelen değişimi belirlemek.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Serik Orman İşletme 
Müdürlüğü, Akbaş Orman İşletme Şefliği
2015 Yılı Çalışma Raporu: Proje kapsamında 2015 yılı içinde yapılması gereken yangın sonrası 
7. yıla ait vejetasyon örneklemeleri tamamlanmıştır.
Yapılan İşler: Yangın sahası yangından sonraki 7 yılındadır ve bu zamana kadar iş-zaman 
çizelgesinde belirtilen işler kapsamında planlanan vejetasyon örneklemelerinin tamamı 
gerçekl eştiri İmi ştir.
Uygulanan Yöntemler: Çalışma 2 farklı bakıyı (güney-kuzey) temsil eden tepe yangını geçirmiş 
2 adet genç meşçere; 2 farklı bakıyı temsil eden örtü yangını geçirmiş 2 adet yaşlı meşçere ve 
kuzey bakili tepe yangını geçirmiş 1 adet yaşlı meşçere olmak üzere toplam 5 farklı alanda 
çalışma yürütülmektedir.
Yukarıda belirtilen farklı özelliklere sahip 5 farklı alanda 10*10 m genişliğinde toplam 50 adet 
daimi deneme alanı bulunmaktadır. Yangın sonrası ilk 7 yıla ait vejetasyon örnekleme çalışmaları 
tamamlanmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje kapsamında 5. yıl itibariyle bir ara sonuç 
raporu hazırlanmıştır ve elde edilen bilgilerden hazırlanan makale uluslararası hakemli bir dergide 
değerlendirme aşamasındadır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 
Öneriler: Yoktur
2016 Yılı Çalışma Programı: İş -  zaman planı itibariyle vejetasyon örneklemesi kapsamında bir 
çalışma bulunmamaktadır. Gözlemlere devam edilecektir.

Teknik Kurul Kararı:

3.2.4- PROJENİN ADI:

“Fidanlıklarında Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan 
Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının Araştırılması (Eğirdir ve Antalya Fidanlık 
Müdürlüğü)
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Projenin Numarası: 19.1211/2014-2016 
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmacılar: Dr. Ersin YILMAZ, Serpil ERKAN, Alime KÜÇÜK DİVRİK, Tahsin ETLİ
Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Orman fidanlıklarında yabancı ot mücadelesinde tohum ekim öncesi, ekim
sonrası ve tohum çimlenme sonrası gibi herbisit uygulama zamanlarının belirlenmesi, etkili dozun
belirlenmesi, yabancı ot çeşitlerinin belirlenmesi ve işçilerce yapılan mücadele ile kimyasal
yönteminin fidanlık maliyetlerinin karşılaştırılmasıdır.
Projenin Uygulama Yerleri: Çalışma; Batı Akdeniz bölgesinde Eğirdir Orman Fidanlık 
Müdürlüğü çıplak köklü sedir, Zeytinköy Orman Fidanlık Müdürlüğü fidanlık sahasında ise çıplak 
köklü Kızılçam fidanı üretimi yapılan ekim yastıklarında yabancı ot mücadelesinde kullanılacak 
herbisit çeşidi, uygulama dozları ve ekim öncesi, ekim sonrası ve fide çıkış sonrası çalışmalarını 
kapsamaktadır
2015 Yılı Çalışma Raporu: Proje kapsamında ilgili fidanlıklardaki ekim yastıklarında gerekli 
herbisit uygulamaları yapılmıştır.
Yapılan İşler: 2014 yılı 2. Rapor dönemi içinde proje lideri Selma Coşgun ile projenin uygulama 
aşamasında görevli Dr. Ufuk Cosgun ile Melihat Terzi görev yerlerinin değişmesinden dolayı 
kurumumuzdan ayrılmış bulunmaktadır. Buna karşın projede ekim yastıkları üzerindeki bitkilerin 
tespitiyle görevli Doç. Dr. Ali KAVGACI proje yürütücüsü, kurumumuzda yeni göreve başlayan 
Dr. Ersin Yılmaz ile Serpil Erkan proje araştırıcısı olarak projeye görevlendirilmişlerdir. Proje 
yönetim düzeninde gerçekleşen bu kapsamlı değişim, proje zaman planında aksaklığa neden 
olmuştur. Bu durum, ilk rapor döneminde yapılan çalışmaların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine engel 
olmuştur. Bu nedenle projede ilk rapor döneminde uygulanan çalışmalar (bu çalışmalarda görevli araştırıcıların 
tecrübelerinden de yararlanarak), proje ikinci yılında yeniden uygulanmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Farklı herbisit çeşitleri ve farklı uygulama zamanlarının fidecik yaşama 
oranı ve gelişimine etkisi faktöriyel varyans analizi ile değerlendirilecektir. Her uygulamanın 
maliyet analizi yapılacak ve ekonomik olan işlemler belirlenecektir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Flenüz yoktur
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yukarıda belirtilen nedenlerle proje iş -  zaman planında bir 
yıllık bir aksama olmuştur. İlk yıl için yapılan çalışmalar ikinci yıl yeniden tekrarlanmıştır. Öte 
yandan Zeytinköy Orman Fidanlığındaki Ekim öncesi herbisit uygulaması yapılan ekim yastıklarından birinde 
sehven ot alımı yapılmıştır. Bu nedenle bu yastıklar deneme dışında kalmıştır.
Öneriler: 2014 yılı 2. raporunda proje iş-zaman planında karşılaşılan aksaklıktan dolayı, proje 
süresinde bir uzatmanın söz konusu olabileceği belirtilmiştir. Nitekim sedir fidanları 2x0 olarak 
üretildiğinden Eğirdir orman fidanlığında yapılacak fidan ölçümleri 2016 yılı sonunda ancak gerçekleştirilebilecektir. 
Öte yandan, yukarıda belirtildiği üzere Zeytinköy orman fidanlığındaki deneme deseninde bozulma söz konusu 
olmuştur ve buradaki denemenin tekrarlanması uygun olacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı projenin başarıyla 
tamamlanabilmesi için 1 yıllık bir uzatmanın gerekli olacağı düşünülmektedir.
2016 Yılı Çalışma Programı: Proje kapsamındaki gerekli arazi çalışmalarına devam edilecektir.

Teknik Kurul Kararı:

3,2.5- PROJENİN ADI:

“Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya 
Adaptasyonunun Belirlenmesi ”

Projenin Numarası: 19.7715/2015-2022 
Proje Yürütücüsü: Özge ERGÜLER
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Araştırmacı (1ar) : Dr. Halil İbrahim YOLCU, E. Esra ER, Hatice DEMİRBAŞ, Yasemin 
KORKMAZ YÖNEL, İsmail KAYA
Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Trüf ağaçlandırma sahasına dikilen trüf aşılı meşe fidanlarının yaşam oranı, trüf 
mantarının yaşam oranı, istenmeyen rekabetçi mantar gelişimi, farklı konukçu meşe türleri ile trüf 
mantarı türünün uyumunu belirlemek.
Projenin Uygulama Yerleri: Trüf aşılı meşeler Akseki, Asar, Elmalı Sedir Araştırma Ormanı ve 
Bük L. Büyükyıldırım Araştırma Ormanı sınırları içinde dört alana dikilecektir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Proje 31.03.2015 tarihinde onaylanmış olup, araştırma 
ormanlarındaki proje sahalarına tel çit çekilmesi, hizmet ve fidan alınabilmesi için 15.06.2015 
tarihinde gerekçe raporu tanzim edilmiştir.
Yapılan İşler: Akseki, Asar, Bük ve Elmalı olmak üzere dört ayrı yerde kurulacak olan deneme 
sahalarının tespiti yapılmıştır. Bu sahalardan toprak örnekleri alınarak enstitümüz laboratuvarında, 
ph, tuz, kireç, organik madde ve tekstür analizleri yapılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Yoktur
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Analiz sonuçlarına göre Asar ve Bük 
mevkiilerindeki deneme alanları dikime uygun iken Elmalı ve Akseki bölgesindeki deneme 
alanlarında trüf aşılı meşelerin dikimi için önem arz eden kireç oranının düşük kalabileceği 
görülmüştür. Bu iki alanın uygunluğu için yeniden değerlendirme yapılması ya da bu alanlara 
kireç ilavesi ile toprağın uygun hale getirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur
Öneriler: Projede araştırmacı olarak yer alan E.Esra ER, Hatice DEMİRBAŞ ve İsmail 
KAYA’nın tayin olmaları nedeniyle projeden çıkartılmaları, yerine Abdullah YÜKSEL’in projeye 
araştırmacı olarak dahil edilmesi, ayrıca Denizli Orman Fidanlık Şefi Murat MASUN’un Trüf 
Aşılı Meşe Üretimi konusunda projeye katkı sağlayacağından projede araştırmacı olarak 
görevlendirilmesi faydalı olacaktır.
2016 Yılı Çalışma Programı: 2016 yılında projede öngörülen ödeneğin çıkmasına müteakip 
hizmet ve fidan alımı gerçekleştirilecek, sahalar tel çit ile çevrilerek trüf aşılı fidan dikimi 
yapılacaktır.

Teknik Kurul Kararı:

3.3- 3. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ

3.3.1- PROJENİN ADI:

“Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde İbre Dökümü Miktarı ve 
Karbon İçeriğinin Belirlenmesi”

Proje Numarası: 19.6307/2013-2016 
Proje Yürütücüsü: Dr Neşat ERKAN
Araştırmacı (1ar) : Esra ALIM, Dr. Aydın ÇÖMEZ, A. Cem AYDIN, Serpil ERKAN, Özge 
ERGÜLER
Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Proje ile LULUCF kılavuzu dikkate alınarak, ülkemizin karbon envanteri yıllık 
bildirimleri için gerekli hesaplamaların daha sağlıklı olarak yapılabilmesi için bu hesaplamalara 
esas olmak üzere kızılçam ormanlarında değişik koşullarda (meşcere tipi ve kapalılık) yıllık
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döküntü miktarlarının, karbon içeriklerinin belirlenmesi ve meşcere hacmi ile ilişkilendirilmesi 
amaçlanmaktadır.
Projenin Uygulama Yerleri: Proje Antalya, Korkuteli, Bucak, Kumluca ve Akseki Orman 
İşletme Müdürlükleri alanlarından alınan toplam 27 deneme alanında yürütülmektedir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Meşcerede döküntü miktarını en çok etkilediği düşünülen kapalılık 
ve meşcere çağı (9 seviye: Çzab3, Çzb2 Çzb3, Çzcl, Çzc2, Çzc3, Çzdl, Çzd2 ve Çzd3) 3 
tekerrürlü olarak Korkuteli, Bucak, Kumluca ve Akseki Orman İşletme Müdürlükleri alanlarından 
toplam 27 deneme alanı alınmıştır.
Yapılan İşler: Deneme sahası olarak belirlenmiş olan 27 adet noktadan üç aylık dönemler halinde 
düzenli olarak veriler toplanmıştır. Deneme alanlarından bazılarında tuzaklarda bozulmalar olmuş 
ve gerekli tamiratlar yapılmıştır. Akseki de bulunan bir deneme alanı ise tamamen tahrip gördüğü 
için yeri de değiştirilerek yeniden tesis edilmiştir.
Uygulanan Yöntemler: Meşcerede döküntü miktarını en çok etkilediği düşünülen kapalılık ve 
meşcere çağı (9 seviye: Çzab3, Çzb2 Çzb3, Çzcl, Çzc2, Çzc3, Çzdl, Çzd2 ve Çzd3) 3 tekerrürlü 
olarak deneme alanları alınmıştır. Üç aylık dönemler halinde tuzaklarda biriken döküntü kabuk, 
kozalak, ince dal, yaprak ve diğer olarak tasnif edilecektir. Deneme alanlarındaki kapanlardan 
alınacak örnekler karıştırılarak her bir deneme alanı için bir örnekte, 65 derecede kuru ağırlık ve 
karbon oranlan tespit edilmektedir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Verilerin toplanmasına devam edilmekte olup bu 
aşamada yoktur.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 
Öneriler: Yoktur
2016 Yılı Çalışma Programı: Üç aylık dönemler halinde tuzaklarda biriken döküntü kabuk, 
kozalak, ince dal, yaprak ve diğer olarak tasnif edilecek, zarar gören tuzaklar onarılacaktır. 
Deneme alanlarındaki kapanlardan alınacak örnekler karıştırılarak her bir deneme alanı için bir 
örnekte, 65 derecede kuru ağırlıklar belirlenecek, karbon oranlannm tespiti için alınacak örnekler 
Eskişehir Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü’ne gönderilecektir.

Teknik Kurul K ararı:

3.4- 4. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (İSLETME) PROJELERİ

3.4.1- PROJENİN ADI:

“Güney Anadolu Bölgesindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Kültür Ormanlarında Değişik 
Silvikültürel Uygulamalara Göre Artım  ve Büyüme İlişkileri”

Proje Numarası: 19.3203 /l 982-2017
Proje Yürütücüsü: Dr. Neşat ERKAN
Araştırmacı (1ar): Ali Cem AYDIN, Prof. Dr. Ünal ELER
Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Onnancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı Projenin amacı kızılçam kültür ormanlarında değişik derecelerde yapılan bakım
kesimlerinin, ortalama tek ağaç ve meşcere hasılat değerleri üzerine olan etkilerini ortaya
koymaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: Proje 1) Kaş -  Kasaba Tekircik ve 2) Eğirdir İşletmesi - Aşağı Narlı 
Ağaçlandırma Alanı olmak üzere iki deneme alanında yürütülmektedir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Deneme sahalarında gözlem ve koruma faaliyetleri yapılmıştır. Kaş 
Orman İşletme Müdürlüğü’nden alman yazıda Kasaba deneme alanının Karayollan tarafından
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yapılacak yol genişletme çalışmalarından etkileneceği anlaşılmış ve son bir ölçme ile proje 
sonuçlarının alınabileceği değerlendirilmiştir.
Yapılan İşler: Deneme sahalarında gözlem ve koruma faaliyetleri yapılmıştır. Kaş-Kasaba
deneme alanında proje gereği çap ve boy ölçmeleri tamamlanmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Tekircik Ağaçlandırma Alanında üç blokta toplam 24 parselde, Aşağı 
Narlı deneme alanında ise iki blokta toplam 12 parselde yürütülmektedir. Denemede mutedil, ve 
şiddetli aralamalann kontrole göre hacım ve hacım elemanlarındaki değişim ölçülmeye 
çalışılmaktadır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin ilk beş yıllık ölçmeleri 1990 yılında 
yapılarak değerlendirilmiş, sonuçları Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten 
No 5 olarak yayınlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre aralamanın yapıldığı parsellerde ortalama 
çap büyümesinin daha fazla olduğu ancak bu parsellerdeki göğüs yüzeyinin beş yılın sonunda 
kontrol parsellerine ulaşamadığı anlaşılmıştır. Ayrıca 2000 ve 2010 yıllarına ait ölçmeler de 
yapılmış olup değerlendirmesi henüz tamamlanamamıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri : Yoktur
Öneriler : Kaş-Kasaba deneme alanında yol genişletme çalışmalarından etkileneceği nedeniyle 
proje gereği ölçmeler yapılmıştır. Projenin başlangıcı, yürütülmesi ve tamamlanması süreci 
değerlendirildiğinde Eğirdir-Aşağı Narlı denem alanında da gerekli ölçmelerin yapılarak, projenin 
öngörülen bitiş süresi olan 2017 yılını beklemeden, 2016 yılında sonuç raporunun hazırlanması 
faydalı olacaktır.
2016 Yılı Çalışma Programı: Eğirdir-Aşağı Gökdere deneme alanında da 2015 yılı vejetasyon 
sonu ölçmeleri tamamlanarak, Kurullarda da uygun görülmesi durumunda 2016 yılında sonuç 
raporu hazırlanacaktır.

Teknik Kurul K ararı:

3.4.2- PROJENİN ADI:

“Kızılçam(Pinus brutia Ten.) île  Yapılacak Endüstriyel Plantasyonlara Esas Olmak Üzere 
Aralık-M esafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Tespiti”

Proje Numarası: 19.3220/2005-2024 
Proje Yürütücüsü: Dr Neşat ERKAN 
Araştırmacı (1ar) : A. Cem AYDIN
Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Ülkemizde yürütülmekte olan endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları ve bu 
konuda yatırım yapacak özel sektör çalışmalarına esas olmak üzere kullanılacak aralık mesafeyi, 
hektarda en yüksek artım ve en yüksek kalite kriterlerine göre belirlenmektir.
Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Antalya-Asar Mevkii, Antalya-Nebiler Mevkii ve Antalya- 
Duacı Mevkii olmak üzere üç yerde uygulanmaktadır.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Deneme sahalarında gözlem, koruma ve 2014 ve 2015 yılları 
vejetasyon sonu ölçümleri yapılmıştır.
Yapılan İşler: Deneme sahalarında gözlem, koruma ve gerekli ölçümleri yapılmıştır. Teknik 
Kurula sunmak üzere projenin ilk 12 yıllık sonuçlarını kapsayan bir ara sonuç raporu 
hazırlanmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Projede NELDER deneme deseni uygulanmıştır. Deneme deseni 5 
derecelik açılarla 72 ışından ve 18 çemberden oluşmuştur. En içte ve en dışta bulunacak iki sıra 
tecrit sırası olarak ayrılmış, diğer 16 sıra değerlendirmeye esas olacaktır. Araştırmada işlem olarak 
aralık mesafe alınmış olup, 1.15 m ile 4.77 m aralığında tedrici olarak değişen 18 adet aralık- 
mesafe denenmiştir.
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Arazi deneme alanlarında gözlem ve kontroller 
sürdürülmüş, deneme alanında 5. yaş boy ölçmeleri yapılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 12. yaş 
çap, boy ve hacım ölçüleri değerlendirilerek bu yaş itibariyle elde edilen sonuçlar endüstriyel 
ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere raporlanmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında bakım, gözlem ve koruma çalışmaları devam 
edecektir.

Teknik Kurul K ararı:

3.4.3- PROJENİN ADI:

“Sedir (Cedrus libani A. Richard.) Dikinılerinde Aralık-M esafenin Büyüme Üz,erine Etkilerinin 
Araştırılm ası”

Proje Numarası: 19.3219/2003 -  2022 
Proje Yürütücüsü: Dr. Neşat ERKAN
Araştırmacı (1ar) : Ali Cem AYDIN, Abdulkadir YILDIZBAKAN
Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Projenin amacı; ülkemizde yapılmakta olan ağaçlandırma çalışmalarına esas
olmak üzere, kullanacak aralık mesafeyi, elde edilecek ürünün kalitesi ve kantitesi bakımından
daha isabetli tespit etmektir.
Projenin Uygulama Yerleri: Burdur-Bucak-Ürkütlü Mevkii, Antalya Korkuteli-Yelten Mevkii 
ve Mersin-Silifke-Değirmendere İşletme Şefliği-Topraktepe Mevkii
2015 Yılı Çalışma Raporu: Silifke deneme alanı hariç Deneme sahalarında gözlem, koruma ve
2014 yılı vejetasyon sonu ölçümleri yapılmıştır.
Yapılan İşler: Deneme sahalarında gözlemler ve 2014 yılı vejetasyon sonu çap ve boy ölçümleri 
yapılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Projede aralık mesafenin büyüme parametreleri ile gövde kalitesi üzerine 
olan etkisini incelemeye yönelik olarak ve Nelder deneme desenini kullanarak 0,90 m ile 4,05 m 
arasında değişen 17 adet kare dikim aralık mesafesi denenmektedir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Silifke deneme sahasında proje araştırmacısının sağlık 
soaınlan nedeni ile 2014 yılı vejetasyon sonu ölçmeleri yapılamamıştır. Ancak bu duaım projenin 
yürütülmesi açısından herhangi bir sorun yaratmayacaktır.
Öneriler: Yoktur
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme sahalarında gözlem ve koruma işleri ile 2015 yılı 
vejetasyon sonu ölçmeleri yapılacaktır.

Teknik Kurul K ararı:

3.4.5- PROJENİN ADI:

“Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. palhısiana) Ağaçlandırmalarında Aralık- 
Mesafenin Büyüme Üzerine E tkileri”

Proje Numarası: 19.3221 /2010-2029 
Proje Yürütücüsü: Ali Cem AYDIN 
Araştırmacı (1ar): Ayhan SERTTAŞ
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Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Ülkemizde ağaçlandırma çalışmalarını yürütmekte olan AGM ve kısmen bu tür 
çalışmalarda bulunan OGM’nin karaçam plantasyonlarında kullanacağı hektarda en yüksek 
artımın sağlanabileceği aralık-mesafeyi tespit etmek.
Projenin Uygulama Yerleri: Burdur Aziziye, Antalya - Korkuteli Iiacıbekar ve Denizli -  Çameli 
- Değne işletmesi
2015 Yılı Çalışma Raporu: Çameli işletmesinde arazi hazırlığı yapılan sahada fidan aplikasyon 
ve dikim işleri yapılacaktır, diğer deneme sahalarında gözlem ve incelemelere devam edilecek, 
gerekli durumlarda bakım ve tamamlama yapılacaktır.
Yapılan İşler: Denizli Çameli- Değne Orman İşletme Şefliği’nde bulunan deneme alanında 
aplikasyon ve fidan dikimleri yapılmış, saha tel çit ile çevrilmiştir. Aziziye ve Hacıbekar 
şefliklerindeki deneme sahalarında ise tamamlama çalışmaları yapılmıştır. Hacıbekar ve Değne 
deneme alanlarında proje tanıtım levhaları dikilmiştir.
Uygulanan Yöntemler: Projede NELDER deneme deseni uygulanmıştır. Deneme deseni 5 
derecelik açılarla 72 ışından ve 18 çemberden oluşmaktadır. En içte ve en dışta bulunacak iki sıra 
tecrit sırası olarak ayrılmış, diğer 16 sıra değerlendirmeye esas olacaktır. Araştırmada işlem olarak 
aralık mesafe alınmış olup, 1.42 m ile 4.99 m aralığında tedrici olarak değişen 16 adet aralık- 
mesafe denenecektir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur 
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 
Öneriler: Yoktur
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlannda kontroller devam edecektir, ihtiyaç halinde 
tamamlama dikimleri ile ot alma ve çapa bakımları yaptırılacaktır.

Teknik Kurul K ararı:

3.4.6- PROJENİN ADI:

“Toros Sediri (Cedrus Libani A. Richard) 'nde Biyokütle Araştırmaları”

Projenin Adı: Toros Sediri (Cedrus Libani A. Richard)’nde biyokütle araştırmaları 
Proje Numarası: 19.3222 /2013-2016 
Proje Yürütücüsü: Ali Cem AYDIN 
Araştırmacı (1ar): Yoktur
Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Bu projede sedir meşcerelerinin regresyon yöntemi kullanarak toprak üstü ve 
toprak altı biyokütle tablolarının düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Projenin Uygulama Yerleri: Toros Sedirinin doğal yayılış alanları
2015 Yılı Çalışma Raporu: Toprak üstü ve toprak altı örnek ağaçları ile deneme alanlarının 
alınmasına ve laboratuvar çalışmalarına devam edilecektir.
Yapılan İşler: Arazi aşamasında Toros sedirinin doğal yayılış alanlarında örnekler alınmış, alman 
alt örnekler laboratuarda her bir biyokütle bileşeni için fırın kurusu ağırlıkları tespit edilmiştir. 
Uygulanan Yöntemler: Toros sedirinin biyokütle bileşenleri regresyon yöntemiyle
belirlenecektir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur 
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 
Öneriler: Yoktur
2016 Yılı Çalışma Programı: Proje kapsamında henüz örneklenmemiş çap, boy, bonitet ve sıklık 
basamakları için arazi çalışmaları devam ettirilecek ve proje sonuç raporu yazımına başlanacaktır.
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Teknik Kurul K ararı:

3.4.7- PROJENİN A D I:

“Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletm e Şeflerinin İş Yükü A nalizi”

Proje Numarası: 19.5002/ 2014-2017 
Proje Yürütücüsü: Dr. Ersin YILMAZ
Araştırmacı (1ar): Mehmet ERPULAT, K. Hale GÜLER, Dr. Süleyman ALKAN, Dr. Zerrin 
KOŞDEMİR
Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomi Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Batı Akdeniz Bölgesinde Orman İşletme Şeflerinin iş yükü analizini yapmak, 
yapılacak çalışma sonucunda karar vericilere yeni yapılacak düzenlemelerde ışık tutmaktır. 
Projenin Uygulama Yerleri: Proje Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 
çalışma alanı olan Batı Akdeniz bölgesindeki Orman İşletme Şefliklerini kapsamaktadır.
2015 Yılı Çalışma Raporu:
Yapılan İşler: Çalışma alanı içinde kalan işletme şefliklerinin listeleri konusunda ön çalışmalar 
yapılmıştır. Ardından belirlenen işletme şefliklerinde olası iş konularının neler olduğunun 
belirlenmesine yönelik iş dökümleri listelenmiştir. Veri toplamada kullanılacak veri ve bilgi 
toplama formlarına son hali verilmiştir.
Uygulanan Yöntemler: Henüz araştırmanın uygulanmasına yönelik bir yöntem uygulanmamıştır. 
Ancak önümüzdeki dönemde iş yükü analizinin gerçekleştirilmesi yönünde teknikler ve 
tanımlayıcı istatistikler (sayı ya da frekanslar, yüzdeler, aritmetik ortalama, değişim aralığı, 
standart sapma) kullanılacaktır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği irdelendikten 
sonra uygun istatistik analiz yöntemlerinden yararlanılacaktır. Bu kapsamda korelasyon analizi, 
tek yönlü varyans analizi, khi kare, Kruskall Wallis H testi gibi testlerin kullanılma imkanları 
araştı rılacaktır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri toplama çalışması tamamlanmadığı ve 
veri analizleri yapılmadığı için elde edilen bulgu yoktur.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Orman İşletme Şefliklerinde grup toplantılarının yapılmasına ve 
veri toplama araçlarının doldurtulmasma devam edilecektir

Teknik Kurul Kararı:

3.4.8- PROJENİN A D I:

“M akilik Alanların Vejetasyon Özelliklerinin ve M ekânsal Dağılımlarının Uz,aktan Algılama ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi: Döşemealtı, Düzlerçamı ve Asar Ö rneği”

Projenin Numarası : 19.3801/2014-2017 
Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet Ali BAŞARAN
Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Muhittin İNAN, Dr. Saime BAŞARAN, Uğur Melih ALKAN,
Mustafa ÜLKÜDÜR, Hüseyin YURTSEVEN
Başmühendisliği :Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Projenin A m acı: Düzlerçamı, Asar ve Döşemealtı orman işletme şeflikleri sınırları içerisinde yer 
alan ve barındırdığı tür çeşitliliği yeterince bilinemeyen makilik alanların, sınır ve yapısal 
nitelikleri (tür çeşitliliği, karışım oranları, örtme derecesi) ile mekânsal dağılımlarının uzaktan 
algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla tahmin edilmesi. Orman amenajman planının 
uygulamasını yapan teknik elemanların makilik alanlarda yapacakları uygulamalarda maki türlerin 
hassasiyetlerine uygun sağlıklı ve pratik arazi verileri ile kararlar alabilecekleri metotlar 
geliştirmek.
Projenin Uygulama Yerleri: Çalışma, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü sınırlan içerisinde yer 
alan ve makinin en çok bulunduğu Düzlerçamı, Döşemealtı ve Asar orman işletme şefliği sınırlan 
içerisindeki makilik alanlarda gerçekleştirilecektir. Çalışma alanının toplamı 93325 ha olup, 
sahadaki makilik alanlar toplam alanın %37’sine karşılık gelmekte olan bu alan yaklaşık 34666 ha 
büyüklüğündedir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Projede herhangi bir işlem yapılamamıştır.
Yapılan işler: Projede herhangi bir işlem yapılamamıştır.
Uygulanan yöntemler: Yoktur
Elde edilen bulgular ve değerlendirmeler: Yoktur
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Proje yürütücüsü ve araştınnacısı Enstitüden tayin olduğu için 
herhangi bir işlem yapılamamıştır.
Öneriler: Proje yürütücüsü ve araştırmacısı Enstitümüzden tayin olduklarından ve projeyi 
yürütecek uzmanlığa sahip başka araştırmacı Enstitümüzde bulunmadığından projenin 
programdan çıkartılması uygun olacaktır.
2016 Yılı Çalışma Programı: Yoktur.

Teknik Kurul K ararı:

3.4.9- PROJENİN A D I:

“İsparta İli Orman Köylerinde Lavanta Yetiştiriciliğin Ekonomik Analizi ve Yöre Ekonomisine 
Katkıları ”

Proje Numarası: 19.5003/2015-2017 
Proje Yürütücüsü: Kader Iiale GÜLER 
Araştırmacı (1ar): -
Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomi Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: İsparta İli Orman Köylerinde lavanta üreticilerinin genel profilini belirlemek,
lavanta üretiminin ekonomik analizini yapmak, lavanta üretiminin yöre ekonomisine katkı
düzeyinin, üreticilerin toplam gelirleri içindeki payını ve üretim-pazarlama sürecini ortaya
koymak.
Projenin Uygulama Yerleri: Proje İsparta İlinde Lavanta Yetiştiriciliği yapan orman köylüleri ve 
Lavanta işleyen firma yöneticileri ve diğer ilgi gruplannı kapsamakta olup, projenin uygulama 
yerlerini ise ve proje, İsparta Orman Bölge Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer 
alan ve lavanta üretimi yapılan Kuyucak, Çukurören, Aydoğmuş ve Kılıç köyleri oluşturmaktadır.
2015 Yılı Çalışma Raporu: : Projede iş planına göre faaliyetlere başlanmıştır. Veri toplamasına 
başlanacaktır. : Bu kapsamda öncelikle veri toplamada kullanılacak veri ve bilgi toplama 
formlanna ve anketlere son hali verilecektir.
Yapılan İşler Proje ile doğrudan ilgili ve benzer yayınlar incelenerek literatür taraması 
yapılmıştır. Lavanta üreticileri ve çalışma alanı içerisinde kalan köy hane halkına ulaşılması ve 
sayısının belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Proje danışmanı Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ 
ile proje ile ilgili görüşmeler yapılarak köy bilgi formlan ve anketlerin oluştumlmasına 
başlanmıştır.
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Uygulanan Yöntemler: Anket ve mülakat çalışmalarından elde edilen bilgiler araştırmanın 
birincil verilerini oluşturacaktır. Anketler öncelikle tek tek elden geçirilecek ve sorular 
değerlendirilecektir. Daha sonra, anket formunda yer alan soruların cevapları, kullanılacak 
istatistik testlerin özelliklerine göre bilgisayar ortamına aktarılacak ve istatistik analizler, SPSS 
(Statistical Package for Social Science) istatistik paket programı ile yapılacaktır.
Analizlerde, öncelikle tüm sorular için tek tek döküm yapılacak olup, sorunun özelliğine göre 
frekanslar ve temel istatistik analizlerden (aritmetik ortalama, standart sapma vb.) 
yararlanılacaktır. Parametrik değişkenler arasında ilişki olup olmadığı varyans analizi, parametrik 
olmayan bazı değişkenler arasında ilişki olup olmadığı, kikare (~/2) testi ile belirlenecektir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri toplanmadığı ve veri analizi yapılmadığı 
için elde edilen bulgu yoktur.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: -
2016 Yılı Çalışma Programı: Anketler yapılacaktır. Elde edilen veriler ışığında oluşturulacak 
nakit akım tablosuna göre ekonomik analizler yapılacaktır. Yöre ekonomisine katkıları belirlemek 
için istihdam etkisi ölçütü kullanılacaktır. Verilerin bilgisayara yüklenerek değerlendirmeye hazır 
hale getirilmesi gerçekleştirilecektir.

Teknik Kurul K ararı:

3.4.10- PROJENİN A D I:

“Orman iç i ve Kenarı Yerleşimlerde Uz,man Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike 
Oranlaması M odeli”

Projenin Numarası: 20.5314/2014-2015 
Proje Yürütücüsü: Dr Ersin YILMAZ 
Araştırmacılar: Zekeriya KOÇAK, Alparslan ABBAK
Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Bu araştırma projesinin ana amacı, ülkemizin orman yangınları tehlikesi taşıyan 
ormanlık ve makilik alanlar içerisindeki ve kenarındaki yerleşimlerde yer alan binalar için, orman 
yangını tehlikesinin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik uygulanabilir bir “orman yangınları 
tehlike oranlaması modeli" geliştirmektir.
Projenin Uygulama Yerleri: Bu araştırmada geliştirilen orman yangınları tehlike oranlaması 
modeli Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Düzlerçamı Orman İşletme Şefliğinde uygulanacaktır.
2014 Yılı Çalışma Raporu:
Yapılan İşler: Orman yangınları tehlike kriterlerinin ağırlıklarını belirlemeye yönelik olarak AHS 
tekniği kapsamındaki orman yangınları tehlike kriterlerine ait "ikili karşılaştırmalar formlarının'1' 
hazırlanması işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca araştırma alanındaki her bir bina için orman 
yangınları tehlike oranlamasında dikkate alınacak kriterlere yönelik “bilgi toplama fo r m ıf  da 
düzenlenmiştir.
Uygulanan Yöntemler: Bu araştırmada orman yangınları tehlike oranlaması yöntemi olarak, 
matematiksel kombinasyona dayalı yöntemler seçilecek ve kullanılacaktır. Bu yöntemlerde, orman 
yangınları tehlike oranlaması yaklaşımı doğrusal bir matematiksel eşitlik olarak modellenecektir. 
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri toplanamadığı için, bulgulara dayalı 
değerlendirmeler yapılamamaktadır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Bu araştırma Tarsus-Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü çalışma programında iken, Aralık-2014 yılında AİG Toplantısında alman 
karar gereği Antalya-Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne aktarılmıştır. 
Dolayısıyla Mersin koşullan için oluşturulan orijinal proje modelinin, Antalya İlinde seçilen
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araştırma alanına göre yeniden ele alınarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur Bu kapsamda 
araştırma modelindeki tehlike oranlamasına yönelik ana kriterler ve alt-kriterlerin belirlenmesi ile 
yangın tehlike oranlamasının ortaya konmasına yönelik gerekli değişiklikler yapılmıştır. Ancak 
yeni kuaılan araştırma modelinin henüz ilgili kurullarda (Teknik Kurul ve AİG Toplantısında) 
onaylanmaması nedeniyle, arazi çalışmalarına başlanamamıştır.
Öneriler: Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Düzlerçamı Orman İşletme Şefliği deneme alanı 
için yeni kurulan araştırma modelinin ilgili kurullara (Teknik Kurul ve AİG Toplantısına) 
sunularak tartışılması, bu modelin kabulünün istenmesi ve adı geçen kurullardan projenin “7 (bir) 
y ıl süreyle uzatılm asf yönünde talepte bulunulması gerekmektedir.
Ayrıca Dr. Ersin YILMAZ’ın Proje Yürütücülüğünün devam etmesi, projenin Doğu Akdeniz 
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü programında iken Proje Araştırmacıları olan Zekeriya 
KOÇAK ve Alparslan ABBAK’ın proje ekibinden çıkarılması ve yerlerine Kader Hale GÜLER’in 
Proje Araştırmacısı olarak atanması uygun olacaktır.
2015 Yılı Çalışma Programı: Projeye yönelik arazi çalışmalarının tamamlanarak, proje sonuç 
raporunun yazımı gerçekleştirilecektir.

Teknik Kurul K ararı:

3.5.-5. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ

3.5.1- PROJENİN ADI:

“A y ’ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kıztlçam  Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonıı İle 
Odun Dayanıklılığı Bakımından Belirlenm esi”

Proje Numarası: 19.4404 /2013-2017 
Proje Yürütücüsü: Ayhan SERTTAŞ
Araştırmacı (1ar) : Prof. Dr. Mustafa AVCI, Doç. Dr. Bilgin GÜLLER, Abdurrahman 
ÇOBANOĞLU, Halil SARIBAŞAK, Funda OSKAY, Dr. Halil İbrahim YOLCU, Uğur Melih 
ALKAN, Abdullah BERAM
Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Bu çalışmada, Ay’ın farklı evrelerinde kesilen ağaçlardan elde edilen, işlenmiş 
ve işlenmemiş olan orman emvallerine arız olan ve ekonomik kayıplara neden olan böcek ve 
mantar zararları, orman emvallerinin fiziksel, mekanik ve nem gibi bazı özellikleri ile Ay’ın 
evreleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Korkuteli Orman İşletme 
Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Lütfı Büyükyıldırım Bük Araştırma Ormanında ve Süleyman 
Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi laboratuvarlarında uygulanacaktır.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Baraka içine alınan tomrukların alt kısımlarına böcek öğüntüsü 
olduğunda kolay görünmesi için siyah renkte kullanılmış röntgen filmleri konulmuştur. Odun 
zararlılarının tespiti için saçtan yaptırılan silindirlerin içerisine örneklerin konulmasına devam 
edilmiştir.

Projenin 2015 yılı çalışma programı kapsamında 2013 yılı kasım-aralık ve 2014 yılı Nisan-Mayıs 
ayında kesilen ve gözlem binasında bekletilen tomruklardan, altı ayda bir alınması gereken 2 cm 
enindeki kesitler motorlu testere ile kesilerek alınmıştır. Alınan ilk altı aylık kesitlere numaralar 
verilmiş ve naylon torbalara konulmuştur, alınan örnekler projenin mantarla ilgili çalışmalarında 
kullanılmak üzere İsparta’ya SDÜ Orman Fakültesine götürülmüş ve Dr. Funda OSKAY’ a 
ulaştırılmak üzere yüksek lisans öğrencisi Zeynep TUNALI’ ya teslim edilmiş ve teslim tutanağı 
düzenlenmiştir.
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Projenin 2015 yılı çalışma programı kapsamında, 2013 yılı kasım-aralık ayında ve 2014 yılı 
Nisan-Mayıs ayında kesilen, gözlem binasında lata olarak bekletilen emvallerden altı ayda bir 
yapılacak çalışmalar için SDÜ Orman fakültesinden Gürcan Güler ve Abdullah Beram, Bük 
Araştırma ormanına gelmişlerdir. Rezistograf adı verilen cihaz ile latalar üzerinde amplitute 
(genlik) değerleri ölçümü yapılmıştır. Bu cihaz ile latalar üzerinde delikler açılmış bunlarla ilgili 
değerler alınmıştır. Yapılan ölçümlere ait değerlendirmeler Doç. Dr. Bilgin Güller tarafından 
yapılacaktır.

Proje araştırmacılarından Prof. Dr. Mustafa Avcı ile proje çalışmalarının değerlendirilmesi 
kapsamında arazi ve büro çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında alman örnekler üzerinde 
incelemeler yapılarak böcek zarar emarelerinin olup olmadığına bakılmıştır. Tomruklarda yapılan 
incelemelerde Kasım-Aralık ayı kesimlerindeki tomruklarda belirgin herhangi bir böcek zararı 
görülmemesine rağmen, Nisan-Mayıs aylarında kesilen ağaçlardan elde edilen tomruklarda 
belirgin şekilde böcek emareleri görülmüştür. Tomruk üzerinde kalan kabuklu kısımlarda öğüntü 
ve böcek giriş çıkış delikleri ile tomruk diplerinde öğüntüler görülmüş ve fotoğraflanmıştır. 
Tomruklar üzerindeki böcek giriş ve çıkış deliklerinin 2016 yılı ortasına doğru sayılmasına karar 
verilmiştir. Böylece tomruk yüzey alanı üzerine düşen delik sayıları sayılarak, her ay evresi için 
birim alandaki böcek delik sayıları sayısal olarak ortaya konmuş olacaktır.

Odun zararlılarının tespitine yönelik hazırlanan silindir tuzakların kontrolüne devam edilmiştir. 
Kontrollerde silindirin içerisinde var olan böcekler toplanmış, fotoğraflanmış ve örnekler teşhis 
edilmek üzere efondop tüpler içerisine alınmıştır.

2015 yılının Aralık ayı sonunda, altı ayda bir alınması gereken ikinci altı aylık 2 cm enindeki 
kesitler motorlu testere ile kesilerek alınacak ve örnekler Funda Oskay’a teslim edilecektir. Ayrıca 
Rezistograf adı verilen cihaz ile latalar üzerinde amplitute (genlik) değerleri ölçümü yapılacaktır. 
Gözlemlere devam edilecektir.
Yapılan İşler: Altı ayda bir alınacak olan örnek alımlannın 1. Altı aylık olanları alınmış 2. Altı 
aylık örnekler aralık ayı sonlarında alınacaktır. Odun zararlılarının belirlenmesinde kullanılacak 
olan tuzaklara örneklerin konulması işlemi tamamlanmış ve örnek toplama işleri başlamıştır. 
Aylık olarak gözlemlere devam edilmektedir.
Uygulanan Yöntemler: Orman emvallerinin kesimleri iki ayrı dönemde yapılmıştır. Kesim 
dönemleri yaz ve kış kesimi şeklinde olmuştur. Kesimler kasım-aralık aylarında ve nisan-mayıs 
aylarında ay takvimi dikkate alınarak yapılmıştır. Kesimler Ay’ın dört evresinde “yeniay, ilk 
dördün, dolunay, son dördün” yapılmıştır. Her evrede beş (5) ağaç olmak üzere toplam kırk (40) 
ağaç kesilmiştir.

Uygulama açısından göğüs yüzeyi çapı 35 cm’den büyük olan ağaçlar kesilmiş, kesilen ağaçlardan
1 m uzunluğunda tomruklar elde edilmiştir. Elde edilen tomruklar doğal ortamda 1 ay 
bekletildikten sonra tomrukların bir kısmından farklı ebatlarda latalar elde edilerek izlemeye 
alınmıştır. Bunun yanında her ay evresi için 40 veya 50cm uzunluğunda oniki adet tomruk 
hazırlanmıştır. Hazırlanan tomruklar, özel olarak yaptırılan silindir tuzakların içerisine her ay bir 
tane olmak üzere yerleştirilmiştir. Böylece aylık olarak tomruklara giren odun zararlıları kontrollü 
olarak tespit edilmeye başlanmıştır.

Aylık olarak tomruklar ve latalar kontrol edilerek böcek giriş ve çıkış delikleri takip edilerek 
Ay’ın farklı evrelerinin ve kesim zamanlarının tomruk ve latalar üzerinde böcek zararı açısından 
bir etkisinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bunun yanında tomruklarda meydana 
gelecek olan mantarlaşmalarla ilgili gözlemlere de devam edilmektedir.
Ayın farklı evrelerinde kesilen ağaç odunlarında fungal kolonizasyon, (1) fungal kolonizasyon 
oranının belirlenmesi ve (2) odunu işgal eden bu fungusların teshisi amacı ile gerçekleştirilecek 
çalışmalar kapsamında ortaya konulacaktır.
Orman emvallerinin fiziksel, mekanik ve nem gibi bazı özellikleri de incelenecektir. Bunun için 
Fractometer cihazı kullanılacaktır.
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yapılan gözlemler sonucunda kasım-aralık 
aylarında kesilen ağaçlardan elde edilen tomruklarda böcek zararı belirtileri görülmezken, nisan- 
mayıs döneminde kesilen ağaçlardan elde edilen tomruklarda böcek zararı belirtileri (öğüntü) 
belirgin olarak görülmektedir. Tomruklardaki böcek delikleri 2016 yılında sayılacaktır. Mantar ile 
ilgili çalışmalardan ve latalarda yapılan ölçümlerle ilgili çalışmalardan elde edilen veriler henüz 
değerlendirilmemiştir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Proje program doğrultusunda devam etmektedir. 2015 yılında 
yapılması planlanan işler, mantarla ilgili çalışmalar dışında zamanında yapılmaktadır. Fakat 
projenin mantar bölümünü yürüten Dr. Funda Oskay’ın Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman 
Fakültesinde olması nedeni ile mantar konusundaki örnekler üzerindeki çalışmalarda bazı 
aksamalar, gecikmeler meydana gelmektedir.
Öneriler: Yoktur
2016 Yılı Çalışma Programı: Proje programı doğrultusunda, altı ayda bir örnekler alınacak ve 
gözlemlere devam edecektir.

Teknik Kurul K ararı:

3.5.2 - PROJENİN ADI:

“Elmalı-Finike Ormanlarında Kurtların (Canis Lupus) H abitat Tercihi ve Üzerlerindeki 
Baskının Belirlenm esi”

Proje Numarası: 19.4200/2013-2016 
Proje Yürütücüsü: Dr. Halil İbrahim YOLCU
Araştırmacı (1ar): Doç. Dr Aziz ASLAN, Ayhan SERTTAŞ, Doç. Dr. Namık Kemal SÖNMEZ, 
Haşan UYSAL, Haşan EMİR, Abdurrahman ÇOBANOĞLU, Halil SARIBAŞAK 
Başmühendisliği : Orman Koruma, Yaban ITayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Türün korunması ve devamının sağlanması; ekosistem temelli korumaya katkı 
sağlaması; Kurt-insan çatışmasında çözüm olanakları ortaya koyması amaçlanmıştır.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya ili Elmalı ilçesini kapsamaktadır.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Yakalama süreci devam etmiştir.
Yapılan İşler: Araştırmada hayvan yakalamak için düşünülen 3 alan Çığlıkara tabiatı koruma 
alanı, Sarıkaya yaban hayatı geliştirme alanı ve Çamkuyular Sedir araştırma ormanında 
fotokapanlar ile izlemeler yapılmış ve Sarıkaya dışında diğer iki alanın kurt aktivitesinin yüksek 
olduğu görülmüştür. Araştırmada kullanılacak tüm alet ve ekipmanların temini sağlanmıştır. 2014 
Eylül ayında yakalama süreci başlamış ve aynı anda 2 sahaya toplam 10 adet Kurt ayak kapanı 
kurulmuştur. Ayrıca 13 adet de fotokapan kurularak Kurt ayak kapanları izlenmiştir. Ayrıca 
yakalama yöntemine ağ atan tüfek ilave edilmiş ve 2015 yılı bahar aylarında bu sistem 
kullanılmıştır. Yakalama süreci devam etmektedir.
Uygulanan Yöntemler: Ayak kapanları kurularak yakalama çalışmaları devam etmektedir. 
Ayrıca Milli Parklar Genel Müdürlüğünden temin edilen ağ atan tüfek ile de yakalama çalışmaları 
devam etmektedir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Sarıkaya yaban hayatı geliştirme alanı araştırmadan 
çıkarılmıştır. Burada alanda yapılan izlemelerde bir kez bir birey görüntülenmiş olup yoğunluk 
düşük görülmüştür. Çığlıkara tabiatı koruma alanında 2015 yılında bir önceki yıla göre kurt 
sayısının ve aktivitesinin çok düştüğü görülmüştür. Ama alanda çalışmalar devam etmektedir. 
Sedir araştırma ormanında var olan 2 birey dışında alanın güney batısında bulunan farklı bir aile 
tespit edilmiştir. Bu ailenin 5 bireyi görüntülenmiş ve yakalama kapanları o bölgeye 
yoğunlaştırılmıştır.
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Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoğun yakalama çalışmalarına rağmen 2014 yılı sonbaharında
2 kez kapana basıp kurtulan 2 birey dışında henüz kurt yakalanamamıştır. Burada hayvanların çok 
ürkek ve tedbirli olması, bir şekilde kapanlara basmadıkları izlenmiştir. Kapana kadar gelip tam 
yemi alacakken dönüp gitmeleri kapanları fark ettikleri düşünülmektedir.
Öneriler: Amerika da yakalama da kullanılan özel kokular bulunmakta olup bu kokulardan temin 
edilerek, hem ayak kapanı hem de ağ atan tüfek ile yakalama çalışmalarına devam edilmelidir.
2016 Yılı Çalışma Programı: Yakalama sürecine devam edilecek olup, yakalama
gerçekleştirilince telemetri tasmaları takılarak izlemeler yapılacaktır.

Teknik Kurul Kararı:

3.5.3- PROJENİN ADI:

“Uzun ve Kısa Süreli Yangın Geciktiricilerin, Kızılçam  Orman Yangınları Üzerine Etkilerinin 
Belirlenm esi”

Projenin Numarası: 19.9600/2014-2016 
Proje Yürütücüsü: Abdullah SARI 
Araştırmacı(lar): -
Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Bu proje ile yangın geciktiricilerin (kısa ve uzun süreli yangın geciktirici) ve 
suyun kızılçam orman yangınları üzerindeki etkilerini tespit ederek, yangın söndürme tekniklerine 
katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Proje içerik olarak, kızılçam yanıcı madde tiplerinde, 
retardant, köpük ve su uygulamalarının, yangın yayılma oranı, yanıcı madde tüketimi, alev boyuna 
bağlı olarak yangın geciktirme /söndürme başarısının ölçülmesini kapsamaktadır.
Projenin Uygulama Yerleri: Yanıcı maddeler, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü sahalarından 
temin edilecektir. Analizler laboratuvar ve arazi şartlarında yapılacaktır.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Araziden yanıcı örnekleri toplanarak, kurutma fırınlarında 
kurutularak yakma deneylerine devam edilecektir.
Yapılan İşler: Proje kapsamındaki kullanılacak olan malzemeler alınmıştır. Rüzgâr tüneli ve açık 
alan yakmalarında kullanılacak yakma pisti oluşturularak yakma deneylerine hazır hale 
getirilmiştir. Antalya Orman İşletme Müdürlüğünde sınırları içerisinden yanıcı örnekleri 
toplanarak, açık alanda yakma deneyleri yapılmıştır.
Uygunlanan Yöntemler: Arazide kızılçam ağaçlarından ibreler ve dallardan (0-0,3 cm, 0,3-0,6 ve 
0,6-lcm kalınlığında ince dallar) oluşan yanıcı örnekleri toplanarak kurutma fırınlarında 24 
saat, 105 C°’de kurutulacak. Açık alanda ve rüzgâr tünelinde (1 aboratuvarda) 3 metre 
uzunluğunda, 1 metre genişliğinde yakıt yatağı oluşturularak, yatağın son 1 metresi, 0, 5 metrelik 
iki eşit parçaya ayrılacaktır. Araziden toplanan kızılçam yanıcı örnekleri, bu alanlara eşit olarak 
yerleştirilerek, ilk 0,5 metreye hiçbir uygulama yapılmayacak, ikinci 0,5 metrelik bölüme 
retardant, köpük ve su uygulamaları yapılarak, (her bir yakıt türü için ayrı ayrı) bu kısımlardaki 
yangın yayılma oranları, yanıcı madde tüketim miktarları ve alev boyları ölçülerek, yangınlar 
üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.
Elde edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Şu anda herhangi bir bulgu elde edilmemiştir. 
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Laboratuvar yakma deneyleri, planlanan dönem içerisinde 
gerçekleştirilememiştir. Proje onaylanma süresi ve malzeme alınılan için gerekli ödeneklerin 
gecikmesinden dolayı, iş-zaman planına uyulamamıştır.
2016 yılı Çalışma Programı: 2016 yılında laboratuvar yakma deneyleri, istatistik!
değerlendirmeler ve proje sonuç raporu yazılmaya çalışılacaktır.

Teknik Kurul Kararı:
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3,5.4- PROJENİN ADI:

“Akdeniz, Ormanlarındaki Bazı Bitki Türlerinin YanıcHık Sınıflarının Belirlenm esi”

Projenin Numarası: 19.9202/2015-2018 
Proje Yürütücüsü: Coşkun Okan GÜNEY 
Araştırmacı(lar): Abdullah SARI 
Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Seçilmiş bulunan bitki türlerinin yanıcılık karakteristiklerini ortaya koyarak, 
yangın yöneticilerine yangın önleme ve mücadelede kullanabilecekleri bilgiyi üretmek.
Projenin Uygulama Yerleri: Bitki örnekleri Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman 
İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlardan temin edilecektir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Proje 31.03.2015 tarihinde onaylanmış olup, projede kullanılması 
planlanan tutuşma test cihazının alınabilmesi için 11.06.2015 tarihinde gerekçe raporu tanzim 
edilmiştir. İlgili rapor dönemi içinde herhangi bir arazi çalışması gerçekleştirilmemiştir.
Yapılan İşler: Yoktur
Uygulanan Yöntemler: Akdeniz ormanlarında yayılış gösteren 15 farklı bitki türünün yaprakları 
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 15 günde bir kez olmak üzere 
araziden toplanacaktır. Örnekler, türlerin yoğun olarak yayılış gösterdiği mevkilerden ve mümkün 
olduğunca aynı ya da yakın bölgelerden toplanacaktır. Bu yüzden örnekleme yöntemi olarak; 
rastgele örnekleme yöntemlerinden çok basamaklı örnekleme yöntemi uygulanacaktır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur 
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 
Öneriler: Yoktur
2016 Yılı Çalışma Programı: 2016 yılında projede öngörülen ödeneğin çıkmasına müteakip 
cihaz alımı gerçekleştirilecektir.

Teknik Kurul Kararı:

3.5.5 - PROJENİN ADI:

“Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Ormanlık Alanlara Asılan Yuva Giriş Deliği ve Ebatları Farklı 
Olan Yapay Yuvalarda Kuluçka Faaliyetlerinde Bulunan Kuş Türlerinin Tespiti”

Proje Numarası: 24.4103/2015-2018 
Proje Yürütücüsü: Özden YALÇIN
Araştırmacı (1ar) : Nihat GÜLDAŞ, Yrd.Doç.Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ, Dr. Halil İbrahim 
YOLCU, Cevdet AĞYÜREK, Nazan ARAZ, Dr. Saide NAFİSİ BALAY, Dr. Özlem DOSTBİL, 
Hüseyin KABA, Doç.Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU 
Bölgesel Yürütücü : Dr. Halil İbrahim YOLCU
Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş : Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Bölgesel Proje Yürütücüsü Kuruluş : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü
Projenin Amacı: Ülkemizde farklı coğrafik bölgelerdeki yapraklı ve ibreli ormanlara asılan farklı 
boyut ve giriş deliğine sahip yapay yuva sandıklarında üreyen kuş türlerinin belirlenmesi 
Projenin Uygulama Yerleri: Adıyaman, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarının tespiti.
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Yapılan İşler: Tüm bölgesel yürütücülerin katılımı ile Elâzığ’da toplantı yapılmış ve projenin eş 
güdüm içinde yürütülmesi için bilgilendirilmiştir. Bölgemiz için deneme sahaları belirlenmiştir. 
Bu kapsamda bölgemizde ibreli türler için BÜK Lütfı BÜYÜKYILDIRIM araştırma ormanı, 
yapraklı türler için Eğirdir de bulunan Kasnak Meşesi Tabiatı koruma ormanı belirlenmiştir. 
Asılacak olan kuş yuvaları yaptırılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Yapraklı ve İbreli ağaç türleri için seçilen alanlara farklı boy ve 
ebatlardaki yuvalar 3 parselle yerleştirilerek izlenecektir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur 
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Asılan yuvalar izlenecek ve yuvaları kullanan türler ve kuluçka 
faaliyetleri tespit edilecektir.

Teknik Kurul Kararı:

3.6- 6. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ

3.6.1- PROJENİN ADI:

“M anavgat Yöresindeki Doğal M enengiç (Pistacia terebinthus L. subsp. Palaestina Boiss.) 
Alanlarında Verimli Antepfıstığı Elde Edebilme Koşullarının Belirlenm esi”

Proje Numarası: 19.1104/2006-2012-2016
Proje Yürütücüsü: Sadettin GÜLER
Araştırmacı (1ar): Esra ALIM, Dilek TAŞGIN
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Aınacı: Manavgat’ta, antepfıstığı aşılanan menengiçlerden dolu meyve elde edebilme
koşullarını belirlenmektir.
Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Manavgat yöresinde bulunan doğal menengiç alanlarını 
kapsamaktadır. Uygulama yeri, Manavgat-Değirmenli köyünde bulunan doğal menengiç 
al ani andır.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Proje deneme sahalannda, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK’ün de katılımıyla gözlem ve 
incelemelerde bulunulmuş ve sahaların güncel durumu ve 2016 yılında hazırlanacak olan sonuç 
raporu için yeterli veri sağlanıp sağlanamayacağı değerlendirilmiş, hazırlanan detaylı rapor 
Enstitü Müdürlüğüne sunulmuştur.
Yapılan İşler: Sahanın genel durumu ve aşıların gelişme durumu ile alanın etrafındaki dikenli 
telin durumu bakımından gözlem ve incelemelerde bulunulmuştur.
Uygulanan Yöntemler: Yoktur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Planlanan işlerde bu dönem itibariyle eksiklik
bulunmamaktadır. Ancak proje takviminde; aşı kaleminin temin edildiği bölgede yaşanan sorunlar 
(aşı kalemi miktannm yeterli olmaması ekstrem kuraklık gibi) ve deneme alanının bulunduğu 
bölgede yaşanan otlatma zararı nedeniyle gecikmeler olmuştur.
Öneriler: Yoktur.
2016 Yılı Çalışma Programı: Deneme sahalarında gözlem, inceleme, ölçüm ve sayımlar 
yapıldıktan sonra, proje süresince elde edilen bütün veriler değerlendirilerek proje sonuç raporu 
hazırlanacaktır.

Teknik Kurul Kararı:
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3.6.2- PROJENİN ADI:

“Antalya’da Doğadan Toplanan Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Toplama Zamanı ve 
Yükseltiye Göre Uçucu Yağ içeriğinin Belirlenmesi”

Proje Numarası: 19.7713/2013-2015 
Proje Yürütücüsü: Dr. Saime BAŞARAN
Araştırmacı (1ar): Hatice DEMİRBAŞ, Ramazan TOKER, Muharrem GÖLLÜKÇÜ 
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Aınacı: Antalya’da doğadan toplanarak ekonomik olarak faydalanılan değişik bitkiler 
bulunmaktadır. Planlanan bu araştırma çalışmasında dört bitki türünü hedefleyen araştırma 
çalışması planlanmaktadır. Bu amaçla projede, Kemer, Serik ve Manavgat yörelerinden 
toplanacak Salvia tomentosa Miller (Büyük çiçekli adaçayı), Dorystoechcıs hastata 
Boiss.&Heldr.ex Bentham (Gerçek çalba), Origamım minutiflorum O.Schwarz&P H.Davis (Tota 
kekiği, eşek kekiği, yayla kekiği) ve Myrtus commımis L. (Mersin, murt, hambeles) türlerinin 
uçucu yağ bileşenleri üzerinde toplama zamanı ve yükseltinin etkisinin ortaya konulması 
amaçlanmaktadır.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Kemer-Tahtalı Dağı, Serik-Pınargözü, Manavgat
2015 Yılı Çalışma Raporu: Proje yürütücüsü sonuç raporu hazırlıklarına başlamış ancak 6 aylık 
refakat izni aldığı için sonuç raporunu tamamlayamamıştır.
Uygulanan Yöntemler: Arazide örneklerin toplanmasında sistematik örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur
Yapılamayan İşler ve Sebepleri: Proje yürütücüsü sonuç raporu hazırlıklarına başlamış ancak 6 
aylık refakat izni aldığı için sonuç raporunu tamamlayamamıştır.
Öneriler: Projenin bir yıl daha uzatılması uygun olacaktır.
2016 Yılı Çalışma Programı: Proje sonuç raporu hazırlanacaktır.

Teknik Kurul K ararı:

3.6.3- PROJENİN A D I:

“Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamlarda Çoğaltılması ”

Projenin Numarası: 19.7714/2014-2018 
Proje Yürütücüsü: Dr. Saime BAŞARAN
Araştırmacı(lar): Özge ERGÜLER,Serpil ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Î. Gökhan DENİZ 
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Projenin Amacı: Salep elde edilen bazı orkide türlerinin üretim olanaklarını araştırmak ve doğada 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.
Projenin Uygulama Yerleri: -Bük Lütfı Biiyükyıldirim Araştırma Ormanı, Bucak ve Kemer
2015 Yılı Çalışma Raporu: Projenin bu aşamasında önemli görevi olan proje yürütücüsünün 6 
aylık refakat izni nedeni ile projede öngörülen işler yapılamamıştır.
Yapılan İşler: Projenin bu aşamasında önemli görevi olan proje yürütücüsünün 6 aylık refakat 
izni nedeni ile projede öngörülen işler yapılamamıştır.
Uygulanan Yöntemler: Çalışma kapsamında Orchis anatolica Boiss., Barlia robertiana (Loisel.) 
Greuter, ve Orchis sancta L. salep türlerinin yumruları ve büyüme dokularını içeren yumıu
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parçalan proje materyali olarak kullanılacaktır. Belirtilen uygulama alanlarında tesis edilen 3 adet 
100x100 m büyüklüğündeki deneme alanlannda her bir tür için, 3 tekerrürlü olarak yumru, yumru 
parçalan ile topraklı ve topraksız olarak dikim yapılacaktır. Deneme, ‘Tesadüf Bloklarında 
Faktöriyel Düzen Deneme Desenine’ göre tesis edilecektir
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje kapsamında değerlendirme yapmaya yetecek 
bulgulara henüz ulaşılamamıştır.
Yapılamayan İşler ve Sebepleri: Projenin bu aşamasında önemli görevi olan proje 
yürütücüsünün 6 aylık refakat izni nedeni ile projede öngörülen işler yapılamamıştır.
Öneriler: Proje kumcu ekibinin enstitü dışına tayin olmasından dolayı, proje süresi sonunda süre 
uzatma talebi istenmesi muhtemeldir.
2016 Yılı Çalışma Programı: 2016 yılı içinde üretim materyallerinin toplanması ve temini ile 
üretim materyallerinin ekimi ve dikiminin tamamlanması planlanmaktadır.

Teknik Kurul Kararı:

4- DİĞER ÇALIŞMALAR

4.1- DEVAM EDEN DİĞER ÇALIŞMALAR

4.1.1- ARAŞTIRMANIN ADI:

“Bazı Yapraklı ve ibreli Türlerde Dikim Denemeleri”

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Onnancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Yok
Bölüm Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2007-2020
Araştırmanın Amacı: Batı Akdeniz Bölgesinde yayılış gösteren alıç taksonlarmı tespit ederek, 
yarı kurak ağaçlandırma alanlarında ağaçlandırma olanaklarını ortaya koyarak, yöre halkına ek 
gelir olanağı sunarak ormanlardaki baskıyı azaltmak, yaban hayatını geliştirmeye yardım etmek. 
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Elmalı-Ovacık’ta kurulu deneme alanında çalışma
yürütülmektedir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Kurulmuş bulunan deneme alanlarındaki gözlemlere devam 
edilmiştir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: -
2015 Yılı Çalışma Programı: Kurulmuş bulunan deneme alanlarındaki ölçme ve gözlemlere 
devam edilecektir.
Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Doç.Dr. Ali KAVGACI, Abdurrahman 
ÇOBANOĞLU, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Erdal ÖRTEL

Teknik Kurul K ararı:

4.1.2- ARAŞTIRMANIN ADI:

“Antalya Bölgesinde Arazi Meylinin Yüksek Olduğu Yerlerdeki Ağaçlandırma Çalışmalarında 
Ekskavatörle Toprak Hazırlığının Ekolojik, Ağaçlandırma Tekniği ve Ekonomik Açıdan 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ”

Araştırmayı Yürüten Kurumlar : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar : Yoktur
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Böliim Başmühendisliği : Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları 
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2012-2015
Araştırmanın Amacı : Antalya yöresinde eğimin yüksek olduğu alanlardaki ağaçlandırmaların 
toprak hazırlığında ekskavatör kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada ekskavatörle farklı 
çalışma şekli ve toprak hazırlıklarının toprak stabilitesine ve fidan gelişimine etkisi incelenecek ve 
çalışma şekillerinin ekonomik analizi yapılacaktır.
Araştırmanın Uygulama Y erleri: Korkuteli İmecik ve Ovacık da ekskavatör ile çalışma yapılan 
ağaçlandırma alanları
2015 Yılı Çalışma Raporu : Son değerlendirmeler yapılmış ve bir teknik rapor hazırlanarak 
müdürlüğe sunulmuştur.
Yapılamayan işler ve nedenleri : -
2016 Yılı Çalışma Programı : Araştırma tamamlanmış olup programdan çıkarılmalıdır.
Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları : Mehmet TÜRKKAN, Dr. Mehmet
ÇALIKOĞLU, Dr. Zerrin KOŞDEMİR

Teknik Kurul K ararı:

4.1.3- ARAŞTIRMANIN ADI:

“Akdeniz Bölgesinde Servinin Büyüme Performansının Belirlenm esi”

Araştırma Yürütücüsü Kurum : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar : -
Bölüm Başmühendisliği : Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2016
Araştırmanın Amacı : Çalışmanın amacı, Akdeniz Bölgesinde doğal veya ağaçlandırma yolu ile 
elde edilmiş servi alanlarında alınacak geçici deneme alanlarına dayanarak servinin büyüme 
performansını ortaya koymaktır.
Araştırmanın Kapsamı : Araştırma Batı Akdeniz Bölgesinde yürütülecek olup doğal yolla 
gelmiş veya ağaçlandırma ile elde edilmiş servi ormanlarını kapsayacaktır.
Araştırmanın Gerekçesi : Ülkemizde özellikle Batı Akdeniz Bölgesinde gerek doğal yolla ve 
gerekse ağaçlandırmalar ile elde edilmiş saf ve diğer türler ile karışık, parçalar halinde servi 
ormanları mevcuttur. Diğer yandan özellikle yangı ile mücadelede yavaş tutuştuğu gerekçesi ile 
servi yaygın olarak genellikle şeritler halinde ağaçlandırmalarda kullanılmaktadır. Yangına hassas 
olan bu bölgedeki ağaçlandırmalarda yer yer kızılçam yerine servinin kullanılıp 
kullanılamayacağı, kullanılması durumunda özellikle odun verimi bakımından durumun ne olduğu 
meslek kamuoyunda sorulan bir sorudur. Bu sorunun cevabı ise mevcut servi alanlarında 
yapılacak bir çalışma ile servinin büyüme performansının ortaya konması gerekmektedir.
2015 Yılı Çalışma Raporu : Herhangi bir işlem yapılamamıştır.
Yapılamayan işler ve nedenleri : Çalışmayı yürüten Özgür KİRACIOĞLU’nun Enstitümüzden 
tayin olması nedeni ile herhangi bir işlem yapılamamıştır.
2016 Yılı Çalışma Program ı: Çalışmanın yürütücüsünün tayinin nedeni ile programdan 
çıkartılması uygun olacaktır.
Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları : Özgür KİRACIOGLU, Dr. Neşat ERKAN, Ali 
Cem AYDIN

Teknik Kurul K ararı:
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4.1.4- ARAŞTIRMANIN ADI:

“Keçiboynuzu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Faydalanma” (COST- 
TÜBİTAK Projesi)

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat fakültesi
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2016
Araştırmanın Amacı: Ülkemizde orman alanlarında her bölgede dominant bir veya birkaç tür 
bulunmakta ve diğer türler ikinci planda kalmaktadır Bu mono kültür yetiştiricilik doğal dengenin 
bozularak ikincil plandaki türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Akdeniz bölgesinde kızılçam 
dominant tür olarak karşımıza çıkmakta, bu türün yangına hassas olması ve 20-25 yıl sonra gelir 
sağlanabilmesi en önemli dezavantajını oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi \nde sahil kesimindeki 
makilik alanlarda doğal floranın yapısını bozmadan doğadaki mevcut türlerin üretime 
kazandırılması, doğal dengenin korunması ve verimsiz alanların üretime kazandırılarak 
sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bu projede, Akdeniz 
ve Ege Bölgeleri’nde makilik alanlarda önemli bir yayılış alanına sahip olan keçiboynuzu 
seçilmiştir. Projede; kontrolsüz koşullarda tohumlarda çimlenme ve çöğür gelişimi, vejetatif 
çoğaltma, sulanan ve sulanmayan arazilerde farklı üretim materyalleri ile bahçe tesisi, doğadaki 
genç-verimsiz ve yaşlı-verimsiz ağaçların üretime kazandırılması ve restorasyonla boşlukların 
tamamlanmasına kadar keçiboynuzunda farklı amaçlara hitap edecek temel çalışmalar 
planlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda keçiboynuzu yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve 
sürdürülebilirliğine önemli oranda katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca özel orman kavramı ülkemiz 
için henüz yeni telaffuz edilen bir konudur. Bu nedenle aksiyondan elde edilecek deneyimler, 
ileride kurulacak özel orman ve ağaçlandırma çalışmalarının gelişimine katkı sağlayacaktır. Bunun 
yanı sıra, Avrupa ülkelerinde özel orman kavramı ile ilgili disiplinler arası yapılan çalışmalar ile 
bu konuda gelecekte yürütülecek araştırma projeksiyonları hakkında fikir sahibi olunarak, bu 
fikirlerin ülkemizde faaliyete geçirilmesi konularında deneyim kazanılacaktır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Antalya-Zeytinköy Orman Fidanlığı-Sulanan Alanda Bahçe 
Tesisi Deneme Alanı, Antalya-Düzlerçamı-Sulanmayan Alanda Bahçe Tesisi Deneme Alanı, 
Antalya-Hurma-Rehabilitasyon-Restorasyon Deneme Alanı, Antalya-Hurma- Yaşlı Ağaçlarda 
Aşılama Deneme Alanı, Akdeniz Üniversitesi-Genç Ağaçlarda Aşılama Deneme Alanı, Akdeniz 
Üniversitesi-Serada Vejetatif Üretim Deneme Alanı
2015 Yılı Çalışma Raporu: Araştırma kapsamında yer alana deneme alanları itibariyle tohum 
ekimi, fidan dikimi, çelik alma, aşı gözü alma, aşılama, rehabilitasyon ve restorasyon işlemleri 
gerçekl eştirilmi ştir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri:
Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır.
2016 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarında tamamlama ekimleri ve dikimleri yapılacak, 
ayrıca bütün deneme alanlarında bakım, gözlem ve ölçümlere, haftalık periyotlar ve programlar 
kapsamında devam edilecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER, Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK, 
Tahsin ETLİ, Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. Mehmet ÇALIK OĞLU

Teknik Kurul Kararı:

4.1.5- ARAŞTIRMANIN ADI:

“Expo Çiçeği Şakayık (Paeonia turcica P.H.Davis&Cullen) Üretim Projesi (Fizibilite Raporu)”
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Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar Atatürk Bahçe Kültürleri M erkez Araştırma Enstitüsü 
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları, Tohum, 
Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2016
Araştırmanın Amacı: Antalya’da yapılacak Botanik Expo 2016 sembol çiçeği olarak belirlenen 
endemik “Türk Şakayığı” Paeoniaturcica' nın üretilerek expo alanında sergilenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla Antalya, Burdur ve Denizli yörelerinde doğal yayılışı olan 
populasyonlarından tohum ve yumru kök toplanarak; Elmalı Sedir Araştırma Ormanı Çam 
Kuyuları Mevkiinde en az 1000 adet çiçeklenme boyunda bitki, Expo açılış tarihi olan 23 Nisan
2016 tarihinden önce planlanan yerlere saksılı/ saksısız plantasyonu yapılacaktır. Diğer yandan 
popülasyon zenginleştirme ve hediyelik gibi farklı amaçlarla en az 2000 adet saksılı fidan üretimi 
gerçekleştirilecektir.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Elmalı Sedir Araştırma Ormanı Çam Kuyuları Mevkii
2015 Yılı Çalışma Raporu: Proje liderinin koordinasyonunda, bitkinin doğal yayılış alanı 
içerisinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, şakayıklar kökleriyle birlikte sökülerek yerinde 
saksılara aktarılmış ve saksılar yine doğal alanı içerisinde toprağa gömülmüştür. Proje 
araştırmacılarının koordinasyonunda, önceki yıl tohum ekimi yapılan saksılar şakayık üretim alanı 
içerisinde, toprağa temas edecek şekilde ekim yastığı yapılmıştır. Ayrıca, 2014 yılında yapılmış 
olan yastıktan üretilen şakayık fideler küçük saksılara repikajı yapılarak Enstitü Müdürlüğü serası 
yanına taşınmış ve yine önceki yıl ekim yapılarak serada bekletilmiş olan tohum saksıları, seranın 
yan tarafına dökülerek ekim yastığı oluşturulmuştur.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır.
2016 Yılı Çalışma Raporu: Doğal alanda gömüye alınan saksılara dikilen şakayık bitkileri, 
sağlıklı gelişme göstermeleri durumunda Nisan 2016 tarihinde EXPO alanına nakledilecektir. 
Ayrıca, repikaj yapılan ve saksılara aktarılmış olan şakayık fıdeleri ile ekim yastıklarından 
gelişecek ve saksılanacak olan şakayık fıdeleri EXPO alanına nakledilecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Erdal KAYA, Sadettin GÜLER, Alper Ahmet 
ÖZBEY, Özge ERGÜLER, Abdurrahman ÇOBANOĞLU

Teknik Kurul Kararı:

4.1.6- ARAŞTIRMANIN ADI:

“Sürdürülebilir Maki Otlatmacılığında Otlatma Kapasitesinin Belirlenmesi ”

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar : -
Bölüm Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları 
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2017
Araştırmanın Amacı: Makilik alanlarda sürdürülebilir maki otlatmacılığı için birim alanda 
optimum hayvan sayısının tespiti amaçlanmıştır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: İsparta
2015 Yılı Çalışma Raporu: Alan tespiti yapılmış, bütçe hesaplanmış ve uygulanacak yöntem 
belirlenmiştir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 2 farklı yöntem belirlenmiştir. Ancak bir yöntemin maliyeti ve 
uygulanmasındaki zorluklar nedeni ile elenmiştir. Bu süreçte vejetasyon başladığı için veri 
alınamamıştır. 2016 ilkbaharı ile verilerin toplanması planlanmaktadır.
2016 Yılı Çalışma Raporu: Bütçe desteklenir ise deneme alanı düzenlenip çalışma başlayacaktır.
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Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Dr. Halil İbrahim  YOLCU

Teknik Kurul Kararı:

4.1.7- ARAŞTIRMANIN ADI:

Türkiye Orman Vejetasyonu Veri Bankasının Kurulması ve Analizi (TOV) - Establishment and  
Analysis o f  Forest Vegetation Database o f  Turkey (FVDT)

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü 
Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Fakültesi, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakütesi 
Bölüm Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01/01/2015 -31/12/2019
Araştırmanın Amacı: Literatürdeki mevcut vejetasyon yayınları ve proje süresince devam 
ettirilecek olan vejetasyon alımlarından hareketle gelişme ve yenilenmeye açık bir Türkiye orman 
vejetasyonu veri bankası oluşturmak. Buradan hareketle mevcut çalışmalara dayalı orman 
tiplerinin tespitini yapmak.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Türkiye Ormanları
2015 Yılı Çalışma Programı: Yapılmış bulunan bitki sosyolojisi çalışmaları toplanmaya 
başlanmış ve bunlar TURBOVEG veri bankası programında kayıt altına alınmaya başlanmıştır. 
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: -
2016 Yılı Çalışma Programı: Veri bankasının genişletmek amacıyla yapılmış bitki sosyolojisi 
çalışmalarının toplanmasına devam edilecek ve elde edilen verilerin TURBOVEG programına 
aktarımı sürdürülecektir.
Araştırmanın Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmanın Araştırmacıları: Dr. Münevver ARSLAN, Dr. Süleyman ÇOBAN, Yard. Doç. Dr. 
Neslihan ERDOĞAN, Özge ERGÜLER, Dr. Hafize Handan ÖNER, Mustafa KARAKÖSE, Prof. 
Dr. Erkan YALÇIN, Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU

Teknik Kurul Kararı:

4.1.8- ARAŞTIRMANIN ADI:

Antalya Koşullarında Siyah M ersin (Myrtus camimmiş L .) ’nin Biyolojik, Biyokimyasal 
Özelliklerinin Belirlenmesi ve M eyve Kalitesi Üzerine Hormon Uygulamalarının Etkisi

Araştırma Yürütücüsü Kurum : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar : -
Bölüm Başmühendisliği : Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2019
Araştırmanın Amacı : Türkiye zengin florası sayesinde, çok sayıda tıbbi ve aromatik ürününün 
ticarete kazandırılmasında önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin mevcut potansiyeli dikkate 
alındığında bu türlerin ve uçucu yağ kaynaklarını iyi değerlendiremediği sonucunu ortaya 
koymaktadır. Ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin gerek ekonomi gerekse insan sağlığı 
açısından önemi oldukça büyüktür. Bu bitkilerden elde edilen etkili maddelerin, sentetik yolla elde 
edilenlere nazaran etkisinin çok yönlü ve doğal olması, insanların sentetik ürünler yerine doğal 
ürünlere yönelmesine neden olmuştur. Ayrıca bu bitkilerin ilaç sanayi yanında, meşrubat, gıda,
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parfüm, kozmetik sanayisinde ve zirai mücadele gibi gibi bir çok alanda kullanılması, bu türlerin 
tüketimini hızlandırmış, buna bağlı olarak da üretim ve verim potansiyellerinin arttırılma 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.
Siyah mersin’in meyveleri yüksek antioksidan kapasitesi ve fenolojik içerikleri bakımından son 
yıllarda talep gören doğal meyveler arasındadır. Bu tür hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı 
olduğundan elde edilen ürünler organik ürün olarak değerlendirilmektedir. Siyah mersin Akdeniz 
sahil bandı orman alanlannda doğal olarak yetişmekte, genellikle yöre halkı tarafından 
toplanmaktadır. Meyveleri sofralık tüketimde, çay, reçel, marmelat, likör, meyve suyu, pastacılık 
ve dondurma sektörlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca siyah meyvelerin raf ömrünün oldukça uzun 
olması taze sofralık tüketim açısından önemli bir özelliktir. Siyah mersin meyvelerinin beyaz 
meyvelere göre küçük, çekirdeklerinin ise çok sayıda ve sert yapıda olması siyah meyvelerin 
tüketimini sınırlandırmakta ve olumsuz olarak etkilemektedir. Bu türün yapraklarının içerdiği 
uçucu yağ ve bileşenleri bakımından ilaç, kozmetik, parfümeri sektörlerinde önemli ölçüde yer 
almaktadır. Fakat yapraklarında hangi dönemde hangi uçucu yağ bileşenlerinin bulunduğu 
bilinmemekte ve doğadan orman köylüsü tarafından bilinçsiz bir şekilde toplanmaktadır. Bu 
durum uçucu yağ ve bileşenlerin standartlara uygun olarak elde edilememesine ve kayıp olmasına 
neden olmaktadır.
Siyah Mersin meyvelerinin bir çok kullanım alanının ve zengin antioksidan içeriğinin olmasına 
rağmen meyve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bu güne kadar hiç bir bilimsel çalışma 
bulunmamaktadır. Siyah Mersin meyvelerinin küçük, çekirdeklerinin ise çok sayıda ve sert olması 
meyve tüketimini sınırlandırmaktadır. Bu projede sorunun çözümüne yönelik çiçeklenmenin farklı 
dönemlerinde hormon uygulanması ile meyve kalitesi iyileştirilmeye çalışılacaktır. Bu sayede 
meyvelerin ekonomik değeri, kullanım alanları ve ticari potansiyeli arttırılmış olacaktır. Ayrıca 
vejetasyon boyunca aylık olarak siyah Mersin meyvelerinde antioksidan kapasitesi ve yaş 
yapraklarda uçucu yağ ve bileşenlerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede bitkinin 
belirli dönemlerde içerdiği biyokimyasal içerikleri (antioksidan, uçucu yağlar ve bileşenleri) 
belirlenmiş olacaktır.
Araştırmanın Kapsamı : Çalışma; Antalya’da doğal olarak yayılış gösteren Siyah Mersin’in 
yetiştiği alanlarını ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Bahçesinde kültüre alman 
Mersin Kolleksiyon bahçesini kapsamaktadır.
Araştırmanın Gerekçesi : Mersin (Myrtus comnmnis) ülkemizde doğal olarak yetişen önemli 
bitkilerden biridir. Meyveleri siyah veya beyaz renkte olan iki tipi bulunmaktadır. Siyah mersin 
meyvelerinin antioksidant içeriği beyaz mersin’e göre oldukça yüksektir. Bu nedenle son 
zamanlarda siyah mersin meyvesinin tüketimi artmıştır. Ayrıca meyvesi gıda, parfümeri ve ilaç 
sanayisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, siyah Mersin’in yaprak ve meyvelerinin biyolojik ve biyokimyasal özelliklerinin 
belirlenmesi ve bazı hormon uygulamaları ile meyve kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın Uygulama Yerleri : Araştırma Antalya ili kapsamında yürütülecektir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Araştırmanın programı gereği çalışmalar yapılmış ancak yürütücünün 
Enstitü dışına tayin olması nedeni ile çalışma bundan sonra devam ettirilemeyecektir. 
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur
2016 Yılı Çalışma Programı: Çalışma yürütücüsünün Enstitü dışına tayin olması nedeni ile 
çalışmanın programdan çıkartılması uygun olacaktır.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Esra ALIM

Teknik Kurul K ararı:

4.1.9- ARAŞTIRMANIN ADI:

“Moringa (Moringa oleífera Lam.) Bitkisinin Yetiştirilmesi ve Antalya Ekolojik Koşullarına 
Adaptasyonu ”
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Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları, Silvikültür ve 
Orman Botaniği Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2019
Araştırmanın Amacı: Oman Genel Müdürlüğü'nün, 06.11.2014 tarih ve 78751944
305.03.01/2257594 sayılı emri gereği olarak, bu araştırma çalışması hazırlanmıştır.
Bitki (moringagiller) familyasın bir Moringaceaecinsi olup,tropik, sub-tropik ve yan kurak 
denilebilecek alanlarda yetiştirilebildiği belirtilmektedir. Anavatanı Himalaya etekleri, Endonezya, 
Sri Lanka, Malezya, Filipinler, Meksika ile Orta ve Güney Amerika yetiştirildiği ülkeler olan bu 
bitkinin, hızlı gelişen türlerden olduğu, kuraklığa dayanıklı olduğu, soğuğa karşı hassas olduğu ve 
-1 ve -9 °C arasında yaprak dökerek kumduğu ifade edilmektedir. Ancak derine inen kök yapısı 
sebebiyle ertesi yıl kök sürgünleri verebildiği ve toprak istekleri olarak en fakir topraklarda da 
yetişebildiği belirtilmektedir.

M ormgaoleifem , Moringa cinsinin en çok yetiştirilen ve bilinen türü olup, ‘Mucize Ağaç' olarak 
da adlandırılmaktadır. Bunun sebebi ise bitkinin hemen her parçasının ayrı bir değerinin olmasıdır.

Bitkinin tohumlannm kum yemiş gibi, kalın köklerinin yaban turpu gibi gıda olarak, yapraklarının 
ise sebze ve salata malzemesi olarak kullanıldığı ve bitkinin A ve C vitamini kaynağı olduğu 
bildirilmektedir.

Orman Genel Müdürlüğü’nün söz konusu yazılarında, bitkinin ülkemizde yetiştirilmesinin 
mümkün olması halinde ülkeekonomisine katkı sağlanabileceği ve bu nedenle iklim özelliklerine 
uygun olması sebebiyle Antalya bölgesinde, yetiştirme ve adaptasyon özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla bu araştırmanın başlatılmasının gerekliliği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ele alınan bu çalışmada, Moringa bitkisinin yetiştirme tekniklerinin ve Antalya 
bölgesi ekolojik koşullarına adaptasyonunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Araştırma Antalya ili kapsamında yürütülecektir.
2015 Yılı Çalışma Raporu: Moringa bitkisi ile ilgili ayrıntılı bir literatür taraması yapılmış, 
sonrasında bitkinin vejetatif üretim materyalleri temin edilerek, Antalya Orman Fidanlığında 
dikimi er yapılarak deneme sahası tesis edilmiştir.
Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır.
2016 Yılı Çalışma Raporu: Deneme sahasında gözlem ve kontroller sürdürülecek, aynca bitkinin 
çeşitli bölümlerine (yaprak, sürgün vb.) yönelik olarak, mevsimlerde göz önüne alınarak fiziksel 
ve kimyasal analizler yaptırılacaktır.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER, Dr. Mehmet ÇALIKOGLU, 
Prof. Dr Hamide GÜBBÜK, Ayşe DUDU ÖZCAN

Teknik Kurul K ararı:

4.1.10 - ARAŞTIRMANIN ADI:

“Antalya DüzJerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 'm/a Alageyik (Dama dama L.1758) 
Populasyonunun Belirlenmesinde Yeni B ir Dolaylı Yöntem (Çiftleşme Yalakları) Geliştirilmesi”

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar:
Bölüm Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı Ve Korunan Alanlar Başmühendisliği
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Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2018
Araştırmanın Amacı: Geyiklerin envanterinde çiftleşme yalaklarının sayısı ve kullanılma 
durumu ile doğrudan sayını yöntemiyle elde edilen katsayı dikkate alınarak yeni ve sağlıklı bir 
dolaylı envanter yöntemi belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Gerekçe: Geyiklerde özellikle kapalı orman alanlarında uygulanan envanter metotlarının hata 
paylarının çok yüksek olmaları nedeniyle özellikle doğrudan envanter yöntemlerinden elde 
edilecek katsayı ile çiftleşme döneminde olgun erkek bireyler tarafından hazırlanan ve kullanılan 
çiftleşme yalaklarının sayısı kombine edilerek yeni ve güvenilir bir envanter yönteminin 
geliştirilmesi tülün varlığı bakımından önem arz etmektedir.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Çalışma; Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 
alageyiklerin doğal yaşama ortamında yapılacaktır.
2015 Yılı Çalışma Programı: Yapılan gözlemler sonucunda ve elde edilen veriler doğrultusunda 
Alageyiklerin bu yöntem kullanılarak envanter sayımının yapılması oldukça zor olacağı 
anlaşılmıştır. Ayrıca, bu çalışmaya benzer bir çalışma 2016-2019 yıllarında yapılması 
planlanmaktadır. Bu nedenle çalışmanın programdan kaldırılması uygun olacaktır.
2016 Yılı Çalışma Programı: Çalışma programdan çıkarılmalıdır.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: U. Melih ALKAN

Teknik Kurul K ararı:
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