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T.C. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

2020 YILI TEKNİK KURUL TOPLANTISI PROGRAMI (ON-LINE) 

TARİH  SAAT ETKİNLİK 
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10:15-10:20 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 

10:20-10-45 Açılış Konuşmaları 

11:45-11:00 Çay Kahve Arası 

YENİ PROJE TEKLİFLERİ 

11:00-11:45 Calosoma sycophanta L.’nin Habitat İsteklerinin Belirlenmesi ve Potansiyel Dağılım Haritalaması. 
Proje Yürütücüsü 

Ayhan SERTTAŞ 

11:45-13:30 Öğle Arası 

13:30-14:15 Batı Akdeniz Bölgesi Trüf Piyasası: Sözel ve Sayısal Araştırma Uygulaması. 
Proje Yürütücüsü  

Dr. Ersin YILMAZ 

14:15-14:30 Çay Kahve Arası 

14:30-15:15 
Kontrollü Yakma ve Otlatma Tekniklerinin Yanıcı Madde Miktarının Azaltılmasında Uygulama Olanaklarının 

Belirlenmesi. 
Proje Yürütücüsü  
Abdullah SARI 

15:15-15:30 Çay Kahve Arası 

SONUÇLANAN PROJELER 

15:30-16:15 Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve Büyüme. 
Proje Yürütücüsü  
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

16:15-16:30 Çay Kahve Arası 

16:30-17:15 Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim Yüzdesinin Tahmini. 
Proje Yürütücüsü  
Dr. Ali Cem AYDIN 
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09:30-10:15 
Calosoma Sycophanta L.’nin Üretiminde Alternatif Besin Olarak Ev Sineği Larvalarının (Musca domestica L.) 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması. 
Proje Yürütücüsü  
Ayhan SERTTAŞ 

10:15-10:30 Çay Kahve Arası 

10:30-11:15 
Eşen Adası Alageyik (Dama dama) Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik Popülasyonum Üreme Parametrelerinin 

Foto kapan İle İzlenmesi. 
Proje Yürütücüsü  
Ayhan SERTTAŞ 

11:15-11:30 Çay Kahve Arası 

11:30-12:15 Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun Modellenmesi. 
Proje Yürütücüsü  

Coşkun Okan GÜNEY 

12:15-13:30 Öğle Arası 

13:30-14:15 Ekim Yastıklarındaki Farklı Kapatma Materyallerinin Boylu Ardıç Fidanlarında Mikorizal Kök Oluşumuna Etkisi. 
Proje Yürütücüsü  

Özge DENLİ 

14:15-14:30 Çay Kahve Arası 

14:30-17:15 Devam Eden Projeler, Dilek ve Temenniler İle Kapanış. 

Not: 2020 Yılı Olağan Teknik Kurul Toplantımız Korona Virüs Salgını Nedeniyle ON-LINE Yapılacaktır. 
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2021 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINMASI PLANLANAN PROJELER  

( YENİ BAŞLATILACAK PROJELER ) 

Sıra 

No 
Proje No: Proje Adı 

Proje Yürütücüsü 

ve Araştırmacıları 

1 19.8502/2021-2023 Batı Akdeniz Bölgesi Trüf Piyasası: Sözel ve Sayısal 

Araştırma Uygulaması 
Dr. Ersin YILMAZ 

Özge DENLİ 

2 19.4704/2021-2025 Calosoma sycophanta L.’nin Habitat İsteklerinin 

Belirlenmesi ve Potansiyel Dağılım Haritalaması 
Ayhan SERTTAŞ 

3 19.9302/2021-2027 Kontrollü Yakma ve Otlatma Tekniklerinin Yanıcı 

Madde Miktarının Azaltılmasında Uygulama 

Olanaklarının Belirlenmesi 

Abdullah SARI 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Dr. Hüseyin YILMAZ 

H. Oğuzhan OKUDAN 

    

2020 YILINDA SONUÇ RAPORU HAZIRLANAN PROJELER 

( SONUÇLANAN PROJELER ) 

Sıra 

No 
Proje No Proje Adı 

Proje Yürütücüsü  

ve Araştırmacıları 

1 19.3226/2018-2020 Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve Büyüme Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Alper Ahmet ÖZBEY 

2 19.3224/2018-2020 Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri 

Verim Yüzdesinin Tahmini 
Ali Cem AYDIN 

Ramazan AKBULUT  

Yunus BAYIR 
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19.4703/2019-2020   Calosoma Sycophanta L.’nin Üretiminde Alternatif 

Besin Olarak Ev Sineği Larvalarının (Musca domestica 

L.) Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Ayhan SERTTAŞ 

Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN 

Ümmühan ASLAN 

Dr. H. İbrahim YOLCU 

Mithat UYAN 

4 19.4201/2016-2019 Eşen Adası Alageyik (Dama dama) Üretme 

İstasyonunda Bulunan Alageyik Populasyonu Üreme 

Parametrelerinin Fotokapan İle İzlenmesi 

Ayhan SERTTAŞ 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Uğur Melih ALKAN 

Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL 

Serhat YILDIRIM 

Süleyman ESEN 

5 19.9401/2018-2021 Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun 

Modellenmesi 
Coşkun Okan GÜNEY 

Dr. Aylin GÜNEY 

Abdullah SARI 

Prof. Dr. Ali KAVGACI 

6 19.6309/2018-2020 Ekim Yastıklarındaki Farklı Kapatma Materyallerinin 

Boylu Ardıç Fidanlarında Mikorizal Kök Oluşumuna 

Etkisi 

Özge DENLİ 

Prof. Dr. Ünal ELER 

Serpil ERKAN  

Mehmet TÜRKKAN  

Fatma ÇELEBİ  

Alper Ahmet ÖZBEY  

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 



3 

 

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

2020 YILI DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje No Proje Adı 

Proje Yürütücüsü 

ve Araştırmacıları 

1 19.1605/1995-2004-

2020 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçesinde 

Genetik Kazancın Belirlenmesi 
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Dr. H. İbrahim YOLCU 

Yrd. Doç. Dr. Murat ALAN 

Alper Ahmet ÖZBEY 
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ANK   

23.1713-08.1701-

19.1702-20.1724 

/1979-2025  

Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Orijin Denemesi Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Ahmet Alper ÖZBEY 

Ali Murat GÜLSOY 

Abdülkadir YILDIZBAKAN 

Vedat ASLAN 
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ANK  

23.1714-15.1706-

19.1704-24.1706 

/1985-93-95-2025 

  

  

Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemesi Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU  

Alper Ahmet ÖZBEY  

Ali Murat GÜLSOY 

Abdülkadir YILDIZBAKAN  

Hüseyin KARATAY  

Erdal ÖRTEL 

4 ANK 

003.1601/1995-

2014-2020 

Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400 m.) 

Kızılçam (Pinus brutia Ten .) Döl Denemeleri 

Kubilay ÖZYALÇIN 

Turgay EZEN 

Canan ÜNAL 

Mehmet ACET 

Abdullah KAPLAN  

Osman POLAT 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Alper Ahmet ÖZBEY 

Süleyman Işık DERİLGEN 

Dr. Hikmet ÖZTÜRK 

Sadi ŞIKLAR 

Rumi SABUNCU 

5 ANK 

009.1604/1996-

2015-2021 

Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda 

(401-800 m.) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl 

Denemeleri 

Kubilay ÖZYALÇIN 

Turgay EZEN 

Canan ÜNAL 

Mehmet ACET 

Abdullah KAPLAN  

Osman POLAT 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Ali TOPAL 

Alper Ahmet ÖZBEY  

Süleyman Işık DERİLGEN  

Dr. Hikmet ÖZTÜRK 

Sadi ŞIKLAR 

Rumi SABUNCU 

6 19.1317/2018-2024 Sığ Topraklı Kalker Alanların Kızılçamla 

Ağaçlandırılması (Denizli-Tavas-Gölbaşı Örneği) 
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Alper Ahmet ÖZBEY 

Mehmet GÜLBAŞ 

Doç. Dr. Servet ÇALIŞKAN 
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7 19.2601/2009-2031 Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki 

Kızılçam Ormanlarında Tıraşlama Sonrası Vejetasyon 

Yapısında ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen 

Değişimin Belirlenmesi 

Dr. Hüseyin YILMAZ 

Prof. Dr. Ali KAVGACI 

Prof. Dr. Orhan SEVGİ 

Prof. Dr. Barış TECİMEN 

8 19.2602/2010-2030 Serik-Taşağıl Orman Yangını Sonrasında Vejetasyon 

Yapısında Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi 
Coşkun Okan GÜNEY 

Prof. Dr. Ali KAVGACI 

Abdurrahman 

ÇOBANOĞLU 

9 19.2117/2018-2027 Sık Kızılçam Gençliklerinde Seyreltme Yaşının 

Erkene Alınması (Acıpayam Bozdağ Örneği) 
Alper Ahmet ÖZBEY 

Doç. Dr. Ali KAVGACI 

Halil ÖZDEMİR 

Mustafa GÖZLEKÇİ 

10 19.2002/2019-2022 Mustafa Ertuğrul Yolu ve Çevresinin (Kaş-Antalya) 

Flora ve Faunası 
Ayhan SERTTAŞ 

Prof. Dr. Ali KAVGACI 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Zafer MAVİ 

Prof. Dr. Aziz ASLAN 

Dr. İlker ÇİNBİLGİN 

Özer Satılmış ÖZGÜÇ 

11 19.2901/2019-2025 Eğirdir Bölgesi Kermes Meşesi (Quercus coccifera) 

Çalılıklarında Sürgün Seyreltmesinin ve Çap ve Boy 

Gelişimi Üzerine Etkisi 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Prof. Dr. Ali KAVGACI 

Zafer MAVİ 

12 19.6602/2019-2021 Antalya Çandır Çayı Havzasında Farklı Arazi 

Kullanımlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Su 

Parametrelerine Etkisi 

  

Abdurrahman AYKUT 

Dr. Hüseyin YILMAZ  

Dr. Cumhur 

GÜNGÖROĞLU 

Prof. Dr. Ferhat 

GÖKBULAK 

Ümmühan ASLAN 

 Dr. Öğr. Üyesi Firdes 

YENİLMEZ 
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19.6603/2019-2021 Salda Deresinin Su Kalitesinin Ekolojik Belirlenmesi 

  

Ümmühan ASLAN 

 Dr. Öğr. Üyesi Firdes 

YENİLMEZ 

Abdurrahman AYKUT 

14 19.6308/2018-2028  İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma 

Alanlarında Silvikültürel Müdahalelerin Karbon 

Stoklarına Etkisi 

Mehmet TÜRKKAN 

Özge DENLİ 

Dr. Neşat ERKAN 

Serpil ERKAN 

15 19.6407/2019-2023 Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Erozyon ile 

Taşınan Toprak Miktarının Belirlenmesi (Antalya 

Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) 

Dr. Hüseyin YILMAZ 

Prof. Ferhat GÖKBULAK 

Prof. Dr. Ali KAVGACI 

Coşkun OKAN GÜNEY 
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16 19.7715/2015-2022 Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını 

Tutma Başarısının ve Sahaya Adaptasyonunun 

Belirlenmesi 

Özge DENLİ 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Neşe CILIZ 

Abdurrahman 

ÇOBANOĞLU 

Abdullah YÜKSEL 

Yasemin KORKMAZ 

YÖNEL 

Murat MASUN 

17 19.3219/2003-2022 Sedir (Cedrus libani A.Richard.) Dikimlerinde Aralık-

Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması 
Dr. Ali Cem AYDIN 

Dr. Neşat ERKAN 

Abdülkadir YILDIZBAKAN 

18 19.3220/2005-2024 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel 

Ağaçlandırmalarında Aralık- Mesafenin Büyüme 

Üzerine Etkileri 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Dr. Neşat ERKAN 

19 19.3221/2010-2029 Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. 

pallasiana) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin 

Büyüme Üzerine Etkileri 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Ayhan SERTTAŞ 

20 19.3225 /2018-2033 Kızılçam İle Yapılan Endüstriyel Ağaçlandırmalarda 

Sulama ile Gübrelemenin Büyüme Üzerine Etkisi ve 

Ekonomisi 

Neşe CILIZ 

Dr. Neşat ERKAN 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Ramazan AKBULUT 

21 19.5311/2019-2021 Lavanta Turizmindeki Hizmet Kalitesinin Servqual 

Modeli İle Ölçülmesi (Isparta-Kuyucak Köyü Örneği) 
Kader Hale GÜLER 

Dr. Ersin YILMAZ  

Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR 

Ramazan AKBULUT 

22 19.8207/2019-2021 Batı Akdeniz Bölgesindeki Özel Ağaçlandırma 

Çalışmalarının Mevcut Durumu ile Paydaşların 

Sorunlarının Araştırılması 

Yunus BAYİR 

Mustafa GÖZLEKÇİ 

Arif KAYACAN 

 Zafer MAVİ 

Dr. Ersin YILMAZ 

23 19.9402/2020-2023 Antalya Bölgesi Orman Ekosistemlerinde Yangın 

Rejiminin Sınıflandırılması ve İklim Değişim 

Senaryolarına Göre Modellenmesi 

Coşkun Okan GÜNEY 

Doç. Dr. Ahmet MERT 

Doç.Dr.Özdemir ŞENTÜRK 

Prof. Dr. Serkan GÜLSOY 

Prof. Dr. Gamze Özel 

KADILAR 

24 19.7716 /2017- 2023 Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı 

Üretiminde Farklı Tüp Tiplerinde ve Yastıkta 

Yetiştirilen Fidanların Aşı Başarısına ve Arazi 

Performansına Etkisi 

Sadettin GÜLER 

Tahsin ETLİ 

Şakir KUMRU 

Alper Ahmet ÖZBEY 

25 19.7718/2019-2022  Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Alanlarının 

Restorasyonunda Fidan Tüp Tipi, Toprak İşleme 

Yöntemi ve Sulamanın Ağaçlandırma Başarısına 

Etkisi 

Sadettin GÜLER 

Tahsin ETLİ 

Recep BALKIÇ  

Orhan AKKAYA  

Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK 
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BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİSAS GRUPLARINA GÖRE 

2020 YILI ÇALIŞMA RAPORU ve 2021 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 

1- YENİ ALINAN PROJELER 

1.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ 

Yoktur. 

1.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ 

Yoktur 

1.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ 

Yoktur 

1.4- ARAŞTIRMA İHTİSAS (İŞLETME) PROJELERİ 

1.4-1. PROJENİN ADI: 

“Batı Akdeniz Bölgesi Trüf Piyasası: Sözel ve Sayısal Araştırma Uygulaması” 

Projenin Numarası:19.8502/2021-2023 

Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): - 

Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): Orman Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ersin YILMAZ 

Araştırmacı: Özge DENLİ 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 30.000 

Önerilen Proje Süresi (Ay): 31 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): - 

Projenin Başlama Tarihi: Mart 2021 

Projenin Bitiş Tarihi: Eylül, 2023 

1. PROJENİN ÖZETİ 

Özel gıda ürünleri, son yıllarda dikkat çeken bir piyasa kapsamında yer almaktadır. Bu 

ürünlere yönelik talep giderek büyümektedir. Ormanlar da farklı özel gıda ürünleri çeşitlerine 

kaynaklık etmektedir. Bunlar arasında yer alan trüfler (Tubers pp.), bir çeşit özel biçimde 

yetişen orman ürünü olup karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip yenilebilir mantarlardır. 

Orman köyleri için trüf toplayıcılığı, iç ve dış pazarlarda değerlendirme potansiyelinin 

bulunması, doğrudan gelir kaynağı olması, döviz elde etme imkânı taşıması, bu kırsal 

yörelerin refah düzeyini arttırarak kırsal kalkınmaya destek olması nedenleriyle öncelikli bir 

odun dışı orman ürünleri faydalanma şekli olarak dikkat çekmektedir. Trüfün bu faydaları ile 

birlikte ülkemizde trüfe yönelik artan talep, Batı Akdeniz bölgesi trüf piyasasının 

uygunluğunu incelemeyi araştıran bu çalışma için teşvik edici neden olmuştur. 

Çalışmada örnekleme yapılmayacak olup, trüf piyasasının ulaşılabilen tüm ilgi grupları 

çalışmaya dâhil edilecektir. Çalışmanın katılımcılarını şu ilgi grubu temsilcileri oluşturacaktır: 

trüf üreticileri, usta aşçılar, lokanta sahipleri, dağıtım yapanlar, perakendeciler ve trüf 

uzmanları. 
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Batı Akdeniz bölgesindeki trüf piyasasını ayrıntılı olarak incelemek ve kapsamlı bir trüf 

piyasası çalışmasına ulaşabilmek için sözel ve sayısal araştırma teknikleri birbiri ardına ve 

birbirini tamamlayacak şekilde kullanılacaktır. Bu çalışma sonucunda yöneticiler, ilgili 

gruplar ve araştırmacılar için stratejik tavsiyeler ve değerli bilgiler sunulması 

hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda araştırmanın ilk bölümü olan sözel araştırma aşamasında, proje ekibi 

tarafından geliştirilecek olan ve ilgi gruplarının Batı Akdeniz bölgesi trüf piyasasına yönelik 

görüşlerinin ve önerilerinin neler olduğunu belirlemeye yönelik hazırlanacak “açık uçlu yarı 

yapılandırılmış görüşme formları” kullanılacaktır. Bu aşamada trüf piyasası ilgi gruplarının 

görüşlerini incelerken “bireysel derinlemesine görüşmeler” uygulanacak ve elde edilen 

verilerinin çözümlemesinde “içerik analizi” yaklaşımından faydalanılacaktır. 

Araştırmanın ikinci bölümünü oluşturan sayısal araştırma aşamasında ise materyal olarak, 

konu ile ilgili literatür yanında, trüf piyasasının Batı Akdeniz bölgesine uygunluğunu 

belirlemek amacıyla katılımcılara yönelik hazırlanacak “R’WOT ve A’WOT Bilgi Formları” 

kullanılacaktır. Bu formların geliştirilmesinde, çalışmanın sözel araştırma aşamasında elde 

edilen bulgular yol gösterici olacaktır. Çalışmanın bu aşamasında kullanılacak “R’WOT 

tekniği” ve “A’WOT tekniği” SWOT çözümlemelerinin faydalanılabilirliğini, 

uygulanabilirliğini, etkinliğini ve yeteneğini iyileştiren yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar, birden 

fazla çok ölçütlü karar verme tekniklerinin bir arada kullanıldığı melez tekniklerdir. Çalışma 

sonucunda bu tekniklerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. 

2. AMAÇ VE HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaçlar 

 Batı Akdeniz bölgesi trüf piyasasının geliştirilmesine yönelik “Üstünlükleri”, 

“Zayıflıkları”, “Fırsatları/Olanakları” ve “Tehditleri/Tehlikeleri/Riskleri” ortaya 

koymak, ardından buna dayalı olarak bu piyasaya yönelik stratejilerin katılımcı 

yaklaşımla belirlenmesini ve önceliklendirilmesini sağlamak ve 

 Araştırma alanında trüf sektörü konusundaki mevcut yapıyı incelemek, trüf 

piyasasının geliştirilmesine yönelik potansiyelleri ve kısıtları belirlemek ve 

geliştirilmesine yönelik mevcut yapıyı iyileştirebilmek için öneriler geliştirmektir. 

2.2. Uzun Dönemli Amaç 

 Artan taleplerle gittikçe önemi artan odun dışı orman ürünlerinin kırsal kalkınmaya en 

yüksek katkıyı sağlayacak şekilde yönetimine yönelik politikaların belirlenmesine 

katkıda bulunmaktır. 

3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

Ormanlar, farklı ürün çeşitlerine kaynaklık etmektedir. Ormanda ticari değere sahip temel 

orman ürünü olan odun yanında geçimlik ve ticari olarak kullanılan diğer farklı birçok odun 

dışı orman ürünleri de bulunmaktadır. Bunlara mantarlar, meyveler, çiçekler, yapraklar ve 

diğer yenilebilir flora, tıbbi bitkiler, balık ve yaban hayatı vb. dâhildir. Bunlar insanlar için 

önemli kalori ve besin kaynaklarıdır. Ülkemiz sahip olduğu 10500 bitki tür çeşitliliği ve 3500 

endemik tür ile bitkisel kaynaklı odun dışı orman ürünleri faydalanması açısından önemli 

avantajlara sahiptir. 

Trüf gibi bunların bazıları yüksek ekonomik değere sahip olsalar da yıllardır 

önemsenmemiştir. Oysa odun dışı orman ürünlerinin gelir oluşturma, istihdam sağlama ve 

döviz tasarrufu açısından doğrudan faydaları bulunmaktadır. Bu ürünler, ortaya koyduğu çok 
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yönlü faydalar ile bazı bölgelerde kırsal kesime odun hammaddesi üretiminden daha büyük 

gelir sağlayabilmektedir. Hatta bu gelir, çoğu durumda geleneksel tarımsal ürün 

yetiştirilmesiyle elde edilen gelirden de daha büyüktür. Sonuçta böylesi ürünlerin 

yetiştirilmesi yerel halka ek gelir kazandırma yönünde fırsatlar oluşturur. Aynı zamanda bu 

ürünlerin çevre dostu şekilde yetiştirilmesi, doğal kaynakların korunmasına ve ölçülü 

kullanılmasına da katkıda bulunur. Bu nedenle odun dışı orman ürünü kaynaklarının 

korunması ve sürdürülebilir yönetimi önem arz etmektedir. 

Odun dışı orman ürünlerinden biri olan trüfler (Tuber spp.), bir çeşit özel biçimde yetişen 

orman ürünü olup karmaşık bir yaşam döngüsüne sahip yenilebilir mantarlardır. Bunlar 

toplayıcılar tarafından satış, ticaret veya kişisel tüketim için ormanlardaki doğal yetişme 

yerlerinden ve bahçelerden toplanan bir odun dışı orman ürünüdür. Bu mantarlar, kırsal 

alanlarda oturanlar tarafından faydalanılır ve birçok ekonomik, kültürel ve sosyal değerleri bir 

arada bulundurur. Orman köyleri için trüf toplayıcılığı, iç ve dış pazarlarda değerlendirme 

potansiyelinin bulunması, doğrudan gelir kaynağı olması, döviz elde etme imkânı taşıması, bu 

kırsal yörelerin refah düzeyini arttırarak kırsal kalkınmaya destek olması nedenleriyle 

öncelikli bir odun dışı orman ürünleri faydalanma şekli olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde 

trüfler, tüketiciler arasında yaygın şekilde bilinmemektedir. Bununla birlikte son zamanlarda 

bu ürünlerin yüksek kârlılığı iş insanlarının ilgisini çekmiş olup, trüf üretimi ve ticareti 

yüksek gelir potansiyeline sahip bir faaliyet olarak görülmeye başlanmıştır.  

Trüf toplayıcılığının durumu ile bu ürünün toplayıcılar ve toplum açısından önemi halen 

yeterince ayrıntılı bilinmemektedir. Bu bilgi boşluğu altında, trüflerin korunması ve yönetimi 

ile toplayıcılığının uzun dönemde varlığını sürdürebilmesine yönelik çalışmalar ve stratejiler 

başarısız olabilecektir. 

SWOT çözümlemeleri, mevcut ve olası piyasaların içinde bulunduğu ortamın anlaşılmasına 

yardımcı olabilen bir araştırma metodolojisidir. Bu teknik, genellikle böylesi piyasaları 

etkileyen makro ve mikro ortam faktörlerini araştırır. Aynı zamanda bu teknik, özel biçimde 

yetişen ürün piyasalarını etkileyen faktörleri çözümlemek isteyen pazarlamacılar tarafından da 

sıklıkla kullanılır. Pazarlama uygulamalarının yerine getirildiği geleneksel piyasaların aksine, 

bu piyasalar sınırlı bilgi, kalite standartlarındaki karışıklık ve tesis edilmiş kurumların 

olmayışı ile tanımlanır. Bu nedenle böylesi piyasaların şifrelerini çözmek güçtür. Trüf 

piyasası da bu özelliklerin çoğunu bünyesinde barındırır. Bu nedenle SWOT çözümlemelerine 

dayalı R’WOT ve A’WOT teknikleri bu çalışma için en uygun sayısal araştırma teknikleri 

olarak düşünülmüştür. 

Trüfün kırsal ekonomideki önemi ile birlikte ülkemizde trüfe yönelik artan talep, Batı 

Akdeniz bölgesi trüf piyasasının uygunluğunu incelemeyi araştıran bu çalışma için teşvik 

edici neden olmuştur. Batı Akdeniz bölgesindeki trüf piyasasını ayrıntılı olarak incelemek için 

sözel ve sayısal araştırma teknikleri uygulanacak olup, bu çalışma sonucunda yöneticiler, 

ilgili gruplar ve araştırmacılar için stratejik tavsiyeler ve değerli bilgiler sunulması 

hedeflenmektedir. 

Proje çalışması, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çalışma alanında 

gerçekleştirilecektir. 

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

1.5-1. PROJENİN ADI: 

“Calosoma sycophanta L.’nin Habitat İsteklerinin Belirlenmesi ve Potansiyel Dağılım 

Haritalaması” 

Projenin Numarası: 19.4704/2021-2025 

Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): - 

Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): Orman Genel Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü: Ayhan SERTTAŞ 

Araştırmacı: - 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL):  

Önerilen Proje Süresi (Ay): 48 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): - 

Projenin Başlama Tarihi: Mart, 2021 

Projenin Bitiş Tarihi: Eylül, 2025 

1. PROJENİN ÖZETİ 

Genel Müdürlüğümüzce kurulan laboratuvarlarda çam kese böceği ile biyolojik mücadele 

amacıyla Calosoma sycophanta’nın kitle üretimi yapılmaktadır. Üretim aşamasında erginlerin 

ve larvaların beslenmesinde çam kese böceğinin larvaları kullanılmaktadır. Bu da 

laboratuvarda çalışan işçilerde sağlık problemi yaratmakta, çalışacak işçi bulmada sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Calosoma sycophanta ile ilgili yapılan çalışmalar daha çok yırtıcının kitle 

olarak üretilmesine ve biyolojisine yönelik çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Calosoma sycophanta’ ın habitat istekleri ile ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Calosoma sycophanta’ nın doğal yayılış gösterdiği, üretim için toplandığı ve çalışma alanı 

olarak belirlenen alan içerisinde 2x2 km karelaj şebekesi oluşturulacak örnek alanlar 

belirlenecek, 2021 ve 2022 yıllarının şubat, mart ve nisan aylarında örnek alanlarda envanter 

çalışmaları yapılacaktır. Örnek alanlarda tespit edilen Calosoma sycophanta erginleri var-yok 

verisi şeklinde kaydedilecektir. Her örnek alanda, böceğin bulunduğu yerin koordinatı Garmin 

eTrex 30 model arazi tipi el GPS’si ile kaydedilecektir.  Örnek alanlarda daha önceden 

hazırlanan arazi envanter karneleri  (tarih, saat, koordinat verileri ve örnek alan ile ilgili 

habitat bilgileri) doldurulacaktır. Örnek alanlarda, nokta merkez olmak üzere etrafındaki altı 

ağaç dikkate alınarak bu altı ağacın çap, boy, merkeze olan uzaklığı ve semt açısı, ağaçların 

alt dal yüksekliği ölçülecektir. Ayrıca noktada ağaçlarda görülmesi durumunda C. sycophanta 

sayıları veri olarak alınacaktır. Arazi bitiminde tüm bu bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak 

depolanacaktır. Elde edilen veriler Microsoft Excel yazılımına aktarılarak arazi veri matrisi 

hazırlanacak ve çalışma alanına ait habitat uygunluk haritalarının oluşturulabilmesi için 

öncelikle CBS yardımıyla çevresel altlıklar hazırlanacaktır. 

Bu proje sonunda Calosoma sycophanta L.’ nin habitat istekleri ortaya konulacak ve hangi 

habitatların Calosoma sycophanta L. İçin uygun olduğu ve biyolojik mücadele için nerelere 

transferlerin yapılması gerektiği ortaya konulacaktır. 
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2. AMAÇ VE HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaçlar 

 Calosoma sycophanta L.’nin habitat isteklerini ortaya koyarak, Çam kese böceği ile 

biyolojik mücadelede uygulamacılara kullanılabilecekleri bilgiyi üretmek. 

2.2. Uzun Dönemli Amaç 

 Calosoma sycophanta L.’nin habitat isteklerini belirleyerek, istatiksel yöntemlerle 

değerlendirerek çevresel faktörlerle olan ilişkilerini ortaya koyarak uygun habitatları bularak 

nakillerinin buralara yapılmasını sağlamak.  

3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

Ülkemiz ormanlarında, böcek, mantar ve diğer canlıların meydana getirdikleri zararlar 

içerisinde böcek zararları önemli bir yer tutmaktadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine 

bağlı olarak, orman zararlıları ile mücadelede biyolojik mücadele yöntemi öncelikle 

kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak, mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadelenin toplam 

mücadele yöntemleri içindeki alansal payı 2009 yılında %81 iken, 2015 yılında %97,2 ye 

yükselmiştir (Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2017-2021). 

Böcek, mantar ve diğer hastalık zararları bazı yörelerdeki orman alanlarında ve egzotik tür 

ağaçlandırma sahalarının bir bölümünde ciddi zararlar oluşturmaktadır. Bu zararlılarla 

mücadelede, mekanik, kimyasal ve biyolojik mücadele yanında özellikle son yıllarda entegre 

mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. Son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de zararlılarla ormanların doğal yapı ve dirençlerinin korunması suretiyle mücadelenin ana 

strateji olması görüşü ağırlık kazanmaktadır (Türkiye Ulusal Ormancılık Programı 2004-

2023). 

Ormancılık Araştırma ve Geliştirme Master Planı 2016-2017‘ ye göre Temel Araştırma 

Alanlarından orman Ekosistemlerinin korunmasına yönelik Hedef 5 ‘ in 3. Maddesi Orman 

zararlıları ile ilgili entegre mücadele yöntemlerin geliştirilmesinin gerekliliğini 

vurgulamaktadır.  

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) ve Thaumetopoea wilkinsoni Tams çam 

kese böceği olarak bilinmektedirler. Çam kese böcekleri ağaçların ibrelerini yiyerek 

büyümelerini yavaşlatmakta, ekonomik zararlara yol açmakta ve aynı zamanda ağaçları zayıf 

düşürmektedir. Ayrıca larvaların üzerindeki kıllar (setalar) insanlarda ve hayvanlarda alerjiye 

sebep olarak halk sağlığını da tehdit etmektedirler. Özellikle evcil hayvanların ve insanların 

tırtıllar ile teması sonucu ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar, kırmızı, kaşıntılı şişlikler insan ve 

hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzce kurulan laboratuvarlarda çam kese böceği ile biyolojik mücadele 

amacıyla Calosoma sycophanta kitle üretimi yapılmaktadır. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

kendi ihtiyacı ile diğer bölge müdürlüklerinin ihtiyacı için Calosoma sycophanta erginlerini 

ormanlık alanlardan toplatmaktadır. Yıllık ortalama 16000 adet Calosoma sycophanta ergini 

ormanlık alandan toplatılmaktadır. Bunun ortalama 10000 adedi üretim yapılan diğer bölge 

müdürlüklerine gönderilmektedir.  

Üretim aşamasında erginlerin ve larvaların beslenmesinde çam kese böceğinin larvaları 

kullanılmaktadır. Bu da laboratuvarda çalışan işçilerde sağlık problemi yaratmakta, çalışacak 

işçi bulmada sıkıntılar yaşanmaktadır. (Serttaş A.  Ve ark. 2016) tarafından yapılan bir 

araştırma sonucuna göre Calosoma sycophanta kitle üretimi yerine ergin böceklerin uygun 

habitatlara transfer edilmesinin daha uygun ve ekonomik olduğu vurgulanmıştır.  
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Proje sonucunda Calosoma sycophanta’ ın dağılımı ile çevresel faktörler arasındaki ilişkilerin 

tespit edilmesi ve bu sonuçlar dâhilinde habitat uygunluk modellerinin elde edilmesi bu proje 

çalışmasının konusunu oluşturacaktır. 

Bu proje önerisi ile Calosoma sycophanta L.’nin habitat isteklerinin belirlenmesi, istatiksel 

yöntemlerle değerlendirilerek çevresel faktörlerle olan ilişkileri ortaya konulması ve uygun 

habitatların belirlenerek, biyolojik mücadele amaçlı böcek transferlerinin uygun olan yerlere 

yapılması için öneriler ortaya konulacaktır. Potansiyel dağılım haritaları oluşturulacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

1.5-2. PROJENİN ADI: 

“Kontrollü Yakma ve Otlatma Tekniklerinin Yanıcı Madde Miktarının Azaltılmasında 

Uygulama Olanaklarının Belirlenmesi” 

Projenin Numarası: 19.9301/2021-2027 

Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Kastamonu Üniversitesi-Orman Fakültesi 

Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): - 

Proje Yürütücüsü: Abdullah SARI 

Araştırmacılar: Dr. Ali Cem AYDIN, Dr. Hüseyin YILMAZ, H. Oğuzhan OKUDAN 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 92.000 TL. 

Önerilen Proje Süresi (Ay): 72 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Prof.Dr. Ömer KÜÇÜK 

Projenin Başlama Tarihi: Haziran 2021 

Projenin Bitiş Tarihi: Şubat 2027 

1. PROJENİN ÖZETİ: 

Bu çalışma ile Kızılçam ormanlarında kontrollü yangın ve otlatma uygulamalarının yanıcı 

madde miktarının azaltılmasında etkinliğini ve uygulanabilirliğini belirlemek, yangın 

yöneticilerine faydalı bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.  

Orman teşkilatının çıkan bütün yangınları bastırma çabası sonrasında yangın sistem dışında 

kalmaktadır. Bu da yanıcı madde miktarının hızla artmasına sebep olacağından dolayı 

gelecekte şiddetli yangınların meydana gelmesinin önünü açacağı düşünülmektedir. Bu 

yüzden orman teşkilatının, yangını sistemin bir parçası kabul edip stratejilerini bu yönde 

belirlemesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde kontrollü yakmaya yönelik sınırlı sayıda 

bilimsel çalışma yapılmış olmasına rağmen, uygulamada yerini bulamamıştır. Ülkemiz 

açısından yanıcı birikimi artarak devam etmesinden dolayı acilen yanıcı madde azaltma 

tekniklerini kullanması zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu eksikliğin giderilmesi ve hâlihazır bilginin pekiştirilmesi için yapılacak çalışmada, tesadüf 

blokları deneme desenine göre oluşturulacak 12 adet deneme parselinde (33x33m); (1) 

Kontrol, (2) Otlatma, (3) Kontrollü Yakma ve (4) Kontrollü Yakma+Otlatma İşlem 

Gruplarına göre yanıcı madde miktarlarındaki değişimler belirlenecektir.  

Elde edilen verilerin analizi için varyans analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, 

standart tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılacak ve ortalamalar, sapmalar, vb. 

belirlenecektir. 
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Proje sonucunda elde edilecek verilerle, yangın yöneticilerine yanıcı madde azaltma teknikleri 

konusunda faydalı bilgiler sunarak; yangın yönetim stratejilerini, yangın yönetim 

planlamalarını ve yangın amenajman planlarının yapılması konularındaki yapacakları 

çalışmalar için altlık olarak kullanılması hedeflenmektedir. 

2. AMAÇ VE HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaçlar: Kontrollü yakma ve otlatma uygulamalarının yanıcı madde 

miktarının azaltılmasında etkinliğini ve uygulanabilirliğini belirlemek. 

2.2. Uzun Dönemli Amaçlar: Kontrollü yakma ve otlatma uygulamalarıyla yanıcı madde 

miktarının azaltılarak, yangın tehlikesini ve potansiyel yangın riskini düşürmek, yangını bir 

yönetim aracı olarak kullanmak ve ayrıca yangına bağımlı ekosistemlerde var olan türlerin 

devamlılığını sağlamak. 

3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

Ormanların korunması ve orman kaynaklarından sürekli olarak faydalanmanın sağlanabilmesi 

için, ekosistem dinamiklerinin çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Ekosistem dinamikleri, 

basit bir organizma düzeyinden ekosistem düzeyine kadar birçok faktörün etkisi altında 

bulunmaktadır. Bu faktörlerden en önemlilerinden birisi, orman yangınlarıdır. Orman 

yangınları rejimi ve etkilerinin anlaşılması, orman ekosistemleri ile birlikte biyoçeşitliliğin 

korunması ve sürekliliği açısından oldukça önemlidir (Bilgili vd., 2005). 

Dünyadaki yangının ekolojik rolü, ekosistem yapısını ve işlevini (yangına bağlı ekosistemler) 

güçlü bir şekilde yönlendiren bir süreçten evrimsel bir önemi olmayan sürece doğru 

(yangından bağımsız ekosistemler) değişmektedir. (Myers 2006, Pyne 1982, Yibarbuk 1998, 

Goldammer ve Ronde 2004). 

Yangının daha önce sık sık görülen ekosistemlerden uzak tutulması, ekosistem yapısında, 

bileşiminde ve işlevinde çeşitli ölçeklerde değişikliklere neden olur (Covington ve Moore 

1994; Keane vd., 2002; Varner vd., 2005). Bastırmayla değiştirilmiş yangın rejimlerinin 

sonuçları arasında ekosistem hizmetlerinde azalma veya kayıp, büyük ölçüde değiştirilmiş 

yanıcı maddeler ve gelecekteki potansiyel yangın davranışı bulunur. Periyodik yangın 

bozulmaksızın ağaç yoğunluğu artar ve peyzaj yapısı homojenize olur (Taylor 2004; 

Hutchinson vd. 2008; Nowacki ve Abrams 2008). Yangına hassas türlerin girişi, topluluk 

kompozisyonu, meşcere yapısını ve ekosistem süreçlerinin değiştirir (. Keane ve diğerleri, 

2002; Rodewald ve Abrams 2002; McShea vd., 2007;. Alexander ve Arthur 2010; Maynard 

ve Brewer 2012). 

Avrupa-Amerika yerleşimi ve 20. yüzyıl yangın söndürme uygulamaları, tarihi yangın 

rejimlerini büyük ölçüde değiştirmiş, bazı bölgelerde aşırı yanıcı madde birikimine ve 

alışılmadık derecede şiddetli orman yangınlarına yol açmış ve diğerlerinde yangına daha 

duyarlı orman türlerine geçişlerden kaynaklanan yanıcılığı azaltmıştır. (Ryan vd., 2013).  

Orman yöneticileri, potansiyel orman yangını şiddetini azaltmak, meşcere yapısını 

değiştirmek ve orman işlevlerini eski haline getirmek için mekanik araçlar veya kontrollü 

yangın kullanarak inceltme, budama veya yüzey yanıcılarını uzaklaştırılması gibi farklı olası 

yanıcı madde azaltma teknikleri uygulayabilirler (Fulé vd., 2001b; Agee ve Skinner, 2005).  

Kontrollü yakma, belirli arazi yönetimi hedeflerini gerçekleştirmek için seçilen hava 

koşullarında yangının belirli bir bölgeye dikkatlice ve ustaca uygulanması olarak 

tanımlanabilir. Kontrollü yakma, bitki topluluklarını yönetmek ve doğal süksesyonu kontrol 

etmek için en uygun maliyetli yöntemlerden biridir. Çayır habitatlarında odunsu büyümenin 
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istilasını azaltmak için kullanılabilir; egzotik ve agresif bitkilerin yayılmasını kontrol etmek; 

yaban hayatının hareketliliğini engelleyebilecek veya faydalı otların ve baklagillerin 

büyümesini engelleyebilecek kalın altlık tabakası birikintilerini ortadan kaldırır; kır çiçekleri 

gibi faydalı bitkilerin tohum parçalanması (tohum kabuğunun parçalanması) yoluyla 

çimlenmesini uyarır; tehlikeli yanıcı yüklerinin birikimini azaltmak; Ölü organik maddeye 

bağlı besinleri serbest bırakarak mera verimliliğini artırır ve bitki hastalıklarının yayılmasını 

azaltır. Kontrollü yakma, ayrıca bu uygulamaların verimli bir şekilde uygulanmasını 

engelleyecek kalın bitki örtüsünü ortadan kaldırmak için herbisit ve toprak işleme işlemlerinin 

öncüsü olarak da kullanılabilir (IDNlR, 2005). 

Hayvan otlatma, en yaygın insan arazi kullanımıdır ve tropikal ormanların otlaklara 

dönüştürülmesinin temel itici güçlerinden biridir. Bitki örtüsü yapısı üzerindeki hayvancılık 

etkileri karmaşıktır, çünkü bunlar ağacın toplanmasını ve büyümesini tarama ve çiğneme 

yoluyla engelleyebilir, ayrıca yangın etkileşimleri yoluyla bitki örtüsünü dolaylı olarak da 

etkileyebilirler (Bernardi vd., 2019).   

Doğal kaynakların yönetilmesi, gelişimi ve bakımı için; yangın riskinin azaltılması ve 

ekosistemdeki besin dengesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemelerin 

yapılabilmesi için yanıcı madde miktarının azaltılması gibi uygulamalarda çiftlik 

hayvanlarının otlatılmasının bir yönetim aracı olarak emsalsiz olduğu ifade edilmiştir 

(Krueger vd., 2002). 

Ülkemiz ormancılığının denetim dışı orman yangınlarına yönelik stratejisi, yangınların 

bastırılarak sistem dışında tutmaya yöneliktir. Kontrollü yakma tekniğinin bugüne kadar 

uygulanmamış olması da bu stratejiyle ilgilidir. Denetim dışı orman yangınlarına yönelik bu 

yaklaşım, küçük ölçekli örtü yangınlarının bir bölümünün sistem dışında kalmasına neden 

olarak, yanıcı madde yükünün tehlikeli miktarlara ulaşmasına yol açmıştır (Neyişçi vd., 

2002). Yanıcı madde azaltma teknikleri uygulanmadığı sürece de böyle devam edecektir. 

(Neyişçi vd. 2002) tarafından denetimli yakma uygulamalarının yangın tehlikesini azaltmak 

amacıyla kızılçam ormanlarında güvenle kullanılabileceğini ortaya koymasına rağmen, orman 

teşkilatı, hala bu yanıcı madde azaltma uygulamalarını kullanmamaktadır. Ülkemiz orman 

ekosisteminin korunması ve devamlılığı açısından bu tekniklerini uygulamak bir zorunluluk 

haline gelmiştir. 

Bu çalışma ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dâhilinde yer alan, Kızılçam 

ormanlarında kontrollü yakma ve otlatma uygulamalarının uygulama olanakları ortaya 

konularak, yangın yöneticilerine faydalı olacak pratik bilgiler türetilmeye çalışılacaktır. 

Proje fikrinin ortaya çıkışı ve bu konuda araştırma yapılmasını gerektiren unsurlar dikkate 

alındığında;  

1-Denetim dışı yangıların sistemden uzak tutulmasından dolayı, yanıcı madde miktarındaki 

artışlar gelecekte de devam etmesine neden olacaktır. Orman ekosisteminin bozulmasının 

önüne geçmek, mevcut zararı en aza indirmek amacıyla kullanılan yanıcı madde azaltma 

tekniklerinin halen ülkemizde uygulanıyor olmaması,  

2-(Neyişçi vd., 2002) tarafından yapılan çalışma, ülkemiz açısından öncü bir çalışma ve çok 

önemli bir yere sahip olmasına rağmen halen ülkemizde uygulamaya konulmamış olması, 

yanıcı madde azaltma uygulamalarının tekrar gündeme getirilme gereği, 

3-Ayrıca yanıcı madde azaltma teknikleri konusunda ülkemizde yapılmış çalışmaların sınırlı 

olması,  

4-Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan (2019-2023) çerçevesinde Stratejik Amaç (A1): 

Orman Ve Orman Kaynaklarını Biyotik Ve Abiyotik Zararlılara Karşı Korumak bölümünde, 

Genel Müdürlüğümüzün kendisine yönelik hedef belirlemiş olması; (Hedef (H1.1): ‘’Orman 
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yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler artırılacak, müdahale kapasitesi 

güçlendirilecektir. Bu çerçevede; orman yangınlarının başlamasına neden olan ve algılayıcı 

görevini gören ince yanıcı maddeler bertaraf edilecek, ormanlardaki yanıcı materyal 

azaltılacak, su kaynakları planlanacak, yangınla mücadelede ihtiyaç duyulan ekipmanın 

modernizasyonu sağlanacak, yangın emniyet yol ve şeritlerinin yapımı ve bakımı 

gerçekleştirilecek, halkın bilinçlendirilmesi ve modern teknolojiye dayalı izleme ve erken 

uyarı sistemleri geliştirilecektir.)’’  

5-2004-2023 Ulusal Ormancılık Programının ilgili maddeleri gereği; 54. maddesi ‘’Orman 

yangınları ve diğer biyotik ve abiyotik zararların (hava kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri de 

dâhil olmak üzere) nedenleri, sonuçları ve önlenmesi için gerekli tedbirlere ilişkin araştırma 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu konularda orman köylüleri ve diğer toplum kesimleri 

için bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi ve uygulanması’’ maddesi ile 

yine Ulusal Ormancılık Programının 61. maddesinde ‘’Orman yangınları ile mücadelede 

halen gerçekleştirilen çalışmalarda ve tedbirlerde maliyet etkenliğinin geliştirilmesi ihtiyaç ve 

olanaklarının belirlenmesi amacıyla bir araştırma-geliştirme çalışmasının gerçekleştirilmesi’’ 

konu başlıkları belirlenmiştir. 

6-Orman yangınları konusunda çalışmalara yapan akademisyen ve araştırmacıların ihtiyaç 

duyabileceği verilerin ortaya konulması, 

Bu maddeler projenin gerekçelerini ve dayanak noktalarını oluşturmaktadır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

1.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ 

Yoktur. 

2- SONUÇLANAN PROJELER 

2.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ: 

Yoktur. 

2.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ  

2.2-1. PROJENİN ADI: 

“Ekim Yastıklarındaki Farklı Kapatma Materyallerinin Boylu Ardıç Fidanlarında 

Mikorizal Kök Oluşumuna Etkisi” 

Projenin Numarası: 19.6309/2018-2020 

Proje Yürütücüsü: Özge DENLİ 

Araştırmacılar: Prof. Dr. Ünal ELER, Serpil ERKAN, Mehmet TÜRKKAN, Fatma 

ÇELEBİ,   Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Boylu ardıç alanlarının rehabilitasyonunda ve ağaçlandırma çalışmalarında 

yapılan dikimlerin başarısını olumlu etkileyebilecek mikorizal fidan üretimi konusunda 

irdelemeler yapılması ve önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Elmalı Beyler Orman Fidanlığı ve Eğirdir Orman Fidanlığı 

 



15 

 

PROJENİN ÖZETİ 

Çalışmada boylu ardıç fidanlarının köklerinde mikorizal enfeksiyon oranı ve mikorizal 

enfeksiyonu arttırmak için uygulanan işlemlerden en verimli olanının tespit edilmesi 

hedeflenmiştir. Çalışma Elmalı Beyler Orman Fidanlığı ile Eğirdir Orman Fidanlığında ekim 

yastıklarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada işlemler tesadüf parselleri deneme desenine 

göre üç tekerrürlü olarak uygulanmıştır. İşlemler; "kontrol (1)", "kontrol+mikoriza (2)", 

"dezenfekte fidanlık toprağı+steril örtü (3)", "dezenfekte fidanlık toprağı+steril örtü+mikoriza 

(4)", " fidanlık toprağı+ardıç orman toprağı örtüsü (5)", yalnızca Eğirdir Fidanlığında 

sonuçları alınan "ardıç orman toprağı+ardıç orman toprağı örtüsü (6)" dür. Fidanların 

çimlenmesinin ardından altı ay (mikoriza uygulanan işlemlerde mikoriza uygulamasının 

ardından yaklaşık beş ay) geçtikten sonra fidanlarda slayt yöntemi ile mikorizal kök 

enfeksiyonu tespit edilmiş, fidan boyu, kök boğazı çapı, saçak kök sayısı, gövde kuru/yaş 

ağırlığı, kök kuru/yaş ağırlığı, katlılık, gürbüzlük indisi gibi fidan karakteristikleri 

ölçülmüştür. Elde edilen verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir. İşlemlerin etkisi 

parametrik olmayan verilere uygulanan Kruskal-Wallis testi ile, işlem grupları arasındaki 

farklılıklar Hollander - Wolfe testi ile denetlenmiştir.  

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda; Eğirdir Orman Fidanlığında mikorizal kök 

enfeksiyonu işlem 1' den 6' ya kadar sırasıyla %43.3, %66.25, %62, %62.22, %77.78, % 

96.67 olarak; Elmalı Orman Fidanlığında işlem 1' den 5' e kadar sırasıyla %44, % 51.33, 

%63.08, %67.27, %75.71 olarak hesaplanmıştır. Fidan karakteristikleri yönünden ise Eğirdir 

Orman Fidanlığında ardıç orman toprağı yastığı ve örtüsü işleminin en yüksek kök enfeksiyon 

oranına eşlik eden en yüksek kök boğazı çapı, en fazla kök boyu, fidan boyu, saçak kök 

sayısı, katlılık, kalite indisi vd. ‘ne sahip belirgin şekilde farklı bir küme olarak konumlandığı,  

Elmalı Orman Fidanlığında fidanlık toprağı yastığı ardıç orman toprağı örtüsü işleminin en 

yüksek kök enfeksiyon oranına eşlik eden en fazla gövde taze ağırlığı ve gövde kuru ağırlığı 

ile birim kök uzunluğunda en yüksek saçak kök sayısı ve kök kuru ağırlığına sahip bir küme 

olarak konumlandığı görülmüştür. 

Araştırma sonuçlarına göre Eğirdir Orman Fidanlığı koşullarında ardıç orman toprağı ile 

hazırlanan ekim yastıklarına ekilen tohumların ardıç orman toprağı örtüsü ile kapatılması 

mikorizal kök oluşumunu ve fidan karakteristiklerini diğer işlemlere göre istatistiki önem 

düzeyinde pozitif etkilemiştir. Ekim yastıklarının orman toprağı ile hazırlanmasının pratikte 

uygun olmayacağı düşünüldüğünde Elmalı Orman Fidanlığında ve Eğirdir Orman 

Fidanlığında yalnızca örtü malzemesi olarak ardıç orman toprağının kullanılması ile fidanların 

doğal mikorizalardan faydalanarak mikorizal kök oluşumuna önemli düzeyde fayda 

sağlayacağı görülmüştür. Ardıç orman toprağının kullanıldığı işlemler diğer işlemlerle 

kıyaslandığında birçok fidan karakteristiğine daha olumlu yönde etki etmiştir. Hazır mikoriza 

preparatının kullanılması seçeneği düşünüldüğünde bu preparatlardan fayda sağlayabilmek 

için ekim yastıklarının büyük çapta işleme (dezenfeksiyon ve mineral besin dengesinin 

mikorizal enfeksiyona uygun hale getirilmesi) gerektirdiğinin göz önünde bulundurulması 

önerilmektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak boylu ardıç üretiminde doğal mikoriza 

kaynağı olarak boylu ardıç orman toprağından faydalanılmasının mikorizal kök bakımından 

kuvvetli fidanların yetiştirilmesini sağlayacağı kanaatine varılmıştır.  

Teknik Kurul Kararı:  
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2.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ  

Yoktur. 

2.4- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (İŞLETME) PROJELERİ  

2.4-1. PROJENİN ADI: 

“Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve Büyüme” 

Projenin Numarası: 19.3226/2018-2020 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacılar: Dr. Ali Cem AYDIN, Alper Ahmet ÖZBEY 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): - 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı:  

Üstün kızılçam orijinlerinin deneme alanı koşullarındaki artım ve büyümesini belirleyerek, 

odun üretimi amaçlı güncel Kızılçam ağaçlandırmalarının hasılatı, idare süresi ve 

ekonomikliğini tahmine yarayacak veriler ortaya koymak araştırma projesinin kısa dönemli 

amacını oluşturmaktadır. 

Araştırma projesinin uzun dönemli amacı ise; Kızılçam ağaçlandırma ve endüstriyel 

plantasyon politikalarına katkı sağlamaktır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Kaş-Palamut, Finike-Yazır, Finike-Gülmez, Korkuteli-Susuz, 

Gazipaşa-Narma, Gazipaşa-Delihöyük 

PROJENİN ÖZETİ 

Araştırma Batı Akdeniz Bölgesindeki 6 adet kızılçam orijin denemesi alanı esas alınarak 

yürütülmüştür. Orijin denemelerinin 30 yıl sonuçlarına göre, her bir deneme alanında, göğüs 

yüksekliği çapı bakımından en iyi 2 orijinden, parsel orta ağacı ve ona en yakın ağaç olmak 

üzere ikişer ağaç örneklenmiş ve kesilerek gövde analizine tabi tutulmuşlardır. Her bir orijin 

denemesi alanı rastlantı blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü kurulduğu için, < 6 

deneme alanı * 3 tekerrür * 2 orijin * 2 ağaç > olmak üzere toplam 72 ağacın gövde analizi 

öngörülmüştür. Ancak Gazipaşa-Delihöyük deneme alanının üçüncü bloğu, çok sarp arazi 

koşullarında kurulu olduğu ve ağaç kesimi ile gövde kesiti taşımaya müsait olmadığı için, bu 

bloktan feragat edilmiş ve toplamda 68 ağaç üzerinde analizler yapılmıştır. Denemelerin 

kuruluşunda dikimler fidan başına 4,5 m² olacak şekilde yapılmıştır. 72 m² büyüklüğünde, 

kare şeklindeki her parsel 16 ağaç içermekteydi. Denemelerin 15.yılında sistematik aralama 

yapılarak, ağaç başına 9 m² büyüme alanı bırakılmış ve parselde ağaç sayısı 8’e 

düşürülmüştür. 2020 yılı Şubat ayı içinde deneme alanlarına gidilerek, üstün orijin 

parsellerinde ağaçlar numaralanmış ve göğüs yüksekliği çapları ölçülmüştür. Her parselde 

göğüs yüksekliği çapı ortalama değeri belirlenmiş ve bu değere en yakın 2 ağaç toprak 

seviyesinden kesilmiştir. Kesilen her gövdeden 1’er m aralıklarla gövde kesitleri alınmış ve 

gövde analizi için Enstitü laboratuvarına getirilmiştir. 

Alınan kesitler üzerinde 5, 10, 15. 20, 25 ve 30 yaşlarının çapları ile kabuklu çap miktarları 

ölçülerek veri karnelerine işaretlenmiştir. Ölçümler kesitlerin özlerinden geçen birbirine dik 

iki hat üzerinde ilgili yaşlara ait yıllık halkaların işaretlenmesi sureti ile yapılmış, her bir yaşa 

ait çap değerleri (cm) iki ölçümün ortalaması şeklinde veri karnelerine işlenmiştir.  Bir (1.0) 

ve iki (2.0) metre yüksekliklerinden alınan kesitlerde kabuklu ve beşer yıl aralıklı (5-30) 

kabuksuz çap değerleri ölçülmüştür. Elde edilen bu değerler ile 5 er yıl aralıklı yaşlarda 
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kabuksuz göğüs yüksekliği çapları kestirimleri yapılmıştır. Daha sonra hesaplanan kabuksuz 

göğüs çaplarına örnek ağaçlardan alınan kabuk faktörleri ilave edilerek ilgili yaşlar için 

kabuklu göğüs çapı değerleri elde edilmiştir. Ağaçların ilgili yaşlardaki boyları (m) ISSA 

Yöntemi ile hesaplanmıştır. Ağaçların göğüs çapı değerlerinden yararlanılarak göğüs 

yüzeyleri (cm²) belirlenmiştir. Örnek ağaçların hacimlendirilmesi Uçlardaki Yüzeyler 

Ortalaması (Smalian) Formülü ile her bir seksiyona ait hacim değerlerinin (dm³) toplanması 

ile elde edilmiştir. 

Örnek ağaçların çap, boy, göğüs yüzeyi ve hacim gelişimleri ile Usta (1991) tarafından 

kızılçam ağaçlandırma çalışmaları için hazırlanmış olan araştırma sonuçları grafik olarak 

karşılaştırılmıştır.  

Bu araştırmada ele alınan, 31. arazi yaşlarını tamamlamış kızılçam orijin denemelerinin, fidan 

başına 4,5 m² büyüme alanı olacak şekilde kurulması ancak 15 yaşında sistematik aralamaya 

tabi tutularak son 16 yılı ağaç başına yaklaşık 9m² büyüme alanı ile tamamlamaları, örnek 

ağaçların büyüme eğrilerinin seyrine yansımıştır. Özellikle tek ağaç göğüs yüzeyi ve hacim 

büyümelerinin, söz konusu aralamaların ardından süratle arttığı, 9 m² büyüme alanı için 

geçerli olan bonitet grafiklerinde üst bonitet sınıflarına geçişlerin görüldüğü tespit edilmiştir. 

Elbette değerlendirdiğimiz deneme alanlarının aktüel bonitetleri zaman içerisinde 

değişmemiştir. Yalnızca ağaçların aynı verim sınıfı koşullarında büyüdükleri alanlar artmıştır. 

15 yaşından itibaren geçerli olan bu büyüme alanı artışı, tek ağaçların hacimlerini de artırmış 

bulunmaktadır.  

15 yaşındaki bu büyüme alanı artışından en az etkilenen parametrenin ağaç boyu olduğu 

görülmüştür. Ağaç boyu bakımından, makinalı arazi hazırlığı yapılmış olan 3 deneme 

alanındaki (Yazır, Gülmez ve Palamut) üstün orijinlerin, denemelerin başından itibaren 

1.Bonitet koşullarında büyüdüğü görülmüştür. Ancak ileri yaşlara doğru bu büyüme genel 

olarak 1.Bonitet diliminin alt sınırına doğrudur. Üstün orijinler, diğer 3 deneme alanından, 

eğimli arazilerdeki Delihöyük ve Narma’da 2.Bonitette, yarı-kurak Susuz’da ise 3.Bonitet 

koşullarında boy büyümesi yapmışlardır. 

Ek ağaç hacmi bakımından ise, 31 yılın ardından, değerlendirilen 6 deneme alanından 4 

tanesinde (Yazır, Gülmez, Palamut ve Narma) üstün orijinler büyümelerini 1 Bonitet 

koşullarında tamamlamışlardır. Delihöyük deneme alanında da, örnek ağaçların ortalama 

hacimsel büyümeleri tam 1 Bonitet sınırına ulaşmış olup 1-2 yıl içinde bu sınıfa geçecekleri 

açıktır. Kızılçam için ekstrem bir sahada kurulu olan Susuz deneme alanında ise üstün 2 

orijinden yalnızca 1 tanesi (Anamur) 2. Bonitet koşullarında hacim büyümesini 

tamamlamıştır. Ancak en dikkat çekici husus, hacim artımının, tüm deneme alanlarında halen 

yukarı yönde oluşudur. Başka bir ifade ile hacimsel büyüme eğrilerinin 2.ci kulminasyon 

noktalarına halen ulaşılmamış, hacim artımı azalmaya başlamamıştır. Bu husus ilerleyen 

yıllarda üst bonitet sınıflarına geçişin olabileceğini göstermektedir. 

Deneme alanlarının, yerel orijinlerin 20.yaş üst boy ortalamalarına göre belirlenen bonitetleri, 

2 ve 3.Bonitet seviyesindedir. 31 yıllık periyod için ortaya konan tek ağaç hacim büyümesi 

verilerine göre üstün orijinler 1 ve 2.Bonitet koşullarında büyümelerini tamamlamışlardır. 

Kızılçam ağaçlandırmaları için uygun orijin seçiminin, aktüel bonitetin yaklaşık 1 sınıf 

büyüklüğünde arttırılabilme potansiyeli sunduğu söylenebilir.   

Teknik Kurul Kararı:  
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2.4-2. PROJENİN ADI: 

“Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim Yüzdesinin Tahmini” 

Projenin Numarası: 19.3224/2018-2020 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ali Cem AYDIN 

Araştırmacılar: Ramazan AKBULUT, Yunus BAYIR 

Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Bölümü 

Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Kızılçam dikili ağaç satışına konu tensil sahalarındaki örnek ağaçlarda ağaç 

kesilmeden ne miktarda ürün çıkacağının çap ve boya bağlı modeller kurularak 

belirlenebilmesi amaçlanmıştır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman 

İşletme Müdürlüklerindeki dikili satışa konu tabii tensil sahaları 

PROJENİN ÖZETİ 

Dikili ağaç satışlarına ait yönetmelik gereği, uygulamada örnek ağaç kesilmek sureti ile ürün 

çeşitleri ve miktarlarına ait bilgiler üretilmekte, bu bilgiler kullanılarak muhammen bedel 

hesaplanmaktadır. Ancak uygulamada örnek ağaç kesilmesinde, iş güçlüğü, kesilen ağaçların 

beklemeye bırakılmasından kaynaklanan koruma sorunları ve değer kayıpları yaşanmaktadır. 

Bu proje önerisi ile seçilen kızılçam dikili ağaç satışına konu tensil sahalarındaki örnek 

ağaçlarda ağaç kesilmeden ne miktarda ürün çıkacağının çap ve boya bağlı modeller 

kurularak belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Dikili satış uygulamalarında mevzuat gereği toplam 

hacme göre %1-2 oranında örnek ağaç kesilmesi gerekmektedir. Buna göre, dikili ağaç 

satışına konu sahalarda 200 adete varan sayılarda ağaç kesilmesi gerekebilmektedir. Bu 

durum uygulamacı birimler açısından iş güçlüğü doğurmakta, sahanın satışına kadarki süre 

içerisinde kesilen ağaçların beklemeye bırakılmasından kaynaklanan koruma sorunları ve 

değer kayıpları yaşanmaktadır. Ayrıca satışlarda yaşanması muhtemel gecikmeler veya 

satışların olmaması gibi hallerde artım ve büyüme açısından da olumsuzluklar bulunmaktadır.  

Günümüzdeki mevcut çalışmalarda çapa bağlı ürün çeşitlerini veren çalışmalar mevcuttur. 

Ancak bu çalışmalarda aynı çapta ama farklı boylardaki ağaçlardaki ürün çeşitlerinin 

miktarları açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada ağaç çapının yanı sıra ağaç 

boylarını da dikkate alarak bonitete ilişkin varyasyonun kavranabilmesi, bu sayede de ürün 

çeşitlerinin miktarları hakkında daha isabetli tahminler yapılabilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmamızda yöntem olarak yeni alınacak dikili ağaç satışına konu sahalardaki örnek 

ağaçların çap ve boy değerleri ile her bir ağaçtan elde edilen ürün çeşitleri ve miktarları 

regresyon analizlerine tabii tutularak en uygun modelin seçilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Her bir ürün çeşidine ait modeller önceden ayrılmış veri setleri ile test edilerek uygunlukları t-

testi ya da Wilcoxon analizleri ile denetlenmiştir.  

Proje sonucunda elde edilmesi düşünülen çıktılar ile dikili ağaç satışına konu kızılçam tensil 

bölmelerindeki tüm ağaçlar için geliştirilmiş olan modeller ile belirli çap ve boylardaki tüm 

ağaçlara ait ürün çeşitlerinin miktarları herhangi bir ağaç kesmeden ortaya konulmasının 

sağlanabildiği düşünülmektedir.   

Teknik Kurul Kararı:  
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2.5- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ 

2.5-1. PROJENİN ADI: 

“Calosoma sycophanta L.’nin Üretiminde Alternatif Besin Olarak Ev Sineği Larvalarının 

(Musca domestica L.) Kullanım Olanaklarının Araştırılması”  

Projenin Numarası: 19.4703 / 2019-2020   

Proje Yürütücüsü: Ayhan SERTTAŞ 

Araştırmacılar: Prof. Dr. Hüseyin ÇETİN, Ümmühan ASLAN, Halil İbrahim YOLCU,      

Mitat UYAN 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): - 

Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları 

Başmühendisliği 

Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Bu proje ile Calosoma sycophanta L.’nin laboratuvarda kitle üretimi 

sürecinde  alternatif besin olarak ev sineğinin (Musca domestica L.) kullanılabilirliğini ortaya 

koymak ve üretimde çalışan işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Uluslararası Ormancılık 

Eğitim Müdürlüğü yerleşkesi içinde bulunan böcek üretim laboratuvarı ve Enstitü 

Müdürlüğümüz Toprak laboratuvarında denemeler yapılmıştır. 

PROJENİN ÖZETİ 

Yapılan bu çalışma ile avcı böcek Calosoma sycophanta’ nın laboratuvar koşullarında 

yetiştirilmesinde besin olarak kullanılan çam kese böceği larvaları yerine alternatif olabileceği 

düşünülen ev sineğinin üçüncü dönem larvaları kullanılmıştır. Alternatif besin olarak 

kullanılan 

ev sineği larvaları Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Toprak Laboratuvar 

binasındaki entomoloji odasındaki iklimlendirme dolaplarında çoğaltılarak yetiştirilen C. 

sycophanta ergin ve larvalarına besin olarak verilmiştir. Çalışmada C. sycophanta ergin ve 

larvalarına ev sineğinin larvaları verilerek C. sycophanta tarafından bırakılan yumurta sayısı, 

larvaların ağırlık artışları, boyları ve erginleşme oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada 

2 farklı besin grubu oluşturulmuş ve çalışma yumurta verim tespiti için 10 tekerrürlü, larva 

beslenmesi için 30 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Elde edilen veriler istatistik analizi 

yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Alternatif besin olarak verilen ev sineğinin üçüncü dönem larvaları C. sycophanta’ nın 

erginleri ve larvaları tarafından kabul edilmiş ve tüketilmiştir. Yapılan gözlemlerde besinin 

tüketilmesinin yanında bu besin ile beslenen ergin erkek ve dişi bireyler çiftleştiği 

görülmüştür. Fakat neslin devamını sağlayacak olan yumurta verme işlemi gerçekleşmemiştir.  

Çam kese larvaları ile beslenen kontrol erginleri ise ortalama 25 yumurta sayılmıştır. 

Yumurtadan çıkan larvalarda yine ev sineğinin üçüncü dönem larvaları ve çam kese böceğinin 

larvaları ile beslenmiş ve 1., 2. ve 3. larva dönemlerini başarıyla tamamlamışlardır. Ev sineği 

ile beslenen larvalar pupa dönemine geçiş sağlayamamıştır. Çam kese larvaları ile beslenen 

kontrol larvaları ise pupaya geçiş sağlamış ve daha sonrada ergin hale gelmişlerdir. 

Çalışma sonucunda ev sineği larvaları ile beslenen C. sycophanta ergin ve larvalarının 

hayatlarını devam ettirebildiği fakat dişilerin yumurta vermediği ve larvalarında pupaya 

geçemediği görülmüştür. 
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Ev sineği larvalarının insan sağlığı açısından zararsız olması ve laboratuvar şartlarında kolay 

yetiştirilmesine karşın Calosoma sycophanta üretim çalışmalarında kullanılmasının uygun 

olmadığı görülmüştür. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

 

2.5-2. PROJENİN ADI: 

“Eşen Adası Alageyik (Dama dama) Üretme istasyonunda bulunan Alageyik 

Populasyonunun Üreme Parametrelerinin Fotokapanlar ile İzlenerek Belirlenmesi” 

Proje Numarası: 19.4201/2016-2019 

Proje Yürütücüsü :Ayhan SERTTAŞ  

4- Araştırmacı1ar:  Dr. Halil İbrahim YOLCU, Uğur Melih ALKAN, , Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL, 

Serhat YILDIRIM, Süleyman ESEN. 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): 

Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği. 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.  

Projenin amacı: Alageyik populasyonuna ait üreme ve yeni doğanların yaşama oranların 

belirlenmesi. 

Projenin Uygulama Yerleri: Araştırma Antalya Düzler Çamı, Eşen Adası Alageyik üretme 

istasyonunda bulunan Alageyik populasyon ile yürütülmüştür. 

PROJENİN ÖZETİ 

Bu çalışmada; Antalya-Düzlerçamı mevkiinde bulunan Eşen adası Alageyik üretme 

istasyonundaki Alageyik popülasyonunun üreme ve yaşama oranları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çiftleşme döneminde çiftleşme yalakları, çiftleşme dönemi boyunca (Eylül-

Kasım) 52 fotokapan ile izlenmiştir. Bu süreçte yalaklarda çiftleşme gerçekleşmemiştir. Bu 

dönemden sonra alan 30 parsele ayrılmış ve tüm bu parseller 32 adet fotokapan ile 14 ay 

boyunca izlenmiştir. 2018 yılında doğan yavrular 2019 yılı temmuz ayına kadar izlenmiş ve 

ay ay yavru sayıları belirlenmiştir. En yüksek yavru sayısı Şubat 2019 da 31 adet olarak 

belirlenmiştir. 2018 ve 2019 yıllarında 4 adet ölü/öldürülmüş birey tespit edilmiştir. Alanda 

alageyik dışında alana girip çıkan Karakulak, yaban keçisi, 2019 yılı nisan ayında birkaç gün 

alanda görülen çakal ve bir kez görüntülenen vaşak tespit edilmiştir. Alanı sürekli kullanan 

türler ise domuz, tilki ve porsuklardır.  

Yapılan çalışma sonucunda üretme istasyonunda Alageyiklerin sağlıklı bir şekilde üredikleri 

ve doğan yavruları yüksek oranda yaşattıkları belirlenmiştir 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

 



21 

 

2.5-3. PROJENİN ADI: 

“Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun Modellenmesi” 

Projenin Numarası: 19.9401/2018-2021 

Projenin Yürütücüsü: Coşkun Okan GÜNEY  

Araştırmacı(lar): Dr. Aylin GÜNEY, Abdullah SARI, Doç.Dr. Ali KAVGACI 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Dr. Öğr. Üyesi Bahar Dinç DURMAZ 

Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücü Kuruluş: Projenin amacı; yangın sonrası kızılçam ağaçlarının canlılık 

durumunun bir model aracılığıyla yangından hemen sonra tahmin edilmesidir. Bu sayede de, 

elde edilecek model aracılığıyla yangın sonrası silvikültürel planlamaların daha nitelikli ve 

daha doğru şekilde yapılabilmesine katkı sağlamaktır.   

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki yangın gören 

ormanlardır. 

PROJENİN ÖZETİ: 

Yangın Akdeniz havzasındaki ağaç ölümlerinin en yaygın nedenidir. Bu yüzden birçok 

araştırmacı yangın sonrası oluşan kayıpları öngören modeller geliştirmeye çalışmışlardır. 

Ancak ülkemizde ağacın yangından sonra ölüp ölmeyeceğini tahmin edilmesi ile ilgili 

bilimsel çalışmalar yeni başlamıştır. Bu çalışma kızılçamda yangın sonrası iyi bir yönetim 

planı oluşturulabilmek için kullanılabilecek yangın sonrası canlılık durumu modelleri 

geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede hayatını devam ettirebilecek ağaçların yangından 

hemen sonra, modelde çıkacak değişkenleri kullanılarak ölüp ölmeyeceği konusunda bir karar 

alınması ve yangın sonrası planlamanın buna göre yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda 

Antalya orman bölge müdürlüğü sınırları içerisinde 2018 ve 2019 yılı içerisinde 4 farklı 

yangından toplam 513 adet örnek ağaç seçilmiştir. Kısmen yanmış (gövdesinin ya da 

tepesinin bir kısmı yanmış veya sadece örtü yangını geçirmiş), hala yaşama ihtimali olan 

ağaçlar seçilmiş ve bu ağaçlarda çap, boy, kabuk kalınlığı, hasar gören taç hacmi yüzdesi-tepe 

zararı, gövde kömürleşme yüksekliği, gövdedeki kömürleşme derinliği -kabuk kömürleşme 

kodu ve kambiyum zararı ölçülmüştür. Ayrıca, her ağacın çevresini kapsayacak şekilde ve 

ağaç için bireysel yanma derinliği ölçümleri yapılmıştır. Bunun haricinde; ağacın bulunduğu 

yerdeki yükseklik, bakı, eğim bilgileri not edilmiştir. Daha sonrada örnek ağaçların 

bulunduğu yere en yakın meteoroloji istasyonundan yangından sonra yağışsız geçen gün 

sayısı, yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık ortalama nem verisi alınmıştır. En sonunda 1 yıllık 

takip süresi dolduğunda çalışma sahalarına tekrar gidilerek aynı ağaçlarda ölen ve ölmeyen 

ağaçlar tespit edilmiştir. Toplam 27 farklı değişken kombinasyonu ile lojistik regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçta da 14 farklı model oluşturulmuştur. Daha sonra bu 

modellerin geçerlilik düzeyinin belirlenebilmesi için ROC analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan 

modeller arasından planlamada pratik bir şekilde kullanılabilecek, yöneticilerin kontrolü 

altındaki, kolay ölçülebilen değişkenleri içeren ve açıklayıcı değişkenleri TZ ve OGKY olan 

model önerilmiştir. Bu modelin ROC değeri 0.844 ile yüksek düzeydedir. Tepe zararı ve 

gövdedeki kömürleşme yüksekliği ise kolay ölçülebilecek değişkenlerdir. 

Teknik Kurul Kararı:  
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2.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ 

Yoktur. 

3- DEVAM EDEN PROJELER:  

3.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ  

3.1.1- PROJENİN ADI: 

“Kızılçam ( Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın Belirlenmesi” 

Proje Numarası: 19.1605/1995-2004-2020 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacılar: Dr. Halil İbrahim YOLCU, Yrd. Doç. Dr. Murat ALAN, Alper Ahmet 

ÖZBEY 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Tohum bahçeleri ile bu bahçelerin orijini olan tohum bahçelerini 

karşılaştırma 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-Denizli-Yeşilköy, 2-Bucak-Pamucak, 3-Antalya-Nebiler 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Deneme alanlarının takibi yapılmıştır.  

Uygulanan Yöntemler: 3 deneme alanında 5 populasyona ait 130 aile ile 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 (Pinus 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. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Kovid-19 pandemisi nedeniyle ölçüm çalışmaları 

yapılamamıştır. 

Öneriler: 1 yıl uzatma talep edilmiş olup, talep formu gerekçeleriyle AİG’e sunulacaktır. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında ölçümler tamamlanıp sonuç raporu 

yazılacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.1.2- PROJENİN ADI: 

“Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Orijin Denemesi” 

Proje Numarası: 23.1713-08.1701-19.1702-20.1724/1979-2025 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacılar: Ahmet Alper ÖZBEY, Ali Murat GÜLSOY, Abdülkadir YILDIZBAKAN, 

Vedat ASLAN 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Türkiye’ de karaçam ağaçlandırmalarında kullanılabilecek uyum yeteneği 

yüksek, hızlı gelişen, hastalık ve zararlılara mukavim, nitelik ve nicelik olarak yüksek 

ormanlar kurmaya imkân sağlayacak orijinleri belirlemek ve uygulayıcının kullanımına 

sunmaktır. 
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Projenin Uygulama Yerleri: Konya-Kızılören, Eskişehir-Yusuflar, Gemlik-Kumla, Mut-

Dağpazarı 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Proje dosyalarının ilgili deneme alanlarına ait birer örneği Doğu Akdeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden proje araştırmacısı Dr. Abdülkadir 

YILDIZBAKAN’a gönderilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Karaçam Orijin denemeleri deneme alanlarında 36 farklı orijinle 

Rastlantı Blokları Deneme Desenine göre kurulmuştur. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin 9. ve 25. yıl ara sonuçları Teknik 

Bülten olarak yayımlanmıştır. Ayrınca 31. yıl sonuçlarına dayanılarak 2 adet ara sonuç raporu 

yayımlanmıştır (2018-2019). 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Projenin yeni yürütücüsü tarafından planlanan deneme 

alanlarının incelenmesi çalışması, Covid-19 pandemisinin doğurduğu olağanüstü koşullar 

nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

Öneriler: 2021 yılı yeşerim dönemi öncesinde yapılması gereken ara ölçümlerin, Covid-19 

pandemisinin doğurduğu olağanüstü koşullar nedeniyle yapılamaması riski çok yüksektir. Ara 

ölçümlerin 1 yıl ertelenerek; sahaları incelenmesi ve ara ölçüm işlerinin 2022 yılı yeşerim 

dönemi öncesinde yapılması çok yararlı olacaktır. Orijin denemeleri gibi uzun süreli ve bu 

projedeki gibi 30 yaşını aşmış projelerde, bu tip zorunlu ertelemelerin bir sakıncası yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Covid-19 pandemisi koşullarının seyrine göre deneme alanları 

kontrol edilecek ve sonbahardan itibaren ara ölçümler yapılmaya başlanacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.1.3- PROJENİN ADI: 

“Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemesi” 

Proje Numarası: 23.1714-15.1706-19.1704-24.1706/1985-93-95-2025 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU  

Araştırmacılar: Ahmet Alper ÖZBEY, Ali Murat GÜLSOY, Abdülkadir YILDIZBAKAN, 

Dr. Hüseyin KARATAY, Erdal ÖRTEL 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz 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: Ankara-İlyakut, Afyon-Bolvadin, Konya-Sağlık, K.Maraş-

Kozludere, Adana-Feke, Mersin-Arslanköy, Elazığ-Merkez, Antalya-Elmalı, Isparta-

Şarkikaraağaç (orta), Isparta-Şarkikaraağaç (yüksek), Denizli-Acıpayam ve Manisa-

Turgutlu’da olmak üzere 12 deneme alanında proje devam etmektedir. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: 

Yapılan İşler:  Proje dosyalarının ilgili deneme alanlarına ait birer örneği Doğu Akdeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden proje araştırmacısı Dr. Abdülkadir 

YILDIZBAKAN’a gönderilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Denemeler 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. 25. yıl ara sonucu ise raporlanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Projenin yeni yürütücüsü tarafından planlanan deneme 

alanlarının incelenmesi çalışması, Covid-19 pandemisinin doğurduğu olağanüstü koşullar 

nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

Öneriler: 2021 yılı yeşerim dönemi öncesinde yapılması gereken ara ölçümlerin, Covid-19 

pandemisinin doğurduğu olağanüstü koşullar nedeniyle yapılamaması riski çok yüksektir. Ara 

ölçümlerin 1 yıl ertelenerek; sahaları incelenmesi ve ara ölçüm işlerinin 2022 yılı yeşerim 

dönemi öncesinde yapılması çok yararlı olacaktır. Orijin denemeleri gibi uzun süreli ve bu 

projedeki gibi 30 yaşına gelmiş projelerde, bu tip zorunlu ertelemelerin bir sakıncası yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Covid-19 pandemisi koşullarının seyrine göre deneme alanları 

kontrol edilecek ve sonbahardan itibaren ara ölçümler yapılmaya başlanacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.1.4- PROJENİN ADI: 

“Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl 

Denemeleri” 

Proje Numarası: ANK-003 1601-20.1601-19.1607/1995-2014-2020 

Proje Yürütücüsü: Kubilay ÖZYALÇIN 

Araştırmacılar: Turgay EZEN, Canan ÜNAL, Mehmet ACET, Abdullah KAPLAN, Osman 

POLAT, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Alper Ahmet ÖZBEY, S.Işık DERİLGEN, Dr. Hikmet 

ÖZTÜRK, Sadi ŞIKLAR, Rumi SABUNCU. 

Başmühendisliği: Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü 

Projenin Amacı: Döl denemeleri sonucunda elit ağaçları 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-Muğla Akçay, 2-Antalya-Düzlerçamı, 3-Antalya Duraliler, 4-

Adana Ceyhan Fidanlığı 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Denemelerde bakım ve gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Uygulanan Yöntemler: 168 adet klon ve 140 plus ağaçla kurulmuş bir açık tozlaşma döl 

denemesidir. Her deneme alanında tek ağaç parseli içeren setlere bölünmüş Rastlantı Blokları 

deneme deseni kurulmuştur. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: - 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam 

edilecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  
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3.1.5- PROJENİN ADI:  

“Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800 m) Kızılçam (Pinus brutia 

Ten.) Döl Denemeleri” 

Proje Numarası: ANK-009 1604-20.1602-19.1608/1996-2015-2021 

Proje Yürütücüsü: Kubilay ÖZYALÇIN 

Araştırmacılar: Turgay EZEN, Canan ÜNAL, Mehmet ACET, Abdullah KAPLAN, Osman 

POLAT, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Ali TOPAL, Alper Ahmet ÖZBEY, S. Işık 

DERİLGEN, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Sadi ŞIKLAR, Rumi SABUNCU. 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Döl denemeleri sonucunda elit ağaçları 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 

2020Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Deneme alanlarında bakım ve gözlem çalışmaları sürdürülmüştür. 

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 Blokları 

deneme deseni kurulmuştur. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: - 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur.  

2020 Yılı Çalışma Programı: Çap ölçümleri yapılacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.1.6- PROJENİN ADI: 

“Sığ Topraklı Kalker Alanların Kızılçamla Ağaçlandırılması (Denizli-Tavas- Gölbaşı 

Örneği)” 

Proje Numarası: 19.1317/2018-2024 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacılar: Alper Ahmet ÖZBEY, Mehmet GÜLBAŞ, Doç. Dr. Servet ÇALIŞKAN 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Kızılçam için uygun olan yoğun yüzeysel taşlı ve sığ topraklı kalker 

alanların ağaçlandırılması için uygun bir yöntemin ortaya konması proje amacını 

oluşturmaktadır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tavas Orman İşletme 

Müdürlüğü Yenidere Orman İşletme Şefliği 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilmiştir. Kasım ayı 

içinde 1 günlük arazi çalışması yapılarak yaşayan fidanların boyları ölçülecektir. 

Uygulanan Yöntemler: Denemeler, rastlantı blokları deneme desenine göre ve her işlem 

(ekim-dikim) 10 tekrarlı olacak şekilde kurulmuştur. 
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: 2019 yılı Temmuz ayında yapılan arazi 

çalışmasında ekim parsellerinde hiçbir çimlenme olmadığı görülmüştür. Dikim parsellerinde 

%70 oranında bir tutma başarısı gözlemlenmiştir. Ayı yılın Ekim ayında birinci vejetasyon 

sonu tespitleri yapılmış, yaşayan fidanların boyları ölçülmüştür. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Dikim parsellerindeki fidanların gelişimi izlenecektir. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Temmuz ve Kasım aylarında birer kez arazi çalışması 

yapılması düşünülmektedir. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

3.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ 

3.2.1. PROJENİN ADI: 

“Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki Kızılçamda Tıraşlama Sonrası 

Vejetasyon Yapısında ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi” 

Proje Numarası: 19.2601 / 2009-2031 

Proje Yürütücüsü: Dr. Hüseyin YILMAZ 

Araştırmacı (1ar): Doç. Dr. Ali KAVGACI, Prof. Dr. Orhan SEVGİ, Prof. Dr. Barış 

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 Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Proje kapsamında 2020 yılı içinde yapılması planlanan bir iş 

bulunmamaktadır. Deneme alanlarındaki gözlemlere 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 vejetasyon ve toprak örneklemeleri 2014 yılı itibariyle 

tamamlanmıştır. Bu yıldan sonraki iki yıl boyunca planlanmış vejetasyon alımı ve toprak 

alımı bulunmayıp, tıraşlama sonrası 8. yıla ait örneklemeler iş-zaman planına uygun bir 

şekilde 2017 yılında tamamlanmıştır. Enstitü Müdürlüğümüzden ayrılan Prof. Dr. Ali 

KAVGACI’nın yerine Dr. Hüseyin YILMAZ proje yürütücüsü, Prof. Dr. Ali KAVGACI 

proje araştırmacısı olarak projede çalışmaya devam etmekte olup, proje araştırmacılarından 

Özge DENLİ projeden ayrılmıştır. Projede 2020 yılı için herhangi bir ölçme çalışması 

planlanmamış olup, arazi gözlemlerine devam edilmiştir. 

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 

alınan 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: Yoktur  

2020 Yılı Çalışma Programı: Proje kapsamında 2020 yılı için planlanmış vejetasyon alımı 

ve toprak örneklemesi bulunmamaktadır. Arazi gözlemleri ve denetimine devam edilecektir.  

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.2.2. PROJENİN ADI: 

“Serik – Taşağıl Orman Yangını Sonrasında Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen 

Değişimin Belirlenmesi” 

Proje Numarası: 19.2602 / 2010-2030 

Proje Yürütücüsü: Coşkun Okan GÜNEY 

Araştırmacı (1ar) : Doç. Dr. Ali KAVGACI, Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği 

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 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  2020 yılının Mayıs ayında iş zaman planına uygun olarak 

sahalarda vejetasyon alımları gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan İşler: Yangın sahası yangından sonraki 12. yılındadır ve bu zamana kadar iş-zaman 

çizelgesinde belirtilen işler kapsamında planlanan vejetasyon örneklemelerinin tamamı 

gerçekleştirilmiştir. 

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 bakılı tepe yangını geçirmiş 1 adet yaşlı meşcere 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 12 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 

dergi olan “Turkish Journal of Agriculture and Forestry” adlı dergide yayınlanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 

Öneriler: Yoktur 

2021 Yılı Çalışma Programı: İş – zaman planı itibariyle vejetasyon örneklemesi kapsamında 

bir çalışma bulunmamaktadır. Gözlemlere devam edilecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  
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3.2.3. PROJENİN ADI: 

“Sık Kızılçam Gençliklerinde Seyreltme Yaşının Erkene Alınması (Acıpayam-Bozdağ 

Örneği)” 

Proje Numarası: 19.2117/2018-2027 

Proje Yürütücüsü: Alper Ahmet ÖZBEY 

Araştırmacılar: Prof. Dr. Ali KAVGACI, Halil ÖZDEMİR, Mustafa GÖZLEKÇİ 

Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Doğal kızılçam gençliklerinde erken yaşta (birinci/ikinci yaş sonunda) 

yapılacak seyreltmenin fidan gelişimine etkisini ortaya koymak projenin amacını 

oluşturmaktadır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Acıpayam Orman İşletme 

Müdürlüğü Bozdağ Orman İşletme Şefliği 116 ve 227 nolu bölmeleri 

2020 Yılı Çalışma Raporu: 

Yapılan İşler: Deneme alanlarında gözlem ve koruma devam etmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Denemeler, rastlantı blokları deneme desenine göre 4 yinelemeli 

olup her blokta biri kontrol olmak üzere dört farklı seyreltme şiddeti uygulanmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz ölçüm yapılamadığından bir bulgu ve 

değerlendirme yapılamamaktadır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 

Öneriler: Yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam 

edilecektir. 2020 yılı yeşerim dönemi sonunda 227 nolu bölmedeki deneme alanının kontrol 

parselinde seyreltme işlemi yapılacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

3.2.4. PROJENİN ADI 

“Mustafa Ertuğrul Yolu ve Çevresinin (Kaş – Antalya) Flora ve Faunası” 

Proje Numarası: 19.2002/2019-2022 

Proje Yürütücüsü: Ayhan SERTTAŞ 

Araştırmacılar: Prof. Dr. Ali KAVGACI, Dr. Halil İbrahim YOLCU, Zafer MAVİ, Prof. Dr. 

Aziz ASLAN, Dr. İlker ÇİNBİLGEL, Özer Satılmış ÖZGÜÇ, Seda SOYLU  

Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Tarihi ve ulusal farkındalığa katkı sağlamanın yanında eko-turizm 

açısından önemli bir uğrak noktası olma potansiyeline sahip bulunan Antalya’nın Kaş ilçesi 

sınırları içinde bulunan Mustafa Ertuğrul Yolu ve çevresinin flora ve faunasını tespit etmek. 

Projenin Uygulama Yerleri: Mustafa Ertuğrul yolu ve çevresi (Kaş – Antalya) 

2020 Yılı Çalışma Raporu: 2020 yılında proje kapsamında yapılan arazi çalışmaları ağırlıklı 

olarak çalışma alanının florasını tespite yönelik bitki toplama çalışmalarına devam edilmiştir. 

Bu kapsamda Akdeniz bölgesi alt yükselti basamağında bulunan çalışma alanında 

çiçeklenmenin yoğun olarak gerçekleştiği, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içinde 

yaklaşık 2 haftada bir olacak şekilde bitki toplamaları yapılmıştır. Daha sonraki dönemde de 
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bitki toplama çalışmaları devam ettirilmiştir. Toplanan bitkiler preslenmiş ve herbaryum 

örneği olacak şekilde kurutulmuştur.  

Çalışma alanının büyük memelilerinin ve kuşlarının tespitine yönelik arazi çalışmaları da 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda büyük memelilerin tespiti için daha önceden belirlenen 

yerlere fotokapanlar yerleştirilmiştir. Çalışma alanında bulunan kuşlar projedeki metodolojiye 

uygun şekilde tespit edilmeye başlanmıştır. 

Yapılan İşler: Proje kapsamında bu rapor dönemi içinde flora ve faunaya yönelik yapılması 

planlanan çalışmalar gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

Uygulanan Yöntemler: Flora çalışmaları tam alan tarama şeklinde gerçekleştirilmektedir. 

Fauna çalışmaları gözlem ve foto kapanlar ile yapılmaktadır. 

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: Yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Projenin çalışma programı doğrultusunda çalışmalara devam 

edilecektir.  

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.2.5. PROJENİN ADI: 

“Eğirdir Bölgesi Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) Çalılıklarında Sürgün 

Seyreltmesinin Çap ve Boy Gelişimi Üzerine Etkisi” 

Proje Numarası: 19.2901/2019-2025 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ali Cem AYDIN 

Araştırmacı (1ar) : Prof. Dr. Ali KAVGACI, Zafer MAVİ, Alper Ahmet ÖZBEY  

Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Ağaç formuna ulaşabilme yeteneğine sahip olan kermes meşesine ait 

çalılıklarda yapılan seyreltme ve seyreltmeyle birlikte sürgün kontrolü işleminin çap ve boy 

gelişimine etkisini belirlemek 

Projenin Uygulama Yerleri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Eğirdir Orman İşletme 

Müdürlüğü, Yalvaç Orman İşletme Şefliği 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Projenin kabulüyle birlikte ilgili rapor dönemi içinde projenin 

arazi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Eğirdir 

Orman İşletme Müdürlüğü, Yalvaç Orman İşletme Şefliği 414 no.lu bölmede proje 

amaçlarına uygun bir saha tespit edilmiştir. Mart, Nisan ve Mayıs ayları içinde 

gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucunda ilgili sahada proje metnine uygun olarak deneme 

deseni kurulmuştur. Deneme deseninin kurulmasıyla birlikte parsellerde gerekli kesimler 

gerçekleştirilmiş ve bunu takiben arazi ölçümleri tamamlanmıştır. 

Ancak deneme alanlarının bulunduğu bölgede 27 Haziran 2019 tarihinde çıkan orman yangını 

sonucunda deneme alanının önemli bir bölümü de etkilenmiş ve çalışma kapsamında 

kullanılamaz hale gelmiştir. 

2020 yılı vejetasyon dönemi öncesinde deneme deseni yeniden tesis edilmesi amaçlansa da 

sahada çalışacak işçi bulunamamıştır. 
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Yapılan İşler: Yukarıda belirtildiği üzere ilk yılını tamamlayan proje kapsamında iş – zaman 

planına uygun bir şekilde deneme deseni kurulmuş, gerekli seyreltme çalışmaları yapılmış ve 

ilk yıla ait ölçümler tamamlanmıştır. Ancak bölgede çıkan bir orman yangınından deneme de 

etkilenmiştir. 2020 yılı vejetasyon dönemi öncesinde deneme deseni yeniden tesis edilmesi 

amaçlansa da sahada çalışacak işçi bulunamamıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Arazi örneklemesi Rastlantı Blokları Deneme Desenine göre 

yapılmaktadır. 

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: İşletme Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde 

sahada çalışacak kesim işçisi temin edilemediği anlaşılmış ve bu durum bir tutanak ile ortaya 

konulmuştur. Mevcut durumda projenin devamı lehine günümüze kadar herhangi bir olumlu 

gelişme kaydedilememiştir. 

Öneriler: Projenin yürürlükten kaldırılması önerilmektedir. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Yoktur. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ 

3.3.1- PROJENİN ADI: 

“Antalya Çandır Çayı Havzasında Farklı Arazi Kullanımlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal 

Su Parametrelerine Etkisi” 

Proje Numarası: 19.6602/2019-2021 

Proje Yürütücüsü: Abdurrahman AYKUT 

Araştırmacılar: Ümmühan ASLAN, Dr. Hüseyin YILMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Firdes 

YENİLMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Cumhur GÜNGÖROĞLU, Prof. Dr. Ferhat GÖKBULAK 

Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Çandır Çayı Havzasında Su kalitesini ve Su Kirliliğini belirlemek ve Arazi 

Kullanım Durumuna göre değerlendirmek ve Batı Akdeniz Bölgesi havzalarındaki su 

kaynaklarının korunması, entegre yönetimi ve planlanmasına altlık olacak veri oluşturmak. 

Projenin Uygulama Yerleri: Batı Akdeniz Havzası içerisinde yer alan Çandır Çayı 

havzasında ana dere ve etrafındaki etkileşim halinde olduğu alanlardır. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: 

Yapılan İşler: 2019 Eylül planlandığı gibi arazi işlerine başlanarak Çandır Çayı havzasında 

daha önce belirlediğimiz noktalarda bazı parametrelerin ölçümleri yapılıp su örnekleri 

toplanmıştır. Toplanan su örnekleri laboratuvarda analizleri yapılmıştır.  

Uygulanan Yöntemler: Araziden alınan su örnekleri soğuk zincir yöntemi ile laboratuvar 

ortamına getirilerek ve buzdolabında +4 
o
C’de analiz yapılana kadar muhafaza edilmiştir. 

Analizler öncesi 0,45 μm gözenek büyüklüğüne sahip filtre kâğıdı kullanılarak vakum 

filtrasyon düzeneğinde su örnekleri filtre edilmiştir. Daha sonra standart metotlara göre 

inorganik madde analizleri yapılmıştır. Ayrıca, askıda katı madde (AKM) analizi gravimetrik 

metot olan süzme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Araştırmanın bu aşamasında herhangi bir 

bulguya rastlanmamıştır ve herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.  
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Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Koronavirüs (Covid19) salgını sebebiyle 2020 yılı Nisan ayında 

arazi çalışması gerçekleştirilemediği için bu ayda örnekleme yapılamamıştır.  

Öneriler: İstatistiki değerlendirme sonunda gerekli görülmesi durumunda 2021 Nisan ayı için arazi 

çalışması planlanacaktır. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Arazide analizlerin yapılması, su örneklerinin toplanması ve 

laboratuvarda analizlere devam edilecektir. Projeden elde edilecek verilerle proje sonuç raporu 

hazırlanacaktır.   

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.3.2- PROJENİN ADI: 

“Salda Deresinin Su Kalitesinin Ekolojik Değerlendirilmesi”  

Projenin Numarası: 19.6603/2019-2021 

Proje Yürütücüsü: Ümmühan ASLAN   

Araştırmacılar: Abdurrahman AYKUT, Dr. Öğr. Üyesi Firdes YENİLMEZ 

Başmühendisliği Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Salda deresinin arazi kullanımı kaynaklı baskılara göre su kalitesi ekolojik 

durumunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje yeri, Yeşilova Orman İşletme Şefliği görev ve 

sorumluluk alanı içerisinde yer alan Salda deresidir. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Proje 2020 yılı iş-zaman planına göre devam etmektedir. 2019 

yılı Eylül ayından 2020 yılı Ekim ayına kadar aylık olarak 10 adet arazi çalışması yapılmıştır.  

Yapılan İşler: Gerçekleştirilen 10 adet arazi çalışmasında Salda deresindeki 8 farklı 

istasyondan, toplamda 80 adet arazi örneklemesi yapılmıştır. Arazi ortamında Salda 

deresindeki 8 farklı örnekleme noktasından su kütlesinin hidromorfolojik ve fizikokimyasal 

ölçümleri yapılarak arazi formlarına kaydedilmiştir. Ayrıca her bir istasyonda laboratuvar 

analizi için su ve taban büyük omurgasızı örneklemesi yapılmıştır. Aylık olarak yapılan bu 

arazi çalışmalarında alınan su örnekleri laboratuvarda su analizleri yapılmıştır. Taban büyük 

omurgasız örneklerinin ise laboratuvarda teşhislerine devam edilmektedir. 

Uygulanan Yöntemler: Araziden alınan su örnekleri soğuk zincir yöntemi ile laboratuvar 

ortamına getirilerek ve ışık almayan ortamda +4 
o
C’de analiz yapılana kadar muhafaza 

edilmiştir. Analizler öncesi 0,45 μm gözenek büyüklüğüne sahip filtre kâğıdı kullanılarak 

vakum filtrasyon düzeneğinde su örnekleri filtre edilmiştir. Daha sonra standart metotlara 

göre inorganik madde analizleri yapılmıştır. Ayrıca, askıda katı madde (AKM) analizi 

gravimetrik metot olan süzme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Taban büyük omurgasız 

örnekleri 0.5 mm ağ gözü açıklığına sahip dip kepçesi kullanılarak tekmeleme yöntemi 

toplanmıştır. Örnekler arazide %70'lik etil alkole alınarak, ışık geçirmeyen polietilen saklama 

kaplarında soğuk zincir yöntemi ile laboratuvar ortamına getirilmiştir ve +4 
o
C’de 

buzdolabında muhafaza edilmektedir. Biyolojik örneklerin stereo mikroskop altında çeşitli 

taksonomik tayin anahtarları kullanılarak teşhisleri yapılmaktadır. 

Elde edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Taban büyük omurgasız örneklerinin teşhisleri 

devam edilmekte olduğundan, biyolojik örnek bulguları tamamlandıktan sonra istatistiksel 

değerlendirmeler yapılacaktır.  
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Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, koronavirüs 

(Covid-19) salgını sebebiyle -özellikle dereye kanalizasyon suyu karışmasından dolayı 

hastalık riski taşıdığından- arazi çalışmaları gerçekleştirilememiştir. 

Öneriler: İstatistiksel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra gerekli görülmesi durumunda 

2021 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayları için arazi çalışması planlanacaktır. 

2021 yılı Çalışma Programı: Proje iş-zaman planına göre çalışmalara devam edilecektir. 

Laboratuvarda biyolojik örneklerin taksonomik teşhislerine devam edilecek ve istatiksel 

değerlendirmeler neticesinde proje sonuç raporu hazırlanacaktır.  

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.3.3- PROJENİN ADI: 

“İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarındaki Silvikültürel 

Müdahalelerin Karbon Stoklarına Etkisi” 

Proje Numarası: 19.6308/2018-2028 

Proje Yürütücüsü: Mehmet TÜRKKAN 

Araştırmacılar: Özge DENLİ, Serpil ERKAN, Doç. Dr. Neşat ERKAN 

Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı:  Projenin amacı, farklı düzeydeki silvikültürel müdahalelerin ekosistemdeki 

karbon stoklarına etkisini belirlemektir. Proje sonucunda, karbon depolama fonksiyonu 

yüklenen planlama birimlerinde en fazla karbonun depolanması amacıyla nasıl bir 

silvikültürel müdahalenin uygulanacağının ortaya konulmasına katkıda bulunmaktır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Batı Akdeniz Bölgesinde Antalya Orman İşletme 

Müdürlüğü Döşemealtı Orman İşletme Şefliğinde seçilmiş olan,  aralama çağına gelmiş genç 

kızılçam ağaçlandırma alanında yürütülmektedir.. 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  

10-Yapılan İşler: Deneme Alanlarının korunması için yapılan ve zarar gören teller tamir ve 

bakım yapılmıştır. Alınmış olan örneklerin analizlerine devam edilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler:  Araştırma rastlantı blokları deneme desenine uygun olarak tesis 

edilmiştir İşlem olarak, 3 aralama şiddeti zayıf, mutedil, kuvvetli ve 3 tekerrürlü olarak 

uygulanmaktadır. Toprak örneklerinin, organik karbon içeriği ise Walkley-Black ıslak yakma 

yöntemi ile tayin edilecektir. Ölü örtü örnekleri 65 °C’de 48 saat kurutulacak, tartılacak ve 

öğütülerek analize hazırlanmaktadır. Ölü örtü örneklerinin karbon oranları karbon analiz 

cihazında tayin edilecektir.  

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 

Öneriler: Yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Örneklerin Analizlerine devam edilecek ve tamamlanmaya 

çalışılacaktır. 2021 yılında ve takip eden yıllarda proje alanı korunmaya devam edilecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  
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3.3.4- PROJENİN ADI: 

“Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Erozyon ile Taşınan Toprak Miktarının 

Belirlenmesi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)” 

Proje Numarası: 19.6407/2019-2023 

Proje Yürütücüsü: Dr. Hüseyin YILMAZ 

Araştırmacılar: Prof.Dr. Ferhat GÖKBULAK, Prof.Dr. Ali KAVGACI, Dr. Filiz 

ÖKTÜREN ASRİ, C. Okan GÜNEY 

Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Önemli bir yangın ekosistemi olan Kızılçam ormanlarında yangının ve 

yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarının (doğal gençleştirme, yapay gençleştirme vb.) 

erozyon üzerine etkileri ortaya koyulacaktır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

2020ılı Çalışma Raporu: Söz konusu proje 2019 yılı itibariyle başlamış olup, projenin iş 

zaman takviminde belirtilen; konuyla ilgili literatür taraması ve gerekli olan malzemelerin 

temini gerçekleştirilmiştir.08.08.2019 tarihinde Taşağıl İşletme Müdürlüğü Sınırları içerisinde 

çıkan orman yangınından sonra proje amacına uygun örnekleme deseni araziye aplike 

edilmiştir. Örnekleme deseninde yer alan 3,4 ve 5 numaralı işlem gruplarında kesilecek olan 

ağaçlar belirlenmiş damgalama işlemi yapılmıştır. Sediment ölçüm cihazlarının araziye 

aplikasyonu için 3, 4 ve 5 numaralı işlem gruplarındaki arazi hazırlığı ve gençleştirme 

çalışmaları 30.11.2019 tarihinde Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünü tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Aralık ayı içerisinde 15 adet sediment ölçüm seti proje metninde yer alan 

örnekleme desenine göre araziye yerleştirilmiş ve 26.12.2019 tarihi itibari ile yüzeysel akış, 

yağış, sediment örnekleri toplanmaya başlanmıştır, yağış durumuna göre örnekler alınarak 

analizleri (Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Kükürt) yapılmıştır. Proje metninde 

belirtilen örnekleme alanlarında yanmış ve yanmamış alanlardaki bozulmuş ve bozulmamış 

toprak örnekleri alınarak laboratuvarda analizleri yapılmış olup arazide infiltrasyon ve 

ıslanmazlık testleri yapılmıştır. Flora çalışmaları ile ilgili olarak ise 15 adet örnekleme 

parselindeki vejetasyon yapısı, tür çeşitliliği ve örtme dereceleri ilgili ölçüm karnelerine kayıt 

edilmiştir. 

Yapılan İşler: Proje metninde belirtilen iş zaman takvimine göre örnekler alınarak analizleri 

yapılmaktadır.  

Uygulanan Yöntemler: Örnekleme alanlarının araziye aplikasyonu; tesadüf parselleri 

deneme deseni. Alınan sediment ve su örneklerinde kullanılan analiz yöntemleri; Azot, 

(Bremner 1996), Fosfor (Bray and Kurtz, 1945), Potasyum (Kacar 1994), Kalsiyum (Kacar 

1994), Magnezyum (Kacar 1994), Kükürt (S), 

EIde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Alınan su ve toprak örneklerinin analizleri 

yapılarak ilgili karnelere kayıt edilmiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Alınan sediment, su ve toprak örneklerinde P, K, Ca, Mg, 

S analizleri yapılmış ancak Toplam azot Enstitü Müdürlüğümüz ve BATEM 

laboratuvarlarında ekipman eksikliğinden kaynaklı yapılamamış ancak diğer labaratuvar ile 

görüşmeler devam etmektedir. 

Öneriler: Yoktur 

Teknik Kurul Kararı:  
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3.3.5- PROJENİN ADI: 

“Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya 

Adaptasyonunun Belirlenmesi” 

Proje Numarası: 19.7715/2015-2022 

Proje Yürütücüsü: Özge DENLİ 

Araştırmacılar: Dr. Halil İbrahim YOLCU, Neşe CILIZ, Abdurrahman ÇOBANOĞLU, 

Abdullah YÜKSEL, Yasemin KORKMAZ YÖNEL, Murat MASUN 

Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Sahaya dikilen trüf aşılı meşe fidanlarının yaşam oranı, trüf mantarının 

yaşam oranı, istenmeyen rekabetçi mantar gelişimi, farklı meşe türleri ile trüf mantarı türünün 

uyumunu belirlemek.  

Projenin Uygulama Yerleri: Trüf aşılı meşeler; Elmalı Sedir Araştırma Ormanı, Elmalı 

Düdenköy Mevkii, Bük Araştırma Ormanı ve Asar’ a dikilmiştir. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Fidan yaşama ve mikoriza yüzdeleri tespit edilmiştir. 

Yapılan İşler: Sulama ve kökte mikoriza izleme. 

Uygulanan Yöntemler: 4 sahada da toprakta yabancı ot oluşumu durumu; bitki ihtiyacı ve 

iklim koşullarına göre ot alma ve sulama gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon döneminde fidan 

yaşama yüzdesi tespit edilmiştir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Kökte mikorizal enfeksiyon yüzdeleri izlemesi 

yapılmaktadır. Fidan yaşama yüzdelerinde düşüş gerçekleşmiştir.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: İşletme Müdürlüklerinden arozöz ile sulama takviyesi 

alınmıştır ancak sahalarda yeterince sulama yapılamamıştır. Pandemi dönemi olması ve 

Müdürlüğümüzde işçi olmaması nedeniyle sahaların sulanmasında aksaklık olmuştur.   

Öneriler: Yoktur. 

2020 Yılı Çalışma Programı: 2021 yılında projede öngörülen plana bağlı olarak fidan 

hayatiyeti izlenecek, sahanın ihtiyacına göre ot alımı ve sulama yapılmaya devam edilecektir. 

Gerekli görülen fidanlarda budama yapılacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

 

3.4. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (İŞLETME) PROJELERİ 

3.4.1- PROJENİN ADI: :  

“Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Dikimlerinde Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine 

Etkilerinin Araştırılması” 

Proje Numarası: 19.3219/2003 -2022 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ali Cem AYDIN  

Araştırmacı (lar): Doç. D r .  Neşat ERKAN, 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 
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bakımından daha isabetli tespit etmektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Burdur-Bucak-Ürkütlü Mevkii, Antalya Korkuteli-Yelten 

Mevkii ve Mersin-Silifke-Değirmendere İşletme Şefliği-Topraktepe Mevkii 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  Deneme sahalarında gözlem, koruma faaliyetleri yapılm ıştır. 

Yapılan işler: Deneme sahalarında gözlemler ve koruma işlemlerine devam edilmiştir. 

Ayrıca Enstitü Müdürlüğümüzün iç denetimine tabi tutulan projede evrak ve arazi aşamaları 

gözden geçirilmiş eksiklikler tamamlanmıştır. Ürkütlü deneme alanı dikenli tel ihatası ile 

koruma altına alınmıştır. 

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.  

Ürkütlü ve Yelten deneme alanlarında tam, Değirmendere deneme alanında ise yarım daire 

NELDER uygulanmıştır. Ancak Değirmendere deneme alanı, yaşanan kurumalar 

neticesinde 2018 yılında programdan çıkartılmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projede henüz bir değerlendirme 

yapılmamıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri:  Yoktur. 

Öneriler:  Yoktur 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme sahalarında,  gözlem ve koruma işleri 

yapılacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

3.4.2- PROJENİN ADI: 

“Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ile Yapılacak Endüstriyel Plantasyonlara Esas Olmak Üzere 

Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Tespiti” 

Proje Numarası: 19.3220 /2005-2024 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ali Cem AYDIN  

Araştırmacı1ar: Doç. Dr. Neşat ERKAN 

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 belirlemektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Antalya – Nebiler ve Antalya – Duacılar mevkilerinde 2 

adet deneme alanında yürütülmektedir. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: 2020 yılında tüm sahalarda koruma ve kontrol faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan İşler: Deneme sahalarında gözlem ve kontroller gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Duacılar 

deneme sahasında bir projesiz çalışma başlatılmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Projede NELDER deneme deseni uygulanmıştır. Deneme deseni 5 

derecelik açılarla içeriden dışarı doğru tedricen birbirinden uzaklaşan 72 ışından ve iç içe 18 

çemberden oluşmaktadır. Bu çemberlerden en içte ve en dışta bulunan iki sırası tecrit sırası 

olarak ayrılmış olup, diğer 16 sıra değerlendirmeye esas olacaktır. Araştırmada işlem olarak 
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aralık mesafe alınmış olup, 1.15 m ile 4.77 m aralığında tedrici olarak değişen 16 adet aralık-

mesafe denenecektir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: projede bu güne kadar 5. Yaş boy değerleri ve 

12. Yaş tüm ölçüm değerleri kullanılarak hazırlanmış 2 farklı yayın üretilmiştir. 12. yaş 

itibarıyla hektardaki hacim ve hacim elemanları bakımından dar dikim aralıklarının oldukça 

avantajlı olduğu, kısa idare süreli ağaçlandırmalar için 3m x 1m veya 3m x 1,5 m aralıklarının 

kullanımı önerilmektedir.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Deneme alanlarında planlanan ölçüm işleri ekonomik 

gerekçelerle yapılamamıştır. 

Öneriler: Deneme alanlarında işçi sağlanabilmesi halinde ölçüm işleri 2020 yılı vejetasyon 

dönemi sonunda yapılacaktır. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında bakım, gözlem, koruma çalışmaları 

devam edecektir.  

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.4.3- PROJENİN ADI: 

“Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. pallasiana) Ağaçlandırmalarında 

Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri” 

Proje Numarası: 19.3221 /2010-2029 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ali Cem AYDIN 

Araştırmacı1ar: Ayhan SERTTAŞ. 

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 Hacıbekar ve Denizli - 

Çameli - Değne işletmesi 

2020 Yılı Çalışma Raporu: 2020 yılında tüm sahalarda koruma ve kontrol faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan İşler: Deneme sahalarında koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Projede NELDER deneme deseni uygulanmıştır. Deneme deseni 5 

derecelik açılarla içeriden dışarı doğru tedricen birbirinden uzaklaşan 72 ışından ve iç içe 18 

çemberden oluşmaktadır. Bu çemberlerden en içte ve en dışta bulunan iki sırası tecrit sırası 

olarak ayrılmış olup, 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.  

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında kontroller devam edecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  
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3.4.4- PROJENİN ADI: 

“Kızılçam ile Yapılan Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Sulama ile Gübrelemenin Büyüme 

Üzerine Etkisi ve Ekonomisi” 

Proje Numarası: 19.3225 /2018-2033 

Proje Yürütücüsü: Neşe CILIZ 

Araştırmacılar: Doç.Dr. Neşat ERKAN, Dr. Ali Cem AYDIN, Ramazan AKBULUT, Doç. 

Dr. Nevzat GÜRLEVİK (Danışman) 

Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Antalya Bölgesi’nde yeni tesisi edilecek olan kızılçam endüstriyel 

ağalandırmalarında sulama ile gübrelemenin büyüme (odun hasılatı verimi) üzerine etkisini 

ortaya koymaktır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Gebiz Orman İşletme Şefliği Gebiz ve Çatallar Mevkileri. 

2019 Yılı Çalışma Raporu: İş-Zaman planına göre rapor dönemi için planlanan faaliyetler  

(sulama, gübreleme işlemleri ile sahaların bakım çalışmalarının yapılması) gerçekleştirilmiş 

ve deneme alanlarında koruma, kontrol ve fidan kayıplarına yönelik tespit çalışmaları 

yapılmıştır.  

Yapılan İşler: Sahalardaki ot alma, çapalama ve diğer bakım çalışmaları işletme şefliği 

tarafından iş-zaman planına göre yapılmıştır. Sahalar haziran, temmuz, ağustos ve eylül 

aylarında topraktaki nem durumu göz önüne alınarak periyodik olarak manuel şekilde 

sulanmıştır. Gübreleme işlemi ise, koronavirüs (COVİD-19) salgınının yoğun olduğu 

ilkbaharda (bakım çapası sırasında) yapılamamıştır. Bu işlem, iklim şartlarının uygun olduğu 

ekim ayında yapılmıştır.  Fidanın etrafında gövdeden yaklaşık 10 cm uzakta 3-5 cm 

derinliğinde çukur açılmış ve çukurun içine gübre dağıtılmadan dökülmüştür. Fidan başına 

dozaj 1’de 33 gr, Dozaj 2 ‘de ise 66 gr gübre verilmiştir. Önceden yapılan toprak ve ibre 

analizlerine göre topraktaki eksik olan ve bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementleri dikkate 

alınarak 20-20-20 NPK içeren kompoze gübre verilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Her iki deneme alanı da, Rastlantı Parselleri Deneme Desenine 

uygun olarak tesis edilmiştir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin bu aşamasında herhangi bir bulguya 

ulaşılmamış ve herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Bu rapor dönemi içerisinde henüz proje ödeneği gelmediği 

için otomatik sulama sistemi kurulamamıştır. Sulama işlemleri topraktaki nem durumu göz 

önüne alınarak periyodik olarak manuel şekilde yapılmıştır. Otomatik sulama işlemi, proje 

ödeneğinin gelmesini müteakip dönem içerisinde topraktaki nem durumuna göre yapılacaktır. 

Öneriler: Yoktur 

2020 Yılı Çalışma Programı: Bir sonraki dönemde ödenek gelmesi durumunda otomatik 

sulama sistemi kurulacak ve sulama işlemi topraktaki nem durumuna göre otomatik olarak 

yapılacaktır. Ödeneğin gelmemesi durumunda bu işlem, topraktaki nem durumuna göre 

periyodik olarak manuel şekilde yapılmaya devam edilecektir. Ayrıca gübreleme işlemi ile 

deneme alanlarının koruma ve kontrollerine devam edilecektir. İhtiyaç halinde tamamlama ve 

ot alma sürgün kontrolü çalışmaları yapılacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  
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3.4.5- PROJENİN ADI: 

“Lavanta Turizmindeki Hizmet Kalitesinin Servqual Modeli İle Ölçülmesi (Kuyucak Köyü 

Örneği)” 

Proje Numarası: 19.5311/2019-2021 

Proje Yürütücüsü: Kader Hale GÜLER 

Araştırmacılar: Dr. Ersin YILMAZ, Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR 

Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Kuyucak Köyünde gerçekleştirilen lavanta turizmi çerçevesinde köye gelen 

turistlerin beklenti ve algılarını Servqual ölçeğine göre (5 Boyut) belirlemek ve sosyo-

ekonomik özelliklere göre beklenti-algı farklılığını ölçmektir.    

Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü görev ve sorumluluk 

alanı içerisinde yer alan lavanta turizmi yapılan Kuyucak Köyünü kapsamaktadır.  

2020 Yılı Çalışma Raporu: Dünyada ve Ülkemizde ortaya çıkan covid19 salgını dolayısıyla 

anket çalışmasına devam edilememiş olup projenin büro iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan İşler: Büro işleri kapsamında, 2019 yılında yapılan anketlerin bilgisayara giriş 

işlerine devam edilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Araştırmada literatür taraması, anket çalışması ve gözlemler 

yapılmaktadır. Araştırmada veri toplama, ana verinin sağlanmasını kapsamaktadır. Lavanta 

turizmi kapsamında Kuyucak Köyüne gelen turistlere yönelik ana veriler, bir "anket formu" 

yoluyla toplanmaktadır. Bu doğrultuda anketi cevaplayanlar, 7 noktalı bir Likert ölçeği 

üzerinde birkaç ifadeyi kabul edip etmedikleri yönünde puanlamaları istenmektedir.  

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje çalışmasında henüz bulgu aşamasına 

gelinmemiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: : Dünyada ve Ülkemizde ortaya çıkan covid19 salgını 

dolayısıyla anket çalışmasına devam edilememiştir. 

Öneriler: Projeye;  Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği bölüm 

mühendisi İsmet Yeşil’in araştırmacı olarak projeye dâhil edilmesi önerilmektedir. 

2021 Yılı Çalışma Programı: 2021 yılında yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışmaları 

ve arazi incelemeleri gerçekleştirilecektir. Projeden elde edilecek verilerle proje sonuç raporu 

hazırlanacaktır.   

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.4.6- PROJENİN ADI: 

“Batı Akdeniz Bölgesindeki Özel Ağaçlandırma Çalışmalarının Mevcut Durumu ile 

Paydaşların Sorunlarının Araştırılması” 

Proje Numarası: 19.8207/2019-2021 

Proje Yürütücüsü: Yunus BAYİR 

Araştırmacı (1ar) : Mustafa GÖZLEKÇİ, Arif KAYACAN, Zafer MAVİ, Dr. Ersin 

YILMAZ 

Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Batı Akdeniz Bölgesindeki özel ağaçlandırma çalışmalarının mevcut 

durumunun ortaya konulması ile paydaşların (İdare, Uygulayıcılar ve Ormancılık Büroları) 
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sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; böylelikle, özel ağaçlandırma 

çalışmalarının daha verimli bir hale getirilerek, sahalarından elde edilen odun ve odun dışı 

ürünlerin miktar ve kalitesinin yükseltilmesine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda 

bulunmaktır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

görev alanı. 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: 2019 yılında, proje çalışmasında kullanılacak olan anket formları düzenlenmiş 

olup, son şekli verilmiştir. Çalışma alanındaki Orman Bölge Müdürlüklerinden gerekli 

bilgilerin toplanması da büyük ölçüde tamamlanmış ve örnek alan belirlenmesi işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Projede deneme deseni bulunmamaktadır. Mevcut durum; Orman 

Bölge Müdürlükleri kayıtları ve yersel gözlemlerle ortaya konacaktır. Sorun tespitinde ise 

anket formları kullanılacaktır. Veri çözümleme ve değerlendirme ise uygun istatistik 

programlar yardımıyla yapılacaktır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje çalışmasında henüz bulgu aşamasına 

gelinmemiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 2019 yılında, proje çalışmasında kullanılacak olan anket 

formları düzenlenmiş olup, son şekli verilmiştir. Çalışma alanındaki Orman Bölge 

Müdürlüklerinden gerekli bilgilerin toplanması da büyük ölçüde tamamlanmış ve örnek alan 

belirlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Ancak 2019 yılı sonuna doğru “Ağaçlandırma 

Yönetmeliği” değişmiş ve 7310 sayılı yeni tamim 26.03.2020 tarihinde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuat değişikliğiyle birlikte, daha önceki mevzuat hükümlerine 

göre hazırlanan anket formları çalışamaz duruma gelmiştir. Bu sebeple 2020 yılı içerisinde 

anket çalışmaları gözlemler yapılamamıştır. 

Öneriler: Anket formları önümüzdeki dönem içerisinde yeni mevzuata göre yeniden 

düzenlenecektir. Ancak hazırlanacak sorulara verimli cevaplar alınabilmesi açısından, özel 

ağaçlandırma çalışmalarının yeni mevzuat çerçevesinde bir yıl uygulanmasından sonra, yani 

2021 yılı 2. yarısından sonra anket çalışması yapılması daha faydalı olacaktır. 

2021 Yılı Çalışma Programı: 2021 yılında yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışmaları 

ve arazi incelemeleri gerçekleştirilecektir.  

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

3.5.- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ 

3.5.1 - PROJENİN ADI: 

“Antalya Bölgesi Orman Ekosistemlerinde Yangın Rejiminin Sınıflandırılması ve İklim 

Değişim Senaryolarına Göre Modellenmesi” 

Proje Numarası: 19.9402/2020-2023 

Proje Yürütücüsü: Coşkun Okan GÜNEY 

Araştırmacı (1ar) : Doç.Dr. Ahmet MERT, Dr. Öğr. Üyesi Özdemir ŞENTÜRK, Doç.Dr. 

Serkan GÜLSOY, Doç.Dr. Gamze Özel KADILAR 

Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Projenin Amacı: Projenin amacı, Antalya bölgesi ormanları için yangın rejiminin yangın 

sıklığı, yangın büyüklüğü, yangın şiddeti, yanma derinliği ve yangın mevsimi gibi bileşenleri 

inceleyerek yangın rejimini sınıflandırmak, onu etkileyen iklim ve insan faktörüyle (arazi 

kullanım durumu ve nüfus yoğunluğu) ilişkilendirip gelecekte yangın rejiminin nasıl 

değişebileceğini ortaya koymaktır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlardır. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Proje iş planına uygun olarak devam etmektedir. Yangın sicil 

fişleri Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilmiş, taranarak bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Bilgisayar ortamına aktarılan yanan alanı gösterir haritalarının ArGIS 

programında raster haline getirilerek, yanan alanların haritalanması ve öznitelik verilerinin 

hazırlanması yapılmıştır. Diğer yandan Denizli-Çardak, Adana-Kozan, Ankara-Nallıhan ve 

Kastamonu Taşköprü orman yangınlarına gidilerek yanma derinliği ölçümleri yapılmıştır. 

Yapılan İşler: 2001-2019 yılları arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları 

içerisinde çıkan orman yangınlarının tamamı Arcgis programında sayısal hale getirilmiştir. 

Diğer yandan 5 büyük orman yangınından yanma derinliği ile ilgili saha ölçümleri yapılmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Antalya orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlarda son 19 

yıllık (2001-2019) yangın kayıtları Orman Genel Müdürlüğü resmi yangın sicil fişlerinden 

çıkarılıp alansal olarak sayısallaştırılacak ve CBS ortamına aktarılacaktır. Daha sonra uzaktan 

algılama teknikleri kullanılarak bu verilerin doğrulaması yapılacaktır. Çalışmada yangın kayıt 

bilgilerinden ve uzaktan algılama verilerinden yangın rejimi bileşenleri CBS ortamında 

hazırlanacaktır. Daha sonraki aşamada yangın rejimini etkileyen iklim, arazi kullanım durumu 

ve nüfus yoğunluğu ile ilgili veriler hazırlanacaktır. 2050 ve 2070 yılları için modellenmiş 

iklim senaryoları, arazi kullanım durumu ve nüfus yoğunluğu verileri kullanılarak 2050 ve 

2070 yıllarında yangın rejiminin nasıl değiştiği ile ilgili bir modelleme yapılacaktır.   

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin bu aşamasında verilerin hazırlanması 

işlemlerine devam edilmektedir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Geçmiş yıllara ait yangın verilerinin hazırlanmasından sonra 

yangın rejiminin bileşenleri olan yangın sıklığı, yangın büyüklüğü, yangın mevsimi, yangın 

şiddeti ve yanma derinliği haritaları oluşturulacaktır. Diğer yandan yangın rejimini etkileyen 

arazi kullanım durumu, nüfus yoğunluğu ve iklim verileri hazırlanacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ 

3.6.1- PROJENİN ADI: 

“Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı Üretiminde Farklı Tüp Tiplerinde ve 

Yastıkta Yetiştirilen Fidanların Aşı Başarısına ve Arazi Performansına Etkisi” 

Proje Numarası: 19.7716 / 2017 - 2023 

Proje Yürütücüsü: Sadettin GÜLER 

Araştırmacı (1ar) : Tahsin ETLİ, Şakir KUMRU, Alper Ahmet ÖZBEY 

Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Projenin Amacı: Aşılı keçiboynuzu fidanı üretiminde, aşılama ortamı ve aşılama ortamında 

bekleme süresinin aşılamanın başarısı üzerine etkilerini belirlemektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje kapsamında tohumdan fidan üretimi, üretilen fidanların 

toprağa dikilmesi ve aşılanması aşamaları Enstitü Müdürlüğü Araştırma Alanında 

gerçekleştirilecektir. Aşılı fidanların sökülerek bahçe tesisine yönelik alana dikilmesi 

çalışmaları ise Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü sınırları içerisinde tahsis edilecek olan 

alanda gerçekleştirilecektir. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Aşılı fidanlarda sulama ve bakım işlemlerine devam edilmiş olup 

aşılı fidanlar üzerinde gelişen yabani sürgünler kesilerek uzaklaştırılmıştır. Haziran-Temmuz 

döneminde, Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde, bahçe tesisi 

yapılacak olan alanda arazi hazırlığı yapılmıştır. 

Yapılan İşler: Antalya-Demre yöresinden, Eylül 2017 döneminde toplanan Keçiboynuzu 

meyvelerinden elde edilen tohumlar, Nisan 2018 tarihinde tüplerde ve yastıkta ekilmiştir. 

Tüplerde ve yastıkta yetiştirilen yabani fidanlar, Enstitü Araştırma Alanına Şubat 2019 

döneminde dikilmiştir. Bu yabani fidanlar, Antalya-Gazipaşa yöresindeki Kıbrısi çeşidi aşılı 

keçiboynuzu ağaçlarından Nisan 2019 döneminde alınan aşı kalemlerinden elde edilen gözler 

ile t-göz aşısı tekniği kullanılarak aşılanmıştır. Aşılama işlemi, fidanların büyük 

çoğunluğunun kolayca kabuk verdiği dönemde yapılmış olup aşılama gününde kabuk 

vermemiş olan fidanlarda aşılama yapılamamıştır. Aşılamadan yaklaşık 20-30 gün sonra 

aşıların kaynama durumuna göre aşı bağları çözülmüş ve kademeli olarak fidanların tepeleri, 

aşı yerinin 15-20 cm yukarısından kesilmiştir. Yıl boyunca sulama ve bakım işlemleri 

sürdürülmüş olup Ekim 2019 döneminde bütün fidanlarda aşı tutma ve sürme durumlarına 

yönelik tespitler yapılmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Fidanlık aşaması Rastlantı Parselleri Deneme Desenine uygun 

olarak tesis edilmiş olup bahçe tesisi aşaması da aynı yöntemle tesis edilecektir.  

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Araştırmanın bu aşamasında herhangi bir 

bulguya ulaşılmamış ve herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri:  Covid19 salgını nedeniyle aşılama ortamında 1 yıl 

bekleme süresi işlemine ait aşılı fidanların, bahçe tesisi alanına dikimi gerçekleştirilememiştir. 

Öneriler:  

- Proje varsayımları arasından “Aşılama sonrasında ortamda bekleme süresinin, aşılı 

fidanların arazide yaşama oranı üzerine etkisi yoktur” varsayımının ve işlemler arasından 

“Aşılama ortamında bekleme süresi (1 yıl, 2 yıl)” işleminin çıkarılması ve proje iş-zaman 

çizelgesinin de buna uygun olarak yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 

- Proje araştırmacılarından Sayın Alper Ahmet ÖZBEY’in, kendi yazılı talebi doğrultusunda 

projeden çıkarılması önerilmektedir.  

2021 Yılı Çalışma Programı: Aşı tutma ve sürme başarısı yönünden projenin bahçe tesisi 

aşaması için yeterli sayıya ulaşmış olan işlemlere ait fidanlar, Şubat-Mart 2021 döneminde 

bulunduğu yerden sökülecek ve bahçe tesisine yönelik alana 1x1 m aralık-mesafe ile 

dikilecektir. Bahçe tesisi gerçekleştirilinceye kadar geçecek süreçte bütün fidanlarda bakım ve 

sulama işlemlerine devam edilecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  
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3.6.2- PROJENİN ADI: 

“Doğal Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Alanlarında Restorasyon Çalışmaları: 

Ağaçlandırma Yöntemi, Tüp Boyutu, Toprak İşleme ve Sulama Yöntemi” 

Proje Numarası: 19.7718 / 2019-2022 

Proje Yürütücüsü: Sadettin Güler 

Araştırmacı (lar) : Tahsin ETLİ, Şakir KUMRU, Recep BALKIÇ, Orhan AKKAYA, Prof. 

Dr. Hamide GÜBBÜK 

Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Doğal keçiboynuzu yayılış alanlarının restorasyonu için yapılan 

ağaçlandırma çalışmalarında, uygun ağaçlandırma yöntemi (tohum ekimi, fidan dikimi), fidan 

tüp boyutu, toprak işleme yöntemi ve sulama yöntemini belirlenmektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje, yabani keçiboynuzu fidanı üretimi ve fidanların araziye 

dikilerek büyüme performanslarının belirlenmesi olmak üzere iki temel konuyu 

kapsamaktadır. Fidanlar Enstitü Araştırma Alanında yetiştirilmekte olup Antalya-Hurma 

yöresindeki doğal keçiboynuzu alanları içerisinden seçilecek olan deneme alanına dikilecektir. 

2019 Yılı Çalışma Raporu: Enstitü Araştırma Alanında Nisan 2019 döneminde, Antalya-

Demre orijinli tohumlar ile iki farklı tüp tipinde tohum ekimleri gerçekleştirilmiştir. Antalya-

Aksu yöresinde deneme alanı yer seçimi ve arazi hazırlığı yapılmış olup üretilen fidanların 

dikimleri ve araziye tohum ekimi işlemleri Aralık 2019 döneminde gerçekleştirilmiş ve yıl 

içerisinde çapalama ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Sulama işlemi için alana 3 tonluk 

plastik bir su deposu yerleştirilmiş ve damlama sulama sistemi tesis edilmiştir. Sulama 

deposunun 15 günde bir doldurulması işlemi öncelikle Enstitü Müdürlüğü bütçe ve personel 

imkânları çerçevesinde yürütülmeye çalışılmış, bu mümkün olmayınca Aksu Orman İşletme 

Şefliği’nin desteğiyle yapılmaya çalışılmıştır.  

Yapılan İşler: Tohum ekimleri Nisan 2019 döneminde yapılmış ve yetiştirilen yabani 

fidanların araziye dikimleri ve araziye tohum ekimleri Aralık 2019 döneminde yapılarak 

deneme sahası tesis edilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Deneme alanı Rastlantı Blokları Deneme Desenine göre tesis 

edilmiştir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Araştırmanın bu aşamasında herhangi bir 

bulguya ulaşılmamış ve herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Sulama işleminin, Enstitü Müdürlüğü bütçe ve personel 

imkânlarının yetersizliği nedeniyle yürütülmesi mümkün olamamıştır. Bunun üzerine sorunun 

çözümü için Aksu Orman İşletme Şefliği ile görüşmeler yapılarak, Şeflik imkânları ile su 

deposunun doldurulması işlemi yapılmaya çalışılmıştır. Orman yangınlarının yoğunluğu 

nedeniyle bu işlem de ancak ayda 1 defa gerçekleştirilebilmiştir. 

Öneriler: Sulama işleminin proje varsayımları ve işlemlerinden çıkarılması ve proje iş-zaman 

çizelgesinin de buna göre yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanında bakım, gözlem ve kontroller sürdürülecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  
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4- DİĞER ÇALIŞMALAR 

4.1- DEVAM EDEN DİĞER ÇALIŞMALAR 

4.1.1- ARAŞTIRMANIN ADI: 
 

“Bazı Yapraklı ve İbreli Türlerde Dikim Denemeleri” 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık 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 bazı odunsu taksonların yarı 

kurak ağaçlandırma alanlarında ağaçlandırma olanaklarını ortaya koymak.  

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Elmalı-Ovacık, Isparta-Yalvaç, Bük Araştırma Ormanında 

kurulan deneme alanlarında çalışma yürütülmektedir. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Isparta-Yalvaç deneme alanından elde edilen veriler 

değerlendirilmiş ve sonuçları uluslararası bir dergide makale olarak yayımlanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında gözlemler devam edecektir. 

Öneriler: Diğer deneme alanlarında ölçüm yapabilmek için, projenin 2 yıl daha uzatılması 

önerilmektedir. Çalışma yürütücülüğüne Abdurrahman ÇOBANOĞLU’ nun getirilmesi 

önerilmektedir. 

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Prof. Dr. Ali KAVGACI, Abdurrahman 

ÇOBANOĞLU, Erdal ÖRTEL 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

 

 

4.1.2- ARAŞTIRMANIN ADI: 
 

Türkiye Orman Vejetasyonu Veri Bankasının Kurulması ve Analizi (TOV) - Establishment 

and Analysis of Forest Vegetation Database of 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, On dokuz Mayıs Üniversitesi 

Fen Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi  

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 yapmaktır. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Türkiye Ormanları 

2020 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri:  
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2021 Yılı Çalışma Programı:  
Öneriler: Bu araştırmanın Enstitü Müdürlüğü çalışma programından kaldırılması 

önerilmektedir. 

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Prof. Dr. Ali KAVGACI, Dr. Münevver 

ARSLAN, Dr. Süleyman ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. Neslihan ERDOĞAN, Özge DENLİ, Dr. 

Hafize Handan ÖNER, Mustafa KARAKÖSE, Prof. Dr. Erkan YALÇIN,  Prof. Dr. Salih 

TERZİOĞLU 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 
 

 

4.1.3- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Bonitetin Önemi” 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Yok 

Bölüm Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2024 

Araştırmanın amacı: Bilindiği üzere kızılçam ağaçlandırmalarında, tohum transfer 

zonlamasına göre dikilecek fidanların orijinleri belirlenmekte ve tohumlar toplanırken 

mümkün olduğunca iyi nitelikli bireylerden toplanmaktadır.  Bu noktada kötü bonitetlerde 

yapılacak ağaçlandırmalar için iyi nitelikli bireyler veya bonitetlerden toplanan tohumların ne 

kadar uygun olduğu hususu açık değildir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmada, farklı 

bonitetlerden toplanan tohumlardan üretilen fidanlarla farklı bonitetlere yapılacak 

ağaçlandırmalar açısından bir fark olup olmadığı hususu test edilmeye çalışılacaktır. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Kızılçam gençleştirme sahaları 

2020 Yılı Çalışma Raporu: 2019 yılı Aralık ayında dikim işlemleri gerçekleştirilen deneme 

alanlarında gözlem ve koruma devam etmiştir. Her iki deneme alanında da yaz kuraklığı 

sebebiyle kurumalar olduğu gözlenmiştir. Benzer kurumalar, deneme alanının kurulduğu 

bölmede aynı yıl dikilen kızılçam fidanlarında da görülmüştür.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri:  

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında koruma ve gözlemler devam edecektir. 

Öneriler: Çalışma yürütücülüğüne Abdurrahman ÇOBANOĞLU’ nun getirilmesi 

önerilmektedir. 

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Prof. Dr. Ali KAVGACI, Abdurrahman 

ÇOBANOĞLU, Zafer MAVİ, Prof. Dr. Ünal ELER 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

4.1.4- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Keçiboynuzu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Faydalanma” (COST-

TÜBİTAK Projesi)” 

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,  

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü 
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Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2016-2023 

Araştırmanın Amacı: 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. Araştırmada, 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. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Antalya-Zeytinköy Orman Fidanlığı-Sulanan Alanda 

Bahçe Tesisi Deneme Alanı, Antalya-Düzlerçamı-Sulanmayan Alanda Bahçe Tesisi Deneme 

Alanı, Antalya-Hurma-Rehabilitasyon ve Restorasyon Deneme Alanları, Antalya-Hurma- 

Yaşlı Ağaçlarda Aşılama Deneme Alanı ve Akdeniz Üniversitesi-Genç Ağaçlarda Aşılama 

Deneme Alanı. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Antalya-Hurma-Rehabilitasyon deneme alanında aşılı gövdelerin 

çap ve boyları ölçülmüştür. 

Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında bakım çalışmaları yapılacak, Hurma-

Rehabilitasyon deneme alanında ve Zeytinköy Orman Fidanlığı-Sulanan Alanda Bahçe Tesisi 

Deneme Alanında, ocaklarda aşılı gövdelerin yanında gelişen yabani gövdeler kesilerek 

uzaklaştırılacaktır. 

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER, Prof. Dr. Hamide 

GÜBBÜK, Tahsin ETLİ, Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Teknik Kurul Kararı:  

 

4.1.5- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Moringa (Moringa oleifera Lam.) Bitkisinin Yetiştirilmesi ve Antalya Ekolojik 

Koşullarına Adaptasyonu” 

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 

Bitkileri Bölümü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü-Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları, Silvikültür ve 

Orman Botaniği Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2019 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, Oman Genel Müdürlüğü'nün, 06.11.2014 tarih ve 

78751944-305.03.01/2257594 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır. Söz konusu yazıda, 

bitkinin ülkemizde yetiştirilmesinin mümkün olması halinde ülke ekonomisine katkı 

sağlanabileceği ve bu nedenle iklim özelliklerine uygun olması sebebiyle Antalya bölgesinde 

yetiştirilmesi ve adaptasyon özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bu araştırmanın 

başlatılmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Bu kapsamda ele alınan bu araştırmada, belirtilen 

Moringa oleifera bitkisinin yetiştirme tekniklerinin ve Antalya bölgesi ekolojik koşullarına 

adaptasyonunun ortaya konulması amaçlanmıştır. 
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Araştırmanın Uygulama Yerleri: Araştırma, Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma 

alanı içerisinde yürütülmektedir.  

2020 Yılı Çalışma Raporu: Enstitü Araştırma alanında toprağa dikilen ve tüplerde bırakılan 

fidanlar ile Antalya Orman Fidanlığı çalışma alanına dikilen fidanlarda sulama, bakım ve 

gözlemler sürdürülmüştür. Vejetasyon mevsimi sonunda, meyve gelişen moringa fertlerinden 

meyveler toplanarak tohumlar çıkarılmıştır. 

Öneriler: Araştırmanın 2023 yılına kadar uzatılması önerilmektedir. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Tüpler içerisinde bulunan moringalar, Şubat-Mart 2021 

döneminde, Antalya Orman Fidanlığı deneme alanına dikilecek ve deneme alanlarında 

yaşayan bütün moringalarda gözlem ve bakım faaliyetleri sürdürülecektir. 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER, Prof. Dr. Hamide 

GÜBBÜK, Şakir KUMRU, Ayşe Dudu ÖZCAN, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Teknik Kurul Kararı:  

 

4.1.6- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Sandal (Arbutus andrachne L.)’ın Meyveli ve/veya Yapraklı Sürgün Üretimini Artırıcı 

Tekniklerin Belirlenmesi” 

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2008-2015-2018-2020 

Araştırmanın Amacı: Sandal ağacı, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü görev ve sorumluluk 

alanı içerisinde yaklaşık 1 673 hektarlık bir alanda yayılış göstermekte ve yıllık sürgün üretim 

miktarı 119 ton olarak gerçekleşmektedir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü görev ve 

sorumluluk alanı içerisinde ise yaklaşık 6 692 hektarlık bir alanda yayılış göstermekte ve 

yıllık sürgün üretim miktarı 365 ton olarak gerçekleşmektedir (Orman Bölge Müdürlükleri, 

Resmi Kayıtları, 2007). Isparta ve Antalya yörelerinde sandal sürgünleri toplanıp çiçekçilik 

sektöründe çelenk yapımında kullanılarak, iç piyasaya ve özellikle ihracata sunulmaktadır. 

Yüksek kalori değerine sahip odunundan kömür elde edilmekte ve fırınlarda doğrudan 

kullanım alanı bulmaktadır. Sandal meyvesi, yaylaya çıkan yöre halkı ve özellikle yaban 

hayvanları tarafından besin maddesi olarak tüketilmektedir. Kabuklarından 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 

türü, plansız ve teknik açıdan yetersiz üretim faaliyetleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu 

kapsamda ele alınan araştırma projesinde sandaldan sürgün üretimini artırmak için uygun 

rehabilitasyon tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmış ve proje 2015 yılında tamamlanmıştır. 

Bu araştırma çalışmasında ise söz konusu proje deneme alanlarının izlenerek ağaçlardaki tepe 

tacı oluşumu ve meyveli sürgün gelişimi durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Isparta-Sütçüler-Çandır ve Antalya-Serik-Hasgebe 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Isparta-Sütçüler-Çandır deneme sahasında gözlem ve 

incelemelerde bulunulmuştur. 

Öneriler: Deneme alanında yer alan sandal ocaklarının tamamında yeterli tepe tacı gelişimi 

olmuş ve ocakların yaklaşık %70-80’ninde ise meyve tutumu gerçekleşmiştir. Araştırmada 
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hedeflenen amaçlara ulaşılmış olması nedeniyle araştırmanın Enstitü Müdürlüğü çalışma 

programından kaldırılması önerilmektedir. 

2021 Yılı Çalışma Programı: - 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin Güler 

Teknik Kurul Kararı:  
 

 

 

 

 

4.1.7- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Batı Akdeniz Bölgesinde Uygun Ekolojik Koşullarda Antepfıstığı Aşılama Denemeleri” 

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2023 

Araştırmanın Amacı: Ülkemiz, Antepfıstığı yetiştiriciliği açısından uygun ekolojik koşullara 

sahip olduğu için, en verimli ürün alınan ülkeler arasındadır (Kaşka 1995). Antepfıstığı 

üretiminde düzenli bir artış sağlayabilmek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nca yürütülen projelerde öncelikle mevcut aşılanabilir yabani ağaçların 

değerlendirilmesine ağırlık verilmektedir (Anonim 2011). 

Antepfıstığı aşılanabilecek farklı altlık bitkiler üzerine yapılacak aşılamaların başarısı ile aşılı 

ağaçlardan elde edilecek meyve verimi ve bu meyvelerin kalitesi üzerine bazı ekolojik 

özelliklerin büyük ölçüde kısıtlayıcı etkileri söz konusudur. Ayrıca, araştırma kapsamında 

incelenecek olan alanlarda, sosyal problemler ile hayvan otlatma baskısının bulunmaması 

konusuna da özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bütün bu konular göz önüne alınarak, 

Batı Akdeniz bölgesi içerisinde, Antepfıstığı türü için altlık bitkilerin ve ekolojik bakımdan 

uygun potansiyel alanlarının belirlenmesi ile bu alanlara adaptasyon açısından en iyi 

Antepfıstığı kültür çeşitlerinin ortaya konulması amacıyla bu araştırma çalışması 

planlanmıştır. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Araştırma Batı Akdeniz Bölgesi kapsamında 

yürütülecektir. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Araştırma Batı Akdeniz Bölgesi kapsamında 

yürütülecektir. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanına dikilmek üzere, Antalya Orman Fidanlığında 

yetiştirilmiş olan 600 adet menengiç (Pistacia terebinthus) fidanlarına Antep fıstığı 

aşılamaları yapılmıştır. 

Öneriler: Aşılama dönemindeki olumsuz iklim koşulları nedeniyle Antep fıstığı 

aşılamalarında yeterli başarı sağlanamamış olup önümüzdeki yıllarda projelendirilmek üzere, 

bu araştırmanın Enstitü Müdürlüğü çalışma programından kaldırılması önerilmektedir. 

2021 Yılı Çalışma Programı: - 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin Güler, Şakir Kumru, Süleyman Cin 

Teknik Kurul Kararı:  
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4.1.8- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Keçiboynuzu Fidan Üretiminde, Köklerde Hava Budama Tekniği, Farklı Tüp Tipleri, 

Farklı Tüp Harçları ve Farklı Besleme Kombinasyonlarının Fidan Kalitesi ve Aşı Başarısı 

Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” 

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2019-2023 

Araştırmanın Amacı: Keçiboynuzunda aşılı fidan üretiminde, köklerde hava budama 

tekniği, farklı tüp tipleri, farklı tüp harçları ve farklı besleme kombinasyonlarının fidan 

kalitesi ve aşı başarısı üzerine etkilerinin belirlenmesidir. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Araştırmada yabani fidanların yetiştirilmesi aşaması 

Enstitü Araştırma Alanı ve Serasında yürütülmekte olup üretilecek fidanlar, gelişme 

durumlarına göre uygun görüldüğünde Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı 

içerisinde uygun görülen bir yere dikilecektir. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Fidanlar içerisinden rastgele seçilenlerin morfolojik özelliklerine 

yönelik ölçüm, tartım ve analizler, Kasım 2019-Şubat 2020 döneminde yapılmıştır. Tüpler 

içerisinde büyüme ve gelişmeye devam eden fidanlarda ve Antalya Orman Fidanlığı deneme 

alanında sulama ve bakım işlemleri sürdürülmüştür. Sera içinde ve açık alanda tüpte bulunan, 

toprağa dikilen ve yastıkta bulunan fidanlarda, farklı dönemlerde t-göz aşısı tekniği ile 

aşılamalar yapılmıştır. Hava budamalı saksılarda, torf+perlit yetiştirme ortamında ilkbaharda 

ve polietilen tüplerde sera içinde ve açık alanda sonbaharda yeniden tohum ekimleri 

yapılmıştır. Ayrıca, mikoriza+gübreleme işlemleri kapsamında üretilen fidanlarda mikoriza 

analizleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Araştırma kapsamında üretilen aşılı ve yabani fidanlar ile 

Antalya Orman Fidanlığı deneme alanında sulama, bakım, gözlem ve kontroller 

sürdürülecektir. 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin Güler 

Danışman: Doç. Dr. Nevzat Gürlevik 

Teknik Kurul Kararı: :  

 

 

 

4.1.9- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Kızılçam ağaçlandırmalarında farklı aralık mesafelerde döküntü ve topraktaki karbon 

miktarlarının incelenmesi” 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Yok 

Bölüm Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2019-2022 
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Araştırmanın Amacı: Yeni alınması düşünülen araştırmanın amacı farklı aralık mesafelerde 

yetişmiş kızılçam ağaçlandırma alanlarındaki döküntü ve topraktaki karbon miktarları 

incelenecektir.  

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Çalışmanın Antalya – Duacılar mevkiisinde bulunan 

Nelder deneme alanında yürütülmektedir. Bu deneme alanı “Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ile 

Yapılacak Endüstriyel Plantasyonlara Esas Olmak Üzere Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine 

Etkilerinin Tespiti” isimli projeye ait 15 yaşında bir deneme alanıdır. 

2020 Yılı Çalışma Raporu: Deneme sahasında döküntü kapanları kurulmuş olup, periyodik 

olarak döküntü miktarları toplanmaya başlanmıştır. Ayrıca sahada farklı aralık mesafeler için 

toprak örnekleri alınarak laboratuvarda analizleri yapılmıştır. 

Öneriler: Yoktur 

2021 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında döküntü kapanlarında biriken döküntüler 

periyodik olarak toplanarak tartılıp incelenecektir. 

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Dr. Ali Cem AYDIN, Dr. Neşat ERKAN ve 

Dr. Hüseyin YILMAZ 

Teknik Kurul Kararı:   

 

 

 


