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T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

2021 YILI TEKNİK KURUL TOPLANTISI PROGRAMI  
 

Tarih Saat Etkinlik 

1
8
 K

a
sı

m
 2

0
2
1
 

 P
er

şe
m

b
e
 

09:30-09:35 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 

09:35-10:15 Açılış Konuşmaları 

10:15-10:30 Çay Kahve Arası 

YENİ PROJE TEKLİFLERİ 

10:30-11:15 Kızılçamda Genotip ile Dikim Aralık Mesafesi Etkileşimi Proje Yürütücüsü  

Dr. Mehmet Çalıkoğlu 

11:15-11:30 Çay Kahve Arası   

11:30-12:15 Karaçamın Batı Akdeniz Ardı Koşullarındaki Büyümesine Ait Genotipik ve Fenotipik 

Parametrelerin Tahmini 

Proje Yürütücüsü  

Fatma Gökçe Cankara 

12:15-14:00 Öğle Yemeği Arası   

14:00-14:45 Salda Gölü ve Çevresinin Flora, Fauna ve Likenlerinin Belirlenmesi Proje Yürütücüsü  

Dr. Fulya Yüceol 

14:45-15:00 Çay Kahve Arası   

15:00-15:45 Endüstriyel Plantasyonlarda Yapılacak Gübreleme Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Kızılçam 

(Pinus brutia) İbrelerinde Bitki Besin Elementlerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi 

Proje Yürütücüsü  

Aysel Okudan 

15:45-16:00 Çay Kahve Arası   

16:00-16:45 Batı Akdeniz Bölgesinde Ekoturistlerin Talep ve Beklentilerinin Araştırılması Proje Yürütücüsü  

Uğur Melih Alkan 
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YENİ PROJE TEKLİFLERİ 

09:30-10:15 
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Optimum Kaynak Tahsisini Sağlayacak Bir Karar Destek 

Sistemi 

Proje Yürütücüsü  

Abdullah Sarı 

10:15-10:30 Çay Kahve Arası   

SONUÇLANAN PROJELER 

10:30-11:15 Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim Yüzdesinin Tahmini 
Proje Yürütücüsü  

Dr. Ali Cem Aydın 

11:15-11:30 Çay Kahve Arası   

11:30-12:15 
Antalya Çandır Çayı Havzasında Farklı Arazi Kullanımlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Su 

Parametrelerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü  

Abdurrahman Aykut 

12:15-14:00 Öğle Yemeği Arası   

14:00-16:00 DEVAM EDEN PROJELER  
 16:30-17:00 Dilek ve Temenniler-KAPANIŞ 

  Yer: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Fenike Toplantı Salonu 
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2022 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINMASI PLANLANAN PROJELER 

( YENİ BAŞLATILACAK PROJELER ) 

Sıra 

No 
Proje No Proje Adı 

Proje Yürütücüsü ve 

Araştırmacıları 

1 19.1615/2022-

2040 

Kızılçamda Genotip ile Dikim Aralık Mesafesi Etkileşimi 

 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Alper Ahmet ÖZBEY 

Fatma Gökçe CANKARA 

Ali Cem AYDIN 

2 19.1614/2022-

2053 

Karaçamın Batı Akdeniz Ardı Koşullarındaki 

Büyümesine Ait Genotipik ve Fenotipik Parametrelerin 

Tahmini 

Fatma Gökçe CANKARA 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU  

Ahmet Alper ÖZBEY  

Mehmet ACET 

Abdullah KAPLAN 

Hatice DEMİRBAŞ 

3 19.2023/2022-

2025 

Salda Gölü ve Çevresinin Flora, Fauna ve Likenlerinin 

Belirlenmesi 

Fulya YÜCEOL 

Prof. Dr. Süleyman GÖKTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAVUZ 

Öğr. Gör.  Mehmet Rızyan TUNÇ 

Öğr. Gör. Emre KILIÇ 

4 19.6309/2022-

2024 

Endüstriyel Plantasyonlarda Yapılacak Gübreleme 

Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Kızılçam (Pinus 

brutia) İbrelerinde Bitki Besin Elementlerinin Mevsimsel 

Değişiminin İncelenmesi 

Aysel OKUDAN 

Ahmet BORAN 

5 19.8208/2022-

2024 

Batı Akdeniz Bölgesinde Ekoturistlerin Talep Ve 

Beklentilerinin Araştırılması 
Uğur Melih ALKAN 

Yunus BAYIR 

6 19.9303/2022-

2026 
Orman Yangınlarıyla Mücadelede Optimum Kaynak 

Tahsisini Sağlayacak Bir Karar Destek Sistemi 

Abdullah SARI 

Doç. Dr. Ayça ERDOĞAN 

Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY 

 

 

 

 

2021 YILINDA SONUÇ RAPORU HAZIRLANAN PROJELER 

(SONUÇLANAN PROJELER) 

Sıra 

No 
Proje No: Proje Adı 

Proje Yürütücüsü ve 

Araştırmacıları 

1 19.3224/2018-

2020-2021 

Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim 

Yüzdesinin Tahmini 

Ali Cem AYDIN 

Ramazan AKBULUT  

Yunus BAYIR 

2 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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2021 YILI DEVAM EDEN PROJELER 
 

Sıra 

No 
Proje No Proje Adı 

Proje Yürütücüsü ve 

Araştırmacıları 

1 19.1605/2004-

2020-2023 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum Bahçesinde Genetik 

Kazancın Belirlenmesi 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Doç. Dr. Murat ALAN 

Alper Ahmet ÖZBEY 

2 23.1713-1979-2025 Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Orijin Denemesi Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Ahmet Alper ÖZBEY 

Ali Murat GÜLSOY 

Abdülkadir YILDIZBAKAN 

Vedat ASLAN 

3 23.1714/1985-93-

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 

1601/19.1607/1995-

2014-2020 

Ortak Proje 

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

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl Denemeleri 

Abdullah KAPLAN  

Turgay EZEN 

Mehmet ACET 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Alper Ahmet ÖZBEY 

Ali TOPAL 

Süleyman Işık DERİLGEN 

Dr. Hikmet ÖZTÜRK 

Sadi ŞIKLAR 

5 ANK 

1604/19.1608/1996-

2015-2021 

Ortak Proje 

Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda 

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

Denemeleri 

Mehmet ACET 

Turgay EZEN 

Abdullah KAPLAN  

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Ali TOPAL 

Alper Ahmet ÖZBEY  

Süleyman Işık DERİLGEN  

Dr. Hikmet ÖZTÜRK 

Sadi ŞIKLAR 

6 19.1317/2018-2024 Sığ Topraklı Kalker Alanların Kızılçamla 

Ağaçlandırılması (Denizli-Tavas-Gölbaşı Örneği) 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Alper Ahmet ÖZBEY 

Mehmet GÜLBAŞ 

Prof. Dr. Servet ÇALIŞKAN 

7 19.2601/2009-2031 Bük Lütfi Büyük Yıldırım 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 
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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 19.4704/2021-2025 Calosoma sycophanta L.’nin Habitat İsteklerinin 

Belirlenmesi ve Potansiyel Dağılım Haritalaması 

Ayhan SERTTAŞ 

13 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 

16 19.3219/2003-2024 Sedir (Cedrus libani A.Richard.) Dikimlerinde Aralık-

Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Dr. Neşat ERKAN 

Abdülkadir YILDIZBAKAN 

17 19.3220/2005-2024 Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel 

Ağaçlandırmalarında Aralık- Mesafenin Büyüme Üzerine 

Etkileri 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Dr. Neşat ERKAN 

18 19.3221/2010-2029 Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. 

pallasiana) Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin 

Büyüme Üzerine Etkileri 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Ayhan SERTTAŞ 

19 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 

20 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 

21 19.8207/2019-2022 Batı Akdeniz Bölgesindeki Özel Ağaçlandırma 

Çalışmalarının Mevcut Durumu ile Paydaşların 

Sorunlarının Araştırılması 

Yunus BAYİR 

Mustafa GÖZLEKÇİ 

Arif KAYACAN 

Zafer MAVİ 

Dr. Ersin YILMAZ 

22 19.8502/2021-2023 Batı Akdeniz Bölgesi Trüf Piyasası: Sözel ve Sayısal 

Araştırma Uygulaması 

Dr. Ersin YILMAZ 

Özge DENLİ 



5 

 

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 19.9302/2021-2028 Kontrollü Yakma ve Otlatma Tekniklerinin Yanıcı Madde 

Miktarının Azaltılmasında Uygulama İmkânlarının 

Belirlenmesi 

Abdullah SARI 

Dr. Ali Cem AYDIN 

Dr. Hüseyin YILMAZ 

H. Oğuzhan OKUDAN 

25 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 

26 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 

27 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 

28 19.7719/2019-2022 Batı Akdeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Bazı 

Makromantarların Antioksidan ve     Antikanser 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Özge DENLİ 

Prof. Dr. Hasan AKGÜL, 

Prof. Dr. H. Hüseyin 

DOĞAN  

Dr. Öğr. Üyesi Aslı GİRAY 

Biyolog E. Cem ERASLAN  

Hüseyin TÜRKSOY 
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BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

İHTİSAS GRUPLARINA GÖRE 

2021 YILI ÇALIŞMA RAPORU ve 2022 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 

 

1- YENİ ALINAN PROJELER 

1.2-ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ 

 

     1.2-1. PROJENİN ADI: 

 

“Kızılçamda Genotip ile Dikim Aralık Mesafesi Etkileşimi” 

 

 Projenin Numarası: 19.1615/2022-2040 

 Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü      Müdürlüğü 

 Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): - 

Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): - 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacı: Alper Ahmet ÖZBEY, Fatma Gökçe CANKARA, Ali Cem AYDIN 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 43.000 

Önerilen Proje Süresi (Ay): 216 (18 yıl) 

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

Projenin Başlama Tarihi: Şubat, 2022 

Projenin Bitiş Tarihi: Şubat, 2040 

 

1. PROJENİN ÖZETİ 

 

Bu çalışmada, kızılçamda farklı dikim aralık mesafelerin farklı genotiplerin gerek adaptasyon gerekse 

ekonomik açıdan önemli olan karakterlerine olan etkileri araştırılacaktır. Çalışma materyalini, Akdeniz 

Alçak Islah Zonu Islah Populasyonuna dâhil 8 yarım kardeş aile oluşturacaktır. Bu ailelere ait fidanlar, 

endüstriyel plantasyonlara uygun bir alanda kurulacak olan, farklı ağaç büyüme alanlarını bir sistematik 

dâhilinde bir araya getiren Nelder denemesinde büyütülecek, zaman içinde önemli kantitatif ve kalitatif 

karakteristikler açısından karşılaştırılacaklardır. İncelenen her karakter için genotip ile aralık-mesafe 

etkileşimi varyansının anlamlılığı ve büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılacaktır. Her aralık-mesafede 

varyans bileşenlerinin değişimi de ortaya konulacaktır. 

 

Anahtar kelimeler 

Kızılçam, Dikim Aralığı, Nelder Deseni, Genotip*Dikim Aralığı Etkileşimi 

 

2. AMAÇ VE HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaçlar 

Kızılçamda önemli kantitatif ve kalitatif karakterlerin varyasyonu içerisinde, genotip ile aralık-mesafe 

etkileşimi varyansının oranı ve anlamlılığını belirlemektir. 

2.2. Uzun Dönemli Amaç 

Kızılçam döl denemelerine ve kızılçam plantasyon silvikültürüne katkı sağlamaktır. 
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3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

 

Ağaçlara ilişkin olarak görülen, kıyaslanan, ölçülen ve değerlendirilen her karakter veya karakteristik, 

fenotiptir. Fenotip, iki bileşeninin, yani yetişme ortamı koşulları ve genotipin etkisiyle ortaya çıkar.    

 

Endüstriyel plantasyon tanımının da iki bileşeni vardır: Entansif kültür ve ıslah edilmiş üretim 

materyali. Entansif kültür, fenotipin “yetişme ortamı” bileşenini iyileştirmeye, ağaç ıslahı da 

“genotip” bileşenini geliştirmeye çalışır. 

 

Fenotipin ortaya çıkmasında, söz konusu iki ana bileşen arasındaki etkileşimin (genotip*yetişme 

ortamı) de, üçüncü bir bileşen olarak belirdiği, mekân ve zamana göre etkili olabildiği bilinmektedir. 

Esasen bu üçüncü bileşenden kaynaklanan varyasyona, ağaç ıslahı bakış açısıyla, “genotipin etkileşim 

varyansı” da denebilir.  

 

Farklı yetişme ortamlarında bazı genotipler farklı büyüme seyirleri gösterirler ki bu genel anlamıyla 

“genotip*yetişme ortamı” etkileşimidir. Bunun yanında, aynı yetişme ortamında büyüyen 

genotiplerden bir bölümünün göreceli büyümeleri, zaman içerisinde anlamlı değişkenlik gösterebilir, 

bu da “genotip*zaman” etkileşimi olarak nitelendirilebilir.  

 

Bir meşcerede yetişme ortamı koşullarını değiştiren her müdahalenin (burada planlı teknik 

müdahaleler kastediliyor) genotiplerin büyüme ve gelişimleri üzerinde farklı etkiler oluşturması da 

beklenir. Böyle durumlarda genotip-yetişme ortamı etkileşimi, genotip*silvikültür etkileşimi 

hüviyetine bürünür, hatta özel olarak bu değişime yol açan müdahalenin oluşturduğu etkileşimler 

olarak da kabul edilebilir: Genotip*gübre dozları etkileşimi, genotip*sulama rejimi etkileşimi gibi. 

 

Bir plantasyonda büyüme koşullarına etki eden en önemli silvikültürel uygulamalardan biri de dikim 

aralıkları ya da dikilen fidanlara verilen aralık-mesafedir. Aralık-mesafe, plantasyondan sağlanacak 

ürünün kantite ve kalitesini doğrudan etkiler. Ağaç türü, yetişme ortamı, ağaçlandırma amacı, 

ağaçlandırma maliyeti, işletme koşulları, ıslah edilmiş materyal gibi birçok faktör, bir ağaç türü için 

dikim aralık mesafesinin belirlenmesinde dikkate alınır. Dikim aralığı ile her fidana belirli bir süre 

veya aralama öngörülmüyorsa idare süresi boyunca devam edecek bir büyüme alanı verilir. 

Başlangıçta dikim aralık mesafesinden etkilenmeyen fidanların büyüme ve gelişimi, zaman içinde 

artan sıkışıklığa paralel olarak şiddetlenen besin maddesi, su ve ışık rekabetinden etkilenmeye başlar.  

 

Hızlı büyüyen genotiplerin rekabette avantajlı olduğu düşünülür. Ancak rekabet bağlamında, 

plantasyonların doğal meşcerelerden önemli bir farkı vardır. Öncelikle sıklığın çok daha fazla olduğu, 

fidan yaşlarının farklı olabildiği ve fidanlara eşit büyüme alanı düşmediği doğal meşcerelerde rekabet 

çok daha erken başlar ve daha şiddetli devam eder. Plantasyonların bu açıdan farkı, aynı yaşlı 

fidanlara hemen hemen eşit ve daha geniş büyüme alanlarının verilmiş oluşudur. Bu nedenle, yavaş 

büyüyen genotiplerin hızlı büyüyenlerle görece farkları fenotipe tam olarak yansımayabilir. Az veya 

çok derecede kendileme ürünü bireyler dâhi bu sendromu, plantasyonlarda sağlanan rahat koşullar 

sonucu, daha az veya zamana daha yayılı olarak gösterebilirler.  

 

Ağaç ıslahı programlarındaki döl denemeleri de en nihayetinde birer plantasyondurlar. Bu 

denemelerde dikim aralık mesafesi, öncelikle uygulamayla benzerlik ana ilkesi çerçevesinde 

belirlenir. Islah denemeleri, aralık-mesafe dâhil, uygulama koşullarına mümkün olduğunca benzer 

silvikültürel koşullarda kurulup sürdürülmeli, başta kalıtım derecesi olmak üzere genetik parametreler 

ve genetik kazanç oranları bu koşullar çerçevesinde tahmin edilmelidir. Bu prensibin kabul 

edilmesinin sebebi hiç şüphesiz araştırma ve uygulama çalışmalarının sonuçlarında doğabilecek 

uyumsuzluklardır ki bunun nedenini de genotip ile silvikültürel koşullar etkileşiminin anlamlı ve 

büyük oluşu teşkil edecektir. 
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Genotipin etkileşimi denildiğinde şu önemli hususu vurgulamak yerinde olacaktır. Etkileşimin 

anlamlı olması ve varyansının oransal olarak büyük oluşu, 2 veya daha fazla farklı ortamda-zamanda, 

aile sıralamalarının göz ardı edilemez değişimi anlamına gelmektedir. O halde istatistik bakımdan 

anlamlı oluş tek başına bir şey ifade etmemekte, etkileşimin dikkate alınması için gerek şart olup, 

yeter şart olamamaktadır. İstatistik anlamlılığa ek olarak, aslen, genotipin etkileşim varyansının, 

genel varyasyon içindeki büyüklüğü veya payına göre, aile sıralamaları değişiminin ihmal 

edilebilirliği veya edilemezliği ortaya çıkmaktadır. 

 

Ağaç ıslahçılarının, üzerinde çalıştıkları türün arazi denemelerini, mümkün olan en dar dikim aralık 

mesafesi ile kurmak istemelerinden daha doğal ne olabilir? Anlamsız veya oransal olarak etkisiz bir 

genotip*dikim aralık mesafesi etkileşimi bu açıdan memnuniyet verici kabul edilecektir. Çünkü bu 

sayede deneme alanı, blok ve parsel büyüklükleri azalacak, alan heterojenitesi daha etkin kontrol 

edilecektir. 

 

“Genotipin etkileşim varyansı” olarak adlandırdığımız varyans bileşeninin anlamlı olması ve önemli 

bir oransal ağırlık taşıması durumu ıslahçılar için bir komplikasyondur. Böyle bir olguda tercih edilen 

ilk yaklaşım stabil ailelerin tercihi olacaktır. İster yetişme bölge ve yöreleri arasında, ister idare 

süresinin farklı yılları arasında ya da isterse farklı dikim aralık mesafelerinde olsun büyüme ve 

gelişme bakımından stabil kalan ailelerin üretim populasyonunda öncelikli kullanımına 

yöneleceklerdir. Etkileşimlerden münezzeh (interactions free) ailelerin seçimi ve üretim 

populasyonunda mümkün olduğunca fazla sayıda kullanılması, günümüzde ağaç ıslahının en önemli 

hedeflerinden birisi kabul edilmelidir ve bu hedef bir “ideotip ıslahı”na oranla daha 

gerçekleştirilebilirdir. 

 

Kızılçamda dikim aralık mesafesi azaldıkça tek ağaçta göğüs çapı, göğüs yüzeyi ve gövde hacmi de 

azalmaktadır. Boy, diğer türlerde olduğu gibi, kızılçamda da dikim aralık mesafesinden en az 

etkilenen büyüme karakteridir. Tek ağaçtaki duruma karşılık, dar aralık mesafeli dikimlerde 

hektardaki göğü yüzeyi ve hacim daha fazla olmaktadır (Boydak, 1982; Usta, 1991). Dikim aralık 

mesafesi azaldıkça kızılçamda tepe genişliği, canlı tepe boyu ve dal kalınlığı azalma eğilimindedir 

(Boydak, 1982). Gövde şekil katsayısı dikim aralığı arttıkça azalmakta olup, belirli bir dikim aralık 

mesafesinin üstünde (~ 6 m²) büyüme alanından etkilenmemeye başlamaktadır (Usta, 1991). 

Kızılçamda, büyüme ve hasılat ögeleri üzerine dikim aralık mesafesinin etkisini ele alan uzun süreli 

bir araştırma projesi, Nelder deseni esas alınarak kurulmuş ve ilk sonuçları alınmış bulunmaktadır (N. 

Erkan ve A.C. Aydın, 2016). 

 

Kızılçamda gövde düzgünlüğü dikim aralık mesafesi ilişkileri tartışmalıdır. Pamay (1966), diğer çam 

türlerinde olduğu gibi kızılçamda da dikim aralık mesafesi azaldıkça gövde düzgünlüğünün arttığını 

belirtmiştir. Kantarcı (1985) ise tersine, kızılçamın dikim aralık mesafesi arttıkça daha hızlı 

büyüdüğünü ve düzgün gövde yaptığını gözlemlemiştir. Kızılçam ışık rekabetine çok hassas olup, 

bilhassa dar fidan büyüme alanlarında, boy büyümesi yönelimini ışığa doğru değiştirebilmekte bu da 

gövde eğriliklerine neden olabilmektedir. 

 

Kızılçamda önemli kantitatif ve kalitatif karakterlerle dikim aralık mesafesinin fenotipik ilişkileri 

böyle olmakla birlikte, genotip düzeyinde dikim aralık mesafesinden etkilenmeler ve etkileşimler 

henüz ortaya konmamış bulunmaktadır. Dünyada, ıslah çalışmaları ilerlemiş diğer çam türlerinde ise 

genotip ile dikim aralık mesafesi etkileşimi üzerine araştırma çalışmaları tamamlanmış veya devam 

etmektedir. Ulaşılabilen bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 

 

İngiliz istatikçi John NELDER, arazi üzerindeki klasik faktöriyel deneme desenlerinin oluşturduğu, 

alan büyüklüğü ve deney bitkilerinin fazlalığından doğan sıkıntıları gidermek amacıyla NELDER 
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desenini ortaya koymuştur (Nelder, 1962). Bu desen, esasen, bir merkezden belirli uzaklıktaki 

çemberler ve aynı merkezden eşit açıyla çıkan ışınların bu çemberleri kestiği noktalarla oluşan bitki 

büyüme alanlarının etkisini denetleyebilen bir desendir. Aynı çember üzerindeki kesişim noktalarına 

dikilecek bitkilerin büyüme alanı, ışınların çıkış açısı ve çemberin merkeze uzaklığına göre belirlenen 

sabit bir büyüklüktedir. İçten dışa doğru çemberlerin çapları artmakta, merkezden eşit açıyla çıkan 

ışınların çemberi kesim noktaları arasındaki mesafe uzamakta, böylece büyüme alanı da artmaktadır 

(Şekil 1). 

 

                                    
                                   Şekil 1. Nelder Deseni 

 

Dışa doğru her çemberde artan büyüme alanının, bir ağaç türünün büyümesine ve hasılatına etkisi 

incelenebilir. Büyüme karakteristikleri üzerine, aynı çemberde bir türe ait farklı genotiplerin, farklı 

çemberler üzerinde de büyüme alanının faktöriyel etkisi de denetlenebilir. Bu anlamda, Rastlantı 

Blokları Deneme Desenine uygun varyans analizi modelleri, Nelder verilerinin analizi için de 

uygundur (Stankova, 2020).  

 

Beets ve Kimberley (1993), radiata çamına ait 6 adet klonu (çelikten üretim), 4 farklı plantasyon 

sıklığını içeren denemede büyütmüşler ve 17. yaşa ait toplam boy, çap ve taçsız gövde boyu 

karakterleri üzerinde genotip ile sıklık etkileşimini incelemişlerdir. Bir önceki açık tozlaşma döl 

denemesinde olduğu gibi, bu klonal denemede de toplam boy hariç diğer iki karakter üzerinde genotip 

ile sıklık [ln (N ha-1)] etkileşimi anlamlı bulunmuştur. Göğüs çapına ait varyans bileşenleri ile kalıtım 

derecesinin sıklığa göre değişimini gösteren tablo Çizelge 1’ de alıntılanmıştır. 

 

 

Çizelge 1. Pinus radiata klonal denemesinde, sıklık derecesinin, göğüs çapı varyans bileşenlerinin 

oranları (%) ile kalıtım derecesine etkisi (Beets ve Kimberley, 1993)                                              

Stocking (trees 

ha-1) 
CV VP VE VG VG/VP 

60 13.6 58.5 12.3 46.2 0.79 

180 16.9 58.0 19.4 38.6 0.66 

550 24.4 68.5 30.3 38.2 0.56 

2200 28.8 54.4 42.00 12.4 0.23 

 

Çizelge 1’ den, Pinus radiata klonal denemesinde, 17. yaş göğüs çapı karakteri bağlamında, sıklık 

arttıkça, oransal olarak genetik varyansın (VG) azaldığı, çevresel varyansın (VE) ise arttığı 

görülmekte, bunlara paralel olarak ta, geniş anlamlı kalıtım derecesinin (VG / VE) düştüğü 

anlaşılmaktadır. 
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Fries (1984), Sarıçamda dikim aralık mesafesi-genotip ilişkilerini 20.yaş için değerlendirmiştir. 

Yazar, iyi fenotipe ait tam kardeş (aşılı) fidanların, kötü fenotipe ait olanlara nazaran, her dikim aralık 

mesafesinde (1,7x1,7 m, 2,5x2,5 m, 4x4 m) daha ince dal ve daha düzgün gövde yaptıklarının 

belirlenmiş olduğunu aktarmaktadır. Hektardaki odun verimi bakımından, iyi fenotipe ait rametlerin 

üstünlüğü, dar (2,87 m²) ve geniş (16 m²) fidan büyüme alanlarında belirgin olup, orta düzeydeki 

(6,25 m²) büyüme alanında verim aynı olmuştur.   

 

Land ve ark (1991), 3 farklı dikim aralık mesafesinde (1,5 x 1,5 m, 2.5 x 2.5m, 3.5 x 3.5 m) farklı 

büyüme ve tepe yapısı özellikleri önceden döl denemeleriyle belirlenmiş 8 Pinus taeda ailesini 

karşılaştırmışlardır. Döl denemeleri sonuçlarına göre oluşturulan (hızlı büyüyen-dar tepeli, hızlı 

büyüyen-geniş tepeli, yavaş büyüyen-dar tepeli ve yavaş büyüyen-geniş tepeli) 4 aile grubunu 2’şer 

aile temsil etmiştir. 2-5 yaş arası her yıl yapılan değerlendirmelerde, büyüme, mantara (fusiform rust) 

direnç ve dal kalınlığı karakterlerinin hiçbirinde genotip-dikim aralık mesafesi etkileşimi anlamlı 

bulunmamıştır. Etkileşimin anlamlılığı yalnızca 5.yaş gövde düzgünlüğü karakterinde tespit 

edilmiştir. Aynı denemenin 5, 9, 13 ve 17.yaşlarda yapılan değerlendirmelerinin tamamında da 

yaşama oranı, ağaç boyu ve tepe karakteristikleri bakımından aile ile dikim aralık mesafesi etkileşimi 

anlamsız bulunmuştur (Land ve ark., 2003). Göğüs çapı bakımından yalnızca 17.yaşta etkileşim 

varyansı anlamlı bulunmuş, ancak bu varyansın büyüklüğünün pratik açıdan ihmal edilebilir düzeyde 

olduğu da ortaya konmuştur. Aynı hususun, 5.yaş gövde hacmi için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

Yazarlar, bu sonuçların, Pinus taeda’ da döl denemelerinin daha dar dikim aralıklarıyla 

kurulabileceğini gösterdiğini ifade etmişlerdir.  

 

Persson (1994), Sarıçamın 5 farklı yarım kardeş ailesi ile kurulan bir başka denemenin (1,2x1,2 m, 

2x2 m, 3x3 m) 15.yaşında yapılan değerledirme ile iyi ailelerin her dikim aralık mesafesinde daha 

ince dal ve daha az sayıda düşen budak oluşturduğunun belirlendiğini ifade etmektedir. Bu denemede 

de hektardaki odun verimi, her dikim aralık mesafesinde iyi ailelerin lehine olmuştur. 

 

McCrady ve Jokela (1996), 5 adet yarım kardeş Pinus taeda ailesini, 3 ve 4.yaşlara ait boy, çap, gövde 

hacmi ile bazı tepe, ibre ve dallanma karakterleri bakımından, 2 dikim aralığı mesafesinde (0.98 x 

0.98 m ile 1.83 x 1.83 m) karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar, başta büyüme ve artım karakterlerinde 

olmak üzere, genel olarak genotip ile dikim aralık mesafesi etkileşiminin anlamsız olduğunu tespit 

etmişlerdir. Sadece, ortalama tomurcuk patlatma zamanı, canlı tepe boyu ve oranı ile yıllık ibre yüzey 

alanı artışı karakterlerinde etkileşimin anlamlı bulunduğunu belirlemişlerdir.  

 

Waghorn ve ark. (2007), Pinus radiata’da, 5 adet genotipi, Nelder deseninde 10 farklı dikim aralık 

mesafesinde karşılaştırmışlardır. Toplam 2 tekerrür (her bir yarım çember) ve 45 ışından oluşan 

desende her genotip, 5 ışın bir yarım, 4 ışın ise diğer yarım çember olacak şekilde 9 ışınla temsil 

edilmiştir. 17.yaşa ait boy, göğüs çapı, gövde düzgünlüğü ve tepe boyu karakterlerinin hiçbirisinde 

genotip ile aralık mesafe etkileşimi anlamlı bulunmamıştır.  

 

Roth (2010), Pinus taeda’da 7, Pinus eliotti’de ise 6 tam kardeş ailenin büyümelerini, 2 farklı 

plantasyon sıklığında (1334 ağaç ha-1, 2990 ağaç ha-1) karşılaştırmıştır. Araştırmacı, her iki türde de, 

2, 4 ve 5.yaşa ait göğüs yüzeyi, hektardaki hacim ve hektardaki kuru madde miktarı karakterleri 

bakımından, aile-sıklık etkileşiminin anlamsız olduğunu belirlemiştir. 

 

Lin ve ark. (2013), 55 adet yarım kardeş Pinus radiata ailesi ile 3 farklı dikim aralık mesafesinde 

(1x1 m, 1x2 m, 2x3 m) kurdukları döl denemesinde, ağaç boyu ve göğüs yüksekliği çapı 

karakteristiklerine ait kalıtım derecelerinin ve yaş-yaş korelasyonlarının değişimini incelemişlerdir. 

Farklı dikim aralıklarında boya ilişkin kalıtım derecesinin etkilemediğini ancak göğüs çapı kalıtım 

derecesinin önemli oranda değiştiğini belirlemişlerdir. Dar dikim aralıkları bu karakterlere ait kalıtım 

derecelerini önemli oranda düşürmüş, yaş-yaş korelasyonlarının zamana bağlı beklenen seyrini 
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bozmuştur. Çapta ortaya çıkan anlamlı genotip ile dikim aralık mesafesi etkileşiminin, çok iyi 

büyüyen az sayıda ailenin farklı fidan büyüme alanlarında değişen performanslarından 

kaynaklandığını ortaya koyan yazarlar, radiata çamı plantasyonlarının verimliliğini artırmada dikim 

aralık mesafesine uygun ailelerin seçiminin önemli bir olanak yarattığını ifade etmişlerdir. Bu ifade, 

farklı aileleri aynı plantasyonda, odun üretimi bakımından en verimli oldukları farklı dikim aralıkları 

ile kullanabilecek entansitede çalışabilen özel girişimciler için bir öneri mahiyetindedir. 

 

Bu araştırma projesinde, büyüme bakımından ıslah değerleri farklı olan 8 adet kızılçam yarım kardeş 

ailesi, Nelder deneme deseninde karşılaştırılacaktır. Aile ile dikim aralık mesafesi etkileşiminin 

anlamlılığı denetlenecek, her dikim aralık mesafesinde varyans bileşenlerinin oransal değişimi de 

ortaya konacaktır. 

 

Araştırmada, kızılçamın 168 aileden oluşan Akdeniz Alçak Yükselti Kuşağı Islah Zonu Populasyonuna 

ait 8 adet yarım kardeş aile kullanılacaktır. Bu aileler, 168 ailenin 20. yaş göğüs çapı ıslah değerlerine 

göre sıralamalarının 4 kartile ayrılmasıyla (0-40, 41-80, 81-120, 121-168) rastgele seçilmiştir. Ailelere 

ait bazı bilgiler Çizelge 2’ de sunulmuştur. 

 

Çizelge 2. Araştırmada kullanılacak yarım kardeş kızılçam aileleri 

Aile No 

20. yaş göğüs 

çapı ıslah 

değeri 

sıralaması 

Tohum Bahçesi 

Orijini 
Ulusal 

Kayıt No 

Bulunduğu Orman 

Bölge / İşletme 

Müdürlüğü 

8460 

8431 

2 

6 

Silifke-Yeşilovacık 

Antakya-Arsuz 

4 

3 

K. Maraş / Antakya 

Adana / Kadirli 

8769 

8467 

53 

56 

Antalya-Olimpos MP 

Silifke-Yeşilovacık 

16 

4 

Antalya / Konyaaltı 

K. Maraş / Antakya 

8469 

8555 

102 

97 

Silifke-Yeşilovacık 

Anamur-Gökçesu 

4 

7 

K. Maraş / Antakya 

Adana / Kadirli 

8424 

8776 

144 

150 

Antakya-Arsuz 

Antalya-Olimpos MP 

3 

16 

Adana / Kadirli 

Antalya / Konyaaltı 

  

Deneme alanı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, 400 m’ den düşük ve endüstriyel 

plantasyona uygun bir alanda kurulacaktır. Fidanlar 1+0 tüplü olarak Antalya-Zeytinköy Orman 

Fidanlığında üretilecektir.  

 

2022 yılında (Mart-Haziran ayları arası), Çizelge 2’ de belirtilen bahçelerden toplanacak kızılçam 

kozalakları açıldıktan ve tohum elde edildikten sonra, ekim tarihine (2023 Mart) kadar, Antalya Orman 

Fidanlık Müdürlüğü soğuk hava deposunda muhafaza edilecektir. 

 

2023 yılı yaz sonu-sonbahar başında, daha önceden belirlenmiş deneme alanı makinalı olarak tam alanda 

derin işlenecek ve aralık-ocak aylarında 1 yaşına gelmiş tüplü fidanlarla dikimler gerçekleştirilecektir. 

 

Denemedeki Nelder deseni 5’ er derecelik açılarla oluşturulacak 72 adet ışından müteşekkil olacaktır. 

Işınları merkezden belirli ve eşit uzaklıklarla kesen her çember 72 adet standart bir büyüme alanını 

içerecektir. Başka bir ifade ile aynı çemberle ışınların kesiştiği 72 adet noktanın her biri, aynı büyüklükte 

fidan büyüme alanının merkezidir. O halde Nelder deseninin merkezinden uzaklaştıkça çapı artan her 

çemberle birlikte dikim aralık mesafesi artacaktır. Nelder denemesinde her fidanın dikim şekli yaklaşık 

olarak bir karedir ve kızılçam plantasyonları için düşünülebilecek, 2,94 ile 13,27 m² arasında değişen, 



12 

 

10 farklı fidan büyüme alanı yani dikim aralık mesafesi kullanılacaktır. Ek olarak en iç ve dışa (1’ er 

çember) izolasyon zonu dikilecektir (Çizelge 3, Şekil 2). 

 

10 adet çemberden her birisi, döl denemeleri mantığı içerisinde birer set olarak kabul edilecektir. Her 

set (çember), her biri 8 dikim noktası içeren 9 tekerrüre bölünecektir. Böylece 1 tekerrür 8 adet tek ağaç 

parselinden oluşacak ve aileler her tekerrürde parsellere rastgele dağıtılacaktır. Bu durumda her sette 

72’ şer fidan olup, 10 setlik tüm deneme, 720 fidandan oluşacaktır (1 tekerrür: 8 fidan, 1 set: 9 tekerrür- 

72 fidan, 10 set: 720 fidan) (Şekil 2). 

 

Çizelge 3. Deneme desenindeki çember bilgileri 

 

Çember No Merkezden Uzaklık (m) 
Aynı Çemberde Fidanlar 

Arası Mesafe (m) 

Fidan Büyüme 

Alanı 

(m²) 

İzolasyon 18,25 1,60 - 

1 20,00 1,75 2,94 

2 21,72 1,90 3,48 

3 23,66 2,07 4,11 

4 25,72 2,25 4,86 

5 27,89 2,44 5,75 

6 30,40 2,66 6,79 

7 33,03 2,89 8,03 

8 35,89 3,14 9,49 

9 39,09 3,42 11,22 

10 42,41 3,71 13,27 

İzolasyon 46,12 4,03 - 
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                                        Şekil 2. Deneme Deseni 

Varsayımlar (Sıfır hipotezine göre):  

 

I-1.H0 = Kızılçamın ağaç boyu karakteri üzerinde, genotip (aile) ile dikim aralık mesafesi etkileşiminden 

kaynaklanan varyansın etkisi anlamsızdır. 

I-2.H0 = Kızılçamın gövde çapı karakteri üzerinde, genotip (aile) ile dikim aralık mesafesi 

etkileşiminden kaynaklanan varyansın etkisi anlamsızdır. 

I-3.H0 = Kızılçamın gövde hacmi karakteri üzerinde, genotip (aile) ile dikim aralık mesafesi 

etkileşiminden kaynaklanan varyansın etkisi anlamsızdır. 

1-4.H0 = Kızılçamın gövde formu karakteri üzerinde, genotip (aile) ile dikim aralık mesafesi 

etkileşiminden kaynaklanan varyansın etkisi anlamsızdır. 

II-1.H0 = Kızılçamda ağaç boyu karakterine ait varyans bileşenlerinin (aile varyansı ve aile fenotipik 

varyansı) oransal büyüklüğü farklı dikim aralık mesafelerinde değişmemektedir.  

II-2.H0 = Kızılçamda gövde çapı karakterine ait varyans bileşenlerinin (aile varyansı ve aile fenotipik 

varyansı) oransal büyüklüğü farklı dikim aralık mesafelerinde değişmemektedir.  

II-3.H0 = Kızılçamda gövde hacmi karakterine ait varyans bileşenlerinin (aile varyansı ve aile fenotipik 

varyansı) oransal büyüklüğü farklı dikim aralık mesafelerinde değişmemektedir.  

II-4.H0 = Kızılçamda gövde formu karakterine ait varyans bileşenlerinin (aile varyansı ve aile fenotipik 

varyansı) oransal büyüklüğü farklı dikim aralık mesafelerinde değişmemektedir.  

 

İşlemler: 8 yarım kardeş kızılçam ailesi ile 10 farklı dikim aralık mesafesi 

 

Ölçümler: Deneme alanının kuruluşundan itibaren aşağıdaki ölçümler gerçekleştirilecektir. 
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Ağaç Boyu (cm): Proje süresince her yıl ölçülecek. 

Gövde Çapı (mm): 0,30 m’ den proje süresince her yıl, 1,30 m’ den 5-16.yaşlar arasında her yıl 

ölçülecek. 

Gövde Hacmi (dm³): 8-16. yaşlar arasında her yıl hesaplanacak. 

Gövde Formu: 12 ve 16. yaşlar için belirlenecek. Macdonald ve Barrette (2001) tarafından geliştirilen 

skalaya göre (1-7 arası) puanlanacaktır. 

 

İstatistiki Analizler ve Değerlendirme Yöntemi:  

 

Her karakter için, genotip (aile) ile dikim aralık mesafesi etkileşiminin denetiminde aşağıdaki doğrusal 

model kullanılacaktır: 

 

                                        Ylikm = µ + sl + t (s)li + fk + fskl + elikm 

 

Eşitlikte; 

Yikm = l. setin i. tekerrüründeki k. ailesinin m. fidanına ait gözlem değeri, 

µ = Ortalama, 

sl = l.setin (aralık mesafenin) etkisi 

t (s) li = l.setteki i. tekerrürün etkisi, 

fk = k. ailenin etkisi, 

fskl =  aile set (aralık mesafe) etkileşimi, 

eikm = l.setin i.tekerrüründeki k.ailesinin m.bireyinden kaynaklanan hatayı göstermektedir. 

 

 

Her bir sette varyans bileşenleri analizi için de aşağıdaki doğrusal model kullanılacaktır: 

                                    

                                              Yikm = µ + ti + fk + eikm 

 

Eşitlikte; 

Yikm = i. tekerrürdeki k. ailesinin m. fidanına ait gözlem değeri, 

µ = Ortalama, 

ti = i. tekerrürün etkisi, 

fk = k. ailenin etkisi, 

eikm = hatayı göstermektedir. 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

 

1.1-2. PROJENİN ADI: 

 

“Karaçamın Batı Akdeniz Ardı Koşullarındaki Büyümesine Ait Genotipik ve Fenotipik 

Parametrelerin Tahmini” 

 

Projenin Numarası: 19.1614/2022-2053 

Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): - 

Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): - 

Proje Yürütücüsü: Fatma Gökçe CANKARA 
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Araştırmacı: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Ahmet Alper ÖZBEY, Mehmet ACET, Abdullah KAPLAN, 

Hatice DEMİRBAŞ 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 256 000 ₺ 

Önerilen Proje Süresi (Ay): 360 (30 yıl) 

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

Projenin Başlama Tarihi: Mart, 2022 

Projenin Bitiş Tarihi: Ocak, 2053 

 

 

2. PROJENİN ÖZETİ 

 

Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe), Türkiye orman varlığı 

bakımından iğne yapraklı türler içerisinde ikinci sırada yer almaktadır. Karaçam ’Milli Ağaç Islah 

Programı’ içinde oldukça büyük öneme sahiptir. Ülkemizde karaçamın büyümesi ile ilgili önemli 

genotipik ve fenotipik parametreler henüz yeterli oranda ortaya konmamış bulunmaktadır. Bu proje ile 

önemli bir karaçam doğal yayılış bölgesi olan Batı Akdeniz Ardında kurulacak denemelerle bu açığı 

belirli ölçüde kapatabilmek hedeflenmektedir. 

Araştırma, açık tozlaşma ürünü tohumlardan elde edilen fidanlar ile kurulmuş bir döl deneme serisi 

niteliğinde olacaktır. Araştırmaya konu olacak aileler, Batı Akdeniz Bölgesinde bulunan Karaçam 

klonal tohum bahçeleri içerisinden örneklenecek olup arazi denemeleri 2+0 tüplü karaçam fidanları ile 

kurulacaktır. Arazi denemelerinin, Batı Akdeniz Bölgesinde, karaçam doğal yayılış alanı içerisinde 

değişik biyoiklim katmanlarında yer alan 3 farklı yetişme ortamında kurulması düşünülmektedir. Proje 

kapsamında kurulması düşünülen üç deneme alanından bir adedinin karaçamın optimumunda (Az 

yağışlı, serin, dağlık Akdeniz biyoiklim katmanı), diğer iki adedinden bir tanesinin yağışlı, diğerinin ise 

yarı-kurak iklim katmanında kurulması hedeflenmektedir. 

Proje sonucunda, Anadolu Karaçamı türünde, ağaç boyu ve göğüs çapının büyümesine olan genotip 

(yarım kardeş aile) etkisi ile bazı genetik parametrelerin tahmini yapılması planlanmaktadır. Buna ek 

olarak, karaçam genotiplerinin uyum yeteneklerinin de ortaya konulması amaçlanmaktadır. Genel 

olarak, gelecekte Karaçamda başlanacak entansif ıslah çalışmalarına katkı sağlayacak bazı ön temel 

bilgiler ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar kelimeler 

Karaçam, Fenotipik Varyasyon, Genotipik Varyasyon, Kalıtım Derecesi, Adaptasyon, Stabilite 

 

2. AMAÇ VE HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaçlar 

Karaçam’da ağaç boyu ve göğüs çapının büyümesine ait genotipik ve fenotipik parametreleri tahmin 

etmek  

2.2. Uzun Dönemli Amaç 

Türkiye’de gelecekte başlanacak entansif karaçam ıslah çalışmalarına katkı sağlamak. Karaçamın, tüm 

Dünya ve Türkiye’de beklendiği gibi, Batı Akdeniz Ardı koşullarındaki olası iklim değişikliğinin 

yaratabileceği değişimlere karşı uyum yeteneği hakkında bilgi edinmek. 
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3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

 

Dünyada meydana gelen değişimler (iklim, nüfus vb.) ve buna bağlı olarak orman ürün ve 

hizmetlerine artan talep, orman varlığının ve verimli orman alanının arttırılmasını önemli ve gerekli 

kılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı’na göre, Türkiye’de verimli orman alanının 14 

milyon hektara çıkarılması hedeflenmektedir (OGM, 2018). 

Son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de odun hammaddesi talebi artmaktadır. Odun 

arzını artırmak, toprakları ve su kaynaklarını korumak, doğal ormanlar üzerinde baskıları azaltmak 

ve istihdam yaratmak amacıyla çevresel, ekonomik ve sosyal amaçlı ağaçlandırma ve iyileştirme 

çalışmalarının artarak sürdürülmesi önemli görülmektedir. Aynı zamanda ağaç ıslahı araştırma 

çalışmalarının yoğun olarak yürütülmesi, ıslah tesislerinin ve eleman kapasitelerinin, yayım ve eğitim 

çalışmalarının güçlendirilmesi ile sonuçların uygulamacılara aktarılmasına önem verilmesi 

gerekmedir (Anonim, 2004). 

Milli Ağaç Islahı ve tohum üretim Programı (1994-2003), ülkemiz ağaçlandırmalarında en fazla 

olarak kullanılan doğal türler (Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Toros Sediri ve Doğu Kayını) yoğun 

ıslah çalışmalarına tabi tutulacak öncelikli türler olarak belirlenmiştir. Türkiye’de ıslah çalışmalarında 

öncelikli tür olarak Kızılçam türü seçilmiş olup, bu tür üzerinde yoğun ıslah çalışmaları 1994 yılından 

beri devam etmektedir. Kızılçam türünden sonra ülkemizde en geniş doğal yayılış alanına sahip olan 

ibreli orman ağacı türü karaçamdır. Karaçam, Milli Ağaç Islahı ve Tohum Üretimi Programı’nda 

birinci derecede önemli türlerden olup, söz türler arasında ise ikinci sırada yer almaktadır (Koski ve 

Antola, 1993; Öztürk ve Şıklar, 2000).  

 

Karaçamın ıslah programında öncelikle yer alma sebeplerinin bazıları aşağıda verilmiştir:  

• Geniş doğal yayılış alanına sahip olması ve bunun sonucu olarak ekonomik ve adaptif 

karakterlerinde görülen geniş varyasyon, 

• Odununun oldukça değerli olması,  

• Türkiye ağaçlandırmalarında fidanı en çok üretilen ve ağaçlandırmalarda en yaygın olarak 

kullanılan türlerden birisi olması, 

• Kızılçam gibi hızlı gelişen bir tür olmamakla birlikte, hızlı gelişen tür kriterlerine en çok 

yaklaşan (kendisine uygun iyi yetişme ortamlarında 25-30 yılda hektarda ortalama 8-12 m3’e 

yakın ortalama artım) doğal ibreli türümüz olması (Eraslan, 1983; Mısır, 2003). 

 

Ülkemiz ormanlık alanı 22.9 ha olup, bu ormanlık alanların %18.34'i (4.199 623 ha) saf ve karışık 

karaçam ormanlarından oluşmaktadır (OGM, 2020). Türkiye’de orman alanlarının ağaç türlerine göre 

dağılımı incelendiği zaman iğne yapraklı türler içerisinde, kızılçam türünden sonra en fazla alana 

sahip olan doğal ibreli tür karaçam türüdür. Buna ek olarak ülkemiz orman fidanlıklarında 2020 

yılında yaklaşık 39 milyon karaçam fidanı üretilmiş olup, orman ağacı türleri içerisinde en çok fidanı 

üretilen ikinci tür olmuştur. Ancak, 2009-2019 yılları arasında bu açıdan hep birinci tür olduğu 

bilinmektedir (OGM, 2020). 

 

Anadolu karaçamı doğal olarak Türkiye, Trakya, Kırım, Balkanlar ile Güney Karpatlar ’da yayılış 

yapmaktadır (Yaltırık, 1988; Sarıbaş, 2011). Karaçam, Avrupa’da İspanya ve Fas’ta 5o batı 

meridyeninden başlayarak Türkiye’nin doğusunda 40o doğu meridyenine kadar yayılış gösterir. Fas 

ve Kıbrıs’ta 35o kuzey paralelinden başlayarak Avusturya ve Kırım’da 48o kuzey paraleline kadar 

çıkar. Avrupa’da Güney ve Doğu İspanya’dan başlayarak parçalar halinde Pireneler, Güney Fransa, 

Korsika, Güney ve Kuzeydoğu İtalya, Avusturya, Balkanlar, Kırım, Kıbrıs ve nihayet Anadolu’ya 

kadar uzanır. Kuzeybatı Afrika’da ise iki küçük alan halinde Cezayir ve Fas’ta yer alır (Rohrig, 1957; 

Mirov, 1967; Arbez ve Miller, 1971; Atalay ve Efe, 2010). Karaçamın dünyadaki doğal yayılış alanı 

Şekil 1’de verilmiştir 
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Şekil 1.  Karaçam’ın dünyadaki doğal yayılış alanı (EUFORGEN, 2021) 

 

 

Türkiye’de yayılış alanları Trakya, Kuzey, Batı ve Güney Anadolu’dur (Ata, 1995; Demirci, 2006). 

Anadolu karaçamı ormanlarının saf ve karışık olarak Anadolu’nun kuzeydoğusunda Tokat ile 

Kahramanmaraş arasında çekilen bir hattın batı kesiminde geniş alanlara yayıldığı belirtilmiştir 

(Atalay ve Efe, 2010). Batı Karadeniz kıyı kuşağında bazı yerlerde sahilden başlayarak 400-1400 m 

arasında geniş alanlarda saf ve 1400- 1700 m arasında diğer türlerle karışık olarak bulunduğu 

kaydedilmiştir (Atalay ve Efe, 2010). Ülkemizdeki yayılışını Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi 

bölgeleri ile Doğu Karadeniz Bölümü dışında Anadolu’nun tamamında yapar. Kuzey Anadolu 

dağlarının içe dönük yamaçlarında, Batı Anadolu’da ve özellikle Güney Anadolu’da, Toroslar ’da 

çok güzel ormanlar oluşturmaktadır (Sarıbaş, 2011). Toroslarda genellikle 1200-2100 m arasında 

yayılış gösterdiği ve ardıçla birlikte orman sınırının üstüne kadar yükselmektedir (Saatçioğlu, 1976). 

Karaçamın Türkiye’deki doğal yayılışı Şekil 2’de görülebilir. 
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Şekil 2.  Karaçam’ın Türkiye’deki doğal yayılış alanı (Atalay ve Efe, 2012) 

 

 

Karaçam, iklim açısından denizel iklimle karasal iklim arasındaki geçiş kuşağı arasındaki dağ 

ortamında yer almakta olup, yağışın 400 mm’nin altına düştüğü yerlerden kaçınan ve yarı nemli 

ortamlarda optimum gelişmesini sağlayan bir ağaçtır. Tür, doğal yayılış alanında yıllık ortalama 

yağışın 400-1200 mm ve yıllık ortalama sıcaklığın 6-12 co arasında değiştiği Karadeniz, Marmara 

geçiş, Akdeniz ve karasal İç Anadolu iklim koşullarında yetişir. 40c o’nin üzerine kadar çıkan ve -35 
oC’ye kadar düşen sıcaklığa karşı dayanıklılık gösteren bir ağaç türü olma özelliği taşır (Atalay ve 

Efe, 2010). 

Türkiye’deki ağaç ıslahı çalışmalarında karaçam başlangıçtan itibaren öncelikli olarak ele alınan bir 

tür olmuştur (Koski ve Antola, 1993). Seçilen ilk tohum meşcereleri ile kurulan ilk tohum bahçeleri 

içerisinde karaçam ağırlıklı olarak yer almıştır (OATİAEM,2021; OGM, 2020). Türkiye’deki ilk 

geniş kapsamlı orijin denemesi karaçam türünde planlanmış ve hayata geçirilmiştir (Şimşek vd., 

1995).  

Karaçamın bugüne kadar seçilen ve tesis edilen ıslah tesisleri Çizelge 1’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 1.  Türkiye’deki Karaçam ıslah tesisleri (OATİAEM,2021; OGM, 2020) 

  
Islah Tesislerinin Adedi Toplam Alanı (ha) 

Tohum Meşceresi 71  9090,8 

Tohum Bahçesi 55 480,1 

Gen Koruma Ormanları  42 6589,2 

 

Türkiye genelinde Karaçam orijin denemeleri 1984 yılında çok farklı yöre ve ekolojik koşullarda (36 

farklı orijinle, 24 deneme alanında) kurulmuştur (Şimşek vd., 1995). Ancak, söz konusu denemeler, 

populasyonlar arası geniş bir varyasyona sahip olması beklenen karaçamda, bu varyasyonun etkisini 

ortaya koyamamıştır. Denemelerin bazı ara sonuç raporlarında, birkaç deneme alanı ve bir-iki 

karakter hariç olmak üzere karaçam orijinleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (Gökdemir 

vd., 2012). Proje deneme alanlarında 25 ağaçlık parsellere dayanan 3 tekrarlı Rastlantı Blokları 

Deneme Deseni uygulanmıştır. Bu desen sonucunda ortaya çıkan büyük bloklarda iç yeknesaklık 
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bozulmuş, deneme hata terimi olan orijin*blok etkileşimi varyasyonu aşırı büyümüş ve dolayısı ile 

uygulanan varyans analizlerinde orijin etkisi anlamsız çıkmıştır (Çalıkoğlu vd., 2019). 

 

Karaçamda bireysel seleksiyon çalışmaları ile önemli genetik parametrelerin tahminine yönelik 

araştırmalar bu türün Güney Avrupa’daki doğal yayılış alanlarında ve İngiltere gibi yabancı tür olarak 

değerlendirildiği ülkelerde yoğunlaşmıştır.   

 

Cornelius (1994), Arbez ve Millier’e atfen, Karaçamın açık tozlaşma ürünü döl denemelerinin 11.yıl 

sonuçlarına göre tahmin edilmiş genetik kazanç oranlarını vermiştir. Bu denemelerde aileler, 

plantasyonlardan seçilmiş plus ağaçların dölleridir ve kontrol olarak da plantasyonların yığın 

tohumları kullanılmıştır. Calibria adasındaki, bu adanın plantasyonlarını (2 adet) esas alan 

denemelerde, ağaç boyunda tahmini kazanç, farklı deneme alanlarında %2.9 ile % (-2.3) arasında 

değişmiştir. Göğüs çapı için bu değişim %2.6 ile % (– 3.3) arasındadır. Korsika adasındaki 

plantasyonları esas alan döl denemesinde ise boy için tahmini kazanç %8.9, çap içinse %8.8 olarak 

tahmin edilmiştir. 

 

Korsika adasındaki 5 doğal karaçam populasyonundan örneklenen, toplamda 97 adet açık tozlaşma 

ürünü aileyle kurulu, aile sayıları farklı 5 farklı döl denemesinin 11 yıllık analizi sonucunda, boy 

artımı ve göğüs çapı karakterlerinde bireysel kalıtım dereceleri belirlenmiştir. Deneme alanlarında 

bireysel kalıtım derecesi, 2-11 yaş arası gövde boyu için 0.23 ile 0,47; 11.yaş göğüs çapı içinse 0.23 

ile 0.46 arasında değişmiştir (Portefaix, 1989). 

 

Karaçamda klonal bir tohum bahçesinde yapılan çalışmada, ağaç boyu, tepe genişliği ve dal açısı 

karakterlerinin tekrar derecesi (Repeatability) yüksek bulunmuştur. Tepe genişliği ile dal açısı 

arasında negatif ama çok düşük bir korelasyon tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, karaçamda yapılacak bir 

klonal ıslah çalışması sonucunda, hızlı büyüyen, dar tepeli ve geniş dal açılı klonların elde 

edilebileceğini göstermektedir (Matziris, 1989). 

 

İngiltere’de, 367 yarım kardeş aile ile kurulmuş karaçam döl denemelerinde, 8.yaş ağaç boyu için aile 

kalıtım derecesi 0.60-0.61 bulunmuştur. Dallanma kalitesi için bu değer 0.41-0.47; gövde düzgünlüğü 

içinse 0,35 olarak belirlenmiştir.  Boy ile dallanma kalitesi arasındaki genetik korelasyon 0,05-0,25; 

boy ile gövde düzgünlüğü arasındaki genetik korelasyon ise – 0.16 ile 0.10 arasında değişmiştir. 

Dallanma kalitesi ile gövde düzgünlüğü arasındaki genetik korelasyon ise belirli ölçüde yüksek (0.67-

0.70) bulunmuştur. 367 aileden, ıslah değeri en iyi 40 adedinin seçilmesiyle, tahmini kazanç, boy için 

%9,1, gövde kalitesi için %2, dallanma kalitesi için ise % (-0,5) olarak tahmin edilmiştir (Lee ve 

Connolly 2004). 

 

Karaçamın Yunanistan’daki doğal populasyonlarından örneklenen 52 klonla tesis edilmiş tohum 

bahçesinden yararlanılarak kurulmuş açık tozlaşma döl denemesinin 9 yaş sonuçlarına göre, ağaç 

boyunda, doğal meşcerelerden plus ağaç seçimiyle %6, tohum bahçesinin aralanması ile %2 olmak 

üzere toplam %8 genetik kazanç sağlanacağı tahmin edilmiştir. Göğüs çapında toplam tahmini kazanç 

ise (%8 + %3) %11 olmuştur. Boy için bireysel kalıtım derecesi 4 yaşında 0.25, 7 yaşında 0.23 ve 9 

yaşında da 0.19 olarak hesaplanmıştır (Matziris, 2005). 

 

Karaçamın Türkiye’deki marjinal popülasyonlarından örneklenmiş 241 aile ile kurulmuş açık 

tozlaşma ürünü döl denemesinin 2 yıllık sonuçlarına göre, incelenen karakterlerin (tohum ağırlığı, 

kozalak ağırlığı, fidan başına kotiledon sayısı, fidelerin tomurcuk patlatma zamanı, boy, çap) toplam 

varyasyonları içerisinde, aileler arası genetik varyasyon oranı (%12-%89), gerek bölgeler (%0-%5.7), 

gerekse orijinler (%0-%9) arası varyasyon oranından çok daha fazla bulunmuştur (Kaya ve Temerit 

1994). 

 

Karaçamda, Türkiye’deki 7 populasyondan 281 yarım kardeş aile ile fidanlık koşullarında kurulmuş 

döl denemesinin 3.yaşında yapılan değerlendirmede, odun özgül ağırlığı bakımından toplam varyans 

içinde popülasyonlar arası varyans oranı 0 bulunmuştur. Buna karşılık populasyonlar içi aileler arası 

varyasyonun toplam varyans içindeki oranı %11.3 olarak tahmin edilmiştir. Odun özgül ağırlığının 
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aile ortalaması kalıtım derecesi 0.38 çıkmıştır. Fidan boyu ile odun özgül ağırlığı arasında negatif 

yönlü bir genetik korelasyon (- 0.24) tespit edilmiştir (Kaya vd., 2003). 

 

Göller Bölgesindeki 23 doğal karaçam ormanından örneklenen 450 yarım kardeş ailenin 1 ve 2 

yaşlarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, populasyonlar içi aileler arası varyasyon, 

populasyonlar arası varyasyondan yüksek bulunmuştur. Örneğin 2 yaşındaki fidan boyu için, toplam 

varyasyonun %16.7 si aileler arasında oluşurken, %4.3 ü populasyonlar arasında oluşmuştur (Gülcü 

ve Üçler 2008). Kotiledon sayısının epikotil boyu ile olan anlamlı fenotipik ilişkisi, 1 ve 2 yaşındaki 

boylarla anlamsız bir ilişkiye dönüşmüştür. Keza, epikotil boyu ile fidan boyu arasındaki fenotipik 

ilişki, her iki yaşta da anlamlı olmakla birlikte, 1 ve 2 yaşlar arasında %50 değer kaybetmiştir 

(0.27’den 0.14’e). Epikotil boyunun 1 yaş fidan boyu ile olan genetik korelasyonu (0.27), 2 yaşındaki 

fidan boyunda 0.04 gibi oldukça düşük bir düzeye inmiştir (Gülcü ve Üçler, 2008). 

 

Karaçamın Göller Bölgesindeki 10 farklı populasyonundan örneklenen, 100 yarım-kardeş aile ile 2 

farklı deneme alanında kurulu döl denemesinin 9.yaş sonuçlarına göre önemli karakterlere ait tahmin 

edilen kalıtım dereceleri Çizelge 2’de, karakterler arası genetik korelasyonlar ise Çizelge 3’te 

sunulmuştur (Akçakaya, 2011; Akkaya 2012). 

 

 

Çizelge 2. Karaçamın Göller Bölgesi koşullarında 9.yaştaki bazı karakteristiklerine ait tahmini 

kalıtım dereceleri* 

 

    

Ağaç 

Boyu Dal Açısı 

Dal 

Kalınlığı 

Dal 

Sayısı 

Deneme 

Alanı 1  

hi² 0,64±0,12 0,62±0,13 0,57±0,11 0,43±0,09 

hf² 0,75±0,14 0,75±0,15 0,73±0,14 0,66±0,14 

Deneme 

Alanı 2  

hi² 0,92±0,20 0,50±0,12 0,71±0,16 0,45±0,12 

hf² 0,85±0,19 0,74±0,17 0,81±0,19 0,72±0,19 

                   *Akçakaya (2011) ile Akkaya (2012) yayınlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

Çizelge 2’den incelenen tüm karakterlerde kalıtım derecelerinin orta ve yüksek düzeyde tahmin 

edildiği görülmektedir. Ağaç boyundaki yüksek bireysel ve aile kalıtım dereceleri, karaçamda hem 

aile hem de aile içi birey seçimlerinin genetik kazancının arttırılması için büyük potansiyel 

taşıyabildiğini göstermektedir (Akçakaya, 2011; Akkaya 2012). 

 

Çizelge 2. Karaçamın Göller Bölgesi koşullarında 9.yaştaki bazı karakteristikler arasında tahmini 

genetik korelasyonlar* 

 Dal Açısı 

Dal 

Kalınlığı Dal Sayısı 

Deneme 

Alanı 1  

-0,28±0,18 0,81±0,07 0,72±0,10 

Deneme 

Alanı 2  

0,13±0,22 0,78±0,09 0,74±0,11 

                      *Akçakaya (2011) ile Akkaya (2012) yayınlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

 

Çizelge 3’te de ağaç boyunun dal kalınlığı ve dal sayısıyla yüksek pozitif genetik korelasyon 

gösterdiği görülmektedir. Bu durum, karaçamda büyümeyi ıslah ederken, kalite unsurlarının 

kötüleşebileceğini göstermektedir.  

Bu projede aile örneklemeleri karaçam klonal tohum bahçelerinden yapılacaktır.  
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Ülkemizdeki bir Karaçam klonal tohum bahçesinde yapılan çalışmada, erkek ve dişi çiçek üretimi 

arasında büyük farklar bulunmadığı, gamet oluşturmada da tüm klonların katılımının dengeli 

sayılabilecek bir oranda gerçekleştiği bildirilmiştir (Bilir vd., 2002).  

 

Yunanistan’da, 11 yaşındaki bir Karaçam klonal tohum bahçesinde erkek ve dişi çiçek tozlaşma 

senkronizasyonu oldukça düşük bulunmuştur (Matziris, 1994).  

 

Uysal (2015), projemizde de yer alacak olan Sütçüler-Tota orijinli karaçam tohum bahçesinde yaptığı 

çalışmada, 2 yıl art arda oluşturulan erkek çiçek, dişi çiçek ve kozalak miktarının her birinin yarısının 

bahçedeki klonların 3’te biri (10 klon) tarafından üretildiğini, bu bakımdan yalnızca 4 klonun her 2 

yılda stabil kalarak en iyi 10 klon içinde yer aldığını belirlemiştir. 

Karaçamın, tüm Dünya ve Türkiye’de beklendiği gibi, Batı Akdeniz Ardı koşullarındaki olası iklim 

değişikliğinin yaratabileceği değişimlere karşı uyum yeteneği hakkında bilgi edinmek bu projemizin 

önemli amaçlarından bir tanesidir.  

Akdeniz havzasında, bu yüzyılın sonuna kadar, önemli iklim değişiklikleri olması öngörülmektedir 

(Regato ve Salman 2008). Sumner vd. (2003), İspanya için ortaya koydukları iklim değişikliği 

senaryosunda, Endülüs ve Katalonya gibi bölgelerde 21.Yüzyıl sonunda yıllık yağışta %6-14 arasında 

bir düşüş olacağının ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Bunun yanında Atlantik sahilinde (kuzey-batı), 

yıllık yağışta %14’lük bir artış olabileceğini de eklemişlerdir.  

 

Spinoni vd. (2018), 21.yüzyılın sonuna doğru Avrupa’da kuraklık şiddetinin artacağını ve kurak 

dönemlerin (ilkbahar ve yaz aylarında) uzayacağını belirterek, bu değişimden en çok etkilenecek 

bölgenin Akdeniz Havzası olacağını eklemişlerdir. Özellikle, yüzyılın gelecek erken dönemlerinde, 

Türkiye ve İspanya’nın bazı bölgelerinin her mevsimde şiddetli kuraklıktan etkileneceğini 

öngörmektedirler. 

 

Miklic vd. (2021), Hırvatistan’ın Kuzey Velebit yöresindeki çok yaşlı bir karaçam meşceresinde 

yaptıkları dendroklimatolojik analizde, 1954-2015 yılları arasındaki dönemde yaz aylarındaki yağış 

miktarı ile karaçamların büyümesi arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon bulmuşlardır. Bu 

yöredeki karaçamların büyüme ritminin oldukça uzun bir dönemdir stabil olduğunu da 

belirlemişlerdir.  

 

Linares ve Tiscar (2011), Güney İspanya’daki karaçam ormanlarının, artan sıcaklık ve kuraklık 

stresinden olumsuz etkileneceğini belirtmektedirler. Özellikle daha alçak rakımlardaki karaçam 

meşcerelerinde keskin büyüme duraklamaları ve ölümlerin gerçekleşecek olması, bu konuda 

bulgulara dayanan yazarlar için şaşırtıcı bulunmamaktadır.  

 

Lucas-Borgia vd. (2021), karaçamların ileri yaşlarda ve her çağda yoğun rekabet yüzünden 

kuraklıktan olumsuz etkilendiğini vurgulamaktadırlar. B olgular çerçevesinde, Karaçam ormanlarının 

küresel ısınmadan olumsuz etkilenmesinin önüne geçilebilmesinin, bakım kesimlerinde 

gecikilmemesi, yaşlı ormanların gençleştirilmesi ve yeni orman kurma çalışmalarının artırılmasından 

geçeceğini bildirmektedirler. 

 

Türkiye’nin çölleşme riski üzerine yapılan bir çalışmada, bu proje kapsamında yer alan Burdur ilinin 

çölleşme riski yüksek yöreler içinde yer aldığı (yüksek çölleşme riski taşıyan alan oranı %32), Batı 

Akdeniz Bölgesi genelinin alan olarak %17’sinin düşük, %68’nin orta, %6’sının ise yüksek çölleşme 

riski taşıdığı belirtilmektedir (Türkeş vd., 2020). Yazarların oluşturduğu risk haritası incelendiğinde, 

Batı Akdeniz ardında yer alan Isparta ili ile Denizli ilinin doğu kısımları da orta derecede riskli 

alanların yoğun olduğu kısımlar olarak göze çarpmaktadır. Söz konusu çalışmada 2250 m rakımdan 

yüksek yerler değerlendirme dışı tutulmuş olup, bu husus, konumuz açısından olmak üzere, Batı 

Akdeniz Bölgesinin esas karaçam yayılışını oluşturan Batı Akdeniz ardı karaçam ormanlarının, orta 

ve yüksek risk altında olduğunu gözler önüne sermektedir. 
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Karaçam, kendisi gibi az dağlık ve dağlık alanlarda doğal yayılış gösteren sedir ve göknarla birlikte, 

Akdeniz İklimine ait kışları soğuk ve çok soğuk iklim tiplerinin etkisi altındaki vejetasyon serisinin 

önemli ibreli ağaç türüdür (Quezel 1986, Akman 1999). Her ne kadar Türkiye’deki karaçam orijin 

denemelerinden doyurucu sonuçlar alınamamış olsa da en fazla sayıda (12) deneme alanının 

değerlendirilebilmiş olduğu 9. yaş ağaç boyu sonuçları (Şimşek vd. 1995), farklı karaçam orijinlerinin 

uyum yetenekleri konusunda fikir verebilmektedir. Çalıkoğlu (2020) tarafından, karaçam orijinlerinin 

12 farklı deneme alanındaki 9. yaş boy ortalamalarına dayanarak stabil orijinler belirlenmiş, 

orijinlerin stabilite gruplarının ‘Emberger Akdeniz İklim Sınıflandırılması’ ile açıklanabildiği 

anlaşılmıştır (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Farklı Akdeniz Biyoiklim katmanlarını temsil eden karaçam orijinlerinin Stabilite 

Performans Endeksi (SPE) ortalamaları (Çalıkoğlu,2020) 

 

Q Akdeniz Biyoiklim 

Katmanı 
SPE 

Ort. Min. Max.  

<63 Yarı-Kurak (12 orijin) 19.18 14.42 28.25  

64-100 Az yağışlı (16 orijin) 14.22 7.17 18.17  

>100 Yağışlı (8 orijin) 19.19 16.5 23.17 

 

 

     

 

Çizelge 4’ten Emberger Yağış-Sıcaklık İndisi (Q) 64 ile 100 arasında değişen, başka bir ifade ile Az 

Yağışlı Akdeniz Biyoiklim katmanını temsil eden Karaçam orijinlerinin çok farklı yetişme 

ortamlarında iyi bir boy büyümesini kararlılıkla sürdürebildikleri görülmektedir (Sıralama 

istatistiğine dayanan SPE parametresi küçüldükçe ilgili orijinin büyüme kararlılığı yani performans 

stabilitesi artmaktadır). Karaçam doğal yayılışının bir yönüyle yarı-kurak, diğer yönüyle yağışlı 

kısımlarından (yani her iki ekstreminden) gelen orijinlerinin stabilitelerinin düşük olduğu 

anlaşılmıştır (Çalıkoğlu, 2020). Bir sonraki bölümde yer alan Çizelge 5’te, bu projede yararlanılacak 

olan tohum bahçelerinin orijinlerinin az yağışlı, yağışlı ve yarı-kurak Akdeniz iklim katmanlarını 

(Bkz. Q değerleri) temsil ettiği görülmektedir. Söz konusu orijinlerin Akdeniz Biyoiklim 

diyagramındaki konumları da aşağıdaki Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Batı Akdeniz Bölgesinin karaçam ağaçlandırma potansiyeli ve bununla ilintili olarak bu türde entansif 

ıslah denemelerinin gerekli olup olmadığı tartışılabilir. Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde geniş 

yayılış yapan karaçamın normal kuruluşlu doğal ormanları, Güney Marmara’dan sonra yoğun olarak 

Akdeniz bölgesindedir (Kalıpsız, 1963). Karaçam Hasılat Tablosu, 101 farklı deneme alanında 

yapılan analizlerle hazırlanmış olup, bu deneme alanlarının 35 adedi Akdeniz Bölgesinden (üçte biri), 

bunların da 21 adedi Batı Akdeniz Bölgesinden (toplamın beşte biri, Akdeniz deneme alanlarının üçte 

ikisi) seçilmiştir.  
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Şekil 3. Projede yararlanılacak Tohum Bahçelerinin orijinlerinin Akdeniz Biyoiklim diyagramındaki 

konumları (Akman, 1999’a göre) 

 

Batı Akdeniz Bölgesi denildiğinde, ilk planda “maki, kızılçam ve sedir ormanları yoğun bir bölge” 

akla gelmektedir. Ancak aktüel ve potansiyel alan yoğunluğuna göre, özellikle bu bölgenin Akdeniz 

Ardı Göller Bölümü (Başta Isparta OBM) ve Teke Yarımadası Bölümü (Denizli OBM ve Isparta 

OBM) tereddütsüz birer önemli Karaçam bölgeleri olarak kabul edilebilir.  

Bu projede, karaçamın büyümesine ait önemli genetik parametrelerin tahmin edilmesi yanında 

karaçam orijin ve ailelerinin uyum yeteneklerinin de ortaya konulması amaçlanmaktadır. Proje 

kapsamında kurulması düşünülen üç deneme alanından bir adedinin karaçamın optimumunda (Az 
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yağışlı, serin, dağlık Akdeniz biyoiklim katmanı), diğer iki adedinden bir tanesinin yağışlı, diğerinin 

ise yarı-kurak iklim katmanında kurulması hedeflenmektedir. 

Küresel ısınma sonucu ağaç türlerinin de doğal yayılış sınırlarının değişeceği ön görülmekte, bu 

açıdan senaryolar hazırlanmaktadır. Ilıman kuşakta, güneyin doğal türlerinin kuzeye, dağlık 

bölgelerde ise alçak rakımlardaki türlerin üst rakımlara doğru migrasyonu yaygın ön görülerdir. 

Akdeniz Bölgesi dağlık alanlarında, yağışın azalması ve sıcaklıkların artması ile kızılçamın, 

karaçamla sınır yaptığı yükseltilerde rekabet avantajı kazanabileceği belirtilebilir. Bu projenin 

çalışma alanı içeresinde olan Burdur ilindeki (1330 m) doğal bir karışık kızılçam-karaçam 

meşceresinde yapılan fizyolojik ve biyokimyasal nitelikli bir çalışmada, kızılçamların karaçamlara 

oranla yaz kuraklığına daha dayanıklı olduğu ortaya konmuştur (Deligöz ve Cankara, 2020). Proje 

bölgesinin yarı-kurak katmanında seçilecek deneme alanının, iki türün sınır yaptığı bir yörede 

kurulmasına dikkat edilecektir. 

Ülkemizde, döl denemelerine dayalı entansif ıslah çalışmaları 1994 yılında Kızılçam türü ile 

başlatılmış olup, bugün bu türde 2. jenerasyon ıslah çalışmalarına geçilmektedir. Gelecek yıllarda, 

değişen iklim koşulları ve ihtiyaçlar yüzünden farklı asli ağaç türlerimizde de entansif ıslah 

çalışmalarına başlanılması gerekeceği ön görülmektedir. Böyle bir durumda Karaçam türünün 

entansif ıslahının ön plana çıkma ihtimali yüksektir. Orman ağaçlarında ıslah çalışmaları uzun soluklu 

çalışmalar olup bu çalışmalara başlamadan önce altlık ön çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecek 

yıllarda ıslah programında öncelikli tür olarak seçilebilecek karaçam türü için bazı temel genotipik 

ve fenotipik verilerin şimdiden toplanılmaya başlanılması, Türkiye’deki karaçam ıslahı için önem 

teşkil edecektir. 

Herhangi bir türde entansif ıslah çalışmalarına başlamadan önce, bu türün önemli ekonomik ve adaptif 

karakterlerine ilişkin genetik ve fenotipik parametrelerin (aile veya klon etkisinin anlamlılık düzeyi, 

bireysel ve aile kalıtım dereceleri, genetik varyansın dağılımı, karakterler arası genotipik ve fenotipik 

ilişkiler, vb.) tahmin edilmiş olmasında büyük yarar vardır. Ülkemizde, kızılçam türünde, tek bir 

havza boyutunda çok önceden kurulmuş bir orijin-döl denemesinden (Işık vd.,1987; Işık,1998) elde 

edilen sonuçlar, yakın geçmişteki kızılçam ıslah stratejilerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde 

çok yol gösterici olmuştur. Bu temel bilgiler, Anadolu karaçamı için henüz ortaya konmamıştır.  Buna 

ek olarak, gelecek yıllardaki iklim değişikliği senaryoları da dikkate alındığında, Anadolu karaçamı 

tohum kaynaklarının uyum yeteneğinin belirlenmesi için, bu proje ile ortaya konulması hedeflenen 

bazı temel bilgilere de ihtiyaç duyulacaktır. 

Ağaç ıslahının yoğunluğunu dikte eden temel unsurların başında ilgili türün ağaçlandırma potansiyeli 

gelmektedir. Bozuk karaçam ormanlarının yeniden verimli hale getirilmesinde, ekstrem sahaların 

iyileştirilmesinde ve değişen iklim koşullarına uyumlu karaçam ormanlarının kurulmasında ıslah 

edilmiş ve adaptasyonu yüksek tohum ve fidanlara gereksinim vardır ve bu gereksinim artarak devam 

edecektir.   

Bu gerekçeler çerçevesinde bu projeyle aşağıdaki sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır: 

1. Karaçamın büyüme karakterlerinde (çap, boy) varyasyonların populasyonlar arası ve 

populasyon içi aileler arası dağılım durumu nasıldır? 

2. Karaçam’da boy ve göğüs çapı büyümesine olan aile etkisi anlamlı mıdır? 

3. Karaçam’da, yarım-kardeş ailelerin sonraki yaşlardaki boy ve çap büyümeleri ile erken 

yaşlardaki boy ve çap büyümeleri arasındaki fenotipik ve genetik korelasyonlar anlamlı ve 

kuvvetli midir? Karaçam’da erken genetik seleksiyonun potansiyeli nedir? 

4. Karaçam’da farklı yaşlarda aile varyansı ve aile fenotipik varyansı oranları nasıl 

değişmektedir? Başka bir ifade ile Karaçam’da büyüme karakterlerine ait kalıtım dereceleri 

yaşa bağlı olarak değişim göstermekte midir? 

5. Karaçam’da büyüme üzerine aile*yetişme ortamı etkileşimi anlamlı bir etkide bulunmakta 

mıdır? Bulunuyorsa, farklı yetişme ortamlarında iyi büyüme kararlılığı gösterebilen 

adaptasyon yeteneği geniş aileler hangileridir ve bunlar hangi orijinlere aittirler? 
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Projenin gerekçe, amaç ve kapsamının; 

-Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı (2019-2023)’nındaki; “Ormanları Geliştirmek, 

Verimliliğini Artırmak, Alanlarını Genişletmek” şeklindeki stratejik hedefle; 

- Türkiye Milli Ağaç Islahı Programının ıslahta öncelikli türler grubuyla; 

- Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Planı (2011-2023)’nın “İklim 

değişikliğinin ormanlardaki türler üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve izlenmesi” hedefi ile; 

- ve tehdit altındaki habitatlar içerisine, doğal karaçam ormanlarını da dahil etmiş olan, Avrupa Yaban 

Hayatı ve Doğal Habitatları Koruma Konvansiyonu’nun 4. ilke kararı ile doğrudan ilişkili olduğu 

belirtilebilir (Counsil of Europe 1996). 

Araştırma, açık tozlaşma ürünü fidanlar ile kurulmuş bir ortak bahçe denemeler serisi niteliğinde 

olacaktır. Araştırmaya konu olacak aileler, Batı Akdeniz Bölgesinde bulunan Karaçam klonal tohum 

bahçeleri içerisinden örneklenecektir. Söz konusu tohum bahçelerinin orijinleri yine bu bölgedeki 

veya yakın çevresindeki karaçam tohum meşcereleridir (Çizelge 5).  

 

Çizelge 5. Araştırmada aile örneklemesi yapılacak Karaçam Tohum Bahçeleri hakkındaki  

                   bilgiler (Akman, 1999; Atalay ve Efe, 2010; Ortohum, 2021) 

 

Orijin 
Islah 

Zonu 

Yükseklik  

(Tohum 

Bahçesi) 

Tohum 

Bahçesi 

UK No 

Tohum 

Bahçesi 

Konum 

(İ.M.- İ. Ş.) 

Tohum 

Transfer 

Zonu 

Akdeniz 

Biyoiklim 

Katmanı 

1 Sütçüler-

Tota 

™ 

1.3         1035 50 Isparta/Isparta Batı 

Toroslar 

Bölümü 

Yağışlı-Alt 

Soğuk (Q=103) 

2 Gölhisar-

Koçaş 

™ 

1.2 1046 56 Gölhisar/Çavdır Teke 

Yarımadası 

Bölümü 

Az yağışlı 

Soğuk 

(Q=70,5) 

3 Nazilli-

Sarıcaova 

™ 

2.2 197 73 Seydikemer/ 

Akçay 

Menteşe 

Bölümü 

Yarı kurak-Üst 

Ilık (Q=62,9) 

4 Beyşehir- 

Anamas 

™ 

1.3 979 79 Dinar/Dinar Akdeniz 

Ardı 

Göller 

Bölümü  

Yarı kurak-Üst 

Çok Soğuk 

(Q=53,5) 

5 Acıpayam-

Alcı 

(GKO) 

1.3 917 141 Çal/Çardak Teke 

Yarımadası 

Bölümü 

Yarı kurak-Üst 

Soğuk(Q=52,8) 
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Şekil 4. Araştırmada kullanılacak orijinlerin ve tohum bahçelerinin bulunduğu konumları 

 

Tohum bahçelerinin her birine ait 20’şer klondan (aile) kozalak toplanacaktır (Toplam 100 aile). 

Isparta Eğirdir Orman Fidanlığında, her aile ayrı ayrı olmak üzere, güneşte kurutma metoduyla 

kozalaklar açılmaya bırakılacak ve tohumlar çıkarılacaktır (Ürgenç, 1986). Tohumların çıkarılmasını 

takip eden, tohumların ekilmesinin uygun olduğu dönemde aynı fidanlığın tüplü fidan üretim 

parseline aplike edilecek deneme deseni çerçevesinde tohumlar tüplere (her tüpe 4-5 tohum) 

ekilecektir. Arazi denemeleri 2+0 tüplü karaçam fidanları ile kurulacaktır. Arazi aplikasyonu için 

yaklaşık 7500 fidanın gerekirken, araştırmanın fidanlık çalışması için yaklaşık 10-12 bin adet 

karaçam fidanına ihtiyaç vardır. 

Aile başına elde edilecek kozalak, tohum, çıkma oranı ve 2+0 tüplü fidan miktarına göre arazi 

denemelerinde kullanılacak aile sayısının 100’den az olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

Kontrol amaçlı farklı ıslah zonlarından (yığın tohum şeklinde) orijinler çalışmaya dahil edilecektir. 

5.2. YÖNTEM: 

Çalışma, fidanlık ve arazi aşamaları olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır ve bu aşamalar birbirini 

izleyecektir. 

5.2.1. Fidanlık Aşaması 

Fidanlıkta deneme deseni, Rastlantı Blokları Deneme Deseni olacaktır. Blok sayısının 5-6 olması 

öngörülmektedir. Bloklar, sulama ve komşu çevre durumuna göre farklılıklar dikkate alınarak, kendi 

içinde mümkün mertebe homojen koşullara sahip olacak şekilde yastıklara yerleştirilecektir. Her bir 

blokta, farklı işlemlere (aileler) ait parseller rastgele dağıtılmış olacaktır. Bir parselde 50 adet tüplü 

fidan bulunacaktır (Çizelge 6).  
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Çizelge 6. Fidanlık Aşamasının Temsili Rastlantı Blokları Deneme Deseni 

Blok 

sayısı 

Blokta Parsel (İşlem) Sayısı 

1 2 3 …… 98 99 100 

1 

….. (50 

adet) 

……. ……. ……. ……. ……. 

….. (50 

adet) 

2 

….. (50 

adet) 

……. ……. ……. ……. ……. 

….. (50 

adet) 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

6 

….. (50 

adet) 

……. ……. ……. ……. ……. 

….. (50 

adet) 

 

Projenin ileri aşamalarında, karaçamda erken genetik seleksiyon potansiyelinin belirlenebilmesi için, 

fidanlık aşamasında belirli aralıklar ile ölçümler yapılacaktır. Bu bağlamda 6., 12., 18., ve 24., aylarda 

ailelere ait fidan boyu (FB), fidan kök boğazı çapı (FKBÇ) ve fidan gövdesi kuru ağırlığı (FGKA) 

parametreleri ölçülecektir. Bu ölçümler, her parselden rastgele seçilecek 4’er fidan ile, her aile için 

toplam 20-24 fidan ile yapılacaktır.  

 

5.2.2. Deneme Alanların Seçimi, Tanıtımı ve Deneme Deseni 

Batı Akdeniz Bölgesinde, karaçam doğal yayılış alanı içerisinde değişik biyoiklim katmanlarında yer 

alan 3 farklı yetişme ortamında arazi denemeleri kurulması düşünülmektedir. Deneme alanları 

projenin fidanlık aşamasının süreceği ilk 2 yıl içinde yapılacak büro (sayısal meşcere haritaları 

analizi) ve arazi çalışmaları ile belirlenecektir. Her 3 deneme alanının da farklı yetişme ortamlarında 

olmakla birlikte, o yöredeki karaçam doğal yayılışının içerisinde olmasına dikkat edilecek, orijin 

denemelerinde yapılan yer seçimi hatalarından kaçınılacaktır. Yarı-kurak koşullardaki deneme 

alanının, kızılçam ile karaçamın dikey doğal yayılış sınırında seçilmesine dikkat edilecektir. Deneme 

alanı seçiminde, özellikle proje bölgesindeki karaçam ormanlarında, gelişme ile yetişme ortamı 

faktörleri arasındaki ilişkileri incelemiş olan araştırmaların sonuçlarından da yararlanılacaktır (Özkan 

2004; Özkan ve Gülsoy, 2009; Negiz vd., 2019). 
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Arazi denemeleri tek ağaç parselli rastlantı blokları deneme desenine göre kurulacaktır. Deneme 

alanlarında blok sayısının 20-25 adet olması planlanmaktadır Her bir blok 4 adet alt bloğa (set) 

bölünecektir. Her sette aynı aileler yer alacaktır (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. Bir Blokta Temsili Deneme Deseni 

 

5.2.3. Varsayımlar: 

Varsayımlar (Sıfır hipotezine göre)  

1. Ho= Karaçam’da büyüme karakterleri bakımından populasyonlar içi aileler arası varyasyon, 

populasyonlar arası varyasyondan yüksek değildir. 

2. Ho= Karaçam’da boy ve göğüs çapı büyümesine aile etkisi anlamsızdır. 

3. Ho=Karaçam yarım kardeş ailelerinde ileri yaşlarda boy ve göğüs çapı büyümeleri ile erken 

yaşlarda boy ve göğüs çapı büyümeleri arasında fenotipik ve genotipik olarak anlamlı ve 

kuvvetli korelasyonlar yoktur. 

4. Ho= Karaçam’da farklı yaşlarda aile varyansı ve aile fenotipik varyansı oranları 

değişmemektedir. 

5. Ho= Karaçam’da büyüme üzerine aile*yetişme ortamı etkileşiminin anlamlı etkisi yoktur.  

5.2.3.1. İşlemler: Farklı yarım-kardeş karaçam aileleri 

5.2.3.2. Ölçümler: Fidan boyu(mm), Kök boğazı çapı(mm), Fidan gövde kuru ağırlığı(g), Fidan dip 

çapı(mm), Ağaç boyu(cm), Ağaç göğüs çapı(mm). 

5.2.3.3. İstatistiki Analizler ve Değerlendirme Yöntemi: Elde edilen veriler istatistik analiz 

yapılarak değerlendirilecektir. Her varsayım sırasıyla aşağıdaki doğrusal modeller ve gerekirse farklı 

modeller ile denetlenecektir.  

 

Varsayım 1’in Denetim Modeli:  

 

VT = Vb + Vs + Vp + Vf(p) + Vpb +Ve 

 

Modelde; 

 

VT=Toplam varyans 

Vb = Blok etkisinden kaynaklanan varyans 

Vs=Set etkisinden kaynaklanan varyans 

Vp=Populasyonlar arası varyans 

Vf(p) =Aileler arası varyans 

Vpb=Populasyon blok etkileşiminden kaynaklanan varyans 

Ve =Hata varyansı 
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Varsayım 2’in Denetim Modeli:  

 

Yimkl = µ + bi + sm + fk + eimkl 

 

Modelde; 

 

Yimkl = i. Bloktaki m. setteki k. ailesinin l. fidanına ait gözlem değeri, 

µ = Genel ortalama, 

bi = i. bloğun etkisi, 

sm= m. setin etkisi 

fk = k. ailenin etkisi, 

eimkl = i.blokta m. setteki k.ailenin l.bireyinden kaynaklanan etkiyi göstermektedir. 

 

 

Varsayım 3’ün Denetim Modeli:  

Her karakter için ölçüm yılları arasındaki fenotipik korelasyonlar aşağıdaki formüllere göre 

belirlenecektir. 

 


=
22 yx

xy
rP

 

Pr  = Fenotipik korelasyon katsayısını, 

xy  = x ve y karakterlerinin çarpanlar toplamını, 

 2x ,  2y = Karakterlerin fenotipik varyanslarını ifade etmektedir. 

x= İlgili büyüme karakterinin erken bir yaştaki değeri 

y= İlgili büyüme karakterinin sonraki bir yaştaki değeri 

 

Fenotipik korelasyonlar için 0 varsayımının ret ölçüleri; ilgileşimin anlamlılığı (p<0,05) ve 

kuvvetidir (rp ≥ 0,70) dir. 

 

Her karakter için ölçüm yılları arasındaki genetik korelasyonlar, Falconer (1989) tarafından önerilen 

aşağıdaki eşitlikle hesaplanacaktır. 

 

)(
2

)(
2

),(

yfxf

yxf

g

COV
r


=  

 

gr = İlgili karakter bakımından iki ölçüm yılı arasındaki genetik korelasyon katsayısı, 

)(xyfCOV = Önceki (x1) ve sonraki (x2) yaşlar arasındaki genetik kovaryans (x= karakter), 

𝜎2𝑓(𝑥1),𝜎
2
𝑓(𝑥2) 

= x1 ve x2 ‘ye ait aile (genetik) varyansını ifade etmektedir. 

 

Genotipik korelasyonlar için 0 varsayımının ret ölçütü ilgileşimin kuvvetidir (rg ≥ 0,67) dir. 
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Varsayım 4’ün Denetim Modeli:  

 

VT = Vb + Vs + Vf + Ve 

 

 

Modelde; 

 

VT=Toplam varyans 

Vb = Blok etkisinden kaynaklanan varyans 

Vs =Set etkisinden kaynaklanan varyans 

Vf =Aile varyansı 

Ve =Hata varyansı 

 

 

Aile fenotipik varyansı; 

 

Vaf = Vf / (Vf + Ve) 

 

Her ölçüm yaşı için Bireysel Kalıtım Derecesi; 

 

h2
i = Vf / k*Vaf   

 

h2
i = Bireysel kalıtım derecesi 

k   = Döl ile ebeveyn arasındaki benzerlik oranı (0,25) 

 

Her ölçüm yaşı için Aile Kalıtım Derecesi; 

 

hf² = Vf / [Vf + (Ve / c1)]                            

h2
f = Aile kalıtım derecesi 

c1= Aile varyansı katsayısı (Type 3 kareler ortalaması aile katsayısı) 

 

 

Varsayım 5’in Denetim Modeli:  

 

 

Ynimkl = µ + dn+ b (d)in + s (d)mn + fk + fdkn + eimknl 

  

Modelde; 

 

Y nimkl= n. Deneme alanında i. Bloktaki m. setteki k. ailesinin l. fidanına ait gözlem değeri, 

µ = Genel ortalama, 

dn= n. Deneme alanı (yetişme ortamı) etkisi, 

b(d)in= n. Deneme alanında i. bloğun etkisi, 

s(d)mn= n. Deneme alnında m. setin etkisi, 

fk = k. ailenin etkisi, 

fdkn= k. aile ile n. Deneme alanı etkileşimi, 

eimknl= n. deneme alanında i. blokta m. setteki k. ailenin l. Bireyinin ölçümünden kaynaklanan etkiyi 

(hata) göstermektedir. 

 

0 hipotezinin reddi durumunda, farklı yetişme ortamlarına uyum gösterebilen stabil aileler 

Birleştirilmiş Performans-Stabilite Endeksi (CSP) ile tespit edilmeye çalışılacaktır (Huehn 1996); 

 

CSP = ∑ (Rkj – Fk) / N  

  

 Endekste; 
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 Rkj = j.deneme alanında k.ailenin sıralama değerini, 

 Fk = En iyi gelişme gösteren ailenin sıralama değerini, 

 N = Deneme alanı sayısını ifade etmektedir. 

 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

1.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ 

1.2-1 PROJENİN ADI: 

 

“Salda Gölü ve Çevresinin Flora, Fauna ve Likenlerinin Belirlenmesi” 

 

Projenin Numarası : 19.2003/2022-2025 

Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi 

Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar):  

Proje Yürütücüsü: Dr. Fulya YÜCEOL  

Araştırmacılar: Prof. Dr. R. Süleyman GÖKTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAVUZ,  

 Öğr. Gör. Mehmet Rızvan TUNÇ, Öğr. Gör. Emre KILIÇ 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL) : 200.300 TL 

Önerilen Proje Süresi (Ay):  44 ay  

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): 

Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2022 

Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2025 

 

1. PROJE ÖZETİ 

 

Bu proje ile Salda Gölü ve çevresinin flora, fauna ve likenleri belirlenecektir. Burdur’un Yeşilova 

ilçesine bağlı olan çalışma alanında daha önce bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Bu 

nedenle bu çalışma Salda Gölü ve çevresi biyolojik çeşitliliğine önemli katkılar sağlayacaktır. 

Çalışma alanı endemik türler açısından zengin olması nedeniyle de ayrıca önem arz etmektedir. Flora 

çalışmaları kapsamında araziden bitki örnekleri toplanacak, fotoğraflanacak, teşhis edilecek, tehlike 

kategorileri belirlenerek taksonların güncel yayılışları çıkarılacaktır. Ayrıca varsa eğer bilim dünyası 

için yeni taksonlar ortaya çıkarılacak ve belirlenecektir. Fauna çalışmaları kapsamında çalışma 

alanındaki amfibiler; yaşama alanları olan nemli, suya yakın alanlar ve su içlerinde gözlemlenerek 

fotoğraflanacaktır. Sürüngenlerin habitatları ise doğrudan gözlemlerle taranarak ve fotoğraflanarak 

tanınıp isimlendirilecektir. Proje alanı ve çevresindeki kuşlar yaşam ortamlarında (su içlerinde, 

kumsalda, ormanda ve çalılık alanlarda) gözlemlenecek fotoğrafları çekilecek ve kuşların çoğu görsel 

yolla, gözle görülemeyen az bir bölümü de ötüşlerinden tanınmaya çalışılacaktır. Proje alanındaki 

memeliler en çok tercih ettikleri biyotoplar olan; sık vejetasyon ve ormanlık alanların yanında, suya 

yakın alanlarda yaşam ortamlarında gözlemlenecek ve fotoğraflanacak, habitatları doğrudan 

gözlemlerle taranarak bireyler tespit edilecektir. Çalışmalarda teleobjektifli fotoğraf makinesi, 

fotokapan ve video kamera kullanılacaktır. Fauna çalışmaları kapsamında toplanan tüm veriler 

birlikte değerlendirilerek alanın dönemsel, mevsimsel ve/veya yıllık bazda karasal omurgalı faunası 

elemanlarının tespiti yapılacaktır. Liken çalışması kapsamında ise ağaç, toprak ve kaya gibi çeşitli 

substratlar üzerinden likenler toplanacak ve toplanan örnekler morfolojik ve anatomik olarak 

incelenerek türleri belirlenecek ve biyoindikatör türler tespit edilecektir. Sonuçta elde edilen tüm 

veriler birlikte değerlendirilerek alandaki endemik, nadir, nesli tehlike altında olan türler, tehditler ve 

koruma önlemlerinin belirlenmesine; önemli ve geri getirilemez doğal ekosistemler ve korunmalarına 

ilişkin esas verilerin ortaya koyulmasına, yerel, bölgesel ve ulusal karar vericiler için koruma ve 
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kullanma ilkelerinin belirlenmesine, bölge için ekolojik ve ekonomik sürdürülebilir bir geleceğin 

oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. 

 

Anahtar kelimeler 

Burdur, Salda, flora, fauna, liken, biyolojik çeşitlilik 

 

2. AMAÇ ve HEDEFLER 

 

Kısa dönemli amaç: Salda Gölü ve çevresinin flora, fauna ve likenlerinin belirlenmesi 

 

Uzun dönemli amaçlar: Alandaki hayvan popülasyonlarının (amfibi, sürüngen, kuş ve memeli), 

bitki ve liken topluluklarının endemik taksonların ve bu taksonların IUCN kategorilerinin 

belirlenmesine yardımcı olmak, habitat farklılıklarına göre canlı kompozisyonundaki (flora, fauna ve 

liken) değişiklikleri ortaya koymak, C2 karesi için yeni kayıt durumunda olabilecek taksonları tespit 

etmek, varsa eğer alandaki yeni türleri bilim dünyasına kazandırmak, biyoindikatör liken türlerini 

belirlemek, bitkilerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımını belirlemek, florada betimi eksik kalmış 

ve bölgede yayılış gösteren taksonların betimlerinin yenilenmesine katkıda bulunmak, coğrafik 

dağılışları belli olmayan taksonların coğrafik yayılışlarını hakkında önerilerde bulunmak, çalışma 

alanına yakın bölgelerde ve çevresinde çalışılmış bazı alanlar ile yapılmış diğer çalışmalarla 

kıyaslanarak benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak, alanın jeomorfolojik özelliklerinin flora, fauna 

ve likenler üzerine olan etkilerini araştırmak, gerekli önlemlerin alınması için gerek yetkili kişileri 

gerekse yerel halkı uyarmak bundan sonraki çalışmalarda kaynak teşkil etmek, mevcut durum ile ilgili 

verileri bilim dünyasına kazandırmak ve ülkemizin biyolojik zenginliğinin belirlenmesine katkı 

sağlamak. 

 

3. KONU ve KAPSAM 

 

PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ: 

 

Yaşam alanını giderek genişleten insan faaliyetleri sonucunda, büyük bir kısmı henüz hiç tanınmayan 

ve bilinmeyen canlı türleri hızla kaybolmaktadır. Bilimsel tahminlere göre bugün yeryüzünde yaşayan 

canlı türleri, canlılığın tarihi boyunca var olmuş olan türlerin %1’inden bile daha azını 

oluşturmaktadır. Yeryüzündeki tür çeşitliliğinde bu ölçüde ve bu kadar hızlı bir azalmanın insanlığın 

geleceğini de olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olacaktır. Bazı bilim adamları yeryüzünün canlı 

türleri bakımından hızla fakirleşmesinin doğurabileceği sonuçların nükleer bir savaşın etkilerine 

yakın olabileceğini öne sürerek dünya çapında tedbirler alınması gerektiğine dikkati çekmişlerdir. Bu 

anlamda, mevcut canlı türlerinin bilinmesi ve korunması için önemli olan bu tür çalışmaların da önemi 

zamanla anlaşılmaktadır. 

Bir bölgedeki floristik ve faunistik yapı çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenir ve dinamiktir; yani 

düzenli olarak sürekli değişmektedir. Bu durum akıcı bir dinamiği ve bunun en önemli parçası olan 

vahşi yaşamı sürdürmeyi zorunlu kılar. Bu da bu dinamiği anlamakla mümkündür. Biyolojik çeşitlilik 

bu dinamiğin en önemli unsurudur. Çeşitlilik arttıkça populasyonun direncinin ve hayatta kalma 

olasılığının arttığı da bilinen bir gerçektir.  

Ülkemiz yaklaşık 12.000 doğal bitki taksonuyla ılıman kuşaktaki en zengin floraya sahip ülkelerden 

biridir. Aynı zamanda coğrafi konumundan dolayı farklı iklim ve yaşam ortamlarına sahip olduğu 

için fauna açısından da önemlidir ve çok zengindir. Fakat bu zengin canlı çeşitliliği ve habitatlar son 

30-40 yıldır büyük bir antropojenik tehdit altındadır. Doğal yaşlı ormanlar, meralar, kıyı kumulları, 

sulak alanlar vb. çok nadir ve hassas habitatlar üzerinde yeterli araştırma yapılamadan yok olma 

tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Bu tür çalışmalar flora ve faunada meydana gelen değişimler konusunda karşılaştırma yapma imkânı 

tanımaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar ile canlıların birçok özelliklerine açıklamalar getirilmeye 
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çalışılmaktadır. Ayrıca bu tür çalışmalar biyolojik çeşitliliğin korunmasında da büyük önem 

taşımaktadır.  

Salda Gölü coğrafik olarak, Türkiye’nin güneybatı kesimindeki Göller Bölgesi’nin kuzeybatısında, 

Burdur İli Yeşilova İlçesi sınırları içerisinde yer alan, 44 km2 yüzey alanına sahip kapalı havza bir 

göl niteliğindedir. Salda Gölü alt havzası ise Yeşilova sınırları içerisinde 44,354 km2 lik Salda Göl 

alanıyla birlikte toplam yaklaşık 218,4586 km2 lik bir yüzölçümüne sahiptir. Havzanın deniz 

seviyesinden minimum yüksekliği 1139 m, maksimum yüksekliği ise 2075 m’dir. Göle ulaşan irili 

ufaklı sürekli ve mevsimsel dereler ile farklı yerlerden boşalan birçok kaynak bulunmaktadır. 

Bunların başlıcaları, Düden-Killik Dere-Salda (Karakova sazlığı) Deresi, Doğanbaba Deresi, Küçük 

Dere (Kuruçay Dere/Köpek Deresi) ve Değirmen Deresi’dir. Bu kaynaklardan gelen sular ile göl 

yüzeyinden buharlaşan su miktarı arasındaki denge, tarım alanlarını sulamak için yeraltı suyundan 

çekilen su, Değirmen Dere barajı, iklim değişikliği sürecinde artan sıcaklık ve buharlaşmanın etkisi 

vb. ile bozulmuştur. 

Kültür bakanlığı tarafından 1989’da Salda Gölü ve çevresi I. Derece doğal sit alanı ilan edilmiş iken 

1992’de kararda değişiklikler yapılarak bazı yerler II. Derece doğal sit alanı olarak değiştirilmiştir. 

Doğal sit alanlarının toplam büyüklüğü ise 5875, 91 hektar olarak belirlenmiştir. 2006 yılında Kültür 

ve Turizm bakanlığının önerisi ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanununun 3.maddesine göre Bakanlar 

Kurulu kararıyla Turizm merkezi ilan edilmiştir. 11 Temmuz 2011 tarihinde ise mesire yeri olan (12 

ha) Salda Gölü, Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Göl alanının tamamı devlet kontrolü altında olup 

çevresindeki araziler hazine, özel mülkiyet ve köy tüzel kişiliğine aittir. 

Bozulan çevre koşullarından en fazla etkilenen ekosistemlerin başında gelen sulak alanların düzenli 

olarak incelenmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Yapılan kaynakça taramasında araştırma bölgesinde 

daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar VI. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Burdur 

Şube Müdürlüğü’nün 2013 yılında yayınladığı “Salda Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik 

Çeşitlilik Araştırması” raporu bulunmaktadır. Fakat bu rapor kapsamlı bir arazi çalışmasına 

dayanmayıp elde edilen bilgilerin bir kısmının literatürden tespit edildiği görülmüştür. Göl ve 

çevresinin dar yayılışlı endemik bitkiler bakımından zengin olduğu bilinmekle beraber florası ayrıntılı 

olarak çalışılmamıştır. Bu bağlamda göl ve çevresini kapsayacak şekilde detaylı bir çalışma 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte araştırma alanına yakın yerlerde çeşitli floristik, faunistik koruma 

ve izleme çalışmaları bulunmaktadır.  

2004-2023 yıllarını kapsayan “Ulusal Ormancılık Programı”nın, 3.1.2. Ormanların biyolojik 

çeşitliliğinin koruması ile ilgili politikalar başlığı altında 3.1.2.3. maddesinde “Korunan alanlar 

dışındaki ormanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması için: orman kaynakları envanter, planlama ve 

değerlendirme sistemine ve uygulamalarına uygun şekilde entegrasyonu” ve 3.1.2.4. maddesinde 

“Ormanların biyolojik çeşitliliği ile ilgili konularda araştırma çalışmalarının güçlendirilmesi. Bu 

amaçla orman teşkilatı ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki diyalog ve iş birliğinin 

geliştirilmesi”, 1.2. Ormanların biyolojik çeşitliliğinin korunması başlığı altında 1.2.9. maddesinde 

“Ormanların biyolojik çeşitlilik değerlerinin belirlenmesi, muhafazası, imarı ve yararlanılması ile 

ilgili konularda araştırma çalışmalarının güçlendirilmesi. Bu amaçla orman teşkilatı ile orman 

fakülteleri, diğer üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi, 

ortak projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi. Araştırma sonuçlarının toplanması ve 

yararlanılması için bilgi/veri tabanının oluşturulması” ulusal ormancılık politikası olarak yer almıştır. 

Türkiye, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni 1992’de imzalamış ve 29 Ağustos 1996 tarih ve 4177 

sayılı kanun ile onaylamıştır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 6. maddesine göre taraf olan ülkeler, 

sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik ulusal biyolojik çeşitlilik stratejisi ve eylem 

planlarını hazırlamakla zorunlu kılınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin 2018-2028 “Ulusal Biyolojik 

Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP)’nda biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerindeki baskı 

ve tehdit unsurlarının azaltılması, türe özgü ve ekosistem bazlı koruma yaklaşımlarının geliştirilmesi, 

sağlıklı ekosistemlerin idamesinin sağlanması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir 

kullanımını amaçlamaktadır. Bu nedenle, kurumların gerçekleştirecekleri bu tür çalışmalarla 

biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğinin engellenmesi açılarından irdelenmesi ve 

gerekli revizyonların yapılması önemlidir.  

Salda Gölü ve çevresi kendine özgü flora ve fauna türleri ile Önemli Bitki Alanı (ÖBA), Önemli Doğa 

Alanı (ÖDA) ve Önemli Kuş Alanı (ÖKA) kriterlerini sağlayan uluslararası öneme sahip bir sulak 

alandır. Alana özgü endemik bitkilerin varlığı, habitatça zengin florası ve vejetasyon 



34 

 

formasyonlarıyla göl çevresi mikroklima özelliği göstermektedir. Ayrıca göl, içerdiği güncel 

stromatolit oluşumları ve sahip olduğu jeomorfolojik özellikleri ile Dünya’da yaşamın nasıl başladığı 

ve geliştiği sorusunun yanı sıra Mars‟a benzer özellikleriyle de Dünya dışında potansiyel yaşam 

alanlarının belirlenmesi için önemli ipuçları barındırdığı bilinmektedir. Antropojenik baskılar ve 

turizm amaçlı yapılaşmalarla göl çevresindeki nadir bitki örtüsü yer yer zarar görmektedir. Göl ve 

çevresinde yapılacak detaylı bir flora, fauna ve liken çalışması ile alandaki flora, fauna ve liken 

envanteri çıkarılacak ve koruma öncelikli taksonların tespiti yapılacaktır. Ayrıca alanda liken florası 

üzerine bir çalışma bulunmakla birlikte çalışılan alanın daha dar sınırlarda yapılmış olması nedeniyle, 

yapılacak olan bu çalışma ile varsa eksik türlerin ilave edilmesi ve güncelleme yapılarak tür kayıpları 

hakkında bilgi elde edilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

1.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ 

 

1.3-1 PROJENİN ADI: 

 

“Endüstriyel Plantasyonlarda Yapılacak Gübreleme Uygulamalarında Kullanılmak Üzere 

Kızılçam (Pinus brutia) İbrelerinde Bitki Besin Elementlerinin Mevsimsel Değişiminin 

İncelenmesi” 
 

Projenin Numarası:  

Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar) : - 

Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar):  

Proje Yürütücüsü: Aysel OKUDAN 

Araştırmacılar: Ahmet BORAN 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL) : 40000 TL 

Önerilen Proje Süresi (Ay): 36 Ay 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): 

Projenin Başlama Tarihi: 2022 

Projenin Bitiş Tarihi: 2025 

 

1. PROJENİN ÖZETİ 

 

Ülkemizin doğal ormanları üzerindeki baskıların azaltılması ve orman endüstrisinin ihtiyaç duyduğu 

odun hammaddesinin karşılanması maksadıyla, OGM tarafından “Endüstriyel Ağaçlandırma 

Çalışmaları Eylem Planı (2013-2023)” hazırlanmıştır. Bu çerçevede 164.922 hektar alanda 

ağaçlandırma yapılması hedeflenmiştir. Türkiye genelinde 2015 yılı sonuna kadar toplam 2,5 milyon 

ha alanda ağaçlandırma yapılmıştır (Anonim, 2015). Ülkemizde yapılan endüstriyel 

ağaçlandırmalarda yoğun toprak işleme, ıslah edilmiş tohum ve entansif bakım çalışmaları üzerine 

birçok araştırma yapılmış veya yapılmakta olup, gübreleme ile ilgili ibrelerdeki besin konsantrasyonu 

değişimleri henüz yeterince incelenmemiştir.  

 

Bu çalışma Antalya Bölgesi’nde yeni tesis edilecek olan kızılçam endüstriyel plantasyonlarında 

gübrelemenin gerekli olması durumunda, bu uygulamanın doğru zamanda yapılabilmesi için 

ibrelerdeki besin konsantrasyonlarının mevsimsel değişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Alınacak sonuçlar kamu yanında özel sektör tarafından tesis edilecek olan endüstriyel amaçlı 

ağaçlandırmalarda da kullanılabilecektir.  

 

Proje, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde kızılçam ile yapılan endüstriyel nitelikli ağaçlandırma 

sahalarını kapsamaktadır. Bu amaçla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde, 

endüstriyel plantasyon mantığı ile kurulmuş kızılçam ağaçlandırma alanlarından deneme alanları 

seçilecektir. 2, 5 ve 10 olmak üzere 3 yaş grubunda seçilecek sahalardan toprak örnekleri alınacak ve 
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(Ph, Tuz, Tekstür, Organik Madde, K, Na, Ca, Mg ve P) analizleri yapılacaktır. Seçilecek örnek 

ağaçlardan aylık ibre örnekleri alınarak laboratuvarda (N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Mn, Cu) 

elementlerinin analizleri yapılacaktır. Besin konsantrasyonlarının aylık değişimlerine ait veriler 

istatistiki analizler yardımıyla değerlendirilecektir. 

 

 

Anahtar kelimeler 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.), İbre Besin Elementleri, Gübreleme Zamanı, Endüstriyel Plantasyon  

 

 

 

2. AMAÇ ve HEDEFLER 

Projenin kısa dönemli amacı; Antalya Bölgesi’nde yeni tesis edilmiş olan kızılçam endüstriyel 

ağaçlandırmalarında gübreleme çalışmalarına temel olmak üzere yapraklardaki bitki besin 

elementlerinin aylık değişimlerini ortaya koymak. 

 Projenin uzun dönemli amacı; Daha verimli Kızılçam Endüstriyel Plantasyonlarının 

yetiştirilmesine katkı sağlamak.  

 

 

3. KONU ve KAPSAM 

 

İlk endüstriyel plantasyon araştırmalarının başladığı 1960’lı yılların başından bugüne kadar hızlı 

gelişen yerli ve yabancı türlerle birçok adaptasyon çalışması yapılmış olup, yaklaşık 50 yıllık sürecin 

sonunda Türkiye’de endüstriyel plantasyonların yoğunlaşabileceği bölgeler ile bölgelere uygun türler 

belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre yerli, yabancı ve melez kavaklar, okaliptüs ile kızılağaç gibi 

klonal ormancılığın konusu olan ağaçlar bir yana bırakılacak olursa, genel olarak, Batı Karadeniz ve 

Marmara Bölgesi için Sahilçamı (Pinus pinaster), Ege ve Akdeniz Bölgeleri içinse Kızılçam (Pinus 

brutia) türleri endüstriyel plantasyonlara konu olacak türler olarak belirlenmiştir (Birler,1998; 

Tunçtaner, 1998; Boydak 2008). 1980’li yıllarda durma noktasına gelen endüstriyel ağaçlandırma 

çalışmaları, ülkemizde odun hammaddesine olan talebin artması ile OGM’yi yeniden bu 

ağaçlandırma uygulamalarına yöneltmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız tarafından  2004-2023 yılları 

için hazırlanan Türkiye Ulusal Ormancılık Programında Ormanların Geliştirilmesi ile İlgili 

Eylemler arasında yer alan ‘’Mevcut ormanların geliştirilmesi (Madde 2.1.3) ve Orman alanlarının 

genişletilmesi (Madde 2.2.3)‘’ maddelerinde; «odun arzını artırmak amacıyla uygun bozuk orman 

alanlarında ve özel arazilerde, hızlı büyüyen orman ağacı türleri ile endüstriyel ağaçlandırma 

çalışmalarına özel önem verilmesi ve bu tür girişimlerin ilgili gruplarca desteklenmesi, endüstriyel 

ağaçlandırmalar ile ilgili araştırma sonuçlarından uygulama birimleri ve özel sektör tarafından 

yararlanılması için bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi»  konuları belirlenmiştir. 

Ayrıca  OGM tarafından 2019-2023 yılları için hazırlanan Stratejik Planda da endüstriyel 

ağaçlandırma çalışmalarına yer verilmiş ve bu çerçevede Stratejik Hedef (G2) olan Ormanları 

Geliştirmek, Verimliliğini Artırmak ve Alanlarını Genişletmek başlığı altındaki Hedef(H2.3)’de 

‘’Ormancılık sektörünün ve toplumun ormandan sağlanan odun ürünlerine olan ihtiyacının sürekli ve 

yeterli düzeyde karşılanabilmesi için gerek orman ekosistemi içerisinde gerekse ormanlık alanlar 

dışındaki yetişme ortamının uygun olduğu yerlerde, öncelikle hızlı gelişen yerli türlerle 

ağaçlandırmalar yapılarak, yoğun kültür metotları ve daha kısa idare süreleri ile birim alandan daha 

fazla ürün alınması ve bu kapsamda hızlı gelişen yerli türlerle endüstriyel ağaçlandırma ve bakım 

çalışmaları yapılması’’ hedeflenmiştir. Bu stratejik plana göre; endüstriyel ağaçlandırmaya 

uygunluğu tespit edilen toplam 300.000 hektarlık potansiyel alanda uygulama oranının %11’den 

%100’e çıkarılması planlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) 776. maddesinde 

endüstriyel ağaçlandırmaya değinilmiş ve “ormanların ekonomik, sosyal ve ekolojik fonksiyonlarını 

gözeten bir planlama anlayışı benimsenecek, endüstriyel nitelikte olanlar başta olmak üzere odun ile 

odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında etkin yönetim sağlanacak” şeklinde ifade 

kullanılmıştır.  

 

Gübreleme uygulamaları ülkemizde endüstriyel ormancılıkta çok sınırlı bir yer tutsa da dünya 

genelinde özellikle kısa idare süreli hızlı gelişen plantasyonlarda rutin uygulamalar arasına girmiştir 
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(Gürlevik ve Güller, 2005). Özellikle ABD’nin güneydoğusunda yer alan endüstriyel Pinus taeda 

ağaçlandırmalarında meşcerenin tesis aşamasında P gübresi olarak, ilerleyen yaşlarda ise N + P 

gübresi olarak uygulanmaktadır (Fox vd., 2007). Okyanusya, Güney Amerika ve İspanya’ da ise 

Pinus radiata ve Eucalyptus plantasyonlarının neredeyse tamamına yakınında gübreleme 

uygulanmaktadır (Crane 1982, Birk 1994, May vd. 2009, Mead 2013). Kanada, İsveç ve Finlandiya 

gibi kuzey ülkelerinde de gübreleme yaygın bir uygulamadır. Bu uygulamalarda N ve P en sık 

kullanılan iki element olarak önümüze çıkmaktadır. Gübrelemenin etkisi genelde uzun yıllar boyunca 

ekosistemdeki besin döngüsüne katkı sunabilmektedir (Gürlevik vd. 2004, From vd. 2015). Bu 

çalışmalarda ağaçların gübrelemeye verdikleri tepkiler genellikle olumlu olsa da tepkinin şekli ve 

boyutu ağacın türüne, yaşına, yetişme ortamına, gübrenin dozuna ve karışımına göre değişmektedir 

(Albaugh 1998, 2015, Jokela vd. 1991, Fox 2007). İlgili türün biyolojik gelişim özellikleri ve yetişme 

ortamının verim gücü gübrelemeyle elde edilecek hacim artımına doğrudan etki eden faktörlerdir. 

Bunun yanında, gübrelemenin ekonomikliği acısından gübrenin hangi yaşta uygulanacağı da son 

derece belirleyici olmaktadır. Zira rotasyon başında yapılacak gübreleme yatırımının getirisi için 

rotasyon sonuna kadar beklemek gerekecektir. Ancak rotasyon ortasında veya sonunda yapılacak 

yatırımın getirisi için çok daha kısa süre beklemek yeterli olacaktır. Hızlı gelişen tropik ve ılıman 

kuşaktaki kısa idare süreli hızlı gelişen türlerde genelde her gelişim çağında gübreleme 

yapılabilmekte (Crane 1982, Birk 1994, Fox et al 2007), ancak soğuk kuzey enlemlerinin nispeten 

yavaş gelişen uzun idare süreli türlerinde ise idare süresinin ikinci yarısında veya sonlarına doğru 

uygulanmaktadır (Anonim 1995, Hedwall et al 2014). Gübrenin dozu ise toprağın verim gücüne ve 

mescerenin besin ihtiyacına göre belirlenmektedir. Genelde yetişkin ormanlarda 150-200 kg/ha lık N 

dozu ve 25-50 kg lık P dozu en yaygın kullanılan dozlardır. 

 

Endüstriyel ağaçlandırmalarda yoğun toprak işleme, ıslah edilmiş tohum ve entansif bakım 

çalışmaları uygulanırken, sulama ve gübreleme ile ilgili herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 

Bunun en önemli sebeplerinden birisi sulama ve gübrelemenin büyüme üzerinde ne ölçüde etkili 

olacağının ve ekonomik anlamda fizibil olup olmadığının bilinmemesidir. Nitekim OGM’ nin 2016-

2017 dönemi için hazırladığı Master Planı da bu konulara dikkat çekerek, endüstriyel 

plantasyonları artırmak başlıklı araştırma hedeflerinde; Endüstriyel plantasyonlarda ekonomik idare 

süresinin tespit edilmesi, verimi en üst düzeyde artıracak gübreleme, sulama, herbisit kullanımı, 

uygun dikim aralık mesafelerinin belirlenmesi, aralama zamanı ve yönetiminin seçimi vb. konularını 

araştırmak olarak belirtilmiştir. 

 

Proje ile Antalya Bölgesi’nde yeni tesis edilecek olan kızılçam endüstriyel ağaçlandırma alanlarında 

gübrelemeye temel oluşturmak için, 3 farklı yaş grubunda besin element konsantrasyonlarının ve 

bunların mevsimsel değişimlerinin ortaya konmasına çalışılacaktır. 

Teknik Kurul Kararı: 

 

 

 

1.4- ARAŞTIRMA İHTİSAS (İŞLETME) PROJELERİ 

 

1.4-1. PROJENİN ADI: 

 

“Batı Akdeniz Bölgesinde Ekoturistlerin Talep Ve Beklentilerinin Araştırılması” 

 

Projenin Numarası: 19.8208 / 2022-2024 

Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): 

Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Orman Genel Müdürlüğü/ Odun Dışı Ürün ve 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Proje Yürütücüsü: Uğur Melih ALKAN 

Araştırmacılar: Yunus BAYIR 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 30.000 TL 
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Önerilen Proje Süresi (Ay): 33 Ay  

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): 

Projenin Başlama Tarihi:01.03.2022  

Projenin Bitiş Tarihi:31.12.2024 

 

1. PROJE ÖZETİ 

Bu araştırma projesinin amacı, Batı Akdeniz Bölgesinde ekoturizm ve ekoturizm ekonomisine 

yönelik talep ve beklentileri belirlemektir. Ekoturizmle ilgili talep ve beklentileri belirlemek için 

ekoturizm işletmecileri ve ekoturizm amacıyla Batı Akdeniz Bölgesi’ne gelen turistler tarafından 

uygulanacak olan anket yöntemi kullanılacaktır. Bu projenin sonuçları, geleneksel turizm tesislerine 

yönelik ekoturizmin önemini ortaya koyacaktır. Ayrıca bu proje, Türkiye'nin yeni ormancılık ve 

turizm politikaları için karar vericilerin gerekliliğini ortaya koymaya çalışacaktır. 

Araştırma başta Antalya ili olmak üzere Batı Akdeniz Bölgesinde yürütülecektir. Projede daha çok 

toplumun ekoturizm ile ilgili kısmı hedef alınmaya çalışılacaktır. Bu amaçla faaliyet alanı ekoturizm 

olan seyahat acenteleri, oteller ve ekoturizm amaçlı ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler 

projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

Konuyla ilgili ilgi ve çıkar gurupları, ekoturizm konusunda faaliyet gösteren kurum, kuruluş, sivil 

toplum örgütleri, seyahat acenteleri vb. kişiler projenin etkileşim içinde olacağı diğer kitleleri 

oluşturmaktadır. 

Zaman olarak ise proje, 33 aylık bir dönemi kapsayacaktır. 

 

 

Anahtar kelimeler 

Ekoturizm, seyahat acentesi, ekoturist, turizm 

 

2. AMAÇ ve HEDEFLER 

Uzun Dönemli Amaç: Ekoturizm ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izlenecek yeni 

politikalara yön vermek, ülkenin turizm gelirleri içinde ekoturizmden elde edilen gelir oranını 

arttırmaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmak.  

Kısa Dönemli Amaç: Yapılacak çalışma ile çok çeşitli turizm etkinliklerini bünyesinde barındıran 

Antalya Bölgesinde Ekoturizm yapan firmalar yoluyla ekoturizmin hangi noktada olduğunu 

belirlemek, ekonomi ve doğa koruma yönüyle geleneksel turizm anlayışı karşısındaki önemini 

vurgulamaktır. 

Ayrıca, ekoturizme yönelik talep ve beklentileri ekoturizm amaçlı gelen turistlerle yapılacak anketler 

yardımıyla belirlemektir. Böylece ekoturizm yolu ile sağlanan ekonomik veriler ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı çerçevesinde geleneksel turizm faaliyetleri arasında bir karşılaştırma yapma 

imkânı sağlanmış olacaktır. 

 

PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ: 

 

Turizm; dinlence, eğlence ve serbest zamanları değerlendirme ile bütünleşmiş (Arslan, 2000), ileri 

teknoloji, araç gereç zenginliği, bilgi, yetenek tecrübe, yaratıcılık, üretkenlik isteyen, alt yapı, üst 

yapı, ulaşım, iletişim, işletme, üretim, hizmet, derleme, pazarlama, tanıtım, etkileşim, tüketim, 

organizasyon, kültür, sanat, rekreasyon ve benzer öğeler içeren (Soley, 1991) teknik, ekonomik, 

sosyal ve kültürel içerikli bir kavramdır. Turizm, kavram ve etkinlik açısından sürekli olarak değişen 

ve gelişen bir yapı göstermektedir. Turizm, istihdama olumlu etkisi, önemli bir gelir kaynağı olması, 

katma değerinin yüksek olması, altyapı, üstyapı ve diğer sektörlere olumlu etkisi nedeniyle özellikle 
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gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sektör olarak kabul edilmekte ve hızla gelişimini 

sürdürmektedir (Arslan, 2000).  

Dünyadaki hızlı ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmeler ve değişimlere paralel olarak, giderek lüks 

turizm hareketlerine katılım azalmakta, bir tür doyum sınırına gelen alışılmış turizm merkezlerinden 

az da olsa uzaklaşma yönünde bir eğilim gözlenmektedir (Arslan, 2000; Arslan, 2005; Avcıkurt, 

2007). Değişen turist profili ve kitlesel turizmin fiziksel ve sosyal çevreye verdiği olumsuz koşullar 

görülmeye başlandığında, çevreye duyarlı turizm yaklaşımları ve doğal kaynakları koruma 

kavramlarının benimsendiği kitlesel turizme alternatif oluşturacak yeni turizm türleri oluşturulmaya 

başlanmıştır (Arslan, 2000; Kuter ve Ünal, 2009). Ekoturizm de bu turizm türlerinden biridir. 

Ekoturizm sayesinde bu tür doğal kaynaklar turizm amaçlı kullanılarak değerlendirilmektedir 

(Çağatay, 2002). 

Ekoturizm, günümüzde ulaştığı konumu itibariyle birçok ülke için ekonomik anlamda önem 

kazanmıştır. Bu ülkelerin ekoturizm alanında başarılı olabilmelerinde en önemli sebep ise 

ekoturizmin yapısına uygun gelişmeyi sağlayabilmeleridir. Ekoturizmin uzun dönemde 

sürdürülebilirliğinin temel bakımından bu turizm türünün yapısını oluşturan temel unsurların göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu unsurlar arasında ekoturizm endüstrisi, ulusal ve yerel 

yönetimler, yerel toplum, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar yer almaktadır (Lascurain, 

1996; Liu, 2000; Weaver and Opperman, 2000).  

Ekoturizm küçük gruplarla ya da bireysel olarak gerçekleştirilmesinden dolayı etkinliğe katılan 

bireylerin doğaya karşı daha sorumlu, saygılı, kabul edilebilir ve akılcı bir doğal turizm etkinliği 

yapmasına imkân tanımaktadır. Çevre üzerindeki negatif etkileri minimize etmek suretiyle, seyahat 

edenleri bilgilendirilen her bir habitatın ekolojik dengedeki hayati rollerinin benimsetmektedir. Bu 

nedenle ekoturizm insanlar üzerindeki doğal ve sosyo-kültürel çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en 

aza inmesine yardım edebileceği gibi, doğanın yapısı, işleyişi ve kültürel değerleri anlamaya dönük 

çaba ve bu çabayı korumaya katkıya dönüştürme eğilimi sağlayabilmektedir. Faaliyetlerin yapılacağı 

alanlarda yapay elemanlar ve fiziksel tesisleri minimumda tutma ve bu tesisleri basit tipli, doğal 

çevreyle ve yerel mimariyle uyumlu inşa etme eğiliminden dolayı yerel ekonomik gelişmeye katkıda 

bulunabilmektedir. 

Ekoturizm potansiyeline sahip alanların daha uygun duruma getirilebilmesi için hükümetin, yerel 

toplum örgütlerinin, endüstrinin, turistlerin ve toplumun bütününe çevre eğitiminin verilmesi gerekir. 

Hedef olarak, özellikle turistlerin ve yerel halkın seçilmesi, koruma yoluyla ekosistemlerin 

anlaşılması, kıymet verilmesi ve farkına varılmasının teşvik edilmesi gerekir. Kültürel mirasın 

korunması, yerel halkın gelenek ve göreneklerine saygı gösterilmesi, kaynağın olduğu gibi kabul 

edilerek sınırlarının tanınması ve arza yönelik yönetim ve planlama yapılması gerekmektedir. Yerel 

halkın lehine, koruma yoluyla ekonomik ve ekonomik olmayan uzun dönemli faydalar sağlanmalıdır. 

Ancak bu durumda doğal ve kültürel çevreye karşı etiksel sorumluluk ve davranışların teşvik edilmiş 

ve sorumluluk koruma pratiklerinin oluşturulması sağlanabilir. Böylece hükümet, turizm, toplum, 

turistler, yerel toplum örgütleri arasında ortaklık ve anlayışın kurulması sağlanabilir (Aday ve Arıkan, 

2003). 

1839 yılında kurulan Orman Genel Müdürlüğümüz, gün geçtikçe, sadece endüstriyel odun üretimi 

yapan, ormanlık alanlarda faaliyet gösteren bir kurum olma imajından sıyrılmakta olup, geleneksel 

ormancılık yaklaşımları yerine, değişen ve küreselleşen dünyamızın şartlarına uyumlu dinamik bir 

ormancılık anlayışını hâkim kılmak amacını taşımaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğümüz, ekoturizm bağlamında yöre halkı, turist, alanda sürdürülebilirlik olmak 

üzere üç temel öğe üzerinde yoğunlaşmıştır. Amacımız ormanlık sahalar üzerinde ekoturizm 

faaliyetlerini planlamak ve bu alanları çevresindeki yöre halkına katkı sağlamaktır. Bir diğer amaç 

ise finansal canlılığı elde etmek ve ekoturizm olgusunu doğayı öğrenmek için itici bir güç olarak 

kullanmaktır. Dünyada ve Ülkemizde toplumun ormanlardan beklentileri ve ormanlarımızın 

sosyokültürel fonksiyonlarının daha da önem kazanmış olup, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi 

Başkanlığımızın görevleri arasında yer alan " Uygun Yerlerde Ekoturizm Faaliyetlerini Desteklemek 

" gereği görev sahamızda yer alan orman alanlarında ekoturizm faaliyetleri ile ilgili yapılacak iş ve 

işlemlere dair mevzuat oluşturulması gerektiği ihtiyacına binaen, 2017 yılında yürürlüğe konulan 308 

Sayılı Ekoturizm Fonksiyonlu Alanların İdaresine Ait Usul Ve Esaslar Tebliği uyarınca; muhtelif 

orman bölge müdürlüklerimizde 35 adet Ekoturizm Yönetim Planları hazırlanmıştır. Bunlarla beraber 

tüm orman bölge müdürlüklerimizde ekoturizm planlama çalışmaları başlamış olup, yeni alanlarla 
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beraber mesire yerlerimize de entegre edilmiş ekoturizm alanları uygulamaları hayata geçirilmiştir. 

Ziyaretçilerin ekoturizm alanlarımızdan ne bekledikleri, tercihleri, geliş amaçları, kullanma süreleri, 

en yoğun kullandıkları zaman gibi konular araştırılması ve ziyaretçi profilinin çıkarılması büyük 

önem taşımaktadır. Ziyaretçilerin beklenti ve talepleri ile sorun yaşadığı konuların tespit edilmesi 

daha iyi hizmet verebilmek adına kurumumuz açısından faydalı olacaktır. 
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1. PROJENİN ÖZETİ:  

Bu çalışma ile yangına kapsamlı ve verimli müdahaleler sağlayacak optimizasyon modellerini 

belirlemek, çıkan orman yangınına optimum şekilde kaynak tahsisinin yapılmasını ve yangın 

yöneticilerine stratejik planlamalar için kullanılabilecekleri bir karar destek sistemi sağlamayı 

hedeflemektedir.   

Orman yangını yönetimi, belirsiz ve dinamik koşullar içeren ve çeşitli kaynaklardan çok sayıda bilginin 

hızlı bir şekilde özümsenmesini gerektiren karmaşık bir karar verme süreci olabilir (McLennan, J. Vd. 

2006). Orman yangını kontrolü önemli ama zorlu bir görevdir. Yangının yayılma davranışını tahmin 

etme, yangınla mücadele kaynaklarının sevki için bir planı optimize etme ve çeşitli yangınla mücadele 

taktiklerini kullanarak böyle bir planı değerlendirme yeteneği, orman yangınlarını kontrol altına almaya 

yönelik karar vermeyi desteklemek için esastır. Farklı yangınla mücadele taktiklerinin belirli bir sevk 

planı için önemli ölçüde farklı yangın söndürme sonuçlarına yol açabileceğini gösteren sonuçlar ve bu 

taktiklerin simülasyonu, sahada fiili uygulamadan önce optimizasyon modellerinden sevk planlarını 

seçmede yangın yöneticilerine değerli bilgiler sağlayabilir (Hu and Ntaimo, 2009). Bu yüzden araç 

sevkiyatlarında optimizasyon modellerinden faydalanmak oldukça önem arz etmektedir. Ülke olarak 

yangın harekât merkezlerinde kişilere bağımlı kalmadan hızlı ve etkili bir şekilde araç sevkiyatlarının 

yapılmasını sağlamak zorundayız.   

Bu sevkiyatların yapılması noktasında optimizasyon için yapılacak çalışmada hedef programlama ve 

stokastik programlama teknikleri kullanılacaktır. Amaç fonksiyonu, sapma değişkeni, karar değişkeni, 
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kısıtlar vb. parametreler proje ekibi ve yangında tecrübeli personellerle yapılacak görüşmeler sonrasında 

kriterler belirlenerek en uygun optimizasyon modelleri belirlenecek, modellere göre yazılım 

hazırlanmaya çalışılacaktır. 

Proje sonucunda elde edilecek verilerle, yangın yöneticilerine optimum araç sevkiyatı konusunda 

faydalı bilgiler sunarak; yangın yönetim stratejilerini, yangın yönetim planlamalarını ve 

kullanılabilecekleri bir karar destek sistemi sağlamayı hedeflenmektedir. 

2. AMAÇ VE HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaçlar: Kaynak sevkiyatında kararlarının alınmasına yardımcı olmak için tüm 

kriterleri içeren bir matematiksel model geliştirmek; Çıkan orman yangınına araçların optimum şekilde 

yazılımla sevkiyatının yapılmasını sağlamak.   

 

2.2. Uzun Dönemli Amaçlar: Orman yangınına müdahale süresi kısaltmak, eksik ya da fazla kaynak 

tahsisinin önüne geçmek. Yangın yöneticilerine stratejik planlamalar için kullanılabilecekleri bir karar 

destek sistemi sağlamak. 

3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

Orman yangınları, çevreyi tehdit eden ve dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen, farklı ölçeklerde 

büyük ekosistem ve ekonomik etkilere neden olan toplumsal bir sorundur. Bu etkiler birçok şekilde 

yansımaktadır: sadece ekosistem mal ve hizmetlerinin zararları ve kayıpları değil, aynı zamanda sağlık 

sorunları ve hatta insan yaşamının kayıpları ve ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerdir. 

(Mavsar,2013). 

Orman yangınlarının sayısı ve etkilenen alan yıldan yıla önemli ölçüde değişse de, son yıllarda büyük 

yangınların yaşandığı yıllarının sıklığı artıyor gibi görünüyor. Değişen iklim koşulları (Piñol ve 

diğerleri, 1998), kırsal alanların terk edilmesi, hızla büyüyen yanıcı türlerin genişlemesi veya orman-

kent ara yüzündeki alanların artması gibi bu tür bir gelişmeler tetikleyici güç olmaktadır (Xanthopolus 

ve diğerleri, 2006) . Artan yangın insidansı daha fazla dikkat çekmekte ve bu konu ile ilgili artan 

kamuoyu endişesini yansıtmaktadır. 

Artan kamuoyu endişesi, yetkilileri orman yangınlarının olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyal 

etkilerini en aza indirmek için iyileştirilmiş politikalar ve yönetim önlemleri uygulamaya teşvik 

etmektedir (EU, 2005). Bununla birlikte, bu tür önlemlerin uygulanması, önemli miktarda mali, insan 

ve organizasyonel kaynak yatırımı gerektirir. 

Geçmiş deneyimler, herhangi bir orman yangınına, etkileri felakete dönüşmeden önce kontrol altına 

almak için mümkün olduğunca erken müdahale edilmesi gerektiğini göstermiştir. Bu, herhangi bir 

yangını mümkün olan en kısa sürede tespit etmek ve müdahale etmek ve böylece yangın hasarını en aza 

indirmek için kritik konumlarda sınırlı sayıda kara kuvveti konuşlandırılarak başarılabilir. 

Bununla birlikte, orman yangını oluşumu ve davranışı, orman alanını etkin bir şekilde korumak için 

dikkate alınması gereken çok büyük mekânsal ve zamansal çeşitlilik göstermektedir. Bu varyasyon esas 

olarak farklı yakıt türleri, eğim, yakıt nemi ve hava koşullarından kaynaklanmaktadır. Ek olarak, orman 

alanı içindeki belirli alanlar, tarihsel ilgileri, yerleşim yerlerine yakınlıkları vb. nedeniyle daha fazla 

koruma gerektirebilir. Sonuç olarak, orman yangını yönetimi için kaynakların dağıtımı, orman alanı 

içindeki belirli alt bölgelerin değişen ihtiyaçlarını hesaba katmalıdır. Verimli bir dağıtım, orman 

yangınlarının erken bastırılmasına ve etkilerinin en aza indirilmesine neden olabilir (Maria Dimopoulou 

and Ioannis Giannikos,2001). 
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Orman yangını yönetimi, belirsiz ve dinamik koşullar içeren ve çeşitli kaynaklardan çok sayıda bilginin 

hızlı bir şekilde özümsenmesini gerektiren karmaşık bir karar verme süreci olabilir (McLennan, J. Vd. 

2006). 

Orman yangını kontrolü önemli ama zorlu bir görevdir. Yangının yayılma davranışını tahmin etme, 

yangınla mücadele kaynaklarının sevki için bir planı optimize etme ve çeşitli yangınla mücadele 

taktiklerini kullanarak böyle bir planı değerlendirme yeteneği, orman yangınlarını kontrol altına almaya 

yönelik karar vermeyi desteklemek için esastır. Farklı yangınla mücadele taktiklerinin belirli bir sevk 

planı için önemli ölçüde farklı yangın söndürme sonuçlarına yol açabileceğini gösteren sonuçlar ve bu 

taktiklerin simülasyonu, sahada fiili uygulamadan önce optimizasyon modellerinden sevk planlarını 

seçmede yangın yöneticilerine değerli bilgiler sağlayabilir (Hu and Ntaimo, 2009). 

Dünyada optimal kaynak tahsisi için yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Minas, Hearne ve Martell, 

orman yangını etkilerini azaltmak (Minas, Hearne ve Martell, 2014) ve yangın söndürmeye hazırlanmak 

için (Minas, Hearne ve Martell, 2015) yanıcı yönetimi sorunları için çeşitli modeller sunmuştur. Rashidi, 

Medal, Gordon, Grala ve Varner, belirli bir orman yangınında en kötü senaryoyu değerlendirmek için 

bir model önerdi (Rashidi, Medal, Gordon, Grala ve Varner, 2017). Bu modeller arazileri ve önleyici 

eylemleri dikkate alır. MacLellan ve Martell, yangınla mücadele sezonunda hava tankerlerine yönelik 

talebi karşılamanın ortalama yıllık maliyetini en aza indirirken, hava tankerleri için başlangıç 

konumlarını (ev üsleri) ve dağıtım stratejisini belirlemek için bir tamsayılı programlama modeli 

oluşturdular (MacLellan ve Martell, 1996). Benzer şekilde, Dimopoulou ve Giannikos, yangın söndürme 

araçlarının konumlarını talep alanlarını kapsayacak şekilde optimize etmek için bir maksimum kapsama 

alanı konumu modeli uygulamışlardır (Dimopoulou ve Giannikos, 2002). (Zhou and Erdoğan, 2019)’ 

unda belirttiği gibi bu konularda farklı yayınlarda bulunmaktadır. 

Yangın yöneticileri, yangının kontrolü ile ilgili kararlar almaktan sorumludur. Rapor edilen bir orman 

yangını durumunda, her bir üste hangi yangınla mücadele kaynaklarının yangınına gönderilmesi 

gerektiğini belirler ve bir eylem planı ve uygulanacak yangınla mücadele taktikleri oluştururlar. Kısa 

karar verme süresi, dinamik ve belirsiz yangın davranışı ve sınırlı yangınla mücadele kaynakları 

nedeniyle böyle bir karar vermek zordur (Hu, X. and Ntaimo, L. 2009).  

Karar destek sistemleri (KDS), yangın yöneticilerine kaynakları daha verimli bir şekilde nasıl tahsis 

edeceklerine rehberlik edebilir (Donovan ve diğerleri, 2008). Bu KDS ekonomik modelleri içerdiğinde, 

yangınla ilgili yatırımların ekonomik verimliliğinin değerlendirilmesini de sağlar. Bununla birlikte, bu 

sistemler, yangın yönetimi faaliyetlerinin performansı ile yangınların her zaman mevcut olmayan 

fiziksel ve ekonomik etkileri (olumsuz ve olumlu) hakkında güvenilir bilgi ve veriler gerektirdiğinden 

geniş çapta uygulanmamaktadır. Ancak, orman yangınlarının sosyo-ekonomik etkilerinin anlaşılması ve 

değerlendirilmesi, orman yangını ile ilgili politikaların geliştirilmesi ve yönetim uygulamalarının 

uygulanması için esastır (Morton ve diğerleri, 2003). Yangın yönetimi karar destek sistemleri, 

yangından korunma programları için kaynak tahsisinin verimliliğini artırmayı amaçlayan araçlardır 

(Mavsar,2013). 

Yangın yönetimi giderek daha karmaşık hale geliyor ve iklim değişikliği, değişen yakıt kompleksleri, 

arazi kullanım modelleri, toplumsal beklentiler ve bütçe kısıtlamaları yangın yönetimini daha da 

karmaşık hale getirmeye devam edecek. Yangın yöneticileri ve yangın yönetimi, bu tür bilgileri organize 

etmeye ve alternatif strateji ve taktiklerin potansiyel etkisini tahmin etmek ve değerlendirmek için hızlı 

bir şekilde işlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek karar destek sistemlerinden yararlanabilir 

(Martell, 2015). 

Ülkemizde Bilgili vd. tarafından ‘’Türkiye Orman Yangın Tehlike Oranları Karar Destek 

Sistemi TOYTOS’’ un bölümlerinden Meteorolojik Yangın İndeksi sisteminin tamamlandığı, yangın 

bilgi sistemi, yangın çıkma ihtimalini tahmin sistemi ve yangın davranışını tahmin sistemlerinin 

çalışmalarının devam ettiği görülmektedir (https://toytos.ktu.edu.tr/). Ayrıca Orman Genel 

Müdürlüğünün ‘’Yangın Yönetim Sistemi olarak adlandırdığı’’ araçların, yangın ekip binalarının, 
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kulelerin, su kaynaklarının harita üzerinde konumlarını gösteren ve buna göre kararların alındığı bir 

sistem bulunmaktadır. 

Ancak yangın yönetimi açısından yangına hassas bölge müdürlüklerinde ya da yangın daire 

başkanlığındaki harekât merkezlerinde herhangi bir bölgede çıkan yangına araçların sevkiyatı 

noktasında yazılımsal olarak herhangi bir karar destek sistemi bulunmamaktadır. Yangın bölgesine 

araçların sevkiyatı yangında tecrübeli, bölgeyi iyi bilen teknik personeller tarafından yapılmaktadır.  

Yangının büyüklüğüne meteorolojik koşullara ve topoğrafik özelliklere göre, yangın alanına en yakın 

ve hızlı şekilde müdahale edecek ekipler telefon ve telsizler aracılığıyla sevk edilmektedir. O gün o 

bölgeden yangın yerine hareket ettirilen (kendi işletmesi dışına çıkmışsa) aracın yerine, o bölgenin boş 

kalmaması için (o bölgede çıkacak herhangi bir yangına karşı) başka ekipler kaydırılmaktadır. Bu 

kaydırmalar yangın büyüklüklerine göre en yakın ekiplerin bir önceki ekibi en hızlı takviye edecek 

şekilde yapılır. Burada araçların sevkiyatı noktasında telefon, telsiz görüşmeleri, kayıtları, takibi gibi 

birçok iş kalemi olmasından dolayı yoğun çalışılmakta bazen iş yoğunluğundan dolayı da karışıklıklar 

yaşanabilmektedir. Ayrıca yangın harekât merkezlerindeki personellerin emekli, tayin vb. sebeplerle 

hassas bölgelerden ayrıldıklarından saha tecrübeleri de maalesef ki kendileri ile birlikte gitmektedir.  

(Martell, 2015) ‘inde belirttiği gibi ‘’Bir yangının nasıl kontrol altına alınacağına karar vermek, pek çok 

zorluğu beraberinde getirir; bunların tümü, hava durumu ve bunun yangın davranışı ve söndürme 

kaynağının etkinliği üzerindeki etkisi ile ilgili belirsizlik nedeniyle karmaşık hale gelir. İlk müdahale 

terimi, tipik olarak, söndürmenin erken aşamalarını tanımlamak için kullanılır ve yangına tahsis edilen 

kaynaklara ilk saldırı kuvveti olarak atıfta bulunulur. İlk saldırı için kullanılan kaynaklar duruma göre 

değişir ve hangi kaynakların sevk edileceğinin ve her bir yangına sevk edilme sırasının belirlenmesi 

duruma ve yangına göre değişir. Son yıllarda yangın yönetimini karmaşık hale getiren çok karmaşık 

yangın yönetimi politikası ve operasyonlarından bazılarının üstesinden gelmek için gelişmiş 

matematiksel modelleme yöntemlerinin hem gerekliliğini hem de kullanma olasılığını göstermektedir. 

Bu çalışma ile yangın hareket merkezlerinde kaynak tahsisi (ilk müdahale aracı, arazöz, su tankeri, dozer 

ve hava araçları) noktasında yapılacak olan yazılımla araçların otomatik olarak sevkiyatının yapılması 

hedeflenmektedir. Çalışma Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları baz alınarak bu bölge için 

yapılacaktır. Çalışmada çıkarılacak modeller Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında çıkacak 

yangınlar için modeller üretilmeye çalışılacaktır. 13- 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen ‘’ İklim 

Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları’’ Çalıştay’ında ‘’Yangın Öncesi İklim Değişikliği Ve Küresel 

Isınma Çerçevesinde Mevcut Araç-Gereç Ve İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi’’ grubu olarak bazı 

kararlar alınmıştır. Bunlardan; ‘’Karar 5’de: Yangınların büyüklüklerine göre personel ve araçların 

yönlendirilmesini sağlayacak bir karar destek sistemi kurulmalıdır’’ denilmektedir. Bununun sonucunda 

Eylem 5.1’de de: Yangınların büyüklüklerine göre personel ve araçların yönlendirilmesini sağlayacak 

bir karar destek sistemi için proje oluşturulması’’nın eylem olarak belirtilmesi de hazırlamış olduğumuz 

projemizin önemini ve gerekliliğine de ayrıca desteklemektedir. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü 

Stratejik Planı (2019-2023) çerçevesinde ve 2004-2023 Türkiye Ulusal Ormancılık Programının ilgili 

maddeleri projenin diğer gerekçelerini oluşturmaktadır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

1.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ 

Yoktur. 
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2- SONUÇLANAN PROJELER 

 

2.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ: 

Yoktur. 

 

2.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ  

Yoktur. 

2.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ  

 

2.3-1 PROJENİN ADI: 

 

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

Su Parametrelerine Etkisi”  

Projenin Numarası: 19.6602/2019-2021 

Proje Yürütücüsü: Abdurrahman AYKUT 

Araştırmacılar: Prof. Dr. Ferhat GÖKBULAK, Dr. Öğr. Üyesi Firdes YENİLMEZ, Dr. Öğr. Üyesi 

Cumhur GÜNGÖROĞLU, Dr. Hüseyin YILMAZ, Ümmühan ASLAN 

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

Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı:  

Kısa Dönemli Amacı: Antalya-Çakırlar Havzası ana deresi olan Çandır Çayının su kalitesini ve su 

kirliliğini belirlemek ve arazi kullanım durumuna göre değerlendirmek 

Uzun Dönemli Amacı: Batı Akdeniz Bölgesi havzalarındaki su kaynaklarının korunması, entegre 

yönetimi ve planlanmasına altlık olacak veri oluşturmak. 

Projenin Uygulama Yerleri: Çandır Çayı boyunca, üst yükseltilerden havza çıkışına kadar, farklı arazi 

kullanımlarını yansıtacak noktalarda kurulan ölçüm ve örnekleme istasyonlarıdır.  

Projenin Özeti: 

Farklı arazi kullanım türlerinin su kalitesi üzerine etkilerini belirleyebilmek için oluşturulan su 

örnekleme istasyonları ve mikro havza sınırları Şekil 1’de verilmiştir.  

1 Numaralı istasyon genel havzanın en üst yükselti kuşağında olup, yükseltisi 1272 m’dir. Burada ele 

alınan mikro havza, arazi kullanım türü bakımından Orman- Orman Toprağını (OT) kapsamaktadır.  

2 Numaralı istasyonda ele alacağımız mikro havza, arazi kullanım türü bakımından Orman-OT-Tarım-

HES’ i kapsamaktadır. Yükseltisi 556 m dir.    

3Numaralı istasyonda ele alacağımız mikro havzada arazi kullanım türü bakımından Orman-OT-Tarım-

HES-Taş-Yerleşim bulunmaktadır. Yükseltisi 215 m dir.  
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4 Numaralı istasyonda ele alacağımız mikro havzada arazi kullanım türü bakımından Orman-OT-Tarım-

HES-Taş-Yerleşim-Rekreasyonu kapsamaktadır. Yükseltisi 148 m dir. 

 5 Numaralı istasyon genel havzamızın en alt (çıkış) noktası olup, yükseltisi 23 m’dir. Burada ele 

alacağımız havzadaki arazi kullanım türü bakımından Orman-OT-Tarım-HES-Taş-Yerleşim-

Rekreasyon-Kum Ocağını kapsamaktadır (Şekil). 

 

 

Şekil: Çandır Çayı örnekleme istasyonları ve arazi kullanım haritası 

Su kalitesini ölçmek için kullanılacak su örnekleri bir yıl boyunca 15 günde bir toplanmıştır. Numune 

toplamaya çıkmadan bir gün önce arazide kullanılacak malzemeler, arazi tipi ölçüm cihazları ve numune 

kapları hazır hale getirilerek toplanan örneklerin analizleri aynı gün veya en kısa süre içerisinde 

yapılmıştır. Araştırma alanının havza karakteristikleri Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında 

belirlenmiştir. Coğrafi bilgi sistemlerine girilmiş olan grafik veriler eşyükselti eğrileri ve yağış 

havzasındaki derelerden oluşmaktadır. Eşyükselti eğrilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasında, 

çalışma sınırlarını içine alan 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar bir araya getirilerek, 50 m’de bir 

olacak şekilde eşyükselti eğrileri sayısallaştırıcı yardımıyla ArcMap 10.1 programında yapılmıştır. 

Havzaya ait topoğrafik karakteristikler (havza alanı büyüklüğü, havza şekli, form faktörü, şekil faktörü, 

dairesellik oranı, uzama oranı, ortalama eğim, havza bakı durumu, ortalama yükseklik, reliyef oranı, 

oransal reliyef) ve akarsu drenaj ağı karakteristikleri (akarsu eğimi, dere sırası, drenaj yoğunluğu, dere 

frekansı, çatallanma oranı, drenaj dağılım tipi) ortaya konulmuştur (Özhan, 2004). 

Arazide örnekleme noktalarından, sıcaklık(°C), pH, elektriksel iletkenlik (µScm-1), tuzluluk(ppt), 

çözünmüş oksijen(grL-1), TDS (Toplam Çözünmüş Katı Madde grL-1), ORP (Oksidasyon İndirgenme 
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Potansiyeli mV) gibi su kalitesi değerleri çoklu parametre ölçüm cihazı (YSI ProMDS) ile ölçülmüştür. 

Ayrıca, suyun debisinin belirlenmesi için her bir istasyonda su kütlesinin hızı Hydro-Bios dijital akış 

ölçer ile ölçülmüştür. 

Su kimyası analizi öncesi araziden alınan su örnekleri 0,45 μm gözenek büyüklüğüne sahip filtre kâğıdı 

kullanılarak filtre edilecektir. Daha sonra amonyum azotu (NH4
+-N), nitrat azotu (NO3

--N), ortofosfat 

(PO4-P), magnezyum (Mg) sertliği, kalsiyum (Ca) sertliği, sertliği, sodyum (Na), potasyum (K) ve 

karbonat (CO3) analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerin yöntem ve standart isimleri Çizelge 

2’de verilmiştir. Bu analizler Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Toprak 

laboratuvarında bulunan spektrofotometre, atomik absorpsiyon spektrometresi ve alev fotometresi 

cihazları kullanılarak yapılmıştır. 

Askıda katı madde (AKM) analizi için su whatman marka 0,45 μm membran filtreler ile süzülmüştür. 

Daha sonra filtre kâğıtlarının laboratuvar fırınında 105°C’de 24 saat kurutulması ile oluşan ağırlık 

farkından hesaplanmıştır. Elde edilecek sonuç mg/L’dir. 

Ölçülen parametrelere ilişkin ortalama değerler Çizelgede sunulmuştur. 

                  Çizelge 

  Ort. Std. Sap. Min. Max. 

 

N 

Sıcaklık (oC) 16.3569 5.20832 3,485 30,29 13 

pH 9.2579 .17127 8,72 9,71 13 

Çözünmüş oksijen (mg/L) 9.4445 1.10017 6,96 12,12 13 

Oksijen doygunluğu (%) 95.1863 3.89700 80,5 129,7 13 

İletkenlik (µS/L) 385.1603 25.68645 270 478,5 13 

Tuzluluk (ppt) .1856 .01484 0,13 0,23 13 

TDS (g/L) .2520 .01862 0,176 0,3115 13 

ORP (mV) 12.3779 .02356 12,3 12,4 13 

Debi (m3/s) .6687 .57294 0,01 4,495 13 

Askıda Katı Madde (AKM 

mg/L) 
19.8276 26.09342 

1 236,5 

13 

Sodyum (Na mg/L) 17.521154 2.6474358 10 29,5 13 

Potasyum (K mg/L) 1.310385 .2246777 0,75 2 13 

Magnezyum (Mg mg/L) 14.9142 2.51063 6,05 26,32 13 

Kalsiyum (Ca mg/L) 22.3991 4.38852 10,12 32,2 13 

Amonyum azotu (mg NH4+-

N/L) 
.0390 .05506 

0,004 0,404 

13 

Nitrat azotu (mg NO3--N/L) .5424 .37964 0,01 3,835 13 



46 

 

 

 

 

Tüm su parametrelerinin kendi aralarındaki ilişkiler korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.18 su 

parametresinin ortalama değerlerine dayanılarak yapılan kümeleme analizlerinde bütün havzanın çıkış 

noktasındaki istasyon diğerlerinden farklı bir küme oluşturmuştur. Diğer 4 istasyon ise bir diğer kümede 

bir araya gelmiş, bu küme içerisinde ise en yüksek rakımda bulunan ve sadece orman-orman toprağı 

mikro havzasını örnekleyen 1.istasyon diğerlerinden ayrılmıştır. Bahsi geçen iki nokta haricinde, ara 

yükseltilerde bulunan 3 istasyon aynı kümeyi oluşturmuşlardır. 

Ölçüm yapılan ayların verileri üzerinde yapılan kümeleme analizi sonucunda da Ekim-Kasım (sonbahar) 

ayları bir küme, diğer tüm aylar bir diğer küme şeklinde bir araya gelmişlerdir. İkinci ana küme kendi 

içinde yaz ve kış ayları olmak üzere alt kümelere ayrılmıştır. 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle, ölçüm periyodu içerisinde, Çandır Çayı suyunun her istasyon 

noktasında çok iyi kalitede bir yer üstü suyu karakterine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ancak bunun uzun 

dönemde izlenmesi gerektiği vurgulanmış bu izlemenin her yıl, Haziran (yaz), Aralık (kış) ve Ekim 

(sonbahar) ayları olmak üzere 3 dönemde ve 1.istasyon, 3.istasyon ve 5.istasyon konumlarında 

yapılması önerilmiştir. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

2.4- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (İŞLETME) PROJELERİ  

 

2.4-1. PROJENİN ADI: 

 

 “Kızılçam Dikili Ağaç Satışlarında Ürün Çeşitleri Verim Yüzdesinin Tahmini” 

 

Projenin Numarası: 19.3224/2018-2020/2021 

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 

Projenin Özeti: 

Proje çalışması Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı Orman İşletme Müdürlükleri ve 

şefliklerindeki dikili ağaç satışına konu Kızılçam tensil sahalarında gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 

Çalışma 2018-2021 yılları içerisinde, 2 Bölge Müdürlüğü, 12 Orman İşletme Müdürlüğü ve 21 İşletme 

Şefliğine ait tensil sahasından elde edilen 2042 adet örnek ağaç verisi ile yürütülmüştür.  Çalışmanın 

materyali olan örnek ağaçların temini için, kızılçamın doğal yayılışını kavrayacak şekilde farklı bonitet 

ve yükseltilerdeki tensil alanlarında çalışılmıştır.  Seçilen tabii tensil alanlarında örnek ağaçların 

seçilmesi ve ağaçlardan çıkartılan ürünlerin takdiri İşletme Müdürlüğü veya Üretim Pazarlama Şubesi 

Orto fosfat fosforu (mg o-PO4-

P/L) 
.004815 .0173621 

0,001 0,302 

13 

Karbonat (CO3 meq/l) .4711 .04016 0,05 0,65 13 
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yetkililerince yapılmıştır. Örnek ağaçların kabuklu ve kabuksuz çapları ile uç sürgüne kadarki dikili 

ağaç boyları, çıkan ürün çeşidi ve miktarları ile birlikte veri karnelerine kaydedilmiştir. Her bir örnek 

ağaçtan elde edilen ürün dikil ağaç talimatnamesinde belirlenen yöntemlere göre hacimlendirilmiştir. 

Sterli emvaller ise proje süresi içerisinde değiştirilen talimat gereği 0,75 katsayısı kullanılarak 

metreküpe çevrilmiştir.  

Çalışmada tabii tensil planlanan dikili ağaç satışına konu örnek ağaçlarda, ağaç kesilmeden ne miktarda 

ürün çıkacağının çap ve boya bağlı modeller kurularak belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak 

yeni alınacak dikili satışa konu sahalardaki örnek ağaçların kabuklu- kabuksuz çapları ve boy değerleri 

ile her bir ağaçtan elde edilen ürün çeşitleri ve miktarları aşamalı regresyon analizlerine (stepwise) tabii 

tutularak en uygun modelin seçilmesi amaçlanmıştır.   

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

da Wilcoxon analizleri ile denetlenmiştir. 

Çalışmada ürün çeşidi olarak toplam tomruk, sanayi odunu, Maden direği, kağıtlık odun (m3), sterli 

odunlar (kağıtlık odun, lif-yonga odunu ve yakacak odun), toplam sterli odun ve toplam ürün 

miktarlarının modellenmesi çalışmaları yapılmıştır. İlgili modellerde belirtme katsayısı değerleri (R2) 

%96,2 (toplam tomruk) ile %60 (yakacak odun) arasında değerler almıştır. 

Bu çalışmada başka bir yaklaşım olarak ürün çeşitlerinin toplam üretim miktarlarına oranlanmasını 

yansıtacak şekilde orantı miktarları da incelenmiştir. Ürün oranlarının göğüs çapına bağlı olarak 

değişimleri regresyon analizleri ile ortaya konulmuştur. Buna göre belirtme katsayısı değerleri (R2) 

%96,2 (toplam tomruk) ile %48,5 (toplam sterli odun) arasında değerler almıştır. 

Ayrıca çalıma kapsamında kullanılan örnek ağaçların kabulü ve kabuksuz çap ilişkisi de ortaya 

konulmuştur.  

Çalışmamızda örnek ağaçlardan ürün çeşitlerinin daha iyi modellenebilmesi amacıyla 3. bir değişken 

olarak kabuksuz çap (dz) da kullanılmıştır. Aşamalı regresyon (stepwise) analizi sonucunda 4 modelde 

(toplam tomruk, kağıtlık odun, lif-yonga ve toplam üretim miktarları) dz değişken olarak kullanılmıştır. 

Uygulayıcı birimler dz miktarlarını her bir ağaç için hesaplamaları gerekmektedir. Bunun için farklı çap 

kademelerinden meşcereyi yansıtacak vasıflardaki ağaçların kabuksuz çaplarını alıp kabuklu çap ile 

ilişkiye getirmeleri, bulunacak bu ilişki yardımıyla diğer ağaçların da dz miktarlarını hesaplamaları 

gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ortalama bir değer olarak çalışmamızda verilen 

denklemi de kullanabilirler.  

Çalışmamızda tomruk üretimi miktarları 4.1.1 bölümünde açıklandığı sebeplerden ötürü toplam tomruk 

miktarlarının modellenmesi yoluna gidilmiştir. Elbette ihaleye konu bir dikili ağaç satış partisinde 

çıkartılacak olan tomruk miktarlarının cinsi, sınıfı ve ebatları ihale muhammen bedelini oldukça 

etkilemektedir. Ancak uygulamada çıkartılacak olan belli cins, sınıf ve ebatlardaki tomruk miktarının 

kararlaştırılmasında devreye giren bir takım sübjektif değişkenler, modelleme mantığının ötesinde bir 

durum oluşturmaktadır. Her ne kadar tercihlerde yaşanan bu tutarsızlık durumu toplam tomruk üretimi 

açısından olumsuz bir durum oluşturmamakta, kurulan model oldukça yüksek bir belirtme katsayısı 

değeri ile başarılı sonuçlar verebilmektedir. Uygulayıcı birimlerin toplam tomruk üretimini 

çalışmamızda üretilmiş modeller vasıtası ile hesaplayıp, bunları belli oranlarda sınıflandırmak sureti ile 

muhammen bedel hesaplanmasında kullanabileceklerdir. Bunun için, önceki yıllarda üretime verilmiş 

satışa konu sahaya yakın vasıftaki sahalardaki tomruk çeşitlerinin veya işletme şefliklerinin son 10 dikili 

satış ortalamalarının oranları kullanarak yaklaşık miktarlar tahmin edilebilir.  

Ağaç üzerinde sterli odun üretimi genellikle ağaç gövdesinin uç ve ince kısımları ile dallardan ve 

kalından inceye doğru kabuklu kağıtlık odun, lif-yonga odunu ve yakacak odun şeklinde yapılmaktadır. 

Gövde odununun düzgün olması halinde tomruk standardının altındaki çaplarda dek gelen bu 

kısımlardan maden direği, aksi halde sterli emval üretilmektedir. Genellikle tensil sahalarında tüm 

alandan toplanan sterli odunlar istif edilirken standartlara uygun odunlar kullanılabilmekteyken, 
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çalışmamızın konusu olan örnek ağaçlarda bir takım pratik uygulamalardan kaynaklanan sıkıntılar 

ortaya çıkmaktadır. Tek bir örnek ağaçta üretilen sterli odun miktarı oldukça az olduğu için, az olan 

odun çeşidinin aleyhine olacak şekilde ürün birleştirmeleri yapıldığı anlaşılmaktadır. Keza bazı tensil 

sahalarında ilgili örnek ağaçların sterli odun miktarları deneyimlerden hareketle istif edilmeden miktar 

tayini yapılabilmektedir. Ayrıca üretime konu sahanın sıklık ve kapalılık gibi tek ağaçta dal odunu 

miktarını etkileyen meşcere parametreleri de bu konuda ürün miktarını etkiletebilecek bazı ilave 

değişkenler olarak sayılabilir. Bu ve benzeri uygulamalar neticesinde hangi sterli odunun ne miktarda 

üretileceği tek tek bakıldığında oldukça zorlaşmakta iken, toplam sterli odun miktarları nispeten daha 

tutarlı şekilde modellenebilmiştir. Bir başka deyişle bu ürünlerin modellenmesinde ağaç çapı ve boydan 

başka sübjektif değişkenlerin ortada olduğu söylenebilir. Uygulamacı birimlerin toplam sterli miktarı 

veren modellerden yararlanarak her bir sterli ürün çeşidini benzeri tensil bölme uygulamalarını 

kullanarak orantısal dağıtmaları önerilmektedir. Yine de uygulamacı birimlerin tüm sterli ürün 

miktarlarının ayrı ayrı değerlendirilebileceği düşüncesi ile çalışmamızda sterli ürünler olan kağıtlık 

odun, lif-yonga odunu ve yakacak odun için ayrı ayrı modeller de sunulmaktadır. 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

2.5- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ 

Yoktur. 

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: 19.1605/1995-2004-2023 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacılar: Alper Ahmet ÖZBEY, Murat ALAN 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Kızılçamda 5 orijinde, tohum meşceresi ve tohum bahçesi kökenli fidanların 

karşılaştırılması ve bahçelerle sağlanacak tahmini genetik kazancın belirlenmesi  

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya-Nebiler, Burdur-Bucak, Denizli-Çamlık 

2021 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilmiştir.  

Uygulanan Yöntemler: Denemeler, 6 ağaçlık sıra parselli rastlantı blokları deneme desenine göre ve 

her işlem (aile) 4 tekrarlı olacak şekilde kurulmuştur. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: İki ara sonuç raporu yayınlanmıştır. Gündoğmuş-Eskibağ 

orijini hariç anlamlı bir bahçe-meşcere büyüme farklılığı elde edilememiştir.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Fatma Gökçe Cankara’nın projeye araştırmacı olarak girmesi önerilmektedir. 

2022 Yılı Çalışma Programı: 3 deneme alanı da kontrol edilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı:  
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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. 

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

 2021 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: - 

Uygulanan Yöntemler: Karaçam Orijin denemeleri deneme alanlarında 36 farklı orijinle Rastlantı 

Blokları Deneme Desenine göre kurulmuştur. 

EIde 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: 2022 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 2023 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. 

Fatma Gökçe Cankara’nın projeye araştırmacı olarak katılması yararlı olacaktır. 

15-2022 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. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: 

Yapılan İşler:-   
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Uygulanan Yöntemler: Denemeler rastlantı blokları deneme desenine göre, üç yinelemeli ve 35 orijin 

kullanılarak tesis edilmiştir. 

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: 2022 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 2023 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. 

Fatma Gökçe Cankara’nın projeye araştırmacı olarak eklenmesi yararlı olacaktır. 

2022 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: Abdullah KAPLAN  

Araştırmacılar: Turgay EZEN, Canan ÜNAL, Mehmet ACET, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Alper 

Ahmet ÖZBEY, S. Işık DERİLGEN, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Sadi ŞIKLAR 

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 

2021 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: Dr. Mehmet Çalıkoğlu’nun projeden çıkarılması, Fatma Gökçe Cankara’nın projeye 

araştırmacı olarak katılması  

2022 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarından TEST 1B (Düzlerçamı) ölçülecek diğer alanların 

bakımına ve korunmasına devam edilecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

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 
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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 

2021 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Korkuteli-Yazır eneme alanında çap ölçümü yapılmıştır. 

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: Dr. Mehmet Çalıkoğlu’nun projeden çıkarılması, Fatma Gökçe Cankara’nın projeye 

araştırmacı olarak katılması  

2022 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakım ve korumasına devam edilecektir. 

 

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 

2021 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilmiştir. Kasım ayı içinde 1 

günlük arazi çalışması yapılarak yaşayan fidanların boyları ölçülmüştür. 

Uygulanan Yöntemler: Denemeler, rastlantı blokları deneme desenine göre ve her işlem (ekim-dikim) 

10 tekrarlı olacak şekilde kurulmuştur. 

 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. Aynı yılın Ekim ayında birinci vejetasyon sonu tespitleri yapılmış, yaşayan 

fidanların boyları ölçülmüştür. 2021 Ekim ayında yapılan ölçme ve gözlemlerde dikim parsellerinde 

yaşama oranının %50 olduğu belirlenmiştir. Gençliğin gelmediği ekim parsellerinde kermes meşesi 

sürgünleri sahayı kaplamıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Dikim parsellerindeki fidanların gelişimi izlenecektir. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Temmuz ve Kasım aylarında birer kez arazi çalışması yapılması 

düşünülmektedir. 

 

Teknik Kurul Kararı:  
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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 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Projede belirtilen iş zaman planına uygun olarak 2021 yılı vejetasyon ve 

toprak örneklemeleri tamamlanmıştır.  

 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 belirtilen iş zaman planına uygun olarak 2021 yılı vejetasyon ve toprak 

örneklemeleri tamamlanmıştır.  

Uygulanan Yöntemler: Örnekleme yapılan deneme alanlarındaki bitkilerin örtme dereceleri Braun 

Blanquet’in örtme dereceleri sıkalası kullanılarak tespit edilmektedir. Toprak örneklemeleriyse her bir 

örnek alanda 5 farklı alandan sırasıyla 0-5 ve 5-15 cm derinliklerden alınan örneklerin tek bir numune 

haline getirilmesi şeklinde 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  

2022 Yılı Çalışma Programı: Araziden alınan bitki ve toprak örneklerinin teşhis ve analizleri 

yapılacaktır. Deneme alanlarındaki inceleme ve gözlemlere 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 
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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 

 2021 Yılı Çalışma Raporu: 2021 yılında iş-zaman planına göre planlanan bir iş olmadığından gözlem 

dışında herhangi bir iş yapılmamıştır. 

Yapılan İşler: Yangın sahası yangından sonraki 13. 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 meşcere; 2 farklı bakıyı temsil eden örtü yangını geçirmiş 2 adet yaşlı meşcere 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 daimî 

deneme alanı bulunmaktadır. Yangın sonrası ilk 12 yıla ait vejetasyon örnekleme çalışmaları 

tamamlanmıştır.  

EIde 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 

2022 Yılı Çalışma Programı: İş – zaman planı itibariyle vejetasyon örneklemesi kapsamında bir 

çalışma bulunmamaktadır. Gözlemlere devam edilecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  

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. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: 

Yapılan İşler: Deneme alanlarında gözlem ve koruma devam etmiştir. Kaledüzü Orman İşletme Şefliği 

227 nolu bölmedeki deneme alanının kontrol parselinde (298 sayılı Tebliğe uygun olarak) seyreltme 

işlemi yapılmıştır. 

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. 
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2022 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının gözlemine ve korunmasına devam edilecektir.  

 

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) 

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

2021 Yılı Çalışma Raporu: 2021 yılında proje kapsamında yapılan arazi çalışmaları ağırlıklı olarak 

çalışma alanının florasını tespite yönelik bitki toplama çalışmalarıyla devam edilmiştir. Bu kapsamda 

Akdeniz bölgesi alt yükselti basamağında bulunan çalışma alanında çiçeklenmenin yoğun olarak 

gerçekleştiği, mart, nisan, mayıs ve haziran ayları içinde bitki toplamaları yapılmıştır. Toplanan bitkiler 

preslenmiş ve herbaryum örneği olacak şekilde kurutulmuştur. Bitki teşhis işlemlerine 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 kullanılarak yapılmaktadır 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje kapsamında şu ana kadar elde edilen veriler 

değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 

Öneriler: Yoktur. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Projenin çalışma programı doğrultusunda proje sonuç raporu yazılarak 

2022 yılında kurullara sunulacaktır. 

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 
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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. 

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. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Yoktur. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ 

3.3.1- 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. 
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2021 Yılı Çalışma Raporu: 2020 yılında gerçekleştirilemeyen arazi çalışmaları yapılmıştır. Bu 

çalışmalardan alınan su örneklerinin analizleri yapılmıştır. Biyolojik örneklerin taksonomik yönden 

incelenmesi yapılmaktadır. 

Yapılan İşler: 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 

gerçekleştirilemeyen arazi çalışmaları 2021 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştır. Arazi 

ortamında su kalite parametrelerinin ölçümleri ve ayrıca laboratuvar analizi için su ve taban büyük 

omurgasızı örneklemesi yapılmıştır. Su örneklerinin laboratuvar analizleri tamamlanmış olup, taban 

büyük omurgasız örneklerinin ise teşhislerine devam edilmektedir. 

Uygulanan Yöntemler: Laboratuvarda analizler öncesi vakum filtrasyon düzeneğinde su örnekleri 

filtre edilip standart metotlara göre analizleri 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 oC’de buzdolabında muhafaza edilmektedir. Biyolojik 

örneklerin stereo mikroskop altında çeşitli taksonomik tayin anahtarları kullanılarak teşhisleri 

yapılmaktadır. 

Elde edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Biyolojik örneklerin bulguları tamamlandıktan sonra 

istatistiksel değerlendirmeler yapılacaktır.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Koronavirüs salgını sebebiyle bir önceki yıl gerçekleştirilemeyen 

araziler 2021 yılında yapılmış ve arazilerden toplanan bentik omurgasız örneklerin teşhisleri devam 

etmektedir. Bu sebeple halihazırda iş planında teşhis için ayrılan süre yetersiz kalmış ve proje sonuç 

raporu hazırlanamamıştır.  

Öneriler: Biyolojik örneklerin taksonomik yönden incelenmesinin tamamlanması, istatistiksel 

değerlendirilmesi ve sonuç raporunun hazırlanması için proje süresinin 1 yıl uzatılması önerilmektedir 

2022 yılı Çalışma Programı: Laboratuvarda biyolojik örneklerin taksonomik teşhislerine devam 

edilecek ve istatiksel değerlendirmeler neticesinde proje sonuç raporu hazırlanacaktır.  

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

3.3.2- 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. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: 

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

yapılmıştır. Alınmış olan örneklerin analizleri tamamlanmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 
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Öneriler: Yoktur. 

2022 Yılı Çalışma Programı: 2022 yılında ve takip eden yıllarda proje alanı korunmaya devam 

edilecektir. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

 

 

3.3.3- 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 

2021 yılı 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. 
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Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 

Öneriler: Yoktur 

2022 Yılı Çalışma Programı: Arazide yer alan örnekleme kapanlarından 3. yıl yağış, yüzeysel akış ve 

sediment ölçümlerine devam edilecek ve alınan örneklerin analizleri yapılacaktır. Ülkemizde yaşanan 

orman yangını nedeniyle elde edilmiş olan 2 yıllık sonuçlar değerlendirilerek ilgili dergilerde makale 

olarak sunulacaktır.  

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, kul lanacak aralık mesafeyi, elde edilecek ürünün kalitesi ve kantitesi bakımından daha 

isabetli tespit etmektir. 

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

Mersin-Silifke-Değirmendere İşletme Şefliği-Topraktepe Mevkii 

2021 Yılı Çalışma Raporu: D e n e m e  sahalarında gözlem, koruma faaliyetleri yapılmıştır. 

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: P r o j e d e  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: Y o k t u r . 

Öneriler: Yoktur 

2022 Yılı Çalışma Programı: Proje sonuç raporu hazırlanacaktır. 

 

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  
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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. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: 2021 yılında tüm sahalarda koruma ve kontrol faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir.  

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

sahasında bir projesiz çalışma veri toplanılmasına devam edilmiştir. 

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, 1.15 

m ile 4.77 m aralığında tedrici olarak değişen 16 adet aralık-mesafe denenecektir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: projede bugüne 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 ölçüm işleri 2021 yılı vejetasyon dönemi sonunda yapılacaktır. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında bakım, gözlem, koruma ve ölçüm 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 

2021 Yılı Çalışma Raporu: 2021 yılında tüm sahalarda koruma ve kontrol faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 Yapılan İşler: Deneme sahalarında koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 
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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.  

2022 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında kontroller devam edecektir, teknik imkanların uygun 

olması halinde ölçümler yapılması planlanmaktadır.  

Teknik Kurul Kararı:  

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 
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kontrollerine devam edilecektir. İhtiyaç halinde tamamlama ve ot alma sürgün kontrolü çalışmaları 

yapılacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı:  

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.  

2021 Yılı Çalışma Raporu: Dünyada ve Ülkemizde ortaya çıkan covid19 salgını dolayısıyla 2020 

yılında yapılamayan anket çalışmaları 2021 yılı Temmuz-Eylül döneminde ancak tamamlanabilmiştir.  

Yapılan İşler: 2020 yılında Covid19 salgını nedeniyle yapılamayan anketler yapılmış ve anket 

formlarının bilgisayar ortamına girilmesi işlemlerine başlanmıştır.  

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 çalışmalarının 2021 yılında ancak tamamlanabilmesi nedeniyle, proje sonuç raporu 

hazırlanamamıştır. 

Öneriler: Covid19 salgını nedeniyle 2020 yılında yapılamayan anketlerin 2021 yılı yılında ancak 

yapılabilmiş olması nedeniyle proje sonuç raporunun hazırlanması için yeterli süre kalmamıştır. Bu 

nedenle anketlerin bilgisayar ortamına girilmesi, değerlendirilmesi ve sonuç raporunun hazırlanması 

için proje süresinin 1 yıl uzatılması önerilmektedir. 

 2022 Yılı Çalışma Programı: Anketlerin bilgisayar ortamına giriş işlemleri tamamlanacak, gerekli 

istatistik analizler yapılacak ve elde edilen tüm veriler değerlendirilerek 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 
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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) 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. 

2021 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. 2021 yılının ikinci 

yarısından itibaren yüz yüze anket çalışmalarına başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 

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. 2021 yılının ikinci yarısından 

itibaren yüz yüze anket çalışmalarına başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 

Öneriler: Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Uygulamalı Matematik Anabilim 

Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Füsun YALÇIN’ın projeye araştırmacı olarak dahil 

edilmesi. 

2022 Yılı Çalışma Programı: 2022 yılında yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışmaları ve arazi 

incelemeleri gerçekleştirilecek; yetiştirilmesi durumunda proje sonuç raporunun yazımına başlanacaktır.  

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.4.7- PROJENİN ADI: 

“Batı Akdeniz Bölgesi Trüf Mantarı Piyasası Üzerine Araştırmalar” 

Projenin Numarası: 19.8502/2021-2023 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ersin YILMAZ 

Araştırmacı: Özge DENLİ 

Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Projenin Amacı: Bu araştırma projesinin ana amacı, ülkemizin Batı Akdeniz bölgesi yazlık 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 sağlamaktır. 
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Projenin Uygulama Yerleri: Proje çalışması, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

çalışma alanında gerçekleştirilecektir. Bu alan, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinin 

tamamından ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 4 (Fethiye, Köyceğiz, Seydikemer ve Dalaman) 

ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden yine 4 (Tavas, Acıpayam, Çameli ve Eskere) Orman İşletme 

Müdürlüğünden oluşmaktadır. 

2021 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Araştırma projesi teklif formuna son şekil verilmiş ve çalışma katılımcıları belirlenmiştir. 

Ardından “Bireysel derinlemesine görüşmelerin” uygulanmasına geçilmiştir. Aynı zamanda R’WOT 

Tekniği bilgi formları da hazırlanmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Batı Akdeniz bölgesindeki yazlık trüf piyasasını ayrıntılı olarak incelemek ve 

kapsamlı bir yazlık 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 yazlık trüf piyasasına yönelik görüşlerinin ve önerilerinin neler 

olduğunu belirlemeye yönelik hazırlanacak “açık uçlu yarı yapılandırılmış görüşme formları” 

kullanılacaktır. Bu aşamada yazlık 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, yazlık trüf piyasasının Batı Akdeniz bölgesine 

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

kullanılacaktır. Bu formların geliştirilmesinde, çalışmanın sözel araştırma aşamasında elde edilen 

bulgular yol gösterici olacaktır. Çalışmanın bu aşamasında kullanılacak “R’WOT tekniği” SWOT 

çözümlemelerinin faydalanılabilirliğini, uygulanabilirliğini, etkinliğini ve yeteneğini iyileştiren bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşım, birden fazla çok ölçütlü karar verme tekniklerinin bir arada kullanıldığı melez 

bir tekniktir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri toplanamadığı için, bulgulara dayalı 

değerlendirmeler yapılamamaktadır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2022 Yılı Çalışma Programı: R'WOT tekniği bilgi formunun uygulanması aşamasına geçilecektir. 

Ardından elde edilen veriler değerlendirilecektir. 

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 

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. 



64 

 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Proje iş planına uygun olarak devam etmektedir. Yanan alanların uydu 

görüntüleri ile doğrulamasının yapılmıştır. 2001-2020 yılları için yangın haritası hazırlanmıştır. 2021 

yılında Manavgat yangında yanma derinliği arazi ölçümleri tamamlanmıştır. Yangın rejimi 

bileşenlerinin haritalarının yapımına başlanmış ve devam etmektedir.  Ayrıca Arazi kullanım durumu 

ve nüfus yoğunluğu verilerinin hazırlanmasına devam edilmektedir. 

Yapılan İşler: 2001-2020 yılları arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde çıkan 

orman yangınlarının haritası oluşturulmuş ve yangın rejimi bileşenlerinin haritaları hazırlanmaya 

başlanmıştır. Diğer yandan 2021 yılında çıkan Manavgat orman yangınından yanma derinliği ile ilgili 

saha ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca arazi kullanım durumu haritaları oluşturulmaya devam edilmektedir. 

Uygulanan Yöntemler: Antalya orman Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlarda son 20 yıllık 

(2001-2020) 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.   

EIde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin bu aşamasında verilerin hazırlanması 

işlemlerine devam edilmektedir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2021 Yılı Çalışma Programı: Yangın rejiminin bileşenleri olan yangın sıklığı, yangın büyüklüğü, 

yangın mevsimi, yangın şiddeti ve yanma derinliği haritaları tamamlanarak yangın rejimi haritası 

oluşturulacaktır. Diğer yandan yangın rejimini etkileyen arazi kullanım durumu, nüfus yoğunluğu ve 

iklim verileri hazırlanacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3. 5.2 - PROJENİN ADI: 

 

“Kontrollü Yakma ve Otlatma Tekniklerinin Yanıcı Madde Miktarının Azaltılmasında Uygulama 

İmkânlarının Belirlenmesi” 

Projenin Numarası: 19.9302/2021-2028 

Proje Yürütücüsü: Abdullah SARI   

Araştırmacı(lar): Dr. Ali Cem AYDIN, Dr. Hüseyin YILMAZ, H. Oğuzhan OKUDAN 

Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Bu çalışma ile bozuk kapalılıktaki ve diri örtü problemi olan Kızılçam ormanlarında 

kontrollü yangın ve otlatma uygulamalarının yanıcı madde miktarının azaltılmasındaki etkinliğini ve 

uygulanabilirliğini tespit etmek, yangın yöneticilerine faydalı bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.  

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün çalışma sınırları içerisinde bulunan 

Antalya, Konyaaltı, Serik Orman İşletme Müdürlükleri ve BÜK Lütfi Büyük Yıldırım Araştırmanı 

Ormanı sınırları dâhilinde olan BÇz rumuzlu toplamda 23380 hektarlık alan içerisinden bozuk 

kapalılıkta, diri örtü problemi olan kızılçam sahalarından deneme alanları belirlenecektir. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Çalışılacak alanlara ait haritalar, alan döküm tabloları alınarak çalışma 

alanları belirlenmeye başlanmıştır. Çalışma kapsamında kullanılması düşünülen veri karneleri tanzim 
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edilerek büro çalışmaları yapılmıştır. Arazide sahaların güncel durumlarının incelenmesine 

başlanacaktır. 

Yapılan İşler: Projede çalışılacak alanlar büroda belirlenmiştir. Sahadaki güncel durumları 

incelenecektir. 

Uygulanan Yöntemler: Araştırma deseni, dört işlemli ve üç yinelemeli tesadüf blokları deneme 

deseninden meydana gelmiştir. Blokların oluşturulmasında (Van Wagner 1963)’ de kullanılan araştırma 

planı uygulanacaktır. Araştırma kapsamında, yaklaşık olarak 1000 m² büyüklüğünde 3 blok, 12 parsel 

de homojen koşullar altında (aynı çağda ve kapalılıkta), dört işlem grubuna göre [(1) Kontrol, (2) 

Otlatma, (3) Kontrollü Yakma ve (4) Kontrollü yakma +Otlatma uygulamaları] yapılarak yanıcı madde 

miktarlarındaki değişimler yüzde olarak ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bu yöntemlerin yanıcı madde 

azaltma tekniği olarak uygulama imkânları irdelenecektir. 

Elde edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Şu anda herhangi bir bulgu elde edilmemiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2022 yılı Çalışma Programı: Büro çalışmalarında belirlenen alanların, sahadaki güncel durumlarının 

incelenmesine devam edilecek. Proje çalışmaları için uygun alanlar tespit edildikten sonra dozer ile 

çalışmalara başlanacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı:  

             

3.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ 

3.6.1- 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: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

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 belirlemektir.  

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

Mevkii, Bük Araştırma Ormanı ve Asar’ da tesis edilen deneme alanlarına dikilmiştir. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Fidan yaşama yüzdeleri ve kökte trüf mikorizası miktarları tespit edilmiştir.  

Yapılan İşler: Kökte trüf mikorizası enfeksiyon incelemesi ve fidan hayatiyeti izleme yapılmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Tesadüf parselleri deneme desenine göre tesis edilmiş olan deneme alanlarında 

her meşe türünden tesadüfü seçim ile kök örnekleri alınarak etiketli poşetlerde laboratuvara getirilmiş, 

stereo mikroskop ile trüf mikorizalı kökler sayılmış enfeksiyon yüzdeleri belirlenmiştir. Işık mikroskobu 

ile şüpheli köklerin manto ve sistidya yapılarının morfolojik incelemesi yapılmıştır. 

EIde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Kökte mikorizal enfeksiyon yüzdeleri izlemesi 

yapılmaktadır. Düdenköy sahasında incelenen birçok fidanda trüf mikorizasının kaybolduğu 

görülmüştür. Sahada Pisolithous tinctorius mantarı gözlenmiş olup köklerde de bu mantarın 

mikorizalarına da rastlanmıştır. Elmalı Sedir araştırma Ormanı sahasında fidan hayatiyetleri düşük 

bulunmuştur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Müdürlüğümüzde işgücü olanakları yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz 

senelerde orman işletmeler yardımı ile sulama yapılabilmiştir. Bu sene ise yangın sezonunun yoğun 

geçmesi nedeniyle sahaların sulanması ve bakım işleri yapılamamıştır.   

Öneriler: Bu aşamada bir öneri bulunmamaktadır. 
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2022 Yılı Çalışma Programı: 2022 yılında projede öngörülen plana bağlı olarak elde edilen verilerle 

istatiksel analiz yapılacak ve proje sonuç raporu hazırlanacaktır.  

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.6.2- 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 

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, aşılı fidanların dikilerek 

kapama bahçenin tesis edilmesi aşaması ise Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde tahsis edilen 

alanda, Nisan 2021 döneminde makineli arazi hazırlığı yapılmış ve sonrasında piketaj işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Fidanlık aşamasında üretilmiş olan aşılı fidanlar, hazırlanan alana taşınmış ve 

rastlantı parselleri deneme desenine uygun olacak şekilde fidan dikimleri yapılarak, kapama bahçe tesisi 

gerçekleştirilmiştir. Dikimleri takiben vejetasyon sonuna kadar deneme alanında gözlem, inceleme, 

sulama ve bakım işlemleri yürütülmüştür.  

Yapılan İşler: Antalya-Demre yöresinden, Eylül 2017 döneminde toplanan tohumlardan üretilen yabani 

fidanlar, Antalya-Gazipaşa yöresindeki Kıbrısi çeşidi keçiboynuzu ağaçlarından kalemler alınarak, 

Nisan 2019 döneminde t-göz aşısı tekniği ile aşılanmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Fidanlık aşaması ve Kapama Bahçe, benzer şekilde Rastlantı Parselleri 

Deneme Desenine uygun olarak tesis edilmiştir.  

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

ulaşılmamış ve herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Proje iş-zaman planında yer almasına rağmen yapılamayan işler 

bulunmamaktadır. 

Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri yoktur. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Aşılı fidanlar ile tesis edilmiş olan Kapama Bahçede gözlem, kontrol, 

sulama ve bakım faaliyetlerine devam edilecektir.   

 

Teknik Kurul Kararı:  

3.6.3- 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 
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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 belirlemektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Yabani keçiboynuzu fidanı üretimi Enstitü Araştırma Alanında ve 

yetiştirilen fidanların araziye dikimi ise Antalya-Aksu yöresinde seçilen deneme alanında 

gerçekleştirilmiştir. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanında gözlem ve kontroller sürdürülmüştür. 

Yapılan İşler: Enstitü Araştırma Alanında Nisan 2019 döneminde, Antalya-Demre orijinli tohumlar ile 

iki farklı tipteki polietilen tüplerde yapılan tohum ekimlerinden gelişen yabani fidanlar, Antalya-Aksu 

yöresinde hazırlanan deneme alanında, Aralık 2019 döneminde dikilmiş ve tohum ekimleri yapılmıştır.  

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: Yapılamayan işler bulunmamaktadır. 

Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri yoktur. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanında bakım, gözlem ve kontroller sürdürülecek ve proje 

kapsamında elde edilen tüm veriler değerlendirilerek proje sonuç raporu hazırlanacaktır. 

Teknik Kurul Kararı:  

3.6.4- PROJENİN ADI: 

 

 “Batı Akdeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Makromantarların Antioksidan ve     

Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi” 

Proje Numarası: 19.7719/2021-2023 

Proje Yürütücüsü: Özge DENLİ 

Araştırmacılar: Prof. Dr. Hasan AKGÜL, Prof. Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Aslı 

GİRAY, Uzm. Biyolog Emre Cem ERASLAN, Orm. Müh. Hüseyin TÜRKSOY 

Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı:  Batı Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişen bazı makromantarlardan elde edilecek 

ekstraktlardan yüksek antioksidan aktiviteye sahip olanlarının 10 farklı kanser türü üzerindeki 

antikanser ve antioksidan  aktivitesini belirlemektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Fethiye, Kaş, Demre-Finike-Kumluca, Kemer; deniz kenarı ve yaylaları, 

Hisarçandır, Korkuteli-Elmalı, Serik-Manavgat-Alanya deniz kenarı ve yaylaları, Gündoğmuş-Akseki-

İbradı, Gazipaşa ile bu bölgedeki koruma alanlarıdır. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Çalışma alanları belirlenmiştir. Yapılan arazi çalışmalarında 24 

makromantar türü toplanmış, teşhis edilmiş ve kurutulmuştur. Bunlardan 7 adedi analiz için yeterli 

ağırlıktadır. 

Yapılan İşler: Fomes fomentarius, Psolithus arhizus, Ganoderma lucidium, Fuscoporia torulosa, 

Ganoderma aplanatum, Phellinus igniarius, Fomitopsis officinalis sahalardan toplanmış, analiz için 

yeterli gramajda bulunarak kurutulmuştur.  

Uygulanan Yöntemler: Araziden tam alan taraması yöntemi ile toplanan makromantarların, 

bulundukları arazi özellikleri ile morfolojik özellikleri kaydedilip (habitat, substrat, renk, koku, tat, 

kortinası olup olmadığı, süte sahip olup olmadığı, himenyum yapısı vb) gerekli kimyasal deneyler 

uygulandıktan sonra (Schäffer reaksiyonu, KOH reaksiyonu, HCL reaksiyonu, Amonyak reaksiyonu, 
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Demir Sülfat testi vb.)  alüminyum folyo içine yerleştirilerek arazi kayıt numarası ile birlikte Akdeniz 

Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne getirilmiştir. Tür teşhisi değişik referans kitaplara göre 

yapılmıştır (Breitenbach & Kränzlin 1984-1995; Bresinsky & Besl 1990; Dähncke 1993; Ellis & Ellis 

1990; Gerhardt 1997; Michael ve Ark. 1983; Moser 1983; Ryvarden & Gilbertson 1993; Watling & 

Gregory 1987; Watling 1982). Teşhis işleminden sonra kurutma ünitesinde kurutularak tartımları 

yapılmıştır. Antikanser ve Antioksidan tayini için an az 200 gr kuru ağırlıkta toplanabilen türler 

çalışmaya alınacak tür listesi genişleyecektir. 

EIde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz elde edilen bir bulgu ve değerlendirme yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Antioksidan ve antikanser aktivite çalışmalarında kullanılacak hücre 

hatları gibi malzemeler için henüz ödenek olmadığı için laboratuvar çalışmalarına başlanamamıştır. 

Öneriler: Bu aşamada bir öneri bulunmamaktadır. 

2022 Yılı Çalışma Programı: 2022 yılında projede öngörülen plana bağlı olarak arazi çalışmaları ile 

makromantar örnekleri toplanacak, tür teşhisi yapılacak malzeme alımı sonrası laboratuvar 

çalışmalarına başlanacaktır.  

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

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. 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Herhangi bir ölçüm/gözlem yapılmamıştır. 

Öneriler: Projenin programdan kaldırılması önerilmektedir. 

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

KAVGACI, Erdal ÖRTEL 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

4.1.2- 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 
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farklı bonitetlere yapılacak ağaçlandırmalar açısından bir fark olup olmadığı hususu test edilmeye 

çalışılacaktır. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Kızılçam gençleştirme sahaları 

2021 Yılı Çalışma Raporu: Bük araştırma ormanında kurulan deneme alanlarında yaşama yüzdesinin 

düşük olmasından dolayı sağlıklı bir değerlendirme yapılması mümkün görünmemektedir.   

Öneriler: Çalışmanın programdan kaldırılması önerilmektedir. 

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

KAVGACI, Zafer MAVİ, Prof. Dr. Ünal ELER 

 

Teknik Kurul Kararı:  

4.1.3- 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 

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:  

4.1.4- 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 
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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. 

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:  

4.1.5- 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 mikorizası analizleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği 

içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır. 
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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:  

 

4.1.6- 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 

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:  

 

4.2- YENİ BAŞLAYACAK DİĞER ÇALIŞMALAR 

 

4.2.1- ARAŞTIRMANIN ADI: 

 

“Farklı Kızılçam Orijinlerinde Yangına Uyum Karakteristikleri ile İbrelerin Yanıcılık 

Özellikleri Üzerine Araştırmalar”  

 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Bölüm Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı  

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024  

Araştırmanın Amacı: Kızılçam orijinlerinin yangına olan adaptasyonlarını araştırmak  

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Çalışma Kaş-Kalkan mevkiinde kurulu Kızılçam orijin 

denemesinde gerçekleştirilecektir. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanında hangi orijinlerden örnek alınacağı, hangi 

parametrelerin ölçüleceğinin yanı sıra örnek sayısı, örneklerin ağaçta dağılımı, toplama şekli 

hakkında pratikler yapılacak ve çalışmanın prosedürü belirlenecektir. 
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Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. Mehmet 

ÇALIKOĞLU, Abdullah SARI, Fatma Gökçe CANKARA  

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

 

 

 

 

 

4.2.2- ARAŞTIRMANIN ADI: 

 

“Eğirdir Orman Fidanlığı’nda Üretilen Mikorizalı Boylu Ardıç (Juniperus excelsa) 

Fidanlarının Yarı-kurak Alanlardaki Dikim Başarısının Değerlendirilmesi (Korkuteli-

Kızılcadağ Örneği)” 

 

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2022-2027 

Araştırmanın Amacı: Dikim başarısının düşük olduğu yarı-kurak sahalarda yapılacak 

ağaçlandırma çalışmalarında mikorizalı Boylu Ardıç fidanı kullanımının dikim başarısına olan 

etkisinin tespit edilmesi araştırmanın amacıdır. 

Araştırmanın Kapsamı: Eğirdir Orman Fidanlığı ’nda yetiştirilmiş olan, farklı oranlarda 

mikorizalı köke sahip 2+1 tüplü Boylu Ardıç fidanları ile Korkuteli-Kızılcadağ mevkiinde 

dikim denemeleri kurulacaktır (Mart 2022). Denemelerin kurulacağı mevkii, yarı-kurak ve 

soğuk bir iklimin etkisi altında olup, yıllarca sürmüş düzensiz otlatma sonucu tahrip olmuş, çok 

bozuk Boylu Ardıç-Tüylü Meşe karışımı bir bitki örtüsüne sahiptir. Sığ, taşlı ve fakir 

toprakların bulunduğu mevkide, önceki yıllarda teras ağaçlandırmaları yapılmıştır. Toros 

sedirinin yaygın olarak kullanıldığı bu ağaçlandırmalarda, yer yer tutma başarısının çok düşük 

olduğu veya tamamen başarısız büyük boşluklar mevcut bulunmaktadır.  

Bu boşlukların olduğu yerlerde, biri güneşli, diğeri gölgeli bakıda 2 deneme alanı seçilecek, 

kökleri farklı oranlarda mikorizalı Boylu Ardıç fidanlarıyla rastlantı blokları deneme desenine 

göre denemeler tesis edilecektir. Dikilen fidanların 5 yıl süresince tutma başarısı, yaşama oranı, 

boy gelişimi ve tepe canlılıkları izlenecek, bu karakterlere olan mikorizalı fidan etkisi üzerine 

analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır.  

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacılar: Özge DENLİ, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, 

Alper Ahmet ÖZBEY 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

4.2.3- ARAŞTIRMANIN ADI: 

 

“Kızılçamda Kuraklık Stresine Dayanıklılık Bakımından Aile Düzeyinde Varyasyonlar” 

  

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Bölüm Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı  
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Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2022-2025  

Araştırmanın Amacı: Küresel ısınmanın sonuçlarına hazırlıklı olmak bağlamında Kızılçamda 

kuraklık stresine dayanıklılık bakımından aile düzeyindeki farklılıkları ortaya koymak 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Çalışma Antalya-Düzlerçamı mevkiinde kurulu Kızılçam 

döl denemesinde (Test 1B) gerçekleştirilecektir. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanında su potansiyeli ölçümleri için hangi ailelerin 

örnek alınacağı ve örnek sayısı belirlenecektir. Bu tespitten sonra her ay incelemeye konu 

ailelerin şafak öncesi su potansiyelleri, deneme alanında ölçülecektir. Ayrıca laboratuvarda, 

örnek alınan sürgünlerin su içerikleri ve ozmotik strese dayanıklılık düzeyi belirlenecektir. 

Ölçümler 1 yıl boyunca sürdürülecektir. Ölçümlerde Scholander Basınç Odası, azot tüpü, 

hassas terazi, etüv ve kurutma fırınları kullanılacaktır. Birer ay arayla, en az 12 kere, arazideki 

ölçüm ve örneklemeler için sabaha karşı araçla araziye gidilecektir. 

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Fatma Gökçe CANKARA 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

 

4.2.4- ARAŞTIRMANIN ADI: 

 

“Dallı Servi Meşcerelerinde Yangın Davranışı ve Yanıcı Yükü Üzerine Araştırmalar 

(Antalya- Kepezbeleni Örneği)”  

 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Bölüm Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları   

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024  

Araştırmanın Amacı: 30.07.2021 tarihinde çıkan orman yangını sonrasında büyük alanlar 

zarar görmüştür. Bu alanlar içerisinde Akseki orman işletme müdürlüğü Beloluk işletme şefliği 

209 ve 308 nolu bölme içerisinde yer alan Servi meşcereleri de zarar görmüştür. Servi 

meşcerelerinde gerçekleşen yangının davranışı ve yanıcı yükü açsısından değerlendirilmesi, 

sahaların yeniden tesis edilmesi açısından incelenecektir. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Akseki orman işletme müdürlüğü Beloluk İşletme Şefliği 

209 ve 308 nolu bölme. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Belirlenecek alanlarda ölçüm ve gözlemler yapılacaktır. 2022 

yılı içerisinde ön etüt çalışmaları yapılacak, ulaşılan ilk sonuçlar itibariyle uygun görülmesi 

halinde 2023 yılı için projelendirilecektir.  

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Abdullah SARI, Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. 

Hüseyin YILMAZ 

Teknik Kurul Kararı: 

 

4.2.5- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Karaçam Meşcerelerinde Yangın Şiddeti Etkilerinin ve Rejenerasyon Süreçlerinin 

İncelenmesi”  

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Bölüm Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları   
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Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024  

Araştırmanın Amacı: Yangın görmüş karaçam sahalarında yangın şiddetinin etkileri ile 

birlikte rejenerasyon süreçlerini inceleyerek, bu konular hakkında bilgiler üretmek. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Akseki orman işletme müdürlüğü sınırlarında kalan Eynif 

ovası ve Gülen dağı bölgelerinde bulunan karaçam sahaları. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Belirlenecek alanlarda ölçüm ve gözlemler yapılacaktır. 2022 

yılı içerisinde ön etüt çalışmaları yapılacak, ulaşılan ilk sonuçlar itibariyle uygun görülmesi 

halinde 2023 yılı için projelendirilecektir.  

Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları: Abdullah SARI, Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. 

Hüseyin YILMAZ 

Teknik Kurul Kararı: 

4.2.6- ARAŞTIRMANIN ADI: 

 

“Antalya İlinin Ekoturizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Ekoturizme Bakış Açısının 

Araştırılması” 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: - 

Bölüm Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği  

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024 

Araştırmanın Amacı: Antalya ilinin ekoturizm potansiyeli göz önüne alındığında yerel halkın 

ekoturizme yönelik bakış açıları tespit edilerek burada gerçekleştirilecek ekoturizm 

araştırmasının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Antalya bölgesinde uygulanacaktır. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Anketler hazırlanarak ön çalışmalara başlanacaktır. 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Uğur Melih ALKAN, Yunus BAYIR 

Teknik Kurul Kararı: 

 

4.2.7- ARAŞTIRMANIN ADI: 

 

“Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri 

Faydaların Araştırılması (Antalya Örneği)” 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: - 

Bölüm Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği  

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2022-2025 

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı; Antalya ili ve yakın çevresinde doğa sporlarından 

doğa yürüyüşü, dağcılık ve kaya tırmanışı yapan bireylerin bu sporları yapma nedenleri ve 

katılımlarından elde ettikleri faydaların bazı demografik değişkenlere göre karşılaştırılması ve 

katılımcıların profillerinin belirlenmesine yöneliktir. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Antalya bölgesinde uygulanacaktır. 

2022 Yılı Çalışma Programı: Anketler hazırlanarak ön çalışmalara başlanacaktır. 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Uğur Melih ALKAN, Yunus BAYIR 

Teknik Kurul Kararı: 
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4.2.8- ARAŞTIRMANIN ADI: 

 

“İncekum Tabiat Parkına Yönelik Mevcut Sorunların Tespiti İle Rekreasyonel Tercih, Talep 

Ve Beklentilerin Belirlenmesi” 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: - 

Bölüm Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği  

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2022-2025 

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada İncekum Tabiat Parkı alanının sunduğu rekreasyonel 

olanakları belirlemek, halen mevcut rekreasyonel kullanımları ortaya koymak ve halkın bu 

alana yönelik mevcut sorunlarının tespiti ile rekreasyonel tercih, talep ve beklentilerin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

 Araştırmanın Uygulama Yerleri: İncekum Tabiat Parkı  

2022 Yılı Çalışma Programı: Anketler hazırlanarak, ön çalışmalara başlanacaktır. 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Uğur Melih ALKAN, Yunus BAYIR 

Teknik Kurul Kararı: 

 


