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BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

 2016 YILI TEKNİK KURUL TOPLANTISI PROĞRAMI 

TARİH SAAT ETKİNLİK 
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09:30-10:30 Açılış  

10:30-10:50 Çay ve Kahve Arası 

Yeni Başlayacak Araştırma Projelerinin Görüşülmesi 

10:50-11:30 
Yeni Proje 

Görüşmeleri 
Proje Adı: Kızılçam İçin Çimlenme Eğrisi Endeksleri ve Çimlenme Yüzdesinin Tahmini 

Proje Yürütücüsü 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

11:3012:10 
Yeni Proje 

Görüşmeleri 
Proje Adı: Ay’ın Farklı Evrelerinin Kermes Meşesinde Canlandırma Kesimlerine Etkisi 

Proje Yürütücüsü 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

12:10-13:30 Yemek Arası 

13:30-14:10 
Yeni Proje 

Görüşmeleri 
Proje Adı: Ormancılık Örgütünün Diğer Sektörler ile İlişkileri (Antalya OBM örneği) 

Proje Yürütücüsü 

Dr. Süleyman ALKAN 

14:10-14:50 
Yeni Proje 

Görüşmeleri 

Proje Adı: Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı Üretiminde Aşılama Yeri ve 

Aşılama Ortamında Bekleme Süresinin Aşılamanın Başarısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsü 

Sadettin GÜLER 

14:50:15:10 Çay ve Kahve Arası 

Sonuçlanan Araştırma Projelerinin Görüşülmesi 

15:10-15:50 
Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 

Proje Adı: Atlas Sediri, Lübnan Sediri ve Kıbrıs Sedirine Ait Bazı Orijinlerin Batı Akdeniz 

Bölgesine Adaptasyonları 
Proje Yürütücüsü 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

15:50-16:30 
Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 

Proje Adı: Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri (Ara Sonuç): Yüksek Orijin - Blok 

Etkileşimi Varyansının Değerlendirme Aşamasında Azaltılması Olanakları (Finike - Gülmez 

Deneme Alanı Örneği) 

Proje Yürütücüsü 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 
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09:00-09:40 

Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 

Proje Adı: Eğirdir Orman Fidanlığı’nda Diken Ardıcı (Juniperus oxycedrus L subsp.  

oxycedrus) Fidan Yetiştirme Sıklığının, Fidan Morfolojisi, Arazideki Dikim Başarısı ve Fidan 

Gelişimine Etkileri 

Proje Yürütücüsü 

Doc. Dr. Ali KAVGACI 

09:40-10:20 
Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 

Proje Adı: Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Meşcerelerinde İbre 

Dökümü Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsü 

Dr. Neşat ERKAN 

10:20-10:40 Çay ve Kahve Arası 

10:40-11:20 
Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 

Proje Adı: Güney Anadolu Bölgesindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Kültür Ormanlarında 

Değişik Silvikültürel Uygulamalara Göre Artım ve Büyüme İlişkileri 
Proje Yürütücüsü 

Dr. Neşat ERKAN 

11:20-12:00 
Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 
Proje Adı: Olimpos - Beydağları Sahil Milli Parkının Rekreasyonel Olarak Ekonomik Değeri 

Proje Yürütücüsü 

Erdoğan UZUN 

12:10-13:30 Yemek Arası 

13:30-14:10 

Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 
Proje Adı: Toros Sediri (Cedrus Libani A. Richard)’nde Biyokütle Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü 

Ali Cem AYDIN 

14:10-14:50 
Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 

Proje Adı: Elmalı-Finike Ormanlarında Kurtların (Canis Lupus) Habitat Tercihi ve 

Üzerlerindeki Baskının Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsü 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

14:50-15:10 Çay ve Kahve Arası 

15:10-15:50 
Proje Sonuç 

Rap. Görüş. 

Proje Adı: Uzun ve Kısa Süreli Yangın Geciktiricilerin, Kızılçam Orman Yangınları Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsü 

Abdullah SARI 

15:50-16:30 
Proje Sonuç 

Rap. Görüş.. 

Proje Adı: Manavgat Yöresindeki Doğal Menengiç (Pistacia terebinthus L. subsp. Palaestina 

Boiss.) Alanlarında Verimli Antepfıstığı Elde Edebilme Koşullarının Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsü 

Sadettin GÜLER 
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09:00-10:20 Devam Eden projelerin Görüşülmesi 

10:20-10:40 Çay ve Kahve Arası 

10:40-12:00 Devam Eden Projelerin Görüşülmesi. Diğer Çalışmaların Görüşülmesi, Dilek, Temenniler ve Kapanış 

YER: 23 – 25 Kasım 2016 Tarihleri Arası Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Feridun KAYA Toplantı Salonu 



 

 

2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINMASI PLANLANAN PROJELER 

(YENİ BAŞLATILACAK PROJELER) 

 

 

S.NO PROJE NO PROJE ADI 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 

VE ARAŞTIRMACILARI 

 

1 19.1612/2017 

Kızılçam İçin Çimlenme Eğrisi 

Endeksleri ve Çimlenme Yüzdesinin 

Tahmini 

 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Alper Ahmet ÖZBEY 
 

2 
19.2116/2017-

2019 

Ay’ın Farklı Evrelerinin Kermes 

Meşesinde Canlandırma Kesimlerine 

Etkisi 

 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Ayhan SERTTAŞ 

Abdurrahman ÇOBANOĞLU 
 

3 
19.8601/2017-

2019 

Ormancılık Örgütünün Diğer Sektörler 

ile İlişkileri (Antalya OBM Örneği) 

 

Dr. Süleyman ALKAN 

Arif KAYACAN 

Dr. Ersin YILMAZ 
 

4 
19.7716/2017-

2023 

 

Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua 

L.) Fidanı Üretiminde Aşılama Yeri ve 

Aşılama Ortamında Bekleme Süresinin 

Aşılamanın Başarısı Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi 

 

Sadettin GÜLER 

 

 

 



 

 

 

2016 YILINDA SONUÇ RAPORU HAZIRLANAN PROJELER 

(SONUÇLANAN PROJELER) 

 

 

Sıra 

No 

PROJE NO PROJE ADI VE BÖLÜM 

BAŞMÜHENDİSLİĞİ 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE 

ARAŞTIRMACILARI 

1 
19.1709/1997-

2016 

Atlas Sediri, Lübnan Sediri ve Kıbrıs Sedirine 

Ait Bazı Orijinlerin Batı Akdeniz Bölgesine 

Adaptasyonları  

 

SONUÇ RAPORU 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

 

2 
19.1705/1986-

94-2015-2020 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri 

(Ara Sonuç): Yüksek Orijin - Blok Etkileşimi 

Varyansının Değerlendirme Aşamasında 

Azaltılması Olanakları (Finike - Gülmez 

Deneme Alanı Örneği) 

 

ARA SONUÇ RAPORU 

Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU 

Alper Ahmet ÖZBEY 

Aysun BOZA 

 Z. Gülçin ALTUN 

 Erdal ÖRTEL 

Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU 

 Mustafa ARSLAN 

 Hüseyin KARATAY 

Cemil KARZAOĞLU 

Teoman KAHRAMAN 

A. A.Haluk TÜRKER  

Ülkü YURDABAK 

3 

19.1210/2009-

2014-2016 

 

Eğirdir Orman Fidanlığı’nda Diken Ardıcı 

(Juniperus oxycedrus L subsp. oxycedrus) Fidan 

Yetiştirme Sıklığının, Fidan Morfolojisi, 

Arazideki Dikim Başarısı ve Fidan Gelişimine 

Etkileri 

 

SONUÇ RAPORU 

Doç.Dr. Ali KAVGACI 

Esra ALIM 

 

4 
19.6307/2013-

2016 

Batı Akdeniz Bölgesinde Kızılçam (Pinus 

brutia Ten.) Meşcerelerinde İbre Dökümü 

Miktarı ve Karbon İçeriğinin Belirlenmesi 

 

SONUÇ RAPORU 

Dr. Neşat ERKAN 

Dr. Aydın ÇÖMEZ 

Ali Cem AYDIN 

Serpil ERKAN 

Özge ERGÜLER 

5 
19.3203 

/1982-2017 

Güney Anadolu Bölgesindeki Kızılçam (Pinus 

brutia Ten.) Kültür Ormanlarında Değişik 

Silvikültürel Uygulamalara Göre Artım ve 

Büyüme İlişkileri 

 

SONUÇ RAPORU 

Dr. Neşat ERKAN 

Ali Cem AYDIN 

Prof. Dr. Ünal ELER 

 

6 
19.5309 

/2013-2015 

Olimpos-Beydağları Sahil Milli Parkının 

Rekreasyonel Olarak Ekonomik Değeri 

(Günübirlik Orman İçi Dinlenme Yerleri 

Örneği) 

 

SONUÇ RAPORU 

Erdoğan UZUN, 

Doç.Dr. Sultan BEKİROĞLU 

Uğur TORUNOĞLU 



 

 

7 
19.3222 

/2013-2016 

Toros Sediri (Cedrus Libani A. Richard)’nde 

Biyokütle Araştırmaları 

 

SONUÇ RAPORU 

Ali Cem AYDIN 

 

8 

19.8406/ 

2013-2016    

 

Elmalı-Finike Ormanlarında Kurtların (Canis 

Lupus) Habitat Tercihi ve Üzerlerindeki 

Baskının Belirlenmesi 

 

SONUÇ RAPORU 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Doç. Dr. Aziz ASLAN 

Ayhan SERTTAŞ 

Prof. Dr. Namık Kemal 

SÖNMEZ 

Hasan UYSAL 

Hasan EMİR, Abdurrahman 

ÇOBANOĞLU, Halil 

SARIBAŞAK 

9 

19.9600/2014-

2016 

 

Uzun ve Kısa Süreli Yangın Geciktiricilerin, 

Kızılçam Orman Yangınları Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi 

 

SONUÇ RAPORU 

Abdullah SARI 

 

10 

19.1104/2006-

2012-2016 

 

Manavgat Yöresindeki Doğal Menengiç 

(Pistacia terebinthus L. subsp. Palaestina 

Boiss.) Alanlarında Verimli Antepfıstığı Elde 

Edebilme Koşullarının Belirlenmesi 

 

SONUÇ RAPORU 

Sadettin GÜLER 

Esra ALIM, Dilek TAŞGIN 

 

 

 



 

 

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ  

2016 YILI DEVAM EDEN PROJELER 

 

Sıra 

No 
PROJE NO PROJE ADI 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE 

ARAŞTIRMACILARI 

1 

19.1705/1986-

1994-2015-

2020 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin 

Denemeleri 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 
Alper Ahmet ÖZBEY 

Aysun BOZA 

 Z. Gülçin ALTUN 

Erdal ÖRTEL 

Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU 

Mustafa ARSLAN 

Hüseyin KARATAY 

Cemil KARZAOĞLU 

Teoman KAHRAMAN 

A. Haluk TÜRKER 

Ülkü YURDABAK 

2 
19.1605/1995-

2004-2030 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum 

Bahçesinde Genetik Kazancın Belirlenmesi 

Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Dr.Murat ALAN 

Alper Ahmet ÖZBEY 

3 
19.1708/1996-

2016 
Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemeleri 

F.Can ACAR 

Z. Gülçin ALTUN 

Sedat TÜFEKÇİ 

Dr. Aysun BOZA 

Alper Ahmet ÖZBEY 

Zekeriya KOÇAK 

4 
19.1610/1999-

2009-2019 

Dallı Servi (Cupressus  sempervirens var. 

horizantalis ) Orijin Döl Denemeleri 

Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU 

Alper Ahmet ÖZBEY 

 Z. Gülçin ALTUN 

5 

ANK-003 

1601/1995-

2014-2020 

Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-

400m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl 

Denemeleri 

Kubilay ÖZYALÇIN 

Dr. Murat ALAN 

Turgay EZEN 

Dr. Hikmet ÖZTÜRK 

Dr. Sadi ŞIKLAR 

S. Işık DERİLGEN 

Rumi SABUNCU 

Osman POLAT 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Canan ÜNAL 

Alper Ahmet ÖZBEY 

6 

ANK 

009.1604/1996

-2015 

Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah 

Zonunda (401-800 m.) Kızılçam (Pinus brutia 

Ten.) Döl Denemeleri 

Kubilay ÖZYALÇIN 

Dr. Murat ALAN 

Turgay EZEN 

Dr. Hikmet ÖZTÜRK 

Dr. Sadi ŞIKLAR 

S. Işık DERİLGEN 

Rumi SABUNCU 

Osman POLAT 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Canan ÜNAL 

Ali TOPAL 

Alper Ahmet ÖZBEY 



 

 

7 

23.1714/1985-

1993-1995-

2025 

Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin 

Denemeleri 

Gıyasettin ABİN 

Erdal ÖRTEL 

Şenay ÇETİNAY 

Z. Gülçin ALTUN 

Hüseyin KARATAY 

Aysun BOZA 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Hacer SEMERCİ 

8 
15.1612/2014-

2017 

Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi Doğal Kestane 

(Castanea sativa Mill.) Popülasyonlarında 

Üstün Ağaç Seçimi 

Z. Gülçin ALTUN 

F. Can ACAR 

Cemhan BUCAK 

Erdal ÖRTEL 

Alper Ahmet ÖZBEY 

9 
19.1612/2016-

2019 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da 40 Yaşına 

Gelmiş İki Orijin +Döl Denemesi Alanında 

Üstün Ailelerin ve Erken Seçim Yaşının 

Belirlenmesi 

Alper Ahmet ÖZBEY 

Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ 

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

Mehmet ERPULAT 

Bilal AKDENİZ 

10 
19.2601/2009-

2031 

Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma 

Ormanındaki Kızılçamda Tıraşlama Sonrası 

Vejetasyon Yapısında ve Toprak 

Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin 

Belirlenmesi 

Doç.Dr.Ali KAVGACI 

Özge ERGÜLER 

Doç.Dr.Orhan SEVGİ 

Doç.Dr.Barış TECİMEN 

11 
19.2602/2010-

2030 

Serik-Taşağıl Orman Yangını Sonrasında 

Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen 

Değişimin Belirlenmesi 

Doç.Dr. Ali KAVGACI, 

Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

12 
19.1211/2014-

2016-2017 

Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele 

Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan 

Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine 

Katkılarının Araştırılması (Eğirdir ve 

Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü Örneği) 

Doç. Dr. Ali KAVGACI 

Dr. Ersin YILMAZ 

Serpil ERKAN 

Alime KÜÇÜK DİVRİK 

Tahsin ETLİ 

13 
19.7715/2015-

2022 

Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf 

Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya 

Adaptasyonunun Belirlenmesi 

Özge ERGÜLER 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Abdullah YÜKSEL 

Murat MASUN 

14 
19.3220 

/2005-2024 

Kızılçam(Pinus brutia Ten.) Endüstriyel 

Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin 

Büyüme Üzerine Etkileri 

Dr. Neşat ERKAN 

Ali Cem AYDIN 

 

15 
19.3219/2003-

2022 

Sedir (Cedrus libani A.Richard.) 

Dikimlerinde Aralık-Mesafenin Büyüme 

Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Dr. Neşat ERKAN 

A.Cem AYDIN 

Abdülkadir YILDIZBAKAN 

16 
19.3221/2010-

2029 

Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra 

Arnold. pallasiana) Ağaçlandırmalarında 

Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri 

Ali Cem AYDIN 

Ayhan SERTTAŞ 

17 
19.5002/2014-

2017 

Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme 

Şeflerinin İş Yükü Analizi 

Dr. Ersin YILMAZ 

K.Hale GÜLER 

Mehmet ERPULAT 

Dr. Süleyman ALKAN 

Dr. Zerrin KOŞDEMİR 



 

 

18 
19.5003/2015-

2016 

Isparta İli Orman Köylerinde Lavanta 

Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi ve Yöre 

Ekonomisine Katkıları 
Kader Hale GÜLER 

19 
20.5314/2014

–2015 

Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Uzman 

Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları 

Tehlike Oranlaması Modeli 

Dr. Ersin YILMAZ 

Kader Hale GÜLER 

20 
10.8202/2015

–2017 

Yönetim Amacı Farklı Orman Alanlarındaki 

Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu 

Sayısallaştırılması 

Tuncay AKGÜN 

Dr. Ersin YILMAZ 

Hayati TEKİN 

Ali Ayhan KUL 

İkram ÇELİK 

21 
19.4404/2013-

2017 

Ay'ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam 

Emvallerinin Böcek, Fungus Kolonizasyonu 

İle Odun Dayanıklılığı Bakımından 

Belirlenmesi 

Ayhan SERTTAŞ 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Uğur Melih ALKAN 

Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

Dr. Mustafa AVCI 

Yrd.Doç.Dr. Bilgin İÇEL 

Funda OSKAY 

Abdullah BERAM 

22 
19.4201/2016-

2019 

Eşen Adası Alageyik (Dama Dama) Üretme 

İstasyonunda Bulunan Alageyik Populasyonu 

Üreme Parametrelerinin Fotokapan İle 

Belirlenmesi 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Uğur Melih ALKAN 

Ayhan SERTTAŞ 

Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL 

Serhat YILDIRIM 

23 
19.4701/2016-

2018   

Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 

Kızılçam Ormanlarında Kullanılan Feromon 

Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin 

Belirlenmesi (Orthotomicus erosus (Woll.) 

Örneği) 

Ayhan SERTTAŞ 

Halil İbrahim YOLCU 

Uğur Melih ALKAN 

Doç.Dr. Oğuzhan 

SARIKAYA 

24 
19.4702 / 

2016-2018 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde 

Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman 

Karıncalarının (Formica rufa L.) Adaptasyon 

Başarısı 

Uğur Melih ALKAN 

Ayhan SERTTAŞ 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Arif YILMAZ 

25 
19.4007/2015-

2018 

Akdeniz Ormanlarındaki Bazı Bitki 

Türlerinin Yanıcılık Sınıflarının Belirlenmesi 

Coşkun Okan GÜNEY 

Abdullah SARI 

26 
24.4103/2015-

2018 

Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Ormanlık 

Alanlara Asılan Yuva Giriş Deliği ve 

Ebatları Farklı Olan Yapay Yuvalarda 

Kuluçka Faaliyetlerinde Bulunan Kuş 

Türlerinin Tespiti 

Özden YALÇIN 

Nihat GÜLDAŞ 

Yrd.Doç.Dr. Kiraz ERCİYAS 

YAVUZ 

Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Cevdet AĞYÜREK 

Nazan ARAZ 

Dr. Özlem DOSTBİL 

Hüseyin KABA 

Doç.Dr.Zeynel 

ARSLANGÜNDOĞDU 

Fazıl SELEK 

Tuncay CAN 

Lale BİLGİN 

Ayhan SERTTAŞ 



 

 

 

27 

19.5300/2016-

2017 

Normal Boy Kızılçam Tomruklarının Kalite 

Sınıflarına Göre ve Karışık İstiflenerek 

Satılmasının Açık Artırmalı Satış Fiyatlarına 

Etkisi 

Kader Hale GÜLER 

28 
19.7714/2014-

2018 

Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamda 

Çoğaltılması 

Doç.Dr. Ali KAVGACI 

Serpil ERKAN 

Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

Özge ERGÜLER 

Yrd.Doç.Dr. İ.Gökhan DENİZ 

29 
19.7713/2013-

2015-2016 

Antalya'da Doğadan Toplanan Bazı Odun 

Dışı Orman Ürünlerinin Toplama Zamanı ve 

Yükseltiye Göre Uçucu Yağ İçeriğinin 

Belirlenmesi 

Dr. Saime BAŞARAN 

Hatice DEMİRBAŞ 

Ramazan TOKER 

Dr. Muharrem GÖLLÜKÇÜ 

 

30 

19.7717/2017-

2020 

Göknar, Ladin, Meşe ve Sedir Salgı 

Ballarının Orijini ve Karakterizasyonu 

 

 

 

Dr. Ahmet İPEK 

Doç.Dr. Aslı ÖZKIRIM 

Doç.Dr. Aslı ÖZKÖK 

Doç.Dr.Ömür GENÇAY 

ÇELEMLİ 
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    BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

İHTİSAS GRUPLARINA GÖRE  

2016 YILI ÇALIŞMA RAPORU ve 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 

 

1- YENİ ALINAN PROJELER 

1.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ  

1.1-1 PROJENİN ADI :  

“Kızılçam İçin Çimlenme Eğrisi Endeksleri ve Çimlenme Yüzdesinin Tahmini” 

 

Projenin Numarası: 19.1612/2017 

Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): - 

Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacılar: Alper Ahmet ÖZBEY 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL) : 200 

Önerilen Proje Süresi (Ay): 8 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): 

Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2017 

Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2017 

 

1. PROJENİN ÖZETİ 

Kızılçam tohumlarının çimlenme yüzdeleri, Halep çamının uluslararası çimlendirme 

kuralına koşut olarak 20±1 cº de 28 günlük bir test sonucunda belirlenmektedir. Çimlenme 

yüzdesinin bağlı, zamanın (gün) serbest değişken olarak kabul edildiği bir sigmoid 

matematik fonksiyon çimlenme eğrisini oluşturmaktadır.  

Bu projede, 7 ile 28.gün arasındaki 21 günlük birikimli çimlenme yüzdesi eğrileri temel 

alınarak çimlenme endeksleri oluşturulması, her endeks için çimlenme eğrisi modeli ortaya 

konması ve günlük çimlenme yüzdesi tablosu oluşturulması amaçlanmaktadır. Böylece test 

edilen bir kızılçam tohum partisinin, çimlendirme testinin belirli bir gün veya günlerinde 

hangi çimlenme indeksine dâhil olduğu tahmin edilebilecektir. Ayrıca 28.gündeki 

çimlenme yüzdesinin erken tahmini için farklı çoğul doğrusal regresyon analizi yöntemleri 

karşılaştırılacaktır. 

 

2. AMAÇ ve HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaç 

Projenin kısa dönemli amacı, kızılçam tohumunun çimlenme yüzdesini çimlenme indeksi 

tablosu veya uygun bir çoğul regresyon denklemi ile erken tahmin edebilmektir. 

2.2. Uzun Dönemli Amaç 

Kızılçamın tohum teknolojisinin gelişimine katkı sağlamak projenin uzun dönemli 

amacını oluşturmaktadır. 

PROJENİN HEDEFLERİ 

Kızılçam tohum partilerine ait örneklerin çimlenme yüzdesini daha kısa süede güvenilir 

bir şekilde tahmin etmektir. 
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3.PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

Çimlendirme testleri, tohumun çimlenme yeteneğini belirlemek için uygulanan en temel 

yöntemdir. Bitki türlerine göre değişen koşul ve sürelerde yapılan bu testlerin sonucunda 

çimlenme yüzdesi denilen, ekilecek 100 adet tohumdan kaç tanesinin çimlenme 

yeteneğinde olduğunu gösteren parametre elde edilmektedir. Bitki yetiştiricileri, diğerleri 

(birim alanda arzulanan fert sayısı, tohum partisinin temizlik yüzdesi vd.) yanında, bu 

değeri de dikkate alarak üretim sahasına ekecekleri tohumun miktarını belirlemektedirler. 

Kızılçamda tohum çimlenme yeteneği yani yüzdesi, Halepçamı tohumunun uluslararası 

standart test süresine koşut olarak, 28 gün süren bir test ile belirlenmektedir (ISTA 1996). 

Bu süre kullanacakları tohum partisinin çimlenme yeteneğini öğrenmek isteyen orman 

fidanlık çalışanları ve diğer uygulamacılar için uzun gelebilmektedir. Buna ilaveten 

araştırma enstitüleri de, tohum çimlendirme testi süresince günlük çimlenmeleri takip 

edecek, çimlenme altlıklarını temizleyecek personel ayırmakta zorlanabilmektedir. Bu 

yüzden kızılçamda çimlenme yeteneğinin erken tahminini ortaya koyma çabaları 

yaygınlaşmaktadır.  

ÇALIKOĞLU (2013) kızılçamda tohum sızıntısının iletkenliğini ölçerek çimlenme 

yüzdesini tahmin etme girişiminde, anlamlı fakat belirtme katsayısı çok yüksek olmayan 

(R2=0.56) bir ilişki ortaya koymuştur. ÇALIŞKAN ve MAKİNECİ (2015) de, tohumların 

karbon ve azot içeriği ile çimlenme yüzdesi arasındaki ilişkiyi anlamlı bulmakla beraber 

düşük bir belirtme katsayısı (R2=0.34) elde etmişlerdir. Yazarlar katlama yapılmış kızılçam 

tohumlarında bu ilişkilerin kuvvetlendiğini de (R2>0.60) belirlemişlerdir. Her iki çalışmada 

da ortaya çıkan sonuç, kızılçam tohumlarında var olan soğuk-ıslak ön işlem ihtiyacının, 

çimlenme yüzdesini önceden tahmin etme imkânını kısıtladığıdır.  

Bu durum katlama görmemiş kızılçam tohumlarının çimlenme yeteneğinin tahmini 

çabalarını teşvik etmektedir. Bu çabaları yoğunlaştıran bir diğer husus, uygulamada 

kızılçam tohumunun soğuk ıslak işleme tabi tutulmadan kullanılıyor oluşudur. 

Kızılçam Türkiye ormancılığında en fazla miktarda fidanı yetiştirilen türdür. Her yıl bu 

türün fidanını yetiştiren fidanlıklar farklı orijinlere ait tohum partilerinin çimlenme 

yeteneklerini öğrenmek için araştırma enstitülerine başvurmaktadırlar. 28 günlük test süresi 

uygulamacılar için fazlaca uzun gelebilmektedir. 

Son yıllarda orman işletmeleri de büyük yangınlardan sonra kullanabilmek amacıyla, ihtiyat 

anlamında yüksek miktarda kızılçam tohumu stoklamaya başlamışlardır. Bu durumda, ani 

bir kullanım durumunda çimlenme yeteneğinin ne olduğunu hızlı ve yüksek güvenilirlikle 

tayin edebilmek çok yararlı olacaktır. 

Araştırmada 45 farklı kızılçam tohum partisine ait çimlendirme testi verileri kullanılacaktır. 

Bu verilere dayanarak, kızılçam için çimlenme eğrisi endeksleri oluşturulacak, ayrıca gün-

birikimli çimlenme yüzdesi ilişkilerinden en doğru ve güvenilir olanı seçilerek 28.gündeki 

çimlenme yüzdesinin erken tahmini olanakları araştırılacaktır. 

Çimlenme yüzdesini, standart test süresinden daha kısa sürede gerçek değerine çok yakın 

bir şekilde tahmin edebilmek önemlidir. Bu husus, her türlü ormancılık faaliyetinin daha 

hızlı ve düşük maliyetle yapılıyor oluşunu hedef kabul eden Orman Genel Müdürlüğünün 

stratejik planıyla da uyumludur. 

 

 

Teknik Kurul Kararı: 
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1.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ 

1.2-1. PROJENİN ADI : 

“Ay’ın Farklı Evrelerinin Kermes Meşesinde Canlandırma Kesimlerine Etkisi” 

Projenin Numarası: 19.2116/2017-2019 

Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): - 

Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacılar: Ayhan SERTTAŞ, Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL) : 5100 

Önerilen Proje Süresi (Ay): 32 

Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): 

Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2017 

Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2019 

 

1. PROJENİN ÖZETİ 

Bu projede bir kermes meşesi makiliğinde, ayın eskisi ve yenisinde yapılan canlandırma 

kesimlerinin kalan kütüklerin dayanıklılığı üzerindeki etkilerinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. Araştırma talebi 15.04.2016 tarihinde Isparta Orman Bölge 

Müdürlüğü’nde yapılan araştırılması istenen konular toplantısında tarafımıza iletilmiştir. 

Kermes meşesi Akdeniz Bölgesinin en yaygın meşe türüdür. Herdem yeşil meşelerden olan 

bu tür, geniş makilik alanlarda bulunduğu gibi, deniz seviyesinden dağlık kuşak sınırına 

kadar kızılçam, sedir ve ardıç saf-karışık meşcerelerinin alt tabakalarında yer yer geniş 

olarak yer kaplayan bir meşedir. Son yıllarda maki ve maki elemanları, toprak koruma, 

planlı otlatma, biyoyakıt üretimi, biyolojik çeşitlilik sağlama gibi açılardan önem 

kazanmaya başlamıştır. Buna paralel olarak da, yakın zamana kadar ağaçlandırma ve doğal 

gençleştirme çalışmalarından önce sahadan sökülüp atılmaya bakılan kermes meşesi, 

günümüzde bazı alanlarda korunmaya alınmakta ve iyileştirme çalışmalarına konu 

edilmektedir. Bu türün saf olarak bulunduğu veya hâkim tür olduğu tahrip olmuş 

makiliklerde canlandırma kesimleri önem kazanmaktadır. 

Öte yandan, halk arasında yaygın bir inanış olan, ayın eskisi ve yenisinin bitki yetiştirme 

çalışmalarına kuvvetli etkilerde bulunuşu, son yıllarda uygulamada çalışan orman 

mühendisleri tarafından da sıkça gündeme getirilmektedir. Bu meslektaşlarımız 

ormanlardaki ekim, dikim, budama ve kesim faaliyetlerinin ayın evrelerine göre 

yapılmasının uygunluğunu sorgulamaktadırlar. Esasen Ay’ın evrelerinin kesim 

çalışmalarında dikkate alınması ile daha dayanıklı tomruk veya odun elde edileceği de 

düşünülmektedir. Bu sürgün meşcerelerinde kesimden sonra kalan kök veya kütük 

dayanıklılığı için de geçerlidir. 

Projede, Antalya-Döşemealtı yöresindeki rehabilitasyona konu bir kermes meşesi 

makiliğinde, latent dönem içindeki 3 ay döngüsünde, ayın dört farklı evresinde (yeni ay, ilk 

dördün, dolunay, son dördün) yapılan kesimlerin, bir vejetasyon dönemi sonunda dayanıklı 

kalan kütük sayısı ile ocak hacmine olan etkisi denetlenecektir. Deneme deseni bölünmüş 

rastlantı blokları deneme deseni olacaktır. 3 tekerrürlü denemede her blokta 12 işlem parseli 

(3 ay döngüsü*4 ay evresi) yer alacaktır. 
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2. AMAÇ ve HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaç 

Kermes meşesinde canlandırma kesimlerinin zamanına karar verirken ayın evrelerinin 

dikkate alınıp alınmamasının ortaya konması projenin kısa dönemli amacını oluşturmaktadır. 

2.2. Uzun Dönemli Amaç 

Çalışmanın uzun dönemli amacı; bozuk kermes meşesi makiliklerinin iyileştirilmesine 

katkıda bulunmaktır. 

PROJENİN HEDEFLERİ 

Kermes meşesinde canlandırma kesimlerinin zamanına karar verirken ayın evrelerinin 

dikkate alınıp alınmamasının ortaya konması projenin hedefini oluşturmaktadır. Bzuk 

kermes meşesi makiliklerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmk elde edilecek sonuçların 

yaygın etkisi olacaktır. 
 

 

3.PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

Ay, Güneşten aldığı ışığı ve enerjiyi yansıtmak suretiyle dünya üzerinde çok güçlü rol 

oynayabilen bir uydudur. Ay'ın değişik devreleri, davranışlarımız, zekâmız, fizik bedenimiz 

kısaca kişiliğimiz üzerinde değişiklikler meydana getirir. Sadece bizlerin değil; dünya üzerinde 

bulunan hayvan, bitki, maden ve sıvılar üzerinde de etkili olmaktadır. Çok eski yıllardan beri 

pek çok denizci, balıkçı, avcı, çiftçi, içki ve parfüm üreticileri Ay'ın evrelerine göre işlerini 

planlamaya dikkat etmişler ve böylece daha fazla verim aldıklarını ifade etmişlerdir. 

Tarih boyunca gelişen bir halk inancı olarak, Ay takvimine göre meyve veya sebzelerin 

ekim ve hasat edilmesiyle iyi ürün elde edileceği,  hastalıklar ve böcek zararlarının önüne 

geçileceği düşünülmektedir. Yukarıya doğru büyüyen bitkilerin ayın büyüme, aşağıya doğru 

büyüyen yumrulu sebzelerin ise küçülme evresinde ekilmesi veya dikilmesinin gerektiği ve 

yine azalan ayda bitkilerin güçlerini köklere doğru arttığı ve bu yüzden bitkilerin kesiminin 

ya da olgun meyvelerinin toplanmasının bu dönemde yapılması gerektiği bildirilmiştir 

(NEIMZ ve KUCERA 2000). 

Anadolu köylerinde yaşlı insanlar; "Ay'ın yenisinde yapılan işten hayır gelmez!", 

"Dolunayı bekle, bereketini gör", "Ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek 

çörek", "Kesme odunu ay büyürken, kırk koyunu küçülürken" demektedirler. Sanki 

yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler, tecrübeler ve gözlemler, Ay'ın hangi 

evresinde neyin yapılıp yapılmayacağını onlara öğretmiştir. Ürünlerin ne zaman ekilip 

toplanacağı, meyve ağaçlarının budama zamanı , böceklerin ürüne musallat olma 

zamanı, hayvanların yünlerinin ne zaman kırpılacağı, bulgur, salça, turşu, peynir ve ekmeğin 

n e  zaman yapı lacağına  çoğu  kez geceleri gökyüzündeki ayın hallerine bakarak 

vermektedirler. Ay'ın evreleri b i r  b a k ı m a  onların ziraat takvimi olmuştur. Öyle ki, bu 

takvimi takip edenlere göre, Ay'ın eskisinde (dolunaydan yeniaya kadar olan küçülme 

evresi) ekilen veya dikilen ürün daha verimli olur; özellikle Ay'ın dolunay devresi 

ekim/dikim zamanıdır. Ay'ın yenisinde (yeniaydan veya hilalden dolunaya kadar olan 

büyüme devresi) ekilen, dikilen, biçilen veya toplanan ürün böceklenir,  küflenir. Koyun 

yeniayda kırkılmaz, aksi halde yünü çabuk kopar ve güvelenir.  Ağaçlar yeniayda 

kesilmez, aksi halde odunu kolay bükülür, çatlar ve çürür. Budama ve aşılama yeniayda 

yapılmaz, aksi halde sürmez ve tutmaz (bu işler için yarımay beklenir). Dolunayda biçilen 

otlar daha şifalı olur (BAYDAR, 2012). 

Bu inanışa göre, dolunay döneminde, tohumlar daha hızlı çimlenmekte, bitkilerin büyümesi 

hızlı olmakta ve kesilen, biçilen ve budanan bitkiler hızlıca yeniden büyümektedirler. 

Dolunay etkisinin, tüm bitkilerin üzerinde, mantar büyümesi için elverişli koşullar sağladığı 
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düşünülmektedir. Bu nem artışı ile ilgilidir. Böcek aktivitelerinde de artış olmaktadır.  

Dolunay etkisi, sıvı gübrelerin iyi emilimine imkân sağlamaktadır.  Genellikle dolunayda 

yağmur için bir eğilim olduğu düşünülmektedir. Yeni Aya doğru, toprak altında daha fazla 

aktivite ve bitkilerin özsu akışında daha az bir gür olmaktadır. Bu nedenle, ekin hasadı ve 

saman yapmak için iyi bir zamandır. (http://www.biodynamics.in).  

Yaklaşık 28 gün süren ay döngüsünün 14’er günlük iki evresi vardır; biri yeniay ile başlayıp 

dolunay ile biten  "büyüme"  evresi veya ayın yenisi,  diğeri ise dolunayla başlayıp yeniay ile 

biten "küçülme evresi" yahut ayın eskisidir (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1.  Ayın azalma ve artmasına göre evreleri.  

 

Canlandırma kesimleri (Rejuvenation Cuttings), sürgün veren ağaçlarda, daha gümrah bir tepe 

veya daha canlı ve cüsseli ağaç elde etmek amacıyla yapılan kesimlerdir (Center for Ecology 

and Hidrology 2014). Ormancılık camiamızda canlandırma kesimleri başta meşe baltalıkları 

olmak üzere, baltalıkların rehabilitasyonu kapsamında kullanılacak ana tekniklerden biri 

olarak kabul edilmektedir (OMO 2014, OGM 2014). 

Çeşitli sebeplerle (otlatma, aşırı kuraklık, yemlik yaprak yararlanması) toprak üstü biokütlesi 

azalmış, canlılığını yitirmiş, çalılaşmış veya gövdeleri önemli ölçüde kurumuş ağaçlar toprak 

üstünden kesilerek tekrar sürmeye teşvik edilmektedir. Bu ağaçların kökleri az çok gelişmiş 

durumda olduğu için kesim nedeniyle oluşan yeni sürgünleri kuvvetli bir şekilde beslemekte 

ve belirli bir süre bu sürgünler hızlı büyümekte ve gelişmektedirler (LUST ve 

MUHAMMEDY 1973). 

Canlandırma kesimleri, prensip olarak, büyüme mevsimi dışındaki dönemde yapılmaktadır. 

Aksi durumda, aktif büyüme evresinde sürgünlerini kaybeden ağaç paralize olmakta, kesim 

yüzeylerinden patojen bulaşması riski artmaktadır. Kesimin latent dönemin başı, ortası veya 

sonunda yapılmış oluşu da sürgün verimini ve kütük sağlığını etkileyebilmektedir (DUCREY 

ve TURREL 1992). 

Kermes meşesi Akdeniz Bölgesinin en yaygın meşe türüdür (TSIOUVARAS 1987). Herdem 

yeşil meşelerden olan bu tür, geniş makilik alanlarda bulunduğu gibi, deniz seviyesinden 

dağlık kuşak sınırına kadar kızılçam, sedir ve ardıç saf-karışık meşcerelerinin alt 

http://www.biodynamics.in/
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tabakalarında yer yer geniş olarak yer kaplayan bir meşedir (QUEZEL 1976).   

Son yıllarda maki ve maki elemanları, toprak koruma, planlı otlatma, biyoyakıt üretimi, 

biyolojik çeşitlilik sağlama gibi açılardan önem kazanmaya başlamıştır (NEYİŞÇİ 2007). 

Buna paralel olarak da günümüzde bazı alanlarda korunmaya alınmakta ve iyileştirme 

çalışmalarına konu edilmektedir. Bu türün saf olarak bulunduğu veya hâkim tür olduğu tahrip 

olmuş makiliklerde canlandırma kesimleri önem kazanmaktadır. 

Projede aşırı tahribata uğramış bir kermes meşesi meşceresinin rehabilitasyonu kapsamında, 

Ay’ın evrelerinin, yapılacak canlandırma kesimine kütük yaşama oranı ve yeni oluşacak 

ocağın hacmi bakımından etkisi araştırılacaktır.  

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ile 15.04.2016 tarihinde yapılan araştırılması istenen konular 

toplantısında, ayın yenisi ve eskisinde yapılan canlandırma kesimlerinin kütük sağlamlığına 

etkisinin araştırılması da talep edilmiştir. 

Her ne kadar, meşe türlerinde canlandırma kesimleri veya sürgün bakımları konusunda direkt 

bir araştırma talebi olmasa da, Silvikültür Daire Başkanlığının meşe doğal gençleştirmeleriyle 

ilgili ısrarlı talepleri söz konusudur. Ancak Akdeniz bölgesi meşe korulukları bakımından 

kuzey bölgelerine nazaran oldukça fakirdir.  

Akdeniz bölgesinde meşe türleri genel olarak maki formasyonu içerisinde yer kaplamakta, 

Kermes meşesi de bunların başında gelmektedir. Bu tip meşcerelerde, başta canlandırma 

kesimleri olmak üzere sürgün işletmeciliği çerçevesinde kesimler esastır.  

Esasen canlandırma kesimleri de bozuk meşe meşcerelerinin vejetatif yolla yenilenmesidir. 

Dolayısı ile Akdeniz bölgesindeki meşe ağırlıklı alanların silvikültüründe önemli bir tekniği 

oluşturmaktadır. 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

1.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ 

Yoktur. 

1.4- ARAŞTIRMA İHTİSAS (İŞLETME) PROJELERİ 

1.4-1. PROJENİN ADI : 

“Ormancılık Örgütünün Diğer Sektörler ile İlişkileri (Antalya OBM örneği)” 

 

Projenin Numarası: 19.8601/2017-2019 

Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): - 

Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Proje Yürütücüsü: Dr. Süleyman ALKAN 

Araştırmacılar: Arif KAYACAN, Dr. Ersin YILMAZ 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL) : 17.000 

Önerilen Proje Süresi (Ay): 30  

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

Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2017 

Projenin Bitiş Tarihi: 31.09.2019 

 

1. PROJENİN ÖZETİ 

Hızlı bir değişimin yaşandığı dünyada ve Türkiye’de ürün ve hizmetlerin sunumunda ve 
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müşterilere ulaştırılmasında kurumlardan beklentiler sürekli artmakta ve çeşitlenmektedir. 

Kurumların gelişmeleri, kendilerinden beklenen hizmetleri sunabilmeleri, yaşanan değişimi 

iyi analiz ederek ona göre yapılanmalarına bağlı hale gelmiştir. Tüm örgütlerde olduğu gibi 

ormancılık örgütünün sahip olduğu kaynakların; örgütü etkileyen dış çevrenin analizi ile 

kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerinin; dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin 

belirlenmesi, geleceğe yönelik sağlıklı kararların alınabilmesi için gereklidir. 

 Bu proje ile OGM hizmetleriyle doğrudan ilgili sektörler arasındaki ilişkiler ortaya 

konulup analiz edilerek; ormancılık örgütünün hareket alanını kısıtlayan, faaliyetlerini 

engelleyen zorluk ve karışıklıkları ortadan kaldırarak faaliyet serbestisi sağlayacak kararlar 

almaya yönelik veriler elde edilecektir.  

Proje çalışması Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı, 

Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü tarafından talep edilmiş olup, Antalya Orman Bölge 

Müdürlüğü sorumluluk alanında gerçekleştirilecektir. 

Özgün veriler; ilgili kurum-kuruluş yetkililerinin (karar vericilerin), kamunun, ilgili çıkar 

ve baskı gruplarının ve uzmanların temsilcilerinin karar verici grubu oluşturduğu “Temsili 

Demokrasi Yaklaşımı” uygulanarak SWOT çözümlemeleriyle toplanacaktır. 

Projeye yönelik herhangi bir deneme deseni kullanılmayacak, denemeye dayalı işlemler 

olmayacaktır. Ancak araştırma projesine yönelik gerekli ön verilerin elde edilmesi için, 

SWOT ve Ranking bilgi formları; karar vericiler, kamu, ilgili çıkar ve baskı grupları 

temsilcilerinin her birisi için farklı olmak üzere hazırlanacak ve bu bilgi formlarının proje 

ekibince yüz yüze her bir ilgili grup temsilcisi tarafından doldurmaları sağlanacaktır. 

Ormancılık faaliyetlerini etkileyen sektörlerin temsilcilerinin tercihlerini dikkate alarak 

faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi için uygun yöntemlerin belirlenmesi ve öncelik 

sıralamasına konulmasına yönelik elde edilecek ortak kararın belirlenmesinde, SWOT 

Çözümlemeleri, Sıralama Tekniği ve Doğrusal Kombinasyon Tekniğinin bir arada 

kullanıldığı melez bir teknik olan “R’WOT Tekniği” kullanılacaktır. 

 

2. AMAÇ ve HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaç 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü görev alanına giren konularda, ormancılık örgütü ile 

diğer sektörler arasındaki karşılıklı (iki yönlü) ilişkilerin önem (öncelik ve ağırlık) 

değerlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. 

2.2. Uzun Dönemli Amaç 

Sürdürülebilir orman kaynakları yönetimine ulaşırken aynı zamanda da toplumun orman 

ürün ve hizmetlerine yönelik talep, beklenti ve ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak. 

PROJENİN HEDEFLERİ 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı özelinde, ormancılık örgütünün ilgili 

diğer sektörler ile ilişkilerini ortaya koyarak yaşanan sorunların giderilmesine yönelik 

kararlar alınmasına ışık tutacak bilgilere ulaşmak projenin ana hedefi olacaktır. Sektörlerin 

ormancılık örgütü ile ilgili yaşadıkları sorunların önceliklendirilmesi, dış paydaşların 

sektörden beklentilerini de ortaya koyacak ve buna göre geliştirilecek yeni bakış açıları 

ormancılık örgütünün önünün açılmasına, karşılıklı yaşanan sorunların azalmasına katkı 

sağlayacaktır. 

 

3.PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

Dünya üzerinde yaşamaya başlayan İnsanoğlunun ortaya çıkan zorunlu ihtiyaçlarının 

karşılanmasında doğal kaynaklar oldukça etkili olmuştur. Doğal kaynakların başında yer 
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alan ormanlar, koruma-kullanma dengesi gözetilerek insanların hizmetine sunulmaktadır. 

Ulusal ekonomimizin önemli bir parçasını oluşturan ormancılık; toplumun orman 

kaynaklarından beklediği mal ve hizmetleri sürekli bir biçimde karşılamak amacıyla 

yapılan biyolojik, teknik, sosyal, kültürel, ekonomik ve yönetsel nitelikteki çok yönlü 

faaliyetlerin bütünüdür.  

Türkiye’de ormanlardan toplumun değişik ilgi ve çıkar gruplarının çok yönlü  talep ve 

beklentileri bulunmaktadır. Bu ilgi ve çıkar grupları arasında; Devlet orman teşkilatı, yerel 

halk, özel sektör, orman ürünleri ve hizmetleri tüketicileri/kullanıcıları, sivil toplum 

örgütleri, araştırma ve eğitim kurumları, şehir toplulukları, yerel yönetimler, politikacılar, 

küresel toplum, uluslararası işbirliği teşkilatları ve ormancılık şirketleri yer almaktadır. 

Hızlı bir değişimin yaşandığı dünyada ve Türkiye’de ürün ve hizmetlerin sunumunda ve 

müşterilere ulaştırılmasında kurumlardan beklentiler sürekli artmakta ve çeşitlenmektedir. 

Gelinen noktada, kurumların gelişmeleri, kendilerinden beklenen hizmetleri sunabilmeleri, 

yaşanan değişimi iyi analiz ederek ona göre yapılanmalarına bağlı hale gelmiştir. Bir kurum 

ne derece etkin ve modern olursa olsun, içyapısındaki ve dış çevresindeki değişimle birlikte 

diğer kurumlarla, sunduğu ürün ve hizmetleri kullananlarla olan etkileşimi, onu sürekli 

olarak yenilenmeye iter. Bu çerçevede kurumlar ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik 

gelişmeleri adım adım izlemek ve gerekli önlemleri almak zorundadırlar.  

Proje konusu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Stratejik Planlama Şube 

Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 554773 sayılı yazısıyla talep edilmiştir. 

Bu proje ile OGM hizmetleriyle doğrudan ilgili sektörlerle ilişkiler ortaya konulup analiz 

edilecek; ormancılık örgütünün faaliyetlerini kısıtlayan güçlük ve karışıklıkları ortadan 

kaldırarak faaliyet serbestisi sağlayacak kararlar almaya yardımcı olabilecek veriler elde 

edilecektir. Böylelikle sürdürülebilir orman kaynakları yönetimine ulaşırken aynı zamanda 

da toplumun orman ürün ve hizmetlerine yönelik talep, beklenti ve ihtiyaçlarını en üst 

düzeyde karşılanmış olacaktır. 

Proje çalışması Antalya Orman Bölge Müdürlüğü çalışma alanında gerçekleştirilecektir. 
 

 

Teknik Kurul Kararı:   

 

1.5- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ 

Yoktur. 

1.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ 

 1.6-1. PROJENİN ADI : 

 “Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı Üretiminde Aşılama Yeri ve Aşılama 

Ortamında Bekleme Süresinin Aşılamanın Başarısı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” 

 

Projenin Numarası: 19.7716 / 2017-2023 

Proje Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): - 

Talep Eden ve/veya Destekleyen Kuruluş(lar): Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya 

Orman Fidanlık Müdürlüğü 

Proje Yürütücüsü: Sadettin GÜLER 

Araştırmacılar: - 

Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL) : 25.515  

Önerilen Proje Süresi (Ay): 80 
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Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): -  

Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2017 

Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2023 

 

1. PROJENİN ÖZETİ 

Üretimin hemen tamamının doğal yollardan karşılandığı keçiboynuzunun dünyanın bazı 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de plantasyon benzeri bahçeler tesis edilerek ekim alanı 

ve üretiminin artırılması mahalli tüketimin yanı sıra (pekmez, kuruyemiş gibi) yeni bir ihraç 

ürününün doğmasına yol açacaktır. Tarımın yapılamadığı eğimli alanlarda teraslama yapılıp 

bahçeler tesis edilmek suretiyle planlı bir üretim yapılabilir (Taşlıgil 2011). 

Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan aşılı keçiboynuzu fidanı 

üretiminde başarı düzeyleri (% 1-2) oldukça düşük kalmaktadır. Mevcut kurumsal bilgi ve 

deneyim ile bilimsel bilgi de bu konuyu çözüme ulaştırma noktasında yetersiz kalmaktadır. 

Ele alınması planlanan bu araştırma projesiyle, aşılı keçiboynuzu fidanı üretiminde en 

uygun aşılama ortamı ve aşılama ortamında bekleme süresinin aşılamanın başarısı üzerine 

etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Proje sonunda ulaşılacak sonuçlar öncelikle Antalya Fidanlık Müdürlüğü için geçerli 

olacak, ayrıca benzer ekolojik koşullarda kurulmuş olan fidanlık müdürlükleri için de yol 

gösterici olacaktır. 

Aşılanan fidanların tepelerinin kesilmesinden sonra, aşı tutma oranları (%) ile aşılı sürgün 

çapı (mm) ve boyları (cm), işlemler itibariyle belirlenecektir. Sürgün çapı ve boyları, 

aşılamanın yapıldığı vejetasyon mevsiminin sonunda ölçülecektir. Bahçe tesislerinin 

tamamlanmasından itibaren ise 3 vejetasyon süresince fidanların gelişimleri izlenecek, her 

vejetasyon mevsimi sonunda aşılı fidanlarda fidan çapı, fidan boyu, taç çapı ve taç boyu 

mm hassasiyetiyle ölçülecektir. 

Rastlantı parselleri deneme desenine uygun olarak tesis edilecek olan bu araştırmada, 

aşılama ortamının ve aşılama ortamda bekleme süresinin aşılamanın başarısı üzerine etkisi 

olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Proje sonucunda elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde basit istatistikler ile gerekiğinde basit ve çoğul varyans analizleri 

kullanılacaktır. 

 

2. AMAÇ ve HEDEFLER 

PROJENİN AMACI 

2.1. Kısa Dönemli Amaç 

Aşılı keçiboynuzu fidanı üretiminde aşılama yeri ve aşılama ortamında bekleme süresinin 

aşılamanın başarısı üzerine etkilerinin belirlenmesidir. 

2.2. Uzun Dönemli Amaç 

Aşılı keçiboynuzu üretiminin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir duruma gelmesi, fidan 

satışlarından elde edilen gelirin artması ve aşılı keçiboynuzu fidanlarıyla kurulacak kapama 

bahçelerin yaygınlaşması ile birlikte bölge halkı ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasıdır. 

PROJENİN HEDEFLERİ 

Aşılı fidan üretiminde en uygun yol ve yöntemlerin belirlenmesi ile aşılı keçiboynuzu fidan 

talebinin karşılanması, türün ekolojisine uygun potansiyel alanların aşılı keçiboynuzu ile 

ağaçlandırılması ve doğal keçiboynuzu alanlarının restorasyonunun etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesidir. 
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3.PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ 

Keçiboynuzu, ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgelerinde özellikle deniz kıyısına yakın 

makilik alanlarda herdem yeşil olarak bulunan doğal floranın karakteristik bir türüdür. 

Ağacı doğal çevre, meyveleri sofralık tüketimden gıda sanayinde ve tohumu ise endüstrinin 

çok farklı alanlarında kullanım açısından ekonomik olarak büyük önem taşımaktadır. 

Herdem-yeşil bir bitki türü olması nedeniyle peyzaj bitkisi olarak çevre 

ağaçlandırılmasında, yangına oldukça dayanıklı olması nedeniyle orman 

ağaçlandırılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca ağacı kurağa dayanıklı ve güçlü bir kök 

sistemine sahip olması nedeniyle kayalık, taşlık, meyilli arazilerin değerlendirilmesi ve 

erozyonu önleme açısından oldukça önemli bir türdür (Batlle ve Tous 1997; Naghmouchi 

vd. 2008; Hakim vd. 2010; Gübbük vd. 2011).  

Ağacının meyveleri, Haziran-Temmuz aylarına doğru olgunlaşmaya başlarken, hasatı da 

Eylül’den Kasım’ın sonuna kadar devam eder. Meyvelerin uzun sopalarla vurarak 

toplanması ertesi yılın verimini büyük oranda etkiler. Zira zeytinde olduğu gibi sopalar 

vasıtasıyla meyveleri toplarken genç sürgün ve filizlerin de kırılması üretim miktarında 

yıllar arasında önemli ölçüde değişimlere sebebiyet verir. Keçiboynuzu 5 – 10 yaşlarında 

meyve vermeye başlarken, 15 yaşında da ticari olgunluğa erişir (Tunalıoğlu ve Özkaya 

2003). Bitkinin bir özelliği de her geçen yıl meyve verimi ve kalitesinin artmasıdır 

(Alexander ve Shepperd 1974). Bir keçiboynuzu ağacının ömrü 300 ila 400 yıl kadar olup 

yıllık ortalama verimi 90-115 kg arasında değişmekte, bitkinin içinde bulunduğu iklim ve 

toprak koşullarına bağlı olarak bu değer 300 kg’a kadar çıkabilmektedir (Ghrabi 2005). 

Fabaceae (Baklagiller) familyasından olan keçiboynuzu her zaman yeşil, tipik Akdeniz 

iklimi ve benzer iklimlere uyum gösteren, çalı ve ağaç formundaki bir maki elemanıdır 

(Günal 1999). Sıcaklık isteği ortalama 24ºC olup, özellikle 30 – 45ºC arasında en iyi 

gelişimi sergilemektedir. Bugün için keçiboynuzunun yayılış gösterdiği alanların genelinde 

yıllık ortalama sıcaklık 20ºC’nin altına düşmemektedir. Kuzey yarım kürede, meyvenin 

olgunlaşmaya başlaması (Haziran-Temmuz) aylarında ve sıcaklıkların ortalama 26-35ºC 

olmakta, güney yarım küresinde ise aynı durum (Ocak-Şubat) aylarında ve 29-30ºC’de 

gerçekleşmektedir (Grados ve Cruz 1996; Günal 1999). 

Bitki, kuraklığa karşı oldukça dayanıklı olup, oldukça derinlere inen (20-25 m) kök 

sistemine sahiptir. Bu sayede şiddetli kuraklıkların yaşlandığı dönemlerde bile meyve 

verebilmektedir. Yıllık ortalama su isteği bakımından 500-600 mm yağış ideal olmakla 

birlikte 100 ml’lik yağışlarla da idare edebilmektedir (Grados ve Cruz, 1996; Demirtaş 

2007). 

Keçiboynuzunun ağacı, meyvesi ve tohumları ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır. 

Ağaç, toprak erozyonunun önlenmesi ve orman ağaçlandırılması, herdem yeşil olması 

nedeniyle de peyzaj bitkisi olarak çevre düzenlemesinde kullanılmaktadır. Meyveleri ise 

sofralık tüketim yanında, gıda endüstrisinde pekmez yapımında kullanıldığı gibi, öğütülmüş 

unu dondurma, pasta, kek ve şekerli gıdalarda kakao yerine kullanılabilmekte, ayrıca kahve 

gibi de içilebilmektedir. Keçiboynuzu meyvesi aynı zamanda değişik hayvan yemi 

karışımlarında kullanılan oldukça değerli bir materyaldir. Keçiboynuzunun asıl önemi ise 

tohumunun endüstride çok geniş kullanım olanağına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Nitekim tohumdan galaktomannon içeren doğal bir polisakkarit elde edilmekte ve 

polisakkarit stabilizatör etkisinden dolayı gıda, kozmetik, boya, tekstil, film ve ilaç 

sanayilerinde yoğunlaştırıcı olarak kullanılmaktadır (Pekmezci vd., 2008). 

Dünya keçiboynuzu üretim alanı 2011 yılı itibari ile 87.458 ha ve üretim ise 205.589 ton 

olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık olarak 55.574 tonu İspanya, 44.749 tonu 

İtalya, 31.067 tonu Portekiz, 20.901 tonu Yunanistan ve 20.489 tonu ise Fas tarafından 

karşılanmaktadır. Bu ülkelere ilave olarak, Cezayir, Tunus, Lübnan, İsrail, Kıbrıs ve 

Hırvatistan da üretici ülkeler arasındadır. Ülkemizin 2011 yılı üretim alanı 2.910 ha ve 
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üretimi ise 13.972 ton olarak gerçekleşmiştir (Anonim 2011a).  

Üretimde olduğu gibi ihracatta da 22 277 ton ile İspanya birinci sırada yer alırken, bunu 17 

413 ton ile Portekiz ve 8 422 ton ile Fas izlemektedir. Dünya ithalatında ise ihracatta 

olduğu gibi yine ilk sırayı 29 275 ton ile İspanya almakta ve bunu 9 267 ton ile İtalya 

izlemektedir (Anonim, 2010). 

Ülkemizde henüz, diğer meyve türlerinde olduğu gibi kapama olarak kurulmuş 

keçiboynuzu bahçelerine yaygın olarak rastlanmamaktadır. Bununla birlikte son yıllarda, 

uygun alanlarda zeytin ve badem yanında keçiboynuzunun, yetiştirilmesi öngörülen meyve 

türleri arasında yer alması ve ayrıca keçiboynuzunun hem meyve ve hem de tohumunu 

işleyen fabrikaların keçiboynuzuna olan taleplerinin artması nedeniyle, üretimi giderek 

ivme kazanmaya başlamıştır. Bu durum, gerek aşılı ve gerekse çöğür fidanlara olan talepte 

artışa neden olmuştur. Ülkemizde henüz aşılı keçiboynuzu fidanı üreten kamu ya da özel 

kuruluş bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Orman Bölge Müdürlükleri her yıl çok sayıda 

çöğür yetiştirerek elde ettikleri çöğürleri orman ağaçlandırmasında kullanma yanında, kırsal 

alanlarda özellikle tarım dışı arazilerin değerlendirilmesi amacıyla dağıtmaktadırlar.  

Vejetatif çoğaltma yöntemlerinden en fazla kullanılanı aşı ile çoğaltma tekniğidir. Aşı ile 

çoğaltma için öncelikli olarak aşılamada kullanılacak çöğürlerin yetiştirilmesi gerekir. 

Keçiboynuzu tohumlarının oldukça sert ve geçirimsiz bir tohum kabuğuna sahip olması 

çimlenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Çimlenmeden sonra ise tohumların aşılama için 

uygun bir çapa getirilmesi (10 mm çapın üzerinde) için yaklaşık 1,5-2,0 yıllık bir süreye 

ihtiyaç duyulmaktadır. Çöğürlerde aşılamadaki başarı oranını ise aşı tipi, aşılama zamanı, 

çöğür çapı ve aşıdan sonraki kültürel işlemlerin zamanında yapılması etkilemektedir. Diğer 

meyve türlerinde olduğu gibi keçiboynuzunda da aşılama zamanı ülkelere ve ekolojilere 

göre değişiklik gösterebilmektedir.  

Üretimin hemen hemen tamamının doğal yollardan karşılandığı keçiboynuzunun dünyanın 

bazı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de plantasyon benzeri bahçeler tesis edilerek ekim 

alanı ve üretiminin artırılması mahalli tüketimin yanı sıra (pekmez, kuruyemiş gibi) yeni bir 

ihraç ürününün doğmasına yol açacaktır. Tarımın yapılamadığı eğimli alanlarda teraslama 

yapılıp bahçeler tesis edilmek suretiyle planlı bir üretim yapılabilir (Taşlıgil 2011). 

Keçiboynuzunda yapılan bilimsel çalışmalar ağırlıklı olarak, tohumdan zamk elde edilmesi 

ve meyvenin gıda endüstrisinde kullanımına yöneliktir. Çoğaltılması, bahçe tesisi, yaşlı ve 

verimsiz alanların rehabilitasyonu ve ağaçlandırmada kullanımı konusunda yapılan 

çalışmalar daha sınırlı düzeydedir.  

Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından geçmişten bugüne geçen süreçte çeşitli 

yaşlarda keçiboynuzu fidanı üretimi ve satışı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, aşılı 

keçiboynuzu üretimi konusunda da, mevcut teknik ve bilimsel bilgi ile imkânlar ölçüsünde 

büyük çabalar gösterilmektedir. Ancak, bütün çabalara rağmen aşılı fidan üretiminde başarı 

% 1-2 düzeylerinde (2014 Yılı: 25 / 3000, 2015 yılı: 30 / 3000, 2016 Yılı: 49 / 2000) 

gerçekleşmektedir.  

Mevcut kurumsal bilgi ve deneyim ile araştırmalar sonucunda üretilmiş olan teknik ve 

bilimsel bilgi, bu konuyu çözüme ulaştırmak noktasında yetersiz kalmaktadır. Ele alınması 

planlanan bu araştırma projesiyle, konu bütün yönleriyle araştırılacak ve sonuçta en uygun 

aşılı keçiboynuzu fidan üretim teknikleri ortaya konulmuş olacaktır. Proje, keçiboynuzu 

türüne yönelik aşılı fidan üretimini kapsamakta olup, proje sonunda ulaşılacak sonuçlar 

öncelikle Antalya Fidanlık Müdürlüğü için geçerli olacak, ayrıca benzer ekolojik koşullarda 

kurulmuş olan fidanlık müdürlükleri için de yol gösterici olacaktır. 

Yürütülmesi planlanan bu araştırma projesiyle; Ormancılık Araştırma ve Geliştirme Master 

Planı (Anonim, 2015) “Temel Araştırma Alanı 2: Ormanların Geliştirilmesi” kapsamında 

yer verilmiş olan ‘Fidan Üretim Tekniklerini Geliştirmek’ konulu 4 nolu hedefinin 1. 

maddesinde ifade edilen ‘ağaç türleri ve önem kazanan diğer otsu/odunsu bitkilerin 
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(özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler vb.) yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi’ ile 2. 

maddesinde ifade edilen ‘fidanlık çalışmalarında verimliliği ve başarıyı artırmaya yönelik 

tekniklerin ortaya konulmasına katkı sağlanacaktır.  

Ayrıca, “Temel Araştırma Alanı 3: Orman Ürün ve Hizmetlerinden Faydalanmaya Yönelik 

Araştırmaların Geliştirilmesi” kapsamında yer verilmiş olan ‘Odun Dışı Orman Ürünleri 

Üzerine Araştırmalar Yapmak’ konulu 1 nolu hedefinin 3. Maddesinde ifade edilen 

‘ODOÜ'nin doğal yayılış alanlarının rehabilitasyon, restorasyon ve yetiştirme teknikleri, 

standardizasyonu, sertifikasyonu, pazarlanması ve ekonomisi konularına açıklık getirme’ 

hedefine ulaşılmasına da katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir. 

T.C. Kalkınma Bakanlığı,  Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)’nda yer verilmiş olan 776 

nolu “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 sağlanacaktır.” Politikası ile 

uyumluluk gösteren projeyle ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı (Anonim, 

2012)’nda ortaya konulan 2 nolu “ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi” konulu 

stratejik amaca da hizmet edilmiş olacaktır. 
 

 

Teknik Kurul Kararı:   

 

2- SONUÇLANAN PROJELER 

2.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ : 

2.1.1. PROJENİN ADI : 

“Atlas Sediri, Lübnan Sediri ve Kıbrıs Sedirine Ait Bazı Orijinlerin Batı Akdeniz Bölgesine 

Adaptasyonları” 

 

Proje Numarası: 19.1709/1997-2016 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacı (1ar) : Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Uygulama Yerleri: Antalya- Elmalı -Şehir Ormanı (yükselti:1100 m), 2- Burdur-Çukurören 

(yükselti:1000 m)    

 

Projenin Özeti : 

Projede 20 adet Atlas sediri (Fas ve Cezayir), 3 adet Toros sediri (Lengüme, Arslanköy, Pozantı) 

ve 2 adet Kıbrıs sediri (Pafos) kullanılmıştır. Fidan yetersizliklerinden dolayı, Her iki Burdur- 

Çukurören deneme alanında 21 orijin, Elmalı-Şehir Ormanı deneme alanında ise 25 orijin 

kullanılmıştır. Her 2 deneme alanında da fidanlar, Rastlantı Blokları Deneme Deseni uygulanarak 

3 yinelemeli olarak araziye tesis edilmiştir. Her bir parselde 25 fidan vardır. 

2015 sonbaharında tüm yaşayan ağaçların boyları, dip çapları, göğüs çapları, gövde formları ve 

dal açıları ölçülmüştür. Değerlendirmelerde çap olarak sadece dip çapın kullanılması uygun 

görülmüştür. Veriler tür ve orijin etkisi sabit, deneme alanı, deneme alanında blok ve bunların tür 

ve orijinle etkileşimleri rastlantısal kabul edilerek varyans analizine tabi tutulmuştur. Sabit 

etkilerin anlamlı çıkması durumunda, Ls Means değerleri olarak çoklu karşılaştırmalar Tukey 

yöntemiyle yapılmıştır. Ayrıca tüm karakterler bakımından orijin ortalamaları Kümeleme 

analizine sokulmuştur. 
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2 deneme alanının ortak değerlendirildiği toplu analizde, incelenen 6 karakter bakımından 

(ölçülenlere ek olarak yaşama oranı ve gövde dolgunluğu) tür etkisi anlamsız bulunmuştur. Orijin 

etkisi ise gövde düzgünlüğü haricinde anlamlı çıkmıştır. Genel olarak, Toros sediri orijinleri, 

Cezayir kökenli-Fransa kaynaklı Atlas sediri orijinleri ve Kıbrıs sediri orijinleri en iyi değerlere 

sahip olup diğerlerinden anlamlı düzeyde farklılık gösteren grubu oluşturmuşlardır. Kümeleme 

analizinde de bu sonuç teyit edilmiş, Atlas sediri Fas orijinleri ile yukarıda belirtilen en iyi grup, 

kendi içlerinde kümeleşen 2 farklı ana küme oluşturmuşlardır. 

Sonuçlar çerçevesinde, Sedir türlerinin, deneme alanlarının temsil ettiği Supra-mediterran 

koşullara (daha az yağış, daha fazla sıcaklık) uyum potansiyelleri ve nedenleri irdelenmiştir. 

Akdeniz havzasında Sedir türlerinin uyum yeteneklerinin korunması ve geliştirilmesi yönünde 

havza bazında alınması gerekli tedbirlere temel olacak bilimsel, etik ve politik yaklaşımlar 

değerlendirilmiştir.  

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

2.1.2. PROJENİN ADI : 

“Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri (Ara ASonuç): Yüksek Orijin - Blok 

Etkileşimi Varyansının Değerlendirme Aşamasında Azaltılması Olanakları (Finike - Gülmez 

Deneme Alanı Örneği)” 

 

Proje Numarası: 19.1705/1986-94-2015-2020 

Proje Yürütücüsü: Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU   

Araştırmacılar: Alper Ahmet ÖZBEY, Aysun BOZA, Z. Gülçin ALTUN, Erdal ÖRTEL, Zehra  

ÖZPAY PALAZOĞLU, Mustafa ARSLAN, Hüseyin KARATAY, Cemil KARZAOĞLU, 

Teoman KAHRAMAN, A. Haluk TÜRKER, Ülkü YURDABAK 

Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları  

Uygulama Yerleri: Finike-Gülmez kızılçam orijin denemesi sahası 

 

Projenin Özeti : 

26 deneme alanında başlanan Kızılçam Orijin Denemeleri projesinde, hatalı yer seçimi ve çeşitli 

entomolojik faktörlerin olumsuz etkileri sonucu 6 deneme alanının elden çıkmasının ardından 

bugün 20 deneme alanı kalmış bulunmaktadır. 20.yıl sonuçlarına göre bunlardan 3 adedinde 

(Finike-Gülmez, Ankara-İlyakut ve Boyabat-Kayalı) toplam varyans içinde oransal olarak çok 

yüksek (%55-60) orijin*blok etkileşimi varyansı (VO*B), boy bakımından orijin varyansının 0 

çıkmasına yol açmıştır! Buna ek olarak 7 deneme alanında yüksek VO*B oranı ( %26-38) orijin 

etkisinin çok düşük veya anlamsız düzeyde kalması sonucunu doğurmuştur. 9 deneme alanında 

elde edilen belirgin VO*B oranı (%15-25), orijin etkisi anlamlı olmakla birlikte çoklu 

karşılaştırmayı çetrefilleştirmiş ve en iyi gelişim gösteren grupta yer alan orijin sayısını aşırı 

ölçüde şişirmiştir. Yalnızca 1 deneme alanındaki (Keşan-Korudağ) düşük VO*B oranı (<%4), boy 

bakımından orijinlerin daha net gruplaşmasını sağlamıştır (Bkz. ÖRTEL ve ark. 2010). 

Kızılçam orijin denemelerinin 50 orijinle kurulmuş olması yanında, tekrar (blok) sayısının 3 

olarak ve parsellerin de 16 ağaçlık kare parsel olarak tesis edilmesi, mekânsal varyasyonu artıran 

ve blok içi homojeniteyi bozarak deneme hatasını (VO*B) yükselten başlıca etkenlerdir. 

Şu aşamada elbette 30 yıl öncesine dönerek, yukarıda kısaca belirtilen esaslara uyup kızılçam 

orijin denemelerini tekrar kurmak olanağı yoktur. Ancak mevcut verileri değerlendirirken bazı 
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hususları dikkate almak deneme hata oranını azaltarak orijinler arasındaki farklılıkların daha net 

ortaya çıkmasını sağlayabilecektir. 

Kızılçam orijin denemelerinin sonuna yaklaşılmış bulunmaktadır. Bu geniş ve uzun soluklu proje 

30.yılı olan 2019 yılında tamamlanacak, sonuç raporu 2020 yılında sunulacaktır. Elden çıkmış 

olan deneme alanları için bir şey yapma olanağı bulunmamaktadır. Ancak kuruluş hataları 

yüzünden güvenilir veriler veremeyen deneme alanlarında, değerlendirme aşamasında verilerin 

güvenilirlik seviyesini artırma olanakları zorlanmalıdır. Bu ara sonuç raporunda, Finike-Gülmez 

deneme alanına ait 27.yıl boy değerleri üzerinde bu yöndeki bazı olanaklar değerlendirilmiştir. 

Bu bağlamda, sırasıyla; 

- Varyans analizi modelinde ağaçlara ait sıra ve sütun değerlerine yer vermek, 

- Boy değerlerini otoregresyon analiziyle enterpole etmek, 

- Bir seleksiyon endeksi oluşturarak, diğer üstünlüklerine ilaveten, aynı zamanda boy 

bakımından da iyi durumdaki orijinleri belirlemek, 

- Boy ortalaması ve varyasyon katsayısı parametrelerini birlikte ele alarak, boy üstünlüğü 

güvenilir olan orijinleri grafik yöntemle seçmek yaklaşımları irdelenmeye çalışılmıştır. 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

2.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ  

2.2-1. PROJENİN ADI: 

“Eğirdir Orman Fidanlığı’nda Diken Ardıcı (Juniperus oxycedrus L subsp. oxycedrus) Fidan 

Yetiştirme Sıklığının, Fidan Morfolojisi, Arazideki Dikim Başarısı ve Fidan Gelişimine 

Etkileri” 

 

Proje Numarası: 19.1210/2009-2014-2016 

Proje Yürütücüsü : Doç.Dr. Ali KAVGACI 

Araştırmacı(lar) : Esra ALIM 

Yürütücü Kuruluş : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Diğer Yürütücü Kuruluş : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü  

Bölüm Başmühendisliği : Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 

Uygulama Yerleri : Eğirdir Orman Fidanlığı 

 

Projenin Özeti :  

Bu çalışmada Diken ardıcı (Juniperus oxycedrus L subsp. oxycedrus)’nın (1+0) farklı yetiştirme 

sıklıklarında yetişen fidanlarının, morfolojik özellikleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Araştırma Eğirdir Orman Fidanlığında kurulan deneme alanlarında yürütülmüştür.  

Denemede; 1.5 cm, 3 cm,  6 cm ve 9 cm mesafe olacak şekilde kontrol dahil 5 farklı yetiştirme 

sıklığı uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre diken ardıcı fidanlarının morfolojik özellikleri 

(kök boğazı çapı, yan kök sayısı, gürbüzlük indisi, fidan, gövde ve kök taze ağırlıkları ile fidan, 

gövde ve kök kuru ağırlıkları) üzerine yetiştirme sıklığının önemli etkilerinin olduğu 

belirlenmiştir. Ekim yastıklarında yetiştirme sıklığı azaldıkça daha kalın çaplı, gövde taze ve kuru 

ağırlığı daha fazla ve daha çok yan kök sayısına sahip olan fidanlar elde edilmiştir.  

Çalışmada elde edilen fidanlar arasında en yüksek kök boğazı çapı ve yan kök sayısı kontrol 

dışındaki ekim sıklıklarından elde edilen fidanlarda olduğu tespit edilmiştir. Fidan ağırlıkları 

bakımından ise en iyi sonucu 3 cm ekim sıklığı verirken, en düşük sonuç kontrol fidanlarında 
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meydana gelmiştir. Eğirdir Orman Fidanlığı koşullarında 3 cm ekim sıklığının uygulanması 

kaliteli diken ardıcı fidan üretimi için daha uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

2.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ 

2.3.1- PROJENİN ADI: 

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

Karbon İçeriğinin Belirlenmesi” 

 

Proje Numarası: 19.6307/2013-2016 

Proje Yürütücüsü: Dr. Neşat ERKAN                                                               

Araştırmacı (lar) : Dr. Aydın ÇÖMEZ, Ali Cem AYDIN, Serpil ERKAN, Özge ERGÜLER 

Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Proje ile LULUCF kılavuzu dikkate alınarak, ülkemizin karbon envanteri yıllık 

bildirimleri için gerekli hesaplamaların daha sağlıklı olarak yapılabilmesi için bu hesaplamalara 

esas olmak üzere kızılçam ormanlarında değişik koşullarda (meşcere tipi ve kapalılık) yıllık 

döküntü miktarlarının, karbon içeriklerinin belirlenmesi ve meşcere hacmi ile ilişkilendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje Antalya, Korkuteli, Bucak, Kumluca ve Akseki Orman 

İşletme Müdürlükleri alanlarından alınan toplam 27 deneme alanında yürütülmektedir. 

 

Projenin Özeti :  

Küresel ısınma atmosferde bulunan ve sera gazları diye adlandırılan karbondioksit (CO2), metan 

(CH4), diazot monoksit (N2O), karbon monoksit (CO) ve azot oksitler (NOx) gazlarının miktarının 

artışından kaynaklandığı bilinmekte ise de sera etkisi ile küresel ısınma olayının % 55-80’ lik 

kısmına sadece CO2 neden olmaktadır. Bu nedenledir ki sera etkisi ve küresel ısınma olayının 

incelenmesinde daha çok CO2 üzerinde durulmaktadır. 

Atmosferdeki CO2 miktarının dolayısıyla da sera etkisinin azaltılması için iki önemli ana strateji 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi atmosfere CO2 salan kaynakların azaltılmasıdır. İkinci strateji 

ise mevcut verimsiz orman alanlarını iyileştirmek ve yeni orman alanları kurmak olarak 

önerilmektedir. 

İklim Değişikliği Çerçeve sözleşmesi ve devamında Kyoto Protokolü gereği taraf ülkeler 

atmosferdeki karbon değişimini izlemeye yönelik olarak ulusal karbon envanterlerini yapmak 

durumundadırlar. 2009 yılında Protokole taraf olan Ülkemiz düzenli olarak yıllık karbon 

envanterini yapmaktadır. 

Ülkemiz söz konusu bu envanterin orman alanları ile ilgili kısmını Orman Genel Müdürlüğü 

(OGM) aracılığı ile ve bu konuda Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış AFOLU (Agriculture, 

Forestry and Other Land Use) klavuzunu dikkate alarak her yıl düzenli olarak yapmaktadır. 

AFOLU klavuzu çerçevesinde ormanlarda karbon stok değişimi hesabına esas bileşenler; 1) 

Yaşayan canlı biyokütlede (Topraküstü ve Toprak altı), 2) Ölü organik maddede (Ölü odun ve 

Döküntü) ve 3) Toprakta (Organik toprakta ve Mineral toprakta) olmak üzere üç ana gruba 

ayrılmaktadır. 

Ülkemiz ormanlarında karbon hesaplamaları açısından kızılçam en önemli türümüzdür. Zira gerek 

kapladığı orman alanı (yaklaşık 5,8 milyon hektar) ve gerekse yine karbon hesaplamaları 
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açısından önemli olan toplam yıllık hacim artımı bakımından, dolayısıyla karbon hesaplamaları 

için diğer ağaç türlerine kıyasla oldukça önemli bir türümüzdür. 

Bu araştırma ile Batı Akdeniz Bölgesi için kızılçam ormanlarında döküntü miktarının incelenmesi 

ve yıllık döküntünün kestirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla değişik meşcere tiplerindeki (Çzab3, 

Çzb2 Çzb3, Çzc1, Çzc2, Çzc3, Çzd1, Çzd2 ve Çzd3) Antalya, Bucak, Korkuteli, Kumluca ve 

Akseki Orman İşletme Müdürlükleri alanlarından, değişik yükselti, bakı, eğim, bonitet, yaş ve 

kapalılıktaki meşcerelerden toplam 27 sürekli deneme alanı alınmıştır. Deneme alanlarında biriken 

döküntü, mevsime denk gelecek şekilde (Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayları sonunda, sırası 

ile Kış, İlkbahar, Yaz ve Sonbahar mevsimleri için) ve üç aylık dönemler halinde,  “kabuk”, 

“kozalak”, “ince dal”, “yaprak” ve “diğer” olarak toplanmıştır. Toplanan döküntünün meşcere 

tipleri ve diğer meşcere parametreler ve klimatik özelliklerine göre değişimi analiz edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlara göre döküntünün meşcere tiplerine göre anlamlı bir şekilde değişim 

gösterdiği, değişim miktarının hektardaki hacim ve hacim elemanları ile yüksek oranda korelasyon 

gösterdiği ortaya konmuştur. 

Toplam döküntü ve ibre döküntüsü miktarları, üç yılın ortalaması olarak düşünüldüğünde, deneme 

alanlarına (meşcere tiplerine) göre sırası ile 1285 ile 5906 kg ha 
-1

 yıl
-1

 ve 806 ile 3667 kg ha
-1

 yıl
-1

 

arasında değiştiği ve ortalamalarının da yine sırası ile toplam döküntü için 2937, ibre döküntüsü 

için ise 2098 kg ha
-1

 yıl
-1

 olduğu ortaya konmuştur. Ancak ölçüm yıl değerleri müstakil olarak 

düşünüldüğünde ise toplam döküntü miktarının 830 ile 7205 kg ha
-1

 yıl
-1

 aralığında, ibre döküntü 

miktarının ise 435 ile 4877 kg ha
-1

 yıl
-1

 aralığında değiştiği ortaya konmuştur. 

Yine döküntü miktarının başta sıcaklık ve yağış gibi iklim faktörlerinin de etkisi ile yaz dönemi 

(Haziran-Ağustos) için diğer dönemlere göre oldukça yüksek (yaklaşık üç kat) olduğu ortaya 

konmuştur. Ayrıca yıllık toplam döküntü ve ibre döküntü miktarlarını kestirmeye yönelik olarak 

iki ayrı regresyon denklemi geliştirilmiş ve katsayıları hesaplanmıştır. Döküntüden karbon 

miktarını hesaplamaya yönelik olarak karbon oranları da analiz edilmiş ve meşcere tiplerine göre 

karbon oranının değişmediği anlaşılmış ve bu oran ortalama %51.236 olarak hesaplanmıştır. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

2.4- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (İŞLETME) PROJELERİ 

2.4.1- PROJENİN ADI : 

“Güney Anadolu Bölgesindeki Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Kültür Ormanlarında Değişik 

Silvikültürel Uygulamalara Göre Artım ve Büyüme İlişkileri” 

 

Proje Numarası: 19.3203 /1982-2017 

Proje Yürütücüsü: Dr. Neşat ERKAN                                                               

Araştırmacı (1ar) : Ali Cem AYDIN, Prof. Dr. Ünal ELER 

Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı Projenin amacı kızılçam kültür ormanlarında değişik derecelerde yapılan bakım 

kesimlerinin, ortalama tek ağaç ve meşcere hasılat değerleri üzerine olan etkilerini ortaya 

koymaktır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje 1) Kaş – Kasaba Tekircik ve 2) Eğirdir İşletmesi - Aşağı Narlı 

Ağaçlandırma Alanı olmak üzere iki deneme alanında yürütülmektedir. 
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Projenin Özeti : 

Kızılçam kapladığı alanları (5.854.673 hektar) ve üretilen endüstriyel odunun önemli bir kısmını 

(%31) oluşturması nedeni ile ülkemiz ormancılığı için önemli bir türdür. Diğer yandan sergilediği 

büyüme performansı bakımından da hızlı büyüyen tür (30 yaşında genel ortalama artım 10 m
3
’ün 

üzerine çıkmaktadır)  sınıfına girmektedir.  

Kızılçam gösterdiği bu yüksek büyüme performansı nedeni ile ülkemizde 2000 yılı sonu itibari ile 

yapılan 700000 ha ağaçlandırma miktarı ile ağaç türleri arasında birinci sıradadır. Bu kapsamda 

Kızılçam ağaçlandırma bakımından da yüksek potansiyel taşıyan bir tür olarak kabul edilmektedir. 

Birim alandan elde edilecek odun ürünü bakımından meşcere bakım tedbirleri önem taşımaktadır. 

Nitekim bakım tedbirlerinin amacı, ormandan en kısa zamanda ve en az masrafla kalite ve kantite 

itibariyle devamlı ve en yüksek verimi elde etmektir. 

Sıklık bakımı veya devamında yapılan aralama müdahaleleri ile bir taraftan meşceredeki artımın 

gelecek vadeden değer ağacı denebilecek düzgün gövdeli bireyler üzerinde toplanarak elde 

edilecek ürün değerini artırmak, diğer taraftan da müdahalenin şiddetini, meşceredeki genel hacim 

verimini mümkün olan en yüksek düzeyde tutmak üzere ayarlamak amaçlanır. Dolayısıyla 

yapılacak müdahalelerin şiddetinin isabetli olarak tespit edilmesi önemlidir. 

Bu çalışma ile sıklık çağına gelmiş kızılçam ağaçlandırma alanlarında yapılacak değişik dozajdaki 

ayıklamaların ve aralamaların meşcere artım ve büyümesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırma ile 1985 yılında, o tarih itibari ile 12-16 yaşlarında olan, Kaş-Tekircik ve Eğirdir-Aşağı 

Narlı kızılçam ağaçlandırma alanı olmak üzere iki deneme alanında başlatılmıştır. Rastlantı 

blokları deneme deseni kullanılmış ve Kaş ve Eğirdir deneme alanlarında toplam 5 blok ve 35 

parselden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırmada aralama şiddeti işlem olarak; 1) 

kontrol (hiç aralama yapılmamış), 2) mutedil aralama yapılması (göğüs yüzeyinin %15-20 si 

alınması) ve 3) şiddetli aralama yapılması (göğüs yüzeyinin %35-40 ı alınması) şeklinde üç 

dozajlı bir uygulama yapılmıştır. Deneme parsellerinde, kontrol parselleri hariç olmak üzere ayrıca 

1990 ve 2004 yıllarında meşcerenin ihtiyaç gösterdiği parsellerde ve oranda aralamalara devam 

edilmiştir. 

Ölçmeler 1985, 1990, 2000, 2010 ve 2015 yıllarında tek ağaç ölçmeleri şeklinde yapılmıştır. 

Deneme parselindeki hacim ve hacim elemanlarının hesabında tek ağaç ölçmelerinden 

faydalanılmıştır. 

Araştırmada tek ağaç hacimleri, çap ve boya dayalı çift girişli hacim denkleminden 

hesaplanmıştır. Bunun için, benzer araştırmalarda da yapıldığı gibi, her ağacın çapı ölçülmüş 

ancak boylarının ölçülmesinin çok külfetli olması nedeni ile boylar meşcere boy eğrisinin (çap-

boy eğrisi) denkleminden kestirilmiştir. Elde edilen eğrilerin eğilimleri ve meşcere yaşına göre 

değişimleri, bu konuda aynı yaşlı ormanlar için bilinen literatür bilgilerine uygun olduğu 

görülmüştür.  

Araştırma sonucuna göre; orta çap meşcereye müdahale edilen parsellerinde 1985, 1990 ve 2004 

yıllarında yapılan ölçme sonuçlarına göre belirgin bir şekilde artmıştır. Aralama şiddeti ve 

sayısına da bağlı olarak, aralama yapılan parsellerdeki orta çapın 2015 yılı ölçüleri istatistiki 

olarak p<0.05 anlamlılık düzeyinde kontrol parsellerine göre daha yüksek bulunmuştur. Orta çap 

ta meydana gelen farklılaşmalar için yapılan Duncan test sonuçlarına göre 2015 yılında ortalama 

44 yaşında olan kontrol parsellerindeki orta çap 16.88 cm ile şiddetli (20.25 cm) ve mutedil (19.61 

cm) parsellere ait ortalama çap değerlerinden farklılık göstermektedir. 

Araştırmada yapılan 2015 yılı, 44. yaş ölçülerine dayalı olarak her iki deneme alanındaki toplam 5 

blok üzerinden yapılan varyans analiz sonucundan aralamaların göğüs yüzeyi üzerinde p<0.05 

anlamlılık düzeyinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Aralama şiddetinin, kalan meşcerenin hektardaki 

göğüs yüzeyi üzerinde p<0.05 düzeyinde etkili olduğu görülmüştür. Yapılan Duncan test 

sonuçlarına göre 48.09 m
2
/ha lık değeri ile kontrol parsellerinin göğüs yüzeyi şiddetli (39.92 
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m
2
/ha) ve mutedil (36.55 m

2
/ha) parsellerden daha yüksek bulunmuştur. Şiddetli ve mutedil 

aralama yapılan parsellerdeki göğüs yüzeyleri arasında ise istatistiki anlamda farklılık 

gözlenmemiştir. 

İşletme amaçlarına da bağlı olarak aralama sonrasında hektardaki hacim değerlerinde meydana 

gelen değişimin izlenmesi diğer meşcere parametrelerine göre daha önemlidir. Zira çoğu zaman 

ürün niteliklerine bakmaksızın hektardaki hacim değerleri kıstas olarak alınmaktadır. Örneğin 

idare süresi belirlenirken “yıllık ortalama hacim artımını” maksimize eden “en yüksek odun 

hasılatı idare süresi” sıklıkla tercih edilmektedir. 

Parsellerde 44. yaşında kalan hacmi için yapılan varyans analiz sonuçlarına göre aralama 

şiddetinin kalan hacim üzerinde etkili olduğu gözlenmiş, yapılan Duncan test sonuçlarına göre 

hacim değerleri iki grup oluşturmuş, şiddetli aralamaya ilişkin hacim ortalaması her iki grupta da 

yer almıştır. Genel meşcere hacminin ise, yapılan istatistik analizler sonucunda p<0.05 anlamlılık 

düzeyinde aralamalardan etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar literatür bilgileri ile birlikte değerlendirildiğinde, kızılçam 

ormanlarında, işletme amaçları çerçevesinde büyümeyi kaliteli gövdeler üzerinde toplamaya 

yönelik olarak aralamaların zamanında yapılması gerekmektedir. Her ne kadar araştırmamızda 

mutedil ve şiddetli aralama arasında fark ortaya çıkmamış olsa bile grafiklerle de ortaya konduğu 

üzere geç yaşta (2004 yılında, 33. yaşta) yapılan aralamalara meşcere yeterince reaksiyon 

verememektedir. Dolayısıyla kızılçamda büyümenin hızlı olduğu dönemde göğüs yüzeyinin %35-

40’lık kısmını alacak şekilde aralamanın yapılabileceği önerilebilir.  

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

2.4.2- PROJENİN ADI : 

“Olimpos - Beydağları Sahil Milli Parkının Rekreasyonel Olarak Ekonomik Değeri” 

 

Proje Numarası: 19.5309 /2013-2015-2016 

Proje Yürütücüsü: Erdoğan UZUN 

Araştırmacı (1ar) : Doç. Dr. Sultan BEKİROĞLU, Uğur TORUNOĞLU 

Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Uygulama Yerleri : Proje, Beydağları Sahil Milli Park alanı içerisinde bulunan Antalya il 

merkezine 5-15 km mesafede bulunan, plaj ve piknik amaçlı hizmet veren 4 adet Günübirlik 

Kullanım Alanlarıdır.  

 

Projenin Özeti : 

Antalya ilinde, toplumun rekreasyon gereksinimini karşılamak amacıyla Beydağları Sahil Milli 

Park alanı içerisinde bulunan dört adet 64,8 ha alan, 1986 yılında Günübirlik Kullanım Alanı 

(GKA) olarak tesis edilmiştir. Rekresayonel hizmet vermek amaçlı tesis edilen bu dört adet GKA, 

toplam Beydağları Sahil Milli Park alanının yaklaşık % 0,19’unu oluşturmaktadır.   

Batı Akdeniz Bölgesinde Beydağları Sahil Milli Park alanı içerisinde bulunan 4 adet Günübirlik 

Kullanım Alanı’nın, rekreasyonel amaçlı kullanımına yönelik ekonomik faydalarını ölçmek için 

yaygın olarak kullanılan Seyahat Maliyeti ve Koşullu Değer Belirleme yöntemleri ile 

incelenmiştir. Seyahat Maliyeti Yöntemine göre çalışma alanında sunulan rekreasyonel hizmetten 

dolayı GKA’nın ekonomik anlamda kullanım değeri, 2013 yılı fiyatıyla yaklaşık 5 milyon 172 bin 

TL/yıl’dır. Araç başına Tüketici Rant değeri 4660 TL/Araç olarak hesaplanmıştır. GKA’na sezon 

süresince giriş yapan araç sayısına göre Toplam Tüketici Rantının maksimum değerin 
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230.404.380 TL olarak belirlenmiştir. Koşullu Değer Belirleme Yönteminde, ödeme aracı olarak 

giriş ücreti kullanılmıştır. Sezon süresince GKA’na giriş yapan araç sayısına göre Mevcut 

Durumun Devam Etmesi durumunda GKA’nın Ödeme Eğilim Değeri yaklaşık 495 bin TLdır. 

GKA’da hizmet amaçlı kullanılan mevcut olanakların yüzde yüz artırılması durumunda Ödeme 

Eğilimi Değeri yaklaşık 643 bin 500 TLdır. GKA’da hizmet amaçlı kullanılan mevcut olanaklar 

kalite ve miktar olarak yüzde yüz artırılırsa Ödeme Eğilimi Değeri yaklaşık olarak 742 bin 500 TL 

olarak belirlenmiştir. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

2.4.3- PROJENİN ADI : 

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

 

Proje Numarası: 19.3222 /2013-2016 

Proje Yürütücüsü: Ali Cem AYDIN 

Araştırmacı(lar) : Yoktur 

Yürütücü Kuruluş : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği : Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 

Uygulama Yerleri : Proje kapsamında örnek alan ve örnek ağaçlar Antalya, Isparta, Mersin, 

Adana ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüklerinde Toros sedirinin doğal yayılış gösterdiği 

sahalardan alınmıştır.  

 

Projenin Özeti : 

Bu projede sedir meşcerelerinin regresyon yöntemi kullanarak toprak üstü ve toprak altı biyokütle 

tablolarının düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu tez çalışmasında Toros sedirinde 14 farklı toprak üstü ve toprak altı biyokütle bileşeni için tek 

ağaçta 5.5 - 56 cm çap, 3.5 - 28.9 m boy aralığındaki ağaçlar kullanılarak tek (çap) ve çift girişli 

(çap ve boy) yolla en uygun regresyon modelleri ortaya konmuştur. Bunun için, 83 örnek ağacın 

70 adedi model üretiminde kullanılmış, her bir bileşende 47 den fazla model denenmiş, 9 farklı 

değerlendirme kriteri ile değerlendirilmiş, RANK yöntemi ile en uygun model puanlanarak 

seçilmiştir. Seçilen modellerin uygunluğu, test için ayrılmış 13 örnek ağaç verisinin Wilcoxon 

analizleri ile test edilmiştir. Seçilmiş modeller ile elde edilen sonuçlar diğer çalışmalarla 

karşılaştırılmıştır. 

Meşceredeki biyokütle miktarlarının ortaya konulabilmesi için 100 adet örnek alan verisinden 

faydalanılmıştır. Tek ağaçta her bir biyokütle bileşeni için seçilmiş modeller, örnek alan 

içerisindeki ağaçlara tek ve çift girişli olarak ayrı ayrı uygulanmış ve örnek alan içerisindeki kuru 

madde miktarları hektara çevrilmiştir. Rastgele seçilmiş 80 adet örnek alana ait hektardaki ağırlık 

miktarları, örnek alanların meşcere yaşı, sıklık dereceleri ve bonitet endeks değerleri ile ilişkiye 

getirilerek regresyon eşitlikleri geliştirilmiştir. Her bir bileşen için geliştirilen modellerin 

uygunluğu, test için ayrılmış 20 adet örnek alan verisi kullanılarak Wilcoxon analizi ile test 

edilmiştir.  

Ayrıca, Kabuklu gövde kütlesini ağaç bileşeni kütlelerine genişletme faktörü (BGF) ve ağaçlarda 

kabuklu gövde hacmini ağaç bileşeni kütlelerine dönüştürme ve genişletme faktörü (BDGF), 

hacim ağırlıkları ile kök/sak oranları hesaplanmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda, biyokütle bileşenleri için geliştirilen modellerde, tek girişli için 0.941 

(toprak üstü) ile 0.572 (kuru dal), çift girişli için ise 0.984 (toplam gövde) ile 0.600  (kuru dal) 

arasında R
2

adj değerleri elde edilmiştir. Toplam kök, kaba kök ve orta dal bileşenleri dışındaki tüm 
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bileşenlerde, çift girişli modeller biyokütle miktarının tahmin edilmesinde daha başarılı olmuştur. 

Çalışmamızda hacim ağırlığı 0.412 t/m
3
 ve kök/sak oranı 0.30 olarak hesaplanmıştır. Biyokütle 

bileşenlerinin BGK katsayıları 1.708 (tüm ağaç) ile 0.36 (ince kök), BGDK katsayıları ise 0.699 

(tüm ağaç) ile 0.014 (ince kök) arasında değerler almıştır.  

Çalışmamızda tek girişli olarak hesaplanmış bileşenlerin hektardaki fırın kurusu ağırlık 

miktarlarını, yaş, sıklık derecesi ve bonitet endekslerine göre veren modeller, 0,981 (WTÜ ve 

WGO) ile 0,944 (WT) arasında, çift girişli olarak hesaplanmış bileşenlerin ise 0,972 (WTÜ) ile 

0,950 (WDT) arasında düzeltilmiş R
2

adj değerleri elde edilmiştir. 

 

Teknik Kurul Kararı : 

 

2.5- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ 

2.5.1- PROJENİN ADI: 

“Elmalı-Finike Ormanlarında Kurtların (Canis Lupus) Habitat Tercihi ve Üzerlerindeki 

Baskının Belirlenmesi” 

 

Proje Numarası: 19.4200/2013-2016 

Proje Yürütücüsü: Dr. Halil İbrahim YOLCU   

Araştırmacılar: Doç. Dr. Aziz ASLAN, Ayhan SERTTAŞ, Prof. Dr. Namık Kemal SÖNMEZ, 

Hasan UYSAL, Hasan EMİR, Abdurrahman ÇOBANOĞLU, Halil SARIBAŞAK 

Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

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

   Uygulama Yerleri: Elmalı Çam kuyular Sedir Araştırma Ormanı, Çığlıkara Tabiatı Koruma 

Alanı. 

 

Projenin Özeti : 

Günümüzde insanoğlunun ayak basmadığı ve beraberinde yerleşmediği çok az ekosistem 

mevcuttur. Bu antropojenik aktiviteler, ilgili ekosistemlerde aşırı kullanıma ve beraberinde geri 

dönüşü olmayan hasarların meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu hasarların en hüzünlü 

olanlarından birisi, türlerin yaşam alanlarının daralması ve beraberinde populasyon 

büyüklüklerinin hızla azalmasıdır. Günümüzde bu duruma en iyi örneklerden birisini ise kurtlar 

oluşturmaktadır. Kurtların yaşam alanlarının daralması, insan baskısı, hayvan sahipleri ve/veya 

çobanlar tarafından öldürülmeleri sonucu populasyon büyüklüklerinin düşmesine ve dolayısıyla 

kalan sürülerin zayıflamasına neden olmaktadır.  

Bu çalışmada, kurtların kullandıkları alan genişlikleri, habitat tercihleri, kurt sürülerinin sürü 

dinamikleri, üreme yetenekleri ve yavruların yaşama oranları, yerleşim yerleri ve evcil hayvan 

sürüleri ile ilişkileri gözlenerek ortaya koyulması amaçlanmıştır.  

Eylül 2014 te yakalama süreci başlamıştır. Bu amaç için 3 farklı metot kullanılmıştır. Bunlar kurt 

ayak kapanı, ağ atan tüfek ve yakalama kafesidir. 2014 yılı sonbaharında Sedir Araştırma Ormanı 

Alıç alanı mevkiinde 2 farklı tarihte 2 kurt kapana basmış ancak kendini kurtarmıştır. Devam eden 

süreçte başka basma olmamıştır. Geçen 2 yıllık süreçte yakalama faaliyeti kesintisiz devam etmiş 

ve 9 adet Tilki, 8 adet başıboş köpek, 2 adet kızıl şahin, 1 adet vaşak, 1 adet porsuk, 1 adet domuz, 

2 adet tavşan ve 2 adet kaplumbağa yakalanmıştır. Bu yakalanan diğer türler, hayvanlara zarar 

vermeden tuzaklardan çıkarılmış ve salınmıştır.  

Çam kuyular sedir araştırma ormanında izleme çalışmaları 2011 yılı haziran ayında başlamış olup 

halen devam etmektedir. 2011 yılında alanda 2 yetişkin birey ve bunların 3 adet yavrusu tespit 

edildi. Bu üç yavru Ekim ayının sonlarına kadar izlendi ve bir daha görüntülenemedi. Bu 
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yavruların ölmüş veya öldürülmüş olduğu düşünülmektedir.  2012 yılı çiftleşme dönemimde 

(Şubat ayı) dişi kurt çoban köpeği ile çiftleşmiş ve o yıl yavru yapamamıştır. 2013 yılında dışı 

kurdun doğum yaptığı çekilen bir görüntüde süt bezlerinin dolu olmasından belirlenmiştir. Ancak 

2013 yılında yavru görüntülenememiştir. Yavrular doğmuş olsa da anneyle dolaşacak yaşa 

gelmeden öldükleri düşünülmektedir.  2014 yılın da benzer şekilde yavru olmamıştır. 2015 yılı bu 

iki birey için önemli bir yıl olmuş ve bu yıl doğan yavrulardan 3 tanesini büyütmüş ve aileye 

katmışlardır. Aile 2016 yılına 5 birey olarak girmiştir. 2016 yılında dişi kurt 5 yavru yapmış ve 

yavrular halen sağlıklı bir şekilde büyümektedirler. Çığlıkara tabiatı koruma ormanında 2014 

yılında başlanan izleme ve yakalama çalışmalarında o yıl alanda en az 12 bireylik bir sürü olduğu 

elde edilen görüntülerden tahmin edilmektedir. Ancak 2015 yılında alanda aktivite çok düşmüş 

olup yapılan izleme çalışmalarında bir kez 4 bireylik bir grup görüntülenmiştir. Birkaç kez de 1 

birey görüntü vermiştir. Yakalama çalışmaları Sedir Araştırma Ormanında yoğunlaştırıldığı 2016 

yılında Çığlıkara da yakalama çalışması yapılmadığı için son durum bilinmemektedir.   

Her iki sahada da orman üst sınırında bulunan yaylalarda otlatmacılık yapılmaktadır. Çobanlarla 

yapılan görüşmelerde iki alanda da ciddi bir kurt zararı bildirilmemiştir.  Bunun nedeni bu iki 

sahanında korunuyor olması ve özellikle domuz popülasyonlarının büyük olması kurtların besin 

bulma şansını artırmıştır. Araştırma ormanında kurt ailesinin 5 yetişkin bireye ulaşması ile 

güçlenen aile domuz dışında ki büyük av hayvanına da yöneltmiş ve 2016 sonbaharında 2 yılkı 

atına ait tay avladıkları görülmüştür.  Ancak 2016 yılı Ocak ayında Elmalı Bayralar köyünde bir 

yetiştiricinin evinin altındaki ağıla kurt saldırısı olduğu ve 13 hayvanını öldürdüğü bildirilmiştir.  

Ancak bu saldırının kurtlar tarafından yapıldığı kesin değildir. 

İzleme çalışmaları sonucunda kurtların alan kullanımının mevsimlere ve besin kaynaklarının 

hareketine göre değiştiği belirlenmiştir. Erken bahardan yaz başına kadar orman içi alanları 

kullanan kurtlar, Yazın orman üst sınırına çıktıkları sonbaharda tekrar orman içi alanlara 

döndükleri ve kışın sert ve yağışlı olduğu dönemlerde orman alt sınırına inmektedirler.  

Kurt insan çatışması, ülkemizde birçok bölgede olduğu gibi yaylacılığın yoğun olarak devam 

ettiği Toroslarda da yaşanmaktadır. Gerek çalışma alanlarımızda gerekse farklı bölgelerde 

yaptığımız inceleme ve görüşmelerde evcil hayvanlara olan saldırılarda kurtların tek sorumlu 

olmadığı görülmüştür. Yaban hayvanlarının daralan yaşam alanları ve bu alanlarda insanlarla daha 

fazla bir arada yaşamaları bu sorunları artırmıştır. Sürü sahiplerinin geleneksel hayvancılık 

faaliyetlerini sürdürürken yeterince koruma önlemlerini almamaları bu saldırılar için birer 

davetiye niteliğindedir. Yaptığımız çalışmalar süresince birçok sürü sahibinin yeter sayıda ve 

kalitede çoban köpeği bulundurmadığı görülmüştür. Bir sürüyü en iyi o sürünün köpekleri korur. 

Hatta bazı yörelerde sürüler otlamaya kendi başlarına gittikleri ve akşam olunca ağıla döndükleri 

beyan edilmiştir. Burada yaptığımız görüşmelerde neden köpek beslemedikleri sorulduğunda 

genelde kaliteli köpek bulamadıkları ve köpek beslemenin verdiği yükten kaçtıkları görülmüştür.  

2 yıllık yoğun izleme ve yakalama sürecinde kurtların çok zeki, ürkek, tedbirli ve temkinli 

hayvanlar olduğu görünmüştür. Bu türün hala neslini devam ettiriyor olması tamamen bu 

özellikleri sayesinde olduğu düşünmekteyiz. İnsan baskısının olmadığı korunan alanlarda yeterli 

besin kaynağı varsa kurtlarının neslini sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin mümkün olduğu 

görülmüştür. 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

2.5.2- PROJENİN ADI: 

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

Belirlenmesi” 

 

Projenin Numarası: 19.9600/2014-2016 
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Proje Yürütücüsü: Abdullah SARI  

Araştırmacı(lar): - 

Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Bu proje ile yangın geciktiricilerin (kısa ve uzun süreli yangın geciktirici) ve 

suyun kızılçam orman yangınları üzerindeki etkilerini tespit ederek, yangın söndürme tekniklerine 

katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Proje içerik olarak, kızılçam yanıcı madde tiplerinde, 

retardant, köpük ve su uygulamalarının, yangın yayılma oranı, yanıcı madde tüketimi, alev boyuna 

bağlı olarak yangın geciktirme /söndürme başarısının ölçülmesini kapsamaktadır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları  

 

Projenin Özeti : 

Bu projede yangına en hassas tür olan Kızılçam yanıcı madde tiplerinde, su, yangın söndürme 

köpüğü ve retardant uygulamalarının yangın yayılma oranı, yanıcı madde tüketimi, alev boyuna 

bağlı olarak yangın geciktirme/söndürme başarısı ölçülmesi amaçlanmış, yanıcı maddeler Antalya 

Orman İşletme Müdürlüğü sahalarından toplanmıştır. Laboratuvar yakma deneyleri, Batı Akdeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü yangın laboratuvarında, açık alan yakma deneyleri ise 

Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılmıştır. Bu amaçla laboratuvarda 144, 

açık alanda 48 adet yakma deneyleri gerçekleştirilmiştir. 

 Laboratuvar yakma deneylerinde, yakıt türlerinin, yakıt tüketim miktarı üzerindeki etkisinde 0,0-

0,3 cm kalınlığındaki yanıcı sınıfının diğer yakıt türlerine göre birim alanda daha az yakıt 

tükettiği.  Yakıt türlerinin, yangın yayılma oranları bakımından 0,6-1,0 cm kalınlığındaki yanıcı 

sınıfının, birim alandaki yangın yayılma hızı diğer yakıt türlerine göre daha yavaş yayıldığı 

görüldü. Rüzgâr hızlarının yakıt tüketim miktarı ve yangın yayılma oranı üzerindeki etkileri 

incelenmesi sonucunda, farklı rüzgâr hızlarının yakıt tüketim miktarları üzerine anlamlı farkların 

olmadığı görülmüştür. Rüzgâr hızlarının, yangın yayılma oranı üzerindeki etkisi ise, düşük rüzgâr 

hızında (10 km) yangın yayılma oranın daha yüksek olduğu, yangının daha yavaş yayıldığı, 

yüksek rüzgâr hızında (30 km) ise yangın yayılma oranının yangının daha düşük olduğu ve 

yangının daha hızlı yayıldığı görülmüştür. Kimyasal uygulamalarının(su, retardant ve köpük 

uygulamaları), parametreler üzerindeki etkilerine bakıldığında; yakıt tüketim miktarları 

bakımından, retardant uygulanan yakıtlarda yakıt tüketim miktarının daha düşük olduğu, köpük 

uygulanan yakıtların ise yakıt tüketim miktarı retardanta göre yüksek suya göre daha düşük 

olduğu görülmüştür. Yangın yayılma oranı açısından, retardant uygulanan yakıtlardaki yangın 

yayılma oranının yüksek olduğu, bu alanlarda yangının daha yavaş yayıldığı görülmüştür.  

Açık alan yakma deneylerinde, kimyasal uygulamalarının, yangın yayılma oranı üzerindeki 

etkisinin incelenmesi sonucunda, kontrol grubunun (yakıta hiçbir kimyasal uygulaması 

yapılmamış) yangın yayılma oranının düşük olduğu, dolayısıyla yangının daha hızlı yayıldığı, 

retardant ve köpük uygulaması yapılan kısımlardaki yangın yayılma oranının daha yüksek olduğu, 

yangının bu alanlarda yavaş yayıldığı görülmüştür. Kimyasal uygulamalarının yakıt tüketim 

miktarı üzerindeki etkisi incelendiğinde, retardant uygulanan yakıt yataklarındaki yakıt tüketim 

miktarının, diğer kimyasal uygulamalarına göre daha düşük olduğu görülmüştür. Yakıt 

sınıflarının, yangın yayılma oranı üzerine etkisi incelendiğinde, 0,6-1,0 cm kalınlığındaki yanıcı 

sınıfı ile ibre yanıcı sınıfının birbirinden farklı olduğu görülmüştür.  0,6-1,0 cm kalınlığındaki 

yanıcı sınıfında yangın yayılma oranının yüksek, ibre yanıcı sınıfında ise düşük olduğu, dolasıyla 

yangının İbre yanıcı sınıfında hızlı, 0,6-1,0 yanıcı sınıfında yavaş yayıldığı görülmüştür. Yakıt 

sınıflarının yakıt tüketim miktarı üzerinde istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır. 

 

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

2.6.1- PROJENİN ADI : 

“Manavgat Yöresindeki Doğal Menengiç (Pistacia terebinthus L. subsp. Palaestina Boiss.) 

Alanlarında Verimli Antepfıstığı Elde Edebilme Koşullarının Belirlenmesi” 

 

Proje Numarası: 19.1104/2006-2012-2016 

Proje Yürütücüsü: Sadettin GÜLER 

Araştırmacı (lar): Esra ALIM, Dilek TAŞGIN 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Manavgat’ta, antepfıstığı aşılanan menengiçlerden dolu meyve elde edebilme 

koşullarını belirlenmektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Manavgat yöresinde bulunan doğal menengiç alanlarını 

kapsamaktadır. Uygulama yeri, Manavgat-Değirmenli köyünde bulunan doğal menengiç 

alanlarıdır. 

 

Projenin Özeti : 

Orman vejetasyonu içinde bilhassa maki formasyonu içinde 10 m’ye kadar boylanabilen, yuvarlak 

geniş taçlı bir ağaç (Anonim 1987; Atlı vd. 1998; Yücel 2005) olan menengiçler, üzerlerine 

aşılanan antepfıstıklarını daha erken meyveye yatırmaktadırlar (Kaşka ve Bilgen 1988). Bu 

bakımdan öteki kültür bitkilerinin yetiştirilmesine uygun olmayan arazilerde doğal olarak yetişen 

menengiçlerin antepfıstığına anaç olarak kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Antepfıstığı her bakımdan kanaatkâr bir bitkidir. Yani diğer kültür bitkilerinin ekonomik olarak 

yetişmediği kıraç, kayalık, taşlık, kireçli, meyilli arazilerde ve besin elementlerince fakir 

topraklarda da ekonomik anlamda yetiştiği için başka şekilde değerlendirilemeyen bu tip arazilerin 

tarıma açılmasına olanak sağlamaktadır (Anonim 2010; Bolu 2002). Antepfıstığı kendine has bir 

lezzete sahip ve besin değeri bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Çerez olarak 

tüketilmesinin yanı sıra tatlılarda ve yemeklerde de kullanılır. Antepfıstığı meyvesi besin içeriği 

açısından fındık, badem ve yerfıstığı gibi yağlı meyvelerle kıyaslandığında protein, karbonhidrat 

ve kalori değeri bakımından birinci, yağ oranı açısından ise fındıktan sonra ikinci sırada yer 

almaktadır (Gezginç ve Duman 2004). 

Araştırma, Manavgat yöresindeki doğal yayılış gösteren menengiç ağaçları üzerine antepfıstığı 

aşılama yoluyla verimli antepfıstığı elde edebilme koşullarının belirlenmesinde, aşılanan erkek 

birey / dişi birey oranı ile gübrelemenin etkisini ortaya koyabilmek amacıyla ele alınmıştır. Proje 

gelişim süreci içerisinde gübreleme uygulamasının, denemeye dâhil edilen bütün ağaçlarda 

uygulanması nedeniyle ‘gübreleme’ projenin işlemler bölümünden çıkarılmış olup projede 

yalnızca erkek birey / dişi birey oranı işlem olarak kalmıştır. 

Bu araştırma projesi ile Manavgat yöresinde verimli antepfıstığı üretilebilme olanaklarının ortaya 

konulması amaçlanmış olup proje sonucunda Manavgat yöresinde, tür için uygun ekolojiye sahip 

potansiyel alanlarda, bundan sonra yapılabilecek antepfıstığı aşılama çalışmalarına yönelik 

uyarılarda ve önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. 

Ülkenin fıstık ihracatı potansiyelinin yükseltilmesi ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı 

sağlanması hedeflenen projeyle, ayrıca orman köylülerinin gelirlerinin artırılması ile de ormanlar 

üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlanması da hedeflenmiştir. 

 

 

Teknik Kurul Kararı:  
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3- DEVAM EDEN PROJELER:  

3.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ  

3.1.1- PROJENİN ADI: 

“Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri” 

 

Proje Numarası: 19.1705/1986-94-2015-2020 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacı(lar) : Alper Ahmet ÖZBEY, Aysun BOZA, Z. Gülçin ALTUN, Erdal ÖRTEL, 

Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU, Mustafa ARSLAN, Hüseyin KARATAY, Cemil KARZAOĞLU, 

Teoman KAHRAMAN, A. Haluk TÜRKER, Ülkü YURDABAK 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Ülkemizde ve Kıbrıs’ta kızılçam doğal yayılış alanlarında bulunan orijinlerin 

karşılaştırılması ile bölgesel olarak kızılçam ağaçlandırmalarında kullanılabilecek en uygun 

orijinlerin belirlenmesi. 

Projenin Uygulama Yerleri: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olan 26 

deneme alanında çalışmalar sürdürülmektedir. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür. Ayrıca Finike Gülmez deneme 

alanında ölçüm yapılmış ve ara sonuç raporu hazırlanmıştır. 

Yapılan İşler: Deneme alanlarında gözlem çalışmaları 

Uygulanan Yöntemler: Projede kızılçam doğal yayılışından 50 orijin örneklenmiştir. Her bir 

deneme alanında orijinler rastlantı blokları deneme desenine göre, üç yinelemeli, her yinelemedeki 

parsellerde 16 fidan ile temsil edilmiştir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje 5., 10. ve 20. Yıl ara sonuç raporları 

yayınlanmıştır. Akdeniz orta yükselti kuşağı (400-800 m) orijinleri ile bazı alçak yükselti kuşağı 

(<400 m) orijinlerinin üstünlüğü devam etmektedir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.1.2- PROJENİN ADI: 

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

 

Proje Numarası: 19.1605/1995-2004-2030 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacı(1ar) : Dr. Halil İbrahim YOLCU, Dr. Murat ALAN, Alper Ahmet ÖZBEY 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

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

karşılaştırmak ve örneklenen tohum bahçelerinden elde edilebilecek genetik kazancı tahmin 

etmektir. Çalışma sonucunda genetik değeri düşük ve istenmeyen klonlar bahçelerden ayıklanarak 

genetik kazancın artırılması sağlanabilecektir. 

Projenin Uygulama Yerleri:1-Denizli-Yeşilköy, 2-Bucak-Pamucak, 3-Antalya-Nebiler 
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2016 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarının gözlem ve takibi yapılmıştır. 

Yapılan İşler: Deneme alanlarında koruma ve gözlem çalışmaları 

Uygulanan Yöntemler:3 deneme alanında 5 populasyona ait 130 aile, Rastlantı Blokları Deneme 

Desenine dayalı olarak 4 yinelemeli araziye dikilmiştir. Her bir parselde 6 adet fidan 

kullanılmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Denemenin 14 yılında Kızılçam ( Pinus brutia 

Ten.) Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın Belirlenmesi” başlığı ile Teknik Bülten No:41 

yayınlanmıştır. Genel olarak bahçe kökenli fidanların, meşcere kökenlilere oranla daha iyi 

geliştikleri saptanmıştır. Ancak orijin bazında bu üstünlük sadece Gölhisar-Koçaş orijinli bahçe 

kökenli ailelerde saptanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının gözlem ve takibine devam edilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

3.1.3- PROJENİN ADI: 

 “ Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemeleri” 

 

Proje Numarası: 19. 1708/1996-2016 

Proje Yürütücüsü: F. Can ACAR, 

Araştırmacı(1ar) : Z. Gülçin ALTUN, Sedat TÜFEKÇİ, Dr. Aysun BOZA, Alper Ahmet 

ÖZBEY, Zekeriya KOÇAK 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Fıstıkçamının doğal yetişme ortamlarında orijin denemeleri kurarak orijinlerin 

adaptasyon yeteneklerini, tutma ve gelişme başarısını saptamak ve farklı orijinlere ait gen 

kaynaklarını değişik ortamlarda koruma altına almaktır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya-Asar-Başköy, Antalya-Asar-İncik 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarının gözlem ve kontrolü yapılmıştır. Proje yürütücüsü 

ile yapılan görüşmede 2017 AİG toplantısında uzatma talep edileceği (1 yıl) bildirilmiştir. 

Yapılan İşler:  

Uygulanan Yöntemler: Deneme alanları üç yinelemeli, rastlantı blokları deneme desenine göre 

kurulmuştur. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemesi 

Onuncu Yıl Ara Sonuçları, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından, Teknik Bülten No: 45 

olarak yayınlanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yapılamayan iş ve işlemler yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında ölçüm yapılması ve sonuç raporu hazırlanması 

planlanmaktadır. 

 

 

Teknik Kurul Kararı:  
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3.1.4- PROJENİN ADI: 

“Dallı Servi (Cupressus sempervirens var. horizantalis) Orijin-Döl Denemesi” 

 

Proje Numarası : 19.1610/1999-2009-2019 

Proje Yürütücüsü: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

Araştırmacı (lar) : Alper Ahmet ÖZBEY, Z. Gülçin ALTUN 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Projenin amaçları; Dallı servi gen kaynaklarının korunması, uygulamanın kısa 

vadede kaliteli tohum ihtiyacını karşılamak ve dallı servi ıslah çalışmaları için temel 

populasyonun oluşturulması 

Projenin Uygulama Yerleri: 1-Antalya-Asar yöresi, 2-Muğla, Fethiye-Çırpı, 3-İzmir, Bergama-

Kınık 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Genel Müdürlüğün talebi üzerine Antalya ve Fethiye deneme 

alanlarında ölçüm yapılmış ve teknik rapor hazırlanmıştır. Raporda 15. yıl sonuçları belirlenmiş ve 

genel birleşme yeteneği en iyi 50 aile saptanmıştır.  

Yapılan İşler: Deneme alanlarında kontrol ve gözlem çalışmaları 

Uygulanan Yöntemler: 3 deneme alanında 17 populasyona ait 204 aile ile Rastlantı Blokları 

Deneme Deseni ’ne dayalı olarak 5 yinelemeli araziye dikilmiştir. Her bir parselde 4 adet fidan 

kullanılmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: 8.yaşında ailelerin boy ve çap değerleri analiz 

edilmiştir. Bu karakterler arasında güçlü genetik korelasyon tespit edilmiştir. Ailelerde genotip-

yetişme ortamı etkileşimi bulunmamıştır. BLUP yöntemi ile aileler ıslah değerlerine göre 

sıralanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının korunmasına devam edilecektir.  

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.1.5- PROJENİN ADI:  

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

 

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

Proje Yürütücüsü: Kubilay ÖZYALÇIN 

Araştırmacı (1ar) : Dr. Murat ALAN, Turgay EZEN, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Dr. Sadi ŞIKLAR, 

S. Işık DERİLGEN, Rumi SABUNCU, Osman POLAT, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Canan 

ÜNAL, Alper Ahmet ÖZBEY 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları  

Proje Sahibi Yürütücü 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. 
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Projenin Uygulama Yerleri: 1-Antalya-Düzlerçamı, 2-Antalya Duraliler, 3-Adana Ceyhan 

Fidanlığı 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarının gözlem ve takibi yapılmıştır. 

Yapılan İşler:  

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 uygulanmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: 12. Yıl sonuçlarına göre en iyi 30 ailenin seçimi ve 

bunlarla genotipik tohum bahçelerinin kurulması ile hacim bakımından birinci seri denemelerde 

%30 ikinci seri denemelerde %20 kazanç elde edilebileceği saptanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilecektir.  

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.1.6- PROJENİN ADI: 

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

Ten.) Döl Denemeleri” 

 

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

Proje Yürütücüsü: Kubilay ÖZYALÇIN 

Araştırmacı (1ar) : Dr. Murat ALAN, Turgay EZEN, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Dr. Sadi ŞIKLAR, 

S. Işık DERİLGEN, Rumi SABUNCU, Osman POLAT, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Canan 

ÜNAL, Ali TOPAL, Alper Ahmet ÖZBEY 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Sahibi Yürütücü 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 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarının gözlem ve takibi yapıldı. 

Yapılan İşler:  

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: 12. Yıl sonuçlarına göre en iyi 30 ailenin seçimi ve 

bunlarla genotipik tohum bahçelerinin kurulması ile hacim bakımından birinci seri denemelerde 

%30 kazanç elde edilebileceği saptanmıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında ölçüm yapılacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı :  
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3.1.7- PROJENİN ADI: 

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

 

Proje Numarası : 23.1714 /1985-93-95-2025 

Proje Yürütücüsü: Gıyasettin AKBİN 

Araştırmacı(lar) : Erdal ÖRTEL, Şenay ÇETİNAY, Z. Gülçin ALTUN,  Hüseyin KARATAY,  

Aysun BOZA, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Hacer SEMERCİ 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Projenin Amacı: Sedirin doğal yayılış alanlarından seçilen orijinlerin gerek doğal yayılış 

alanında gerekse yetiştirilmesinde uygun olan yörelerde gerçekleştirilecek ağaçlandırmalarda 

kullanılması için uygun orijinlerin saptanması bu denemelerin amacını oluşturmaktadır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Elmalı İşletmesi Sevindik serisi deneme alanı mevcuttur. 

2016Yılı Çalışma Raporu: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür. Ayrıca deneme alanında ölçüm 

yapıldı ve veri karneleri yürütücü kuruma iletilmiştir. 

Yapılan İşler: Deneme alanlarında koruma ve gözlem 

Uygulanan Yöntemler: Orijinler 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. Mersin Arslanköy orijini en başarılı ve stabil orijin 

konumundadır. Genelde Doğu Akdeniz orijinleri başarılıdır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Alper Ahmet ÖZBEY’in araştırmacı olması, Acıpayam deneme alanının Enstitümüze 

devredilmesi, projenin her 5. ve 10. yıllarında ölçüm yapılıp sadece 10.yıllarda ara sonuç raporu 

verilmesi. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Daha önce Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 

bulunan Acıpayam deneme alanı, kurul onayları gerçekleşirse Enstitümüz kontrolüne geçirilecek 

ve deneme alanlarında koruma ve gözlem devam edecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı : 

 

3.1.8- PROJENİN ADI: 

“Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi Doğal Kestane (Castanea sativa Mill.) Popülasyonlarında Üstün 

Ağaç Seçimi” 

 

Proje Numarası: 15.1612/2014-2017 

Proje Yürütücüsü: Zeynep Gülçin ALTUN 

Araştırmacı(lar): F. Can ACAR, Cemhan BUCAK, Erdal ÖRTEL, Alper Ahmet ÖZBEY 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: İn-situ korunmasını sağlamak, odun dışı orman ürünlerinden kestane tohum 

kaynaklarının güvence altına almak, yüksek nitelik ve nicelikte kestane tohum üretiminin 

sürekliliğini sağlayarak ülke ekonomisine makro ve mikro ölçekte katkıda bulunmak ve kurulacak 

tohum bahçeleri için gerekli veriyi üretmek. 

Projenin Uygulama Yerleri: Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri  



29 

 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje yürütücüsü ile yapılan görüşmede, projenin revizyon talebi 

(materyal ve metot kısmında değişim) ile 2017 AİG toplantısına gelineceği bildirildi. Ekim ayı 

içerisinde yeni üstün ağaç adayları seçilecektir. 

Yapılan İşler: Seçilen bireylerden meyve ve yaprak örnekleri ölçümleri yapıldı.  

Uygulanan Yöntemler: Tohumculuk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nce belirlenen 

skalalar ile tohumlar ölçülmüştür. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Üstün ağaç adayı bireylerden tohum toplama ve ölçüm işlerine 

devam edilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı : 

 

3.1.9- PROJENİN ADI: 

“Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da 40 Yaşına Gelmiş İki Orijin +Döl Denemesi Alanında Üstün 

Ailelerin ve Erken Seçim Yaşının Belirlenmesi” 

 

Proje Numarası: 19.1612/2016-2019 

Proje Yürütücüsü:   Alper Ahmet ÖZBEY 

Araştırmacı(lar): Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Abdurrahman 

ÇOBANOĞLU, Mehmet ERPULAT, Bilal AKDENİZ 

Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: 40. yaşını tamamlayacak ağaçlarda, kantitatif genetik çalışmalarında kullanılan 

değişik genetik parametreleri uygulayarak, büyüme karakterleri bakımından üstün ailelerin 

belirlenmesidir. Ayrıca, çalışmaya konu özellikler bakımından yaşlar arasındaki ilişkiler (yaş-yaş 

korelasyonu) belirlenmeye çalışılacaktır. Hangi yaşlarda erken seçim yapılabileceğini öngören 

Lambeth Yöntemi de uygulanacak ve yaş-yaş korelasyonları tahminleri ile birlikte 

değerlendirilecektir. İlaveten indeks seleksiyon yöntemi dâhil, aynı genetik parametreler 

kullanılarak önemli gövde özellikleri bakımından da üstün ailelerin belirlenmesi planlanmaktadır. 

Projenin Uygulama Yerleri: 1- Yenicedere deneme alanı, 2- Bük Araştırma Ormanı deneme 

alanı  

2016 Yılı Çalışma Raporu: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür. 

Yapılan İşler: - 

Uygulanan Yöntemler: - 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında ölçüm ve aralama işlemleri yapılacaktır. 

 

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: Doç. Dr. Ali KAVGACI 

Araştırmacı (1ar) : Özge ERGÜLER, Doç. Dr. Orhan SEVGİ, Doç. 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 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje iş – zaman çizelgesine göre 2016 yılı içinde planlanan bir 

vejetasyon ve toprak örneklemesi bulunmamaktadır. Arazi gözlemlerine devam edilmiştir. 

Yapılan İşler: Çalışma 2 farklı yöntemle gençleştirilen kızılçam sahalarında (tıraşlama sonrası 

doğal gençleştirme ve makinalı arazi hazırlığından sonra dikim) 10*10 m büyüklüğünde toplam 

20 adet şeklinde tespiti yapılan daimi örnek alanlarında vejetasyon örneklemesi ve toprak 

örneklemesi şeklinde devam ettirilmektedir. Bu kapsamda tıraşlama öncesi ve tıraşlama sonrası 5 

yıla ait 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. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Tıraşlama sonrası 8. yıla ait vejetasyon ve toprak örneklemeleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

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: Doç. Dr. Ali KAVGACI 

Araştırmacı (1ar) : Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Projenin Amacı: Serik-Taşağıl bölgesinde 2008 yılı ağustosunda meydana gelen orman yangını 

sonrasında vejetasyon yapısında meydana gelen değişimi belirlemek. 
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Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Serik Orman İşletme 

Müdürlüğü, Akbaş Orman İşletme Şefliği 

2016 Yılı Çalışma Raporu:  Proje kapsamında 2016 yılı içinde yapılması planlanan bir iş 

bulunmamaktadır. Deneme alanlarındaki gözlemlere devam edilmiştir. 

Yapılan İşler: Yangın sahası yangından sonraki 8. yılındadır ve bu zamana kadar iş-zaman 

çizelgesinde belirtilen işler kapsamında planlanan vejetasyon örneklemelerinin tamamı 

gerçekleştirilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Çalışma 2 farklı bakıyı (güney-kuzey) temsil eden tepe yangını geçirmiş 

2 adet genç meşçere; 2 farklı bakıyı temsil eden örtü yangını geçirmiş 2 adet yaşlı meşçere ve 

kuzey bakılı tepe yangını geçirmiş 1 adet yaşlı meşcere olmak üzere toplam 5 farklı alanda 

çalışma yürütülmektedir. 

Yukarıda belirtilen farklı özelliklere sahip 5 farklı alanda 10*10 m genişliğinde toplam 50 adet 

daimi deneme alanı bulunmaktadır. Yangın sonrası ilk 7 yıla ait vejetasyon örnekleme çalışmaları 

tamamlanmıştır. Yangın sonrası 12. yıla ait ölçümler 2020 yılında yapılacaktır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje kapsamında 5. yıl itibariyle bir ara sonuç 

raporu hazırlanmıştır ve elde edilen bilgilerden hazırlanan makale uluslararası hakemli bir dergi 

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

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 

Öneriler: Yoktur 

2017 Yılı Çalışma Programı: İş – zaman planı itibariyle vejetasyon örneklemesi kapsamında bir 

çalışma bulunmamaktadır. Gözlemlere devam edilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.2.3- PROJENİN ADI: 

“Fidanlıklarında Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan 

Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının Araştırılması (Eğirdir ve Antalya Fidanlık 

Müdürlüğü)” 

 

Projenin Numarası: 19.1211/2014-2016-2017 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI 

Araştırmacılar: Dr. Ersin YILMAZ, Serpil ERKAN, Alime KÜÇÜK DİVRİK, Tahsin ETLİ  

Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 

Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Orman fidanlıklarında yabancı ot mücadelesinde tohum ekim öncesi, ekim 

sonrası ve tohum çimlenme sonrası gibi herbisit uygulama zamanlarının belirlenmesi, etkili dozun 

belirlenmesi, yabancı ot çeşitlerinin belirlenmesi ve işçilerce yapılan mücadele ile kimyasal 

yönteminin fidanlık maliyetlerinin karşılaştırılmasıdır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Çalışma; Batı Akdeniz bölgesinde Eğirdir Orman Fidanlık 

Müdürlüğü çıplak köklü sedir, Zeytinköy Orman Fidanlık Müdürlüğü fidanlık sahasında ise çıplak 

köklü Kızılçam fidanı üretimi yapılan ekim yastıklarında yabancı ot mücadelesinde kullanılacak 

herbisit çeşidi, uygulama dozları ve ekim öncesi, ekim sonrası ve fide çıkış sonrası çalışmalarını 

kapsamaktadır 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje kapsamında Zeytinköy orman fidanlığındaki herbisit 

uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Eğirdir ve Zeytinköy orman fidanlıklarının her ikisinde de ekim 
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yastıklarındaki yabancı otların varlığına ilişkin herbisit uygulamaları sonrası örneklemeler 

yapılmıştır. 

Proje kapsamındaki işlerden biri de solarizasyon uygulamasıdır. Ancak 28/09/2016 tarihinde 

Eğirdir Orman Fidanlığında yapılan arazi çalışmasında, bu fidanlıkta solarizasyon uygulaması 

yapılan yastığın bu sahanın etrafındaki sahalarla birlikte sürüldüğü görülmüştür. Bu kapsamda 

Fidanlık Müdürlüğü’yle yapılan görüşme sonrasında, solarizasyon uygulaması yapılan ekim 

yastığının etrafındaki yastıkların fidanlarının yaşlarının fazla ve kullanılamayacak olmasından 

dolayı, Genel Müdürlüğümüzün kullanılamayacak fidanların imhası ile ilgili emri kapsamında 

sürüldüğü, solarizasyon uygulaması yapılan ekim yastığının da bu imha esnasında sehven 

sürüldüğü anlaşılmıştır. Bu durum solarizasyon uygulaması yapılan ekim yastığının proje 

kapsamında kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştur. Durumla ilgili olarak bir tutanak 

hazırlanmış ve Enstitü Müdürlüğü’ne sunulmuştur. 

Yapılan İşler: 2014 yılı 2. rapor dönemi içinde proje lideri Selma Coşgun ile projenin uygulama 

aşamasında görevli Dr. Ufuk Cosgun ile Melihat Terzi görev yerlerinin değişmesinden dolayı 

kurumumuzdan ayrılmış bulunmaktadır. Buna karşın projede ekim yastıkları üzerindeki bitkilerin 

tespitiyle görevli Doç. Dr. Ali KAVGACI proje yürütücüsü,  kurumumuzda yeni göreve başlayan 

Dr. Ersin Yılmaz ile Serpil Erkan proje araştırıcısı olarak projeye görevlendirilmişlerdir. Proje 

yönetim düzeninde gerçekleşen bu kapsamlı değişim, proje zaman planında aksaklığa neden 

olmuştur. Bu durum, ilk rapor döneminde yapılan çalışmaların sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilmesine engel olmuştur. Bu nedenle proje iş planındaki işler yeniden 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşama itibariyle her iki fidanlıktaki herbisit uygulamaları tamamlanmış, 

ekim yastıklarındaki yabancı otların varlığına yönelik ölçümler yapılmış bulunmaktadır. 

Uygulanan Yöntemler: Farklı herbisit çeşitleri ve farklı uygulama zamanlarının fidecik yaşama 

oranı ve gelişimine etkisi faktöriyel varyans analizi ile değerlendirilecektir. Her uygulamanın 

maliyet analizi yapılacak ve ekonomik olan işlemler belirlenecektir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yukarıda belirtilen nedenlerle proje iş – zaman planında bir 

yıllık bir aksama olmuştur. İlk yıl için yapılan çalışmalar ikinci yıl yeniden tekrarlanmıştır. Öte 

yandan Zeytinköy Orman Fidanlığındaki ekim öncesi herbisit uygulaması yapılan ekim 

yastıklarından birinde sehven ot alımı yapılmıştır. Bu nedenle bu yastıklar deneme dışında kalmış 

ve bu fidanlıktaki işler 2016 yılında tekrarlanmıştır. 

Ayrıca Eğirdir Orman Fidanlığındaki solarizasyon uygulaması yapılan ekim yastığının sürülmüş 

olmasından dolayı bu yastıktaki fidan gelişimiyle ilgili ölçümler gerçekleştirilemeyecektir. 

Dolayısıyla proje sonuç raporunda bu yastıkla ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün 

olamayacaktır. 

Öneriler: 2014 yılı 2. raporunda proje iş-zaman planında karşılaşılan aksaklıktan dolayı, proje 

süresinde bir uzatmanın söz konusu olabileceği belirtilmiştir. Nitekim sedir fidanları 2x0 olarak 

üretildiğinden Eğirdir Orman Fidanlığında yapılacak fidan ölçümleri 2016 yılı sonunda ancak 

gerçekleştirilebilecektir. Öte yandan, yukarıda belirtildiği üzere Zeytinköy Orman Fidanlığındaki 

deneme deseninde bozulma söz konusu olmuştur ve buradaki deneme 2016 yılında tekrarlanmıştır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı projenin başarıyla tamamlanabilmesi için 1 yıllık bir uzatmaya gerek 

bulunmaktadır. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Ekim yastıklarındaki fidanların gelişimine yönelik ölçümler 

yapılacak, maliyet analizleri gerçekleştirilecek, elde edilen tüm verilerin analizi yapılacak ve bu 

analizler sonucunda proje sonuç raporu hazırlanacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı:   
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3.2.4- PROJENİN ADI: 

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

Adaptasyonunun Belirlenmesi” 

 

Projenin Numarası: 19.7715/2015-2022 

Proje Yürütücüsü: Özge ERGÜLER 

Araştırmacılar: Dr. Halil İbrahim YOLCU, Abdullah YÜKSEL, Murat MASUN 

Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

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

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

belirlemek.  

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında uygulanacaktır. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: -  

Yapılan İşler: Trüf sporları temin edildi, teşhisi yapıldı. Meşe palamutları Denizli Orman 

Fidanlığında çimlendirilerek trüf mantarı sporları ile aşılandı ve fidanlıkta kontrollü serada 

yetiştirmeye alındı. Elmalı Sedir Araştırma Ormanı içinde belirlenen 2 saha fidanların dikimine 

hazır hale getirildi. 2016 yılı Kasım Ayı içine proje sahalarına dikim yapılması planlanmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Spor teşhisleri ışık mikroskobu ve stereo mikroskop ile enstitümüzde 

yapımıştır. Elmalı’ daki iki sahanın diri örtü temizliği yapılmış, Elmalı Orman İşletme 

Müdürlüğü’ nün dozeri ile sürülerek dikime hazır hale getirilmiştir. Meşe palamutları Denizli 

Orman Fidanlığında steril hale getirilerek çimlendirilmiş, steril harç malzemesinde, temiz ve 

sulama rejimi ayarlanmış serada yetiştirmeye alınmıştır.  

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri toplanamadığı için, bulgulara dayalı 

değerlendirmeler yapılamamaktadır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Dört dikim sahasından biri olan Bük Araştırma Ormanındaki 

saha iş makinası hazır olmadığı için henüz dikime hazır hale getirilememiştir. Proje başında 

belirlenen dört sahadan ikisine proje dışı fidan dikimi yapılmıştır. Bunlardan Akseki Orman 

İşletme sınırı içinde olan sahanın yerine Elmalı Orman İşletme Müdürlüğünden saha bulunmuştur. 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle dördüncü uygun saha araştırması devam etmekte 

olup bulunur bulunmaz projeye dahil edilecektir.   

Öneriler: Deneme sahalarına dikilecek meşe türlerinden birisi Q. cerris idi. Ancak çimlenmesi 

zayıf olduğu için onun yerine Q. infectoria dikimi yapılması önerilmektedir.  Bük Araştırma 

Ormanı Şefi Abdurrahman ÇOBANOĞLU’nun ve Elmalı Sedir Araştırma Ormanı Şefi Neşe 

CILIZ’ın proje çalışmalarına aktif olarak katkı sağladıklarından ve sağlayacak olmaları nedeniyle 

projeye araştırmacı olarak dahil edilmeleri, Proje Danışmanı Doç. Dr. Aziz TÜRKOĞLU’nun 

projeye katkı sağlayamadığından ötürü projeden çıkmalarının uygun olacağı düşünülmüştür.  

2017 Yılı Çalışma Programı: 2017 yılında dikim sahalarında fidan hayatiyeti izleme, ot alımı 

sulama, ölçüm ve gözlemler yapılacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı:   

 

 

 

3.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ 

Yoktur. 
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3.4- 4. ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (İŞLETME) PROJELERİ 

3.4.1- PROJENİN ADI: 

“Kızılçam(Pinus brutia Ten.) Endüstriyel Ağaçlandırmalarında Aralık-Mesafenin Büyüme 

Üzerine Etkileri” 

 

Proje Numarası: 19.3220 /2005-2015-2024 

Proje Yürütücüsü: Dr. Neşat ERKAN 

Araştırmacı (lar) : A. Cem AYDIN 

Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Ülkemizde yürütülmekte olan endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları ve bu 

konuda yatırım yapacak özel sektör çalışmalarına esas olmak üzere kullanılacak aralık mesafeyi, 

hektarda en yüksek artım ve en yüksek kalite kriterlerine göre belirlenmektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Antalya-Nebiler Mevkii ve Antalya-Duacı Mevkii olmak 

üzere iki deneme alanında yürütülmektedir. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Projenin 12. yaş ölçüm sonuçları değerlendirilerek bir ara sonuç 

raporu hazırlanmış ve ilgili kurullardan geçirilmiştir. Ayrıca projeden elde edilen sonuçlar 

“ERKAN, N.; AYDIN, A.C., 2016. Effects of spacing on early growth rate and carbon 

sequestration in Pinus brutia Ten. plantations. Forest Systems, Volume 25 (2), e064. 

http://dx.doi.org/10.5424/fs/2016252-09290” ismimli bir makale olarak yayınlanmıştır. 

Yapılan İşler:  Deneme sahalarında gözlem ve koruma yapılmıştır. Ayrıca deneme alanlarında 

Ülkemizdeki endüstriyel çalışmaları tanıtmak üzere hazırlanan tanıtım filmi için film çekimleri 

yapılmıştır. Proje ara sonuç raporundan elde edilen bulgular Mayıs ayında Genel Müdürlüğümüz 

merkezinde düzenlenen bir toplantıda uygulama birimlerine konferans olarak sunulmuştur. 

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

derecelik açılarla 72 ışından ve 18 çemberden oluşmuştur. En içte ve en dışta bulunacak iki sıra 

tecrit sırası olarak ayrılmış, diğer 16 sıra değerlendirmeye esas olacaktır. Araştırmada işlem olarak 

aralık mesafe alınmış olup, 1.15 m ile 4.77 m aralığında tedrici olarak değişen 18 adet aralık-

mesafe denenmiştir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Arazi deneme alanlarında gözlem ve kontroller 

sürdürülmüş, deneme alanında 5. yaş boy ölçmeleri yapılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca 12. yaş 

çap, boy ve hacım ölçüleri değerlendirilerek bu yaş itibariyle elde edilen sonuçlar endüstriyel 

ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere raporlanmıştır. Elde edilen bulgular 12. yaş itibari ile 

hektardaki hacim ve hacim elemanları bakımından dar dikim aralıklarının oldukça avantajlı 

olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular ışığında uygulamacı birimlere kısa idare süreli 

endüstriyel ağaçlandırmalarında 3 m x 1 m veya 3 m x 1.5 m aralık mesafenin kullanımı 

önerilmiştir.     

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında bakım, gözlem, koruma ve ölçüm çalışmaları 

devam edecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

 

 

http://dx.doi.org/10.5424/fs/2016252-09290
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3.4.2- PROJENİN ADI: 

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

Araştırılması” 

 

Proje Numarası: 19.3219/2003 – 2022 

Proje Yürütücüsü: Dr. Neşat ERKAN                                                               

Araştırmacı (lar) : Ali Cem AYDIN, Abdulkadir YILDIZBAKAN 

Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılat Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Projenin amacı; ülkemizde yapılmakta olan ağaçlandırma çalışmalarına esas 

olmak üzere, kullanacak aralık mesafeyi, elde edilecek ürünün kalitesi ve kantitesi bakımından 

daha isabetli tespit etmektir. 

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

ve Mersin-Silifke-Değirmendere İşletme Şefliği-Topraktepe Mevkii 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Deneme sahalarında gözlem, koruma ve 2015 yılı vejetasyon sonu 

ölçümleri yapılmıştır.  

Yapılan İşler:  Deneme sahalarında gözlemler, koruma işlemleri ve yıllık çap ve boy ölçümleri 

yapılmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Projede aralık mesafenin büyüme parametreleri ile gövde kalitesi üzerine 

olan etkisini incelemeye yönelik olarak ve Nelder deneme desenini kullanarak 0,90 m ile 4,05 m 

arasında değişen 17 adet kare dikim aralık mesafesi denenmektedir. Ürkütlü ve yelten deneme 

alanlarıda tam, Değirmendere deneme alanında ise yarım daire NELDER uygulanmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projede henüz bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: 2015 yılında Değirmendere deneme alanında sararmaların olduğu görülmüş, 2016 yılı 

gözlemleri ise kısa zaman içinde yapılarak son durum tekrar değerlendirilecektir. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme sahalarında gözlem ve koruma işleri ile 2016 yılı 

vejetasyon sonu ölçmeleri yapılacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

3.4.3- PROJENİN ADI: 

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

Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri” 

 

Projenin Numarası: 19.3221 /2010-2029 

Proje Yürütücüsü: Ali Cem AYDIN 

Araştırmacılar: 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 
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2016 Yılı Çalışma Raporu: - 2016 yılında tüm sahalarda koruma ve kontrol faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan İşler: Deneme sahalarında ihtiyaç gösteren alanlarda ot alma ve çapa faaliyetleri İşletme 

Şefliklerine ait işçiler ile yaptırılmıştır. 

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

derecelik açılarla 72 ışından ve 18 çemberden oluşmaktadır. En içte ve en dışta bulunacak iki sıra 

tecrit sırası olarak ayrılmış, diğer 16 sıra değerlendirmeye esas olacaktır. Araştırmada işlem olarak 

aralık mesafe alınmış olup, 1.42 m ile 4.99 m aralığında tedrici olarak değişen 16 adet aralık-

mesafe denenecektir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.    

Öneriler: Yoktur.  

2017 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında kontroller devam edecektir, ihtiyaç halinde 

tamamlama dikimleri ile ot alma ve çapa bakımları yaptırılacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

3.4.4- PROJENİN ADI: 

 “Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Analizi”  

 

Proje Numarası: 19.7712 / 2014-2017  

Proje Yürütücüsü: Dr. Ersin YILMAZ  

Araştırmacı (1ar): Mehmet ERPULAT, K. Hale GÜLER, Dr. Süleyman ALKAN, Dr. Zerrin 

KOŞDEMİR 

Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomi Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Projenin Amacı: Batı Akdeniz Bölgesinde Orman İşletme Şeflerinin iş yükü analizini yapmak, 

yapılacak çalışma sonucunda karar vericilere yeni yapılacak düzenlemelerde ışık tutmaktır.  

Projenin Uygulama Yerleri: Proje Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 

çalışma alanı olan Batı Akdeniz bölgesindeki Orman İşletme Şefliklerini kapsamaktadır.  

2016 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün çalışma alanı olan 

Batı Akdeniz bölgesindeki Orman İşletme Şeflikleri, projenin uygulama alanını oluşturmaktadır. 

Bu kapsamda Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinin tüm Orman İşletme Müdürlükleri 

ile Denizli (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Kemer) ve Muğla  (Tavas, Eskere, Acıpayam ve 

Çameli) Orman Bölge Müdürlüklerinin dörder Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan Orman 

İşletme, Ağaçlandırma, Kadastro-Mülkiyet, Depo ve Arberetum Şeflerinin tamamı çalışmaya 

dâhil edilmiştir. İş-Zaman planına göre, yukarıda sıralanan Orman İşletme Müdürlüklerinin 

tümünde grup toplantıları ve yüz yüze görüşmeler yoluyla anket formu doldurma çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Henüz araştırmanın uygulanmasına yönelik bir yöntem uygulanmamıştır. 

Ancak önümüzdeki dönemde iş yükü analizinin gerçekleştirilmesi yönünde teknikler ve 

tanımlayıcı istatistikler (sayı ya da frekanslar, yüzdeler, aritmetik ortalama, değişim aralığı, 

standart sapma) kullanılacaktır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği irdelendikten 

sonra uygun istatistik analiz yöntemlerinden yararlanılacaktır. Bu kapsamda korelasyon analizi, 

tek yönlü varyans analizi, khi kare, Kruskall Wallis H testi gibi testlerin kullanılma imkanları 

araştırılacaktır.  
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri çözümlemeleri 

gerçekleştirilmediğinden, elde edilen bulgu veya değerlendirmeler bulunmamaktadır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.  

Öneriler: Yoktur.  

2017 Yılı Çalışma Programı: Projeden elde edilen verilerin analizine ve değerlendirilmesine 

geçilecek ve proje sonuç raporu kaleme alınacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

3.4.5- PROJENİN ADI : 

“Isparta İli Orman Köylerinde Lavanta Yetiştiriciliğin Ekonomik Analizi ve Yöre Ekonomisine 

Katkıları” 

 

Proje Numarası: 19.5003/2015-2017 

Proje Yürütücüsü: Kader Hale GÜLER 

Araştırmacı (1ar) : - 

Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomi Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Isparta İli Orman Köylerinde lavanta üreticilerinin genel profilini belirlemek, 

lavanta üretiminin ekonomik analizini yapmak, lavanta üretiminin yöre ekonomisine katkı 

düzeyinin, üreticilerin toplam gelirleri içindeki payını ve üretim-pazarlama sürecini ortaya 

koymak. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje Isparta İlinde Lavanta Yetiştiriciliği yapan orman köylüleri ve 

Lavanta işleyen firma yöneticileri ve diğer ilgi gruplarını kapsamakta olup, projenin uygulama 

yerlerini ise ve proje, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer 

alan ve lavanta üretimi yapılan Kuyucak, Çukurören, Aydoğmuş ve Kılıç köyleri oluşturmaktadır.  

2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje kapsamında literatür taranması yapılmış veri ve bilgi toplama 

formlarına hazırlanmış Kuyucak köy bilgi formu düzenlenmiş ve taslak anket hazırlanmış, 

Lavanta üreticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan İşler Proje ile doğrudan ilgili ve benzer yayınlar incelenerek literatür taraması 

yapılmıştır. Lavanta üreticileri ve çalışma alanı içerisinde kalan köy hane halkına ulaşılması ve 

sayısının belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Proje danışmanı Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ 

ile proje ile ilgili görüşmeler yapılarak taslak anketlere başlanmıştır. Kuyucak köyünün köy bilgi 

formları yapılmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Anket ve mülakat çalışmalarından elde edilen bilgiler araştırmanın 

birincil verilerini oluşturacaktır. Anketler öncelikle tek tek elden geçirilecek ve sorular 

değerlendirilecektir. Daha sonra, anket formunda yer alan soruların cevapları, kullanılacak 

istatistik testlerin özelliklerine göre bilgisayar ortamına aktarılacak ve istatistik analizler, SPSS 

(Statistical Package for Social Science)  istatistik paket programı ile yapılacaktır.  

Analizlerde, öncelikle tüm sorular için tek tek döküm yapılacak olup, sorunun özelliğine göre 

frekanslar ve temel istatistik analizlerden (aritmetik ortalama, standart sapma vb.)  

yararlanılacaktır. Parametrik değişkenler arasında ilişki olup olmadığı varyans analizi, parametrik 

olmayan bazı değişkenler arasında ilişki olup olmadığı, kikare (χ2) testi ile belirlenecektir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz yeterli veri toplanmadığı ve veri analizi 

yapılmadığı için elde edilen bulgu yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 
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Öneriler: - 

2017 Yılı Çalışma Programı: Anketlerin yapılmasına devam edilecektir. Elde edilen veriler 

ışığında oluşturulacak nakit akım tablosuna göre ekonomik analizler yapılacaktır. Yöre 

ekonomisine katkıları belirlemek için istihdam etkisi ölçütü kullanılacaktır. Verilerin bilgisayara 

yüklenerek değerlendirmeye hazır hale getirilmesi gerçekleştirilecektir. Sonuç raporu 

hazırlanacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

3.4.6- PROJENİN ADI : 

“Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Uzman Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike 

Oranlaması Modeli” 

 

Projenin Numarası: 20.5314/2014-2015-2016 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ersin YILMAZ 

Araştırmacılar: Kader Hale GÜLER 

Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Projenin Amacı: Bu araştırma projesinin ana amacı, ülkemizin orman yangınları tehlikesi taşıyan 

ormanlık ve makilik alanlar içerisindeki ve kenarındaki yerleşimlerde yer alan binalar için, orman 

yangını tehlikesinin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik uygulanabilir bir “orman yangınları 

tehlike oranlaması modeli” geliştirmektir.  

Projenin Uygulama Yerleri: Bu araştırmada geliştirilen orman yangınları tehlike oranlaması 

modeli Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında uygulanacaktır. 

2016 Yılı Çalışma Raporu:  

Yapılan İşler: Orman yangınları tehlike kriterlerinin ağırlıklarını belirlemeye yönelik olarak AHS 

tekniği kapsamındaki orman yangınları tehlike kriterlerine ait “ikili karşılaştırmalar formları” ve 

kriterlere yönelik “bilgi toplama formu” düzenlenmiştir. Aynı zamanda binaların orman yangınları 

tehlike oranlamasında dikkate alınan kriterlere yönelik hazırlanan “bilgi toplama formları” da, 

araştırmanın uygulama yeri olan orman içi ve kenarı yerleşimlerdeki farklı konut tiplerinde ölçüm 

ve gözlemler yoluyla doldurulmuş olup, projenin arazi çalışmaları da tamamlanmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Bu araştırmada orman yangınları tehlike oranlaması yöntemi olarak, 

matematiksel kombinasyona dayalı yöntemler seçilecek ve kullanılacaktır. Bu yöntemlerde, orman 

yangınları tehlike oranlaması yaklaşımı doğrusal bir matematiksel eşitlik olarak modellenecektir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri toplanamadığı için, bulgulara dayalı 

değerlendirmeler yapılamamaktadır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Dr. Ersin YILMAZ’ın Proje Yürütücülüğüne ve Kader Hale GÜLER’in Proje 

Araştırmacılığına devam etmesi uygundur. Ancak bu projedeki yerleşimleri kapsayan her bir bina 

için; topografya, yanıcı maddeler, yapı inşa tarzı ve tasarımı, binanın yakın çevresindeki yanıcı 

maddeler, savunulabilir yerin uygunluğu, binaya ulaşılabilirlik, alandaki hizmetler ve yangına ilk 

müdahale zamanı ve su mevcudiyeti gibi çok sayıda değişkene yönelik yoğun arazi ve ölçüm 

çalışmalarına ve orman yangını tehlikesinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışmalara 

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler ve Sosyal 

Ormancılık Bölüm Başmühendisliğinden Orman Mühendisi Arif KAYACAN doğrudan 

katılmıştır. Bu nedenle projeye Proje Araştırmacısı olarak Arif KAYACAN’ın da dâhil edilmesi 

uygun olacaktır. 
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2017 Yılı Çalışma Programı: Orman yangınları tehlike kriterine yönelik kriter ağırlıklarının 

belirlenmesine yönelik “ikili karşılaştırmalar formları”, proje ekibince Antalya Orman Bölge 

Müdürlüğündeki orman yangınları yönetimi konusunda çalışan orman kaynakları yöneticilerine 

yüz yüze görüşme yoluyla doldurtulacaktır. Ardından metematiksel hesaplamalar yapılarak, proje 

sonuç raporunun yazımı gerçekleştirilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

3.4.7- PROJENİN ADI : 

“Yönetim Amacı Farklı Orman Alanlarındaki Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu 

Sayısallaştırılması” 

 

Projenin Numarası: 10.8202/2015–2017 

Proje Yürütücüsü: Tuncay AKGÜN 

Araştırmacılar: Dr. Ersin YILMAZ, Hayati TEKİN, Ali Ayhan KUL, İkram ÇELİK 

Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Projenin Amacı: Farklı çok amaçlı karar verme tekniklerini kullanarak, ekoturizm çekiciliklerini 

kent ormanı, kültürel değerleri öne çıkmış bir milli park ve yaban hayatı koruma alanı 

örneklerinde niceliksel olarak analiz etmektir. 

Bu kapsamda alan yönetim amaçlarındaki değişim başta olmak üzere analize girebilecek 

çekiciliklerin alanda bulunma sıklığı, çekiciliklerin nadirliği, çekiciliklere karşı toplumsal ilgi 

düzeyi vb. diğer boyutların karar üzerindeki olası etkilerini irdelemektir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Araştırma alanı olarak: 

1-Kültürel değerleri ön plana çıkan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, 

2-İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içerinde kalan ve araştırma amacıyla uyumlu olarak halen 

yoğun bir biçimde kullanılan Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı, 

3- Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, seçilmiştir. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Çalışma, proje metninde verilen iş planına uygun olarak devam 

etmektedir. 

Yapılan İşler:  

   01.01.2016 ile 30.06.2016 arası 

   1-Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürler taranarak yapılacak çalışmalarda faydalanılacak 

kaynaklar oluşturulmaya devam edildi. 

   2-Çalışma alanlarına ait veriler toplandı. 

   01.07.2016 ile 31.12.2016 arası; 

   1-Çalışma alanına ait ekoturizm çekiciliklerini ihtiva eden anket formlarının hazırlanabilmesi 

için envanter karneleri hazırlandı. 

  2-Nihai anket formlarının uygulanabilmesi için Ekotıristler, çıkar baskı grupları ve sektör 

uzmanlarının belirlenmesine başlandı. 

Uygulanan Yöntemler: Anket formlarının hazırlanabilmesi için arazi envanter karnelerinin 

düzenlenmesi ve literatür taranması 

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

ulaşılamamıştır. 
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Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Projede planlanıp yapılamayan herhangi bir işlem 

bulunmamaktadır. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Projede planlanan şekliyle arazi çalışmaları ve bilgi toplama 

çalışması tamamlanacak ve proje yazımı gerçekleşecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı : 

  

3.5.- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ 

3.5.1- PROJENİN ADI: 

“Ay’ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle 

Odun Dayanıklılığı Bakımından Belirlenmesi” 

 

Proje Numarası: 19.4404 /2013-2017 

Proje Yürütücüsü: Ayhan SERTTAŞ 

Araştırmacı (1ar) : Halil İbrahim YOLCU, Uğur Melih ALKAN, Abdurrahman ÇOBANOĞLU, 

Prof. Dr. Mustafa AVCI, Doç. Dr. Bilgin İÇEL, , Funda OSKAY, Abdullah BERAM 

Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Ay’ın farklı evrelerinde kesilen ağaçlardan elde edilen, işlenmiş ve işlenmemiş 

olan orman emvallerine arız olan ve ekonomik kayıplara neden olan böcek ve mantar zararları, 

orman emvallerinin fiziksel, mekanik ve nem gibi bazı özellikleri ile Ay’ın evreleri arasında bir 

ilişkinin olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Projenin Uygulama Yerleri: Çalışmalar Lütfi Büyükyıldırım Bük Araştırma Ormanında ve 

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi laboratuvarlarında yürütülecektir 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Projenin 2016 yılı çalışma programı kapsamında altı ayda bir 

alınması gereken 2 cm enindeki kesitler motorlu testere ile kesilerek alınmıştır. Lata olarak 

bekletilen emvallerden üzerinde altı ayda bir yapılacak olan amplitute (genlik) değerleri ölçümü 

Registograf adı verilen cihazla yapılmıştır. Odun zararlılarını tespitine yönelik gözlemlere devam 

edilmiştir. Bekletilen tomruklar üzerindeki böcek deliklerinin sayımı yapılmıştır. Proje 

araştırmacılarından Prof. Dr. Mustafa Avcı ile proje çalışmalarının değerlendirilmesi kapsamında 

büro çalışmaları yapılmıştır.  

Yapılan İşler: Altı ayda bir alınacak olan örnek alımlarının 1. Altı aylık olanları alınmış 2. Altı 

aylık örnekler aralık ayı sonlarında alınarak örnek alımları sonlandırılacaktır.  

Uygulanan Yöntemler: Kesimler iki ayrı dönemde kasım-aralık aylarında ve nisan-mayıs 

aylarında yapılmıştır. Kesimler Ay’ın dört evresinde (yeniay, ilk dördün, dolunay, son dördün), 

yapılmıştır. Kesilen ağaçlardan elde edilen tomruklar ve farklı ebatlardaki latalar gözleme 

alınmıştır. Özel olarak yaptırılan silindir tuzakların içerisine yerleştirilen tomruklar gözlenerek 

odun zararlısı böceklerin tespitine yönelik gözlemler yapılmaktadır. Aylık olarak tomruklar ve 

latalar kontrol edilerek böcek giriş ve çıkış delikleri takip edilerek Ay’ın farklı evrelerinin ve 

kesim zamanlarının tomruk ve latalar üzerinde böcek zararı açısından bir etkisinin olup olmadığı 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayın farklı evrelerinde kesilen ağaç odunlarında fungal 

kolonizasyon, (1) fungal kolonizasyon oranının belirlenmesi ve (2) odunu işgal eden bu 

fungusların teşhisi amacı ile gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ortaya konulacaktır. Lata 

olarak bekletilen emvallerden üzerinde altı ayda bir amplitute (genlik) değerleri ölçümleri 

yapılmaktadır. 
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yapılan gözlemler sonucunda kasım-aralık 

aylarında kesilen ağaçlardan elde edilen tomruklarda böcek zararı belirtileri görülmezken, nisan-

mayıs döneminde kesilen ağaçlardan elde edilen tomruklarda böcek zararı belirtileri (öğüntü) 

belirgin olarak görülmektedir. Tomruklardaki böcek delikleri 2016 yılı nisan-mayıs aylarında 

sayılmıştır. Kesim zamanının ve ay evrelerinin böceklenme üzerine etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Mantar ile ilgili çalışmalardan ve latalarda yapılan ölçümlerle ilgili 

çalışmalardan elde edilen veriler henüz değerlendirilmemiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Proje program doğrultusunda devam etmektedir. 2016 yılında 

yapılması planlanan işler, mantarla ilgili çalışmalar dışında zamanında yapılmaktadır. Fakat 

projenin mantar bölümünü yürüten Dr. Funda Oskay’ın Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman 

Fakültesinde olması nedeni ile mantar konusundaki örnekler üzerindeki çalışmalarda bazı 

aksamalar, gecikmeler meydana gelmektedir.  

Öneriler: Yoktur 

2017 Yılı Çalışma Programı: Proje programı doğrultusunda, örnek alımları sonlandırılıp proje 

sonuç raporu yazım çalışmaları yapılacaktır.  

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

3.5.2 - PROJENİN ADI : 

“Eşen Adası Alageyik (Dama Dama) Üretme İstasyonunda Bulunan Alageyik Populasyonu 

Üreme Parametrelerinin Fotokapan İle Belirlenmesi” 

 

Proje Numarası: 19.4201/2016-2019 

Proje Yürütücüsü: Dr. Halil İbrahim YOLCU 

Araştırmacı1ar: Uğur Melih ALKAN, Ayhan SERTTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL,  Serhat 

YILDIRIM 

Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.  

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

belirlenmesi. 

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

istasyonunda bulunan Alageyik populasyon ile yürütülecektir. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Projede kullanılacak alet ve ekipmanların bütçe talepleri yapılmıştır. 

Yapılan İşler: Çiftleşme dönemi başlangıcı olan Eylül ayında alana 6 adet fotokapan kurularak ön 

çalışma yapılmaya başlanmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Belirlenen çiftleşme yalaklarının 6 adedine fotokapan yerleştirilmiş ve 

izleme çalışması yapılmaya başlanmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Boğalar çiftleşme yalaklarını kurmuştur.  Ancak 19 

Ekim 2016 tarihi itibari ile çiftleşme daha gerçekleşmemiştir. İlerleyen dönem içinde 

çiftleşmelerinin gerçekleşmesi beklenmektedir.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Projede çiftleşen bireylerin vücutlarındaki benek şekillerinden 

birey tespiti yapılacağı amaçlanmıştır. Ancak ön çalışmada gece çekimlerinde beneklerin 

görünmediği hayvanın tek renk olarak göründüğü belirlenmiştir. Bu durumda erkek bireyler 

boynuz şekilleri ile belirlenebilse de özellikle dişi bireylerin belirlenmesini mümkün 

görülmemektedir. Yaptığımız diğer fotokapan çalışmalarında benekli hayvanların(Vaşak) gece 

çekimlerinde böyle bir sorun yaşanmamıştır.   
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Öneriler: Yoktur.  

2017 Yılı Çalışma Programı: Gerekli ekipmanların alınması ve Eylül ayı itibarı ile projeye 

başlanacaktır.  

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

3.5.3 PROJENİN ADI: 

 “Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Kızılçam Ormanlarında Kullanılan Feromon 

Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin Belirlenmesi (Orthotomicus erosus (Woll.) örneği)” 

 

Proje Numarası: 19.4701/2016-2018   

Proje Yürütücüsü: Ayhan SERTTAŞ 

Araştırmacı (lar) : Halil İbrahim YOLCU, Uğur Melih ALKAN, Doç. Dr. Oğuzhan SARIKAYA 

Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Feromon tuzaklarına yakalanan zararlı ve faydalı böcek miktarlarının oransal 

olarak belirlenmesi, hedef olmayan türlerin neler olduğunun ortaya konulması ve zararlı 

böceklerle, faydalı böceklerin hangi tip feromon tuzaklarını ( Radyatör ve İskandinav)  tercih 

ettiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Isparta ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 

kalan ve Orthotomicus erosus zararı bildirilen sahaların içinden seçilen yerlere denemeler 

kurulacaktır. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Projenin 2016 yılı çalışma programı kapsamında denemelerin 

kurulacağı yerler araştırılmaya başlanmıştır. Bunun için ilgili bölge müdürlüklerinin OZM şube 

müdürleri ile şifai görüşmeler yapılmış ve Orthotomicus erosus için zararlı duyurusu yapılan 

sahaların duyuru raporları alınmıştır. Duyuru raporlarının incelenmesi, OZM şube müdürleriyle 

yapılan görüşmeler ve arazi çalışmaları sonucunda denemelerin kurulacağı yerler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Denemelerin Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, Kestel şefliği, Bük Lütfi 

Büyükyıldırım Araştırma Ormanı ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğünde 2016 yılında çıkan 

yanık sahalarında kurulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.  

Projede kullanılacak olan sarf malzemelerinin ( feromon, feromon tuzakları, asma aparatları) 

piyasa araştırmaları yapılmıştır. Sarf malzemelerinin alımı için gerekli olan çalışmalar 

başlatılmıştır. 

Yapılan İşler: Projenin uygulanacağı deneme alanlarının tespitleri yapılmıştır.  Projede 

kullanılacak olan sarf malzemelerinin ( feromon, feromon tuzakları, asma aparatları) alımı için 

çalışmalar başlamıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Projede, Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus Wollaston) 

türü ile çalışılacaktır. Feromon tuzakları, deneme sahalarına Rastlantı blokları deneme desenine 

göre yerleştirilecektir. Tuzaklar 7-10 günde bir periyodik olarak kontrol edilecek, tuzaklar 

içerisine düşen böcekler alınarak laboratuvara getirilerek sayım ve ayrım işleri yapılacaktır. Sayım 

ve ayrım işlemlerinden sonra teşhis için örnekler ayrılacaktır. Toplanan kabuk böcekleri imha 

edilecek, faydalı böcekler ise tekrar doğaya bırakılacaktır. Tuzaklardaki feromonlar 4 haftada bir 

yenisi konulmak suretiyle yenilenecektir.  

Yakalanan Ortotomocus erosus ve faydalı böcek türlerine ait sayılar baz alınarak feromon 

tuzakları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı varyans analizi (ANOVA) ile test edilecektir.  Bu 

analizlerin yapılmasında SPSS istatistik programı kullanılacaktır. Bunun yanında feromonlara 

düşen faydalı ve hedef olmayan böceklerin oransal olarak değerleri verilecektir. 
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje çalışma planı doğrultusunda bu yıl deneme 

alanlarının belirlenmesi dışında herhangi bir bulgu ve değerlendirme olmamıştır. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 

Öneriler: Yoktur 

2017 Yılı Çalışma Programı: Proje programı doğrultusunda, deneme alanları kurulup çalışmalara 

devam edilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı :  

 

3.5.4- PROJENİN ADI:  

“Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman 

Karıncalarının (Formica rufa L.) Adaptasyon Başarısı” 

 

Proje Numarası: 19.4702/2016-2018 

Proje Yürütücüsü: Uğur Melih ALKAN 

Araştırmacı(1ar) : Ayhan SERTTAŞ, Dr. Halil İbrahim YOLCU, Arif YILMAZ 

Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Nakil edilen kırmızı orman karıncalarının adaptasyon başarısı ile nakil 

yerlerinin ve karınca yuva özelliklerinin tespit edilmesidir. 

Projenin Uygulama Yerleri: Proje; Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde bulunan ve 

2008-2015 yılları arasında nakil edilen kırmızı orman karınca yuvalarının bulunduğu işletme 

müdürlüğü sınırlarında kalan işletme şefliklerinde (Isparta, Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç) 

yürütülmektedir.  

2016 Yılı Çalışma Raporu: 2016 yılı arazi çalışması kapsamında 2008-2015 yılları arasında 

transplantasyonu yapılan 160 adet kırmızı orman karıncası (Formica rufa L.) yuvalarından 146 

adedinin yuva özelliklerinin ölçümü tamamlanmıştır. Yapılan ölçümlerde 82 adet yeni yuva tespit 

edilmiştir. 

Yapılan İşler: 2008-2015 yılları arasında transplantasyonu gerçekleştirilen 146 adet yuva ve 82 

adet yeni yuvanın ölçümleri tamamlanmıştır. Ayrıca 31 adet toprak profilinden toprak örnekleri 

alınmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Yoktur. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Elde edilen veriler değerlendirilmektedir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri:  Yoktur. 

Öneriler: Projenin revize edilerek, projeye 2000 ile 2007 yılları arasında (Isparta, Eğirdir, Yalvaç 

ve Şarkikaraağaç Orman İşletme şeflikleri) transplantasyonu yapılan 186 adet kırmızı orman 

karıncası yuvasının da dahil edilmesi, veri sayısının artırılarak analizlerin daha ayrıntılı 

çözümlenmesine imkan sağlayacak ve değerlendirme aşamasında daha doğru yorumlar 

yapmamıza yardımcı olacaktır. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Projenin revize edilmesi halinde 2000-2007 yılları arasında 

transplantasyonu yapılan yuvaların ve 2008-2015 yılları arasında transplantasyonu yapılmış olan 

fakat ölçümleri tamamlanmayan 14 adet kırmızı orman karıncalarının yuva özelliklerinin 

ölçülmesine devam edilecektir. 

 

Teknik Kurul Kararı :  
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3.5.5- PROJENİN ADI:  

“Akdeniz Ormanlarındaki Bazı Bitki Türlerinin Yanıcılık Sınıflarının Belirlenmesi” 

 

Projenin Numarası: 19.9202/2015-2018 

Proje Yürütücüsü: Coşkun Okan GÜNEY   

Araştırmacı (lar): Abdullah SARI 

Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Seçilmiş bulunan bitki türlerinin yanıcılık karakteristiklerini ortaya koyarak, 

yangın yöneticilerine yangın önleme ve mücadelede kullanabilecekleri bilgiyi üretmek. 

Projenin Uygulama Yerleri: Bitki örnekleri Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman 

İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlardan temin edilecektir. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje 31.03.2015 tarihinde onaylanmış olup, yurt dışından getirilerek 

projede kullanılması planlanan tutuşma test cihazının alımı tamamlanmış olup, gelecek seneki 

arazi ve laboratuvar çalışmalarına ön hazırlık amacıyla deneme ve test çalışmalarına başlanmıştır. 

İlgili rapor dönemi içinde herhangi bir arazi çalışması gerçekleştirilmemiştir. 

Yapılan İşler: Tutuşma test cihazının alımı gerçekleştirilmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Akdeniz ormanlarında yayılış gösteren 15 farklı bitki türünün yaprakları 

Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 15 günde bir kez olmak üzere 

araziden toplanacaktır. Örnekler, türlerin yoğun olarak yayılış gösterdiği mevkilerden ve mümkün 

olduğunca aynı ya da yakın bölgelerden toplanacaktır.  Bu yüzden örnekleme yöntemi olarak; 

rastgele örnekleme yöntemlerinden çok basamaklı örnekleme yöntemi uygulanacaktır.  

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur. 

2017 Yılı Çalışma Programı: 2017 yılında projede öngörülen plana bağlı olarak arazi ve 

laboratuvar çalışmalarına başlanacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

3.5.6- PROJENİN ADI: 

“Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Ormanlık Alanlara Asılan Yuva Giriş Deliği ve Ebatları Farklı 

Olan Yapay Yuvalarda Kuluçka Faaliyetlerinde Bulunan Kuş Türlerinin Tespiti” 

 

Proje Numarası: 24.4103/2015-2018 

Proje Yürütücüsü: Özden YALÇIN 

Araştırmacı (1ar) : Nihat GÜLDAŞ, Yrd.Doç.Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ, Dr. Halil İbrahim 

YOLCU, Cevdet AĞYÜREK, Nazan ARAZ, Dr. Özlem DOSTBİL, Hüseyin KABA, Doç.Dr. 

Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU, Fazıl SELEK, Tuncay CAN, Lale BİLGİN, Ayhan SERTTAŞ 

Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Bölgesel Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin amacı: Ülkemizde farklı coğrafik bölgelerdeki yapraklı ve ibreli ormanlara asılan farklı 

boyut ve giriş deliğine sahip yapay yuva sandıklarında üreyen kuş türlerinin belirlenmesi 

Projenin Uygulama Yerleri: Adıyaman, Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon. 
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2016 Yılı Çalışma Raporu: Yuvalar izlenmiş, yuvaları kullanan türler ve kuluçka faaliyetleri 

tespit edilmiştir. 

Yapılan İşler: Mart ayı itibari ile BÜK Araştırma Ormanında ve Mart sonu itibari ile Kasnak 

Meşesi Tabiat Ormanında izleme çalışmaları başlamıştır. Bu süreç Temmuz ortasına kadar devam 

etmiştir. 

Uygulanan Yöntemler: Her hafta deneme sahalarındaki tüm yuvalar kontrol edilmiş, kuluçka 

faaliyetleri ve yuvayı kullanan kuş türleri belirlenmiştir. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yapraklı ormanda ibreli ormanlara nazaran daha 

fazla tür yuva yapmıştır. Yuva boyutlarından ziyade yuva giriş deliği tercih sebebi olduğu 3 ve 4 

cm çapındaki yuva deliklerine yuvalanma yoğun olmuştur. 5 ve 6 cm girişli yuvalar az tercih 

edilmiş, 7 ve 8 cm giriş deliği olan yuvalar hiç tercih edilmemiştir.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Yoktur.  

2017 Yılı Çalışma Programı: 2017 yılı Üreme döneminde yuvalar bir sezon daha izlenecektir.  

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

3.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ 

3.6.1-  PROJENİN ADI : 

“Normal Boy Kızılçam Tomruklarının Kalite Sınıflarına Göre ve Karışık İstiflenerek 

Satılmasının Açık Artırmalı Satış Fiyatlarına Etkisinin Belirlenmesi” 

 

Projenin Numarası : 19.5300/2016-2017 

Proje Yürütücüsü: Kader Hale GÜLER 

Araştırmacı (1ar) : - 

Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomi Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Projenin kısa dönemli amacı, normal boy kızılçam tomruklarının kalite 

sınıflarına göre (II. ve III. sınıfların ayrı ayrı) ve karışık (III. sınıfa II. sınıfın belli oranda 

karıştırılması) olarak istiflenerek satılmasının satış fiyatına ve muhammen bedel artırım oranına 

etkisini ortaya koymaktır. 

Proje ile ayrıca yıl içindeki satış dönemlerinin normal boy kızılçam tomruklarının satış fiyatına ve 

muhammen bedel artırım oranına etkisi de ortaya konmaya çalışılacaktır.  

Projenin Uygulama Yerleri: Proje kapsamında, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri 

görev ve sorumluluk alanları içerisinde yer alan ve Kızılçam tomruk üretimi yapılan Sinekci 

(Kaş), Akseki (Akseki) ve Seydiköy (Bucak) orman depoları, II. Kalite sınıfı kızılçam normal boy 

tomruk satışının yapıldığı depolar olmaları sebebiyle, uygulama alanı olarak seçilmiştir. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: : Proje uygulama alanı olan depolardan açık artırmalı satışlar 

yapılmıştır. 

Yapılan İşler Proje ile doğrudan ilgili ve benzer yayınlar incelenerek literatür taraması 

yapılmıştır. Proje uygulama alanları olan ilgili depolarda proje formatına uygun açık artırmaları 

satışlar gerçekleştirilmiştir. Veriler toplanmaya devam edilmektedir. 

Uygulanan Yöntemler: Proje kapsamında seçilecek olan 3 adet orman deposundan her birinde, 

kızılçam tomrukları kalite sınıflarına göre (II. ve III. sınıflar ayrı ayrı) ve karışık (III. sınıfa belli 

oranda (yaklaşık % 5 civarında) karıştırarak istiflenecek ve toplamda üç farklı dönemde bu işlem 

en az bir defa tekrarlanarak açık artırmalı olarak satışları yapılacaktır. Kalite sınıfları karışım oranı 
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ve ihale dönemlerine göre oluşan satış fiyatları ve muhammen bedel artırım oranları 

karşılaştırılacaktır. Proje kapsamında elde edilecek olan verilerin değerlendirilmesinde aritmetik 

ortalama, standart sapma vb. basit istatistiklerden ve varyans ANOVA) analizinden 

yararlanılacaktır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz yeterli veri toplanmadığı ve veri analizi 

yapılmadığı için elde edilen bulgu yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: - 

2017 Yılı Çalışma Programı: Proje uygulama alanı olan depolardan açık artırmalı satışlar 

yapılacak ihale sonrası verilerin toplanmasına devam edilecektir.  

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

3.6.2- PROJENİN ADI : 

“Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamlarda Çoğaltılması” 

 

Proje Numarası : 19.7714 / 2014-2018 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI 

Araştırmacı (lar) : Serpil ERKAN, Abdurrahman ÇOBANOĞLU, Özge ERGÜLER, İ. Gökhan 

DENİZ,  

Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Salep elde edilen bazı orkide türlerinin üretim olanaklarını araştırmak ve doğada 

yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. 

Projenin Uygulama Yerleri: Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı, Adrasan, Bucak 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje kapsamında, Orchis anatolica yumruları doğadan toplanmıştır. 

Benzer şekilde projede çalışılan türlerden olan Barlia robertiana’nın da doğadan toplanmasına 

çalışılmış ancak türün doğal popülasyonlarının zayıf olmasından dolayı proje kapsamında 

kullanılmaya yetecek kadar bu türden yumru toplama fırsatı olmamıştır. Projede kullanılması 

planlanan türlerden biri olan Orchis sancta’nın ise Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 

başarıyla yetiştirildiği bu kurumla yapılan görüşme sonunda anlaşılmış ve bu türe ait yumrular bu 

kurumdan temin edilmiştir. Benzer şekilde yine aynı Enstitüde başarıyla yetiştirildiği anlaşılan 

Serapias vomeracea türüne ait yumrularda projede kullanılmak üzere ilgili Enstitü’den temin 

edilmiştir. Elde edilen tüm bu yumrular uygun koşullarda saklanmış ve daha önceden tespiti 

yapılan alanlara proje metninde belirtildiği üzere ekilmiştir. 

Yapılan İşler: Proje çalışma alanları olan Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı, Bucak ve 

Adrasan’da deneme alanları tespit edilmiştir. Çalışmada kullanılacak olan yumrulardan Orchis 

anatolica doğadan, Orchis sancta ise Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. 

Ayrıca aynı Enstitü’de yetiştirildiği anlaşılan Serapias vomeracea türüne ait yumrular da projede 

kullanılmak üzere alınmıştır. Proje kapsamındaki türlerden olan Barlia robertiana’nın ise doğal 

popülasyonlarının zayıf olmasından dolayı bu türe ait yeterli yumru toplanamamıştır. Elde edilen 

tüm yumruların deneme alanlarına ekimi proje metnine uygun şekilde arazide yapılmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: Arazi denemesi ‘Tesadüf Bloklarında Faktöriyel Düzen Deneme 

Desenine’ göre tesis edilmiştir. Elde edilecek verilerin analizleri Varyans Analizi’ ve ‘Çoklu 

Karşılaştırma Testleri’ ile yapılacaktır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 



47 

 

Öneriler: Projede kullanılması planlanan türlerden olan Barlia robertiana’nın doğal 

popülasyonlarının zayıf olmasından dolayı yeteri yumrusunun toplanamaması nedeniyle projeden 

çıkarılması, onun yerine Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden yumru temini yapılan Serapias 

vomeracea türünün projeye eklenmesi uygun olacaktır. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Ekimi yapılan yumruların çiçeklenme durumları üzerine ölçüm ve 

gözlemler yapılacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

2.6.2- PROJENİN ADI: 

“Antalya’da Doğadan Toplanan Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Toplama Zamanı ve 

Yükseltiye Göre Uçucu Yağ İçeriğinin Belirlenmesi” 

 

Proje Numarası: 19.7713/2013-2015-2016 

Proje Yürütücüsü: Dr. Saime BAŞARAN 

Araştırmacı (lar): Hatice DEMİRBAŞ, Ramazan TOKER, Muharrem GÖLLÜKÇÜ 

Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Antalya’da doğadan toplanarak ekonomik olarak faydalanılan değişik bitkiler 

bulunmaktadır. Planlanan bu araştırma çalışmasında dört bitki türünü hedefleyen araştırma 

çalışması planlanmaktadır. Bu amaçla projede, Kemer, Serik ve Manavgat yörelerinden 

toplanacak Salvia tomentosa Miller (Büyük çiçekli adaçayı), Dorystoechas hastata 

Boiss.&Heldr.ex Bentham (Gerçek çalba), Origanum minutiflorum O.Schwarz&P.H.Davis (Tota 

kekiği, eşek kekiği, yayla kekiği)  ve Myrtus communis L. (Mersin, murt, hambeles) türlerinin 

uçucu yağ bileşenleri üzerinde toplama zamanı  ve yükseltinin etkisinin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. 

Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Kemer-Tahtalı Dağı, Serik-Pınargözü, Manavgat 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje yürütücüsü sonuç raporu hazırlıklarına başlamış ancak 

kendisinin hazırladığı 07/10/2016 tarihli bir gerekçe raporu ile projenin uzatılması talebinde 

bulunmuştur. 

Yapılan İşler:  

Uygulanan Yöntemler: Arazide örneklerin toplanmasında sistematik örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. 

Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 2016 yılında hazırlanması gereken sonuç raporunun 

hazırlanamadığına ilişkin proje yürütücüsü tarafından bir gerekçe raporu hazırlanmıştır. 

Öneriler: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan bir gerekçe raporuna istinaden bir yıl ek süre 

talep edilmektedir. 

2017 Yılı Çalışma Programı: Proje için eksik verilerin temini ve sonuç raporunun yazılması 

yapılacaktır. 

 

Teknik Kurul Kararı : 
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3.6-3. PROJENİN ADI : 

  “Göknar, Ladin, Meşe ve Sedir Salgı Ballarının Orijini ve Karakterizasyonu” 

 

Projenin Numarası : 19.7717/2017/2020 

Proje Yürütücüsü: Dr. Ahmet İPEK 

Başmühendisliği: Odun ve Odun dışı Orman Ürünleri Araştırmaları  

Proje Yürütücüsü Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü 

Projenin Amacı: Projenin amaçları aşağıda sıralanmıştır:  

 Karadeniz, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde orman ekosisteminde salgı balına kaynak olan 

göknar, ladin, meşe ve sedir bitkileri, bu bitkiler üzerinde yaşayan ballı madde salgılayan 

böcek türleri, bunları toplayan balarısı ve üretilen bal arasındaki ilişkinin tespit edilmesi, 

 Türkiye’de salgı balının oluşmasına neden olan böcek türlerinin saptanması ve yaşam 

döngülerinin ortaya konması, 

 Salgı balı çeşitlerinin saptanması, melitopalinolojik ve kimyasal, fiziksel ve organoleptik 

analizleri ile karakterizasyonlarının yapılması, yerel bal çeşitlerinin tescil edilmesine katkıda 

bulunması, 

 Bitki yaprak ve gövdeden alınacak kesitlerde yapılacak anatomik çalışma ile böceğin bitkide 

oluşturduğu muhtelif zararların tesbiti, 

 Belirtilen bitkiler üzerinde böcekler tarafından oluşturulan ve bal oluşumunda kullanılan 

salgıların mikrobiyal yükünün saptanması, 

 Funguslar tarafından ağaç üzerindeki salgıda gelişen saprafit mantarlar türlerin tespiti, bu 

fungusların salgı balındaki varlığının izlenmesi,   

 Elde edilen salgı ballarının mikrobiyal içeriklerinin ve antimikrobiyal özelliklerinin test 

edilmesi, 

 Çalışmanın her aşamasında toplanan salgı (ballı madde, bal çiği), salgı balı, bitki ve arı 

örneklerinde bakteriyel/fungal/protozool/paraziter arı hastalığı etkenlerinin taranması,  

 Arı bağırsağı içeriğinin incelenerek, yararlı ve patojen mikroorganizmalar, besin kalıntısı ve 

polen miktarının saptanması, 

 Literatürde mikrobiyal ve antimikrobiyal özellikleri daha önce çalışılmamış olan 4 çeşit salgı 

balına ait mikroorganizma içerikleri tanımlanarak listelenmesi,  

Antimikrobiyal özelliklerinin karşılaştırmalı olarak raporlanması ve etkinlik düzeyleri 

yorumlanması, 

Projenin Uygulama Yerleri: Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde orman ekosisteminde 

salgı balına kaynak olan göknar, sedir, meşe ve ladin türlerinin saf meşcere olarak yaşadığı alanlar 

projenin uygulama yerlerini oluşturacaktır. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje 2016 yılı yazında Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanarak 

Enstitümüze yürütülmek üzere emirlenmiştir. 

Yapılan İşler: Elmalı Sedir Araştırma Ormanında bal üretimine konu salgı oluşup oluşmadığı 

gözlenmiştir. Bu kapsamda proje yürütücüsü ve ekibi ile arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Ancak 2016 yılı yazı salgı oluşumu bakımından verimsiz bir mevsim olduğu anlaşılmıştır. 

Uygulanan Yöntemler: - 

Araştırmacılar: Doç.Dr. Aslı ÖZKIRIM, Doç.Dr. Aslı ÖZKÖK, Doç. Dr. Ömür GENÇAY 

ÇELEMLİ, Dr. Aygün SCHİESSER, Dr. Çiğdem ÖZENİRLER, Dr. Işıl ÖZDEMİR, Arş.Gör. 

Mehmet  ATAKAY, Deniz CANLI, Fatma GÜZEL, Aziz KAŞOT, Nazlı MAYDA, Zeliha 

DURAN, Neşe CILIZ, Abdurrahman ÇOBANOĞLU 
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje henüz başlangıç aşamasında olup herhangi bir 

bulgu elde edilmemiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.  

Öneriler: Yoktur  

2017 Yılı Çalışma Programı: Sedir Araştırma Ormanında salgı balı üretimi için salgı g özlemi 

yapılacak ve uygun yerler deneme noktaları olarak belirlenecektir. 

 

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. 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Kurulmuş bulunan deneme alanlarındaki gözlemlere devam edilmiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: - 

2017 Yılı Çalışma Programı: Kurulmuş bulunan deneme alanlarındaki gözlemlere devam edilecek, 

çalışma programının uygun olması durumunda ölçümler yapılacaktır. 

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

ÇOBANOĞLU, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Erdal ÖRTEL 

 

Teknik Kurul Kararı : 

 

4.1.2- ARAŞTIRMANIN ADI: 

 “Keçiboynuzu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Faydalanma” (COST-

TÜBİTAK Projesi) 

 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat fakültesi 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2016 

Araştırmanın Amacı: Ülkemizde orman alanlarında her bölgede dominant bir veya birkaç tür 

bulunmakta ve diğer türler ikinci planda kalmaktadır. Bu mono kültür yetiştiricilik doğal dengenin 

bozularak ikincil plandaki türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Akdeniz bölgesinde kızılçam 

dominant tür olarak karşımıza çıkmakta, bu türün yangına hassas olması ve 20-25 yıl sonra gelir 

sağlanabilmesi en önemli dezavantajını oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde sahil kesimindeki 
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makilik alanlarda doğal floranın yapısını bozmadan doğadaki mevcut türlerin üretime 

kazandırılması, doğal dengenin korunması ve verimsiz alanların üretime kazandırılarak 

sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bu projede, Akdeniz 

ve Ege Bölgeleri’nde makilik alanlarda önemli bir yayılış alanına sahip olan keçiboynuzu 

seçilmiştir. Projede; kontrolsüz koşullarda tohumlarda çimlenme ve çöğür gelişimi, vejetatif 

çoğaltma, sulanan ve sulanmayan arazilerde farklı üretim materyalleri ile bahçe tesisi, doğadaki 

genç-verimsiz ve yaşlı-verimsiz ağaçların üretime kazandırılması ve restorasyonla boşlukların 

tamamlanmasına kadar keçiboynuzunda farklı amaçlara hitap edecek temel çalışmalar 

planlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda keçiboynuzu yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirliğine önemli oranda katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca özel orman kavramı ülkemiz 

için henüz yeni telaffuz edilen bir konudur. Bu nedenle aksiyondan elde edilecek deneyimler, 

ileride kurulacak özel orman ve ağaçlandırma çalışmalarının gelişimine katkı sağlayacaktır. Bunun 

yanı sıra, Avrupa ülkelerinde özel orman kavramı ile ilgili disiplinler arası yapılan çalışmalar ile 

bu konuda gelecekte yürütülecek araştırma projeksiyonları hakkında fikir sahibi olunarak, bu 

fikirlerin ülkemizde faaliyete geçirilmesi konularında deneyim kazanılacaktır. 

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

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

Antalya-Hurma-Rehabilitasyon-Restorasyon Deneme Alanı, Antalya-Hurma- Yaşlı Ağaçlarda 

Aşılama Deneme Alanı, Akdeniz Üniversitesi-Genç Ağaçlarda Aşılama Deneme Alanı, Akdeniz 

Üniversitesi-Serada Vejetatif Üretim Deneme Alanı 

2016 Yılı Çalışma Raporu: Araştırma kapsamında yer alana deneme alanlarında fidan dikimi, aşı 

gözü alma ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 

Öneriler: Bu çalışmanın 31.12.2023 tarihine kadar uzatılması önerilmektedir. 

2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarında gözlem ve ölçümlere devam edilecektir. 

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

Tahsin ETLİ, Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU 

                                                                                                                                        

Teknik Kurul Kararı: 

 

4.1.3- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Expo Çiçeği Şakayık (Paeonia turcica P.H.Davis&Cullen) Üretim Projesi (Fizibilite Raporu)”  

 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

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

Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları   

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2016 

Araştırmanın Amacı: Antalya’da yapılacak Botanik Expo 2016 sembol çiçeği olarak belirlenen 

endemik “Türk Şakayığı” Paeonia turcica’nın üretilerek EXPO 2016 alanında sergilenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla Antalya, Burdur ve Denizli yörelerinde doğal yayılışı olan 

populasyonlarından tohum ve yumru kök toplanarak; Elmalı Sedir Araştırma Ormanı Çam 

Kuyuları Mevkiinde en az 1000 adet çiçeklenme boyunda bitki, Expo açılış tarihi olan 23 Nisan 

2016 tarihinden önce planlanan yerlere saksılı/ saksısız plantasyonu yapılacaktır. Diğer yandan 

populasyon zenginleştirme ve hediyelik gibi farklı amaçlarla en az 2000 adet saksılı fidan üretimi 

gerçekleştirilecektir.  

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Elmalı Sedir Araştırma Ormanı Çam Kuyuları Mevkii 
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2016 Yılı Çalışma Raporu: Proje liderinin koordinasyonunda, şakayık bitkileri EXPO alanına 

nakledilerek sergilenmiştir.  

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur. 

Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır. 

2017 Yılı Çalışma Raporu: EXPO 2016, 31 Ekim 2016 tarihinde sonuçlanacağından dolayı 

çalışmanın Diğer Çalışmalar programından çıkarılması uygun olacaktır.  

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Erdal KAYA, Sadettin GÜLER, Alper Ahmet 

ÖZBEY, Özge ERGÜLER, Abdurrahman ÇOBANOĞLU 

 

Teknik Kurul Kararı:  

 

4.1.4- ARAŞTIRMANIN ADI: 

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

Analysis of Forest Vegetation Database of Turkey (FVDT) 

 

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü 

Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Fakültesi, Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakütesi  

Bölüm Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01/01/2015 – 31/12/2019 

Araştırmanın Amacı: Literatürdeki mevcut vejetasyon yayınları ve proje süresince devam 

ettirilecek olan vejetasyon alımlarından hareketle gelişme ve yenilenmeye açık bir Türkiye orman 

vejetasyonu veri bankası oluşturmak. Buradan hareketle mevcut çalışmalara dayalı orman 

tiplerinin tespitini yapmak. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Türkiye Ormanları 

2016 Yılı Çalışma Programı: Konuya ilişkin toplanan literatürlerin Turboveg veri bankası 

programına girişlerine devan edilmiştir. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: - 

2017 Yılı Çalışma Programı: Veri bankasının genişletmek amacıyla yapılmış bitki sosyolojisi 

çalışmalarının toplanmasına devam edilecek ve elde edilen verilerin TURBOVEG programına 

aktarımı sürdürülecektir. 

Araştırmanın Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI 

Araştırmanın Araştırmacıları: Dr. Münevver ARSLAN, Dr. Süleyman ÇOBAN, Yard. Doç. Dr. 

Neslihan ERDOĞAN, Özge ERGÜLER, Dr. Hafize Handan ÖNER, Mustafa KARAKÖSE, Prof. 

Dr. Erkan YALÇIN,  Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU 

  

Teknik Kurul Kararı:   

 

4.1.5- ARAŞTIRMANIN ADI: 

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

Adaptasyonu” 

 

Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 

Bölümü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

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

Orman Botaniği Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2019 

Araştırmanın Amacı: Oman Genel Müdürlüğü'nün, 06.11.2014 tarih ve 78751944-

305.03.01/2257594 sayılı emri gereği olarak, bu araştırma çalışması hazırlanmıştır.  

Bitki (moringagiller) familyasın bir Moringaceae cinsi olup, tropik, sub-tropik ve yarı kurak 

denilebilecek alanlarda yetiştirilebildiği belirtilmektedir. Anavatanı Himalaya etekleri, Endonezya, 

Sri Lanka, Malezya, Filipinler, Meksika ile Orta ve Güney Amerika yetiştirildiği ülkeler olan bu 

bitkinin, hızlı gelişen türlerden olduğu, kuraklığa dayanıklı olduğu, soğuğa karşı hassas olduğu ve 

-1 ve -9 °C arasında yaprak dökerek kuruduğu ifade edilmektedir. Ancak derine inen kök yapısı 

sebebiyle ertesi yıl kök sürgünleri verebildiği ve toprak istekleri olarak en fakir topraklarda da 

yetişebildiği belirtilmektedir. 

Moringaoleifera, Moringa cinsinin en çok yetiştirilen ve bilinen türü olup, ‘Mucize Ağaç' olarak 

da adlandırılmaktadır. Bunun sebebi ise bitkinin hemen her parçasının ayrı bir değerinin olmasıdır. 

Bitkinin tohumlarının kuru yemiş gibi, kalın köklerinin yaban turpu gibi gıda olarak, yapraklarının 

ise sebze ve salata malzemesi olarak kullanıldığı ve bitkinin A ve C vitamini kaynağı olduğu 

bildirilmektedir.  

Orman Genel Müdürlüğü’nün söz konusu yazılarında, bitkinin ülkemizde yetiştirilmesinin 

mümkün olması halinde ülke ekonomisine katkı sağlanabileceği ve bu nedenle iklim özelliklerine 

uygun olması sebebiyle Antalya bölgesinde, yetiştirme ve adaptasyon özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla bu araştırmanın başlatılmasının gerekliliği ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda ele alınan bu çalışmada, Moringa bitkisinin yetiştirme tekniklerinin ve Antalya 

bölgesi ekolojik koşullarına adaptasyonunun ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Uygulama Yerleri: Araştırma Antalya ili kapsamında yürütülecektir.  

2016 Yılı Çalışma Raporu: Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde tahsis 

edilen alanda, fidan dikimi ve tohum ekimi gerçekleştirilmiştir. Yapraklarda besin maddesi 

analizleri yaptırılmıştır. 

Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır. 

2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanından gözlem ve kontroller sürdürülecektir. Ayrıca 

bitkinin yapraklarında fiziksel ve kimyasal analizler yaptırılacaktır. 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, 

Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK, Ayşe DUDU ÖZCAN 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

4.1.6- ARAŞTIRMANIN ADI: 

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

Tekniklerin Belirlenmesi” 

 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 

Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları 

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2008-2015-2018 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moringa&action=edit&redlink=1
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Araştırmanın Amacı: Arbutus L. Cinsi Ericaceae (Fundagiller) familyasının, Arbutoideae 

altfamilyasında yer almaktadır. Sandal (Arbutus andrachne L.) bu familyada yer alan ağaççcık 

durumunda, herdem yeşil bir doğal türümüzdür. Sandalın gövde kabuğu parlak kızıl 

kahverengindedir (Davis, 1978, s.99; Gökmen, H., 1973, s. 405-406). Sandalın meyvesi portakal 

renginden kızıla doğru değişmektedir (Ürgenç 1998). 

Doğal yayılış alanlarında akçakesme, kermes meşesi, sütleğen, dafne, zeytin, boylu ardıç, 

menengiç ve laden gibi türlerle karışım halinde yer alan sandal türü, plansız ve teknik açıdan 

yetersiz üretim faaliyetleriyle karşı karşıya kalmıştır.    

Sandal, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü alanı içerisinde yaklaşık 1 673 hektarlık bir alanda 

yayılış göstermekte ve yıllık meyveli ve/veya yapraklı sürgün üretim miktarı 119 000 kg olarak 

gerçekleşmektedir. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü alanı içerisinde ise yaklaşık 6 692,3 

hektarlık bir alanda yayılış göstermekte ve yıllık meyveli ve/veya yapraklı sürgün üretim miktarı 

365 000 kg olarak gerçekleşmektedir (Orman Bölge Müdürlükleri, Resmi Kayıtları, 2007). 

Isparta ve Antalya yörelerinde sandal türünün meyveli ve yapraklı sürgünleri toplanarak çiçekçilik 

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

kalori değerine sahip odunu hem fırınlarda doğrudan kullanım alanı bulmakta ve odunundan 

kömür elde edilmektedir. Sandal meyvesi özellikle yaylaya çıkan yöre halkı ve yaban hayvanları 

tarafından besin maddesi olarak tüketilmektedir. Kabuklarından ve genç sürgünlerinden elde 

edilen ekstraktları ise ilaç sanayisinde kullanım alanı bulmaktadır.  

Odunu, kabuğu, sürgünleri ve meyveleri bu denli yaygın kullanım alanına sahip olan sandal 

türünün, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği kapsamında korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması da ülkemiz ormanları açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ela alınan 

bu proje ile sandaldan meyveli ve/veya yapraklı sürgün üretimini artırmak için uygun tekniklerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

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

2016 Yılı Çalışma Raporu: Araştırma kapsamında yer alana deneme alanları gözlem ve 

incelemeler sürdürülmüştür. 

Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur 

Öneriler: Araştırma projesi sonuç raporu 2015 yılında tamamlanmış ve kabul edilmiştir. 

2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarında gözlem ve incelemelere devam edilecektir. 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER 

                                                                                                                                 

Teknik Kurul Kararı: 

 

4.2. YENİ ALINMASI PLANLANAN DİĞER ÇALIŞMALAR 

4.2.1- ARAŞTIRMANIN ADI:  

 “Lidar Verileri ve Hiperspektral Görüntülerinin Bazı Ormancılık Faaliyetleri Yönünden 

Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi” 

 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar:  

Bölüm Başmühendisliği:  

Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018 

Araştırmanın Amacı: Test alanından elde edilen Lidar ve Hiperspektral verilerden, bazı meşcere 

parametreleri ve hiperspektral imzaların belirlenmesi. 
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Araştırmanın Uygulama Yerleri: Harita genel komutanlığı tarafında çekilen Lidar verileri ve 

çekilecek olan Hiperspektral görüntüler çalışmada kullanılacak olup uygulama yeri bu verilerin 

alınacağı İzmir Bergama’daki test alanıdır. 

Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Dr. Halil İbrahim YOLCU, Prof. Dr. Namık Kemal 

SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Nusret DEMİR, Ali Cem Aydın 

 

Teknik Kurul Kararı: 

 

4.2.2- ARAŞTIRMANIN ADI: 

“Kızılçam ile Yapılan Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Sulama, Gübreleme ve Ekonomisi” 

 

Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, SDÜ Orman 

Fakültesi  

Bölüm Başmühendisliği: Orman Amenajmanı ve Hasılatı Araştırmaları Başmühendisliği  
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Araştırmanın Amacı: Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan “Endüstriyel 

Ağaçlandırma Eylem Planı” kapsamında endüstriyel amaçlı kızılçam ağaçlandırmaları 

yapılmaktadır. Endüstriyel ağaçlandırmaları kapsamında uygulanması öngörülen derin toprak 

işlemesi, ıslah edilmiş tohum kullanımı ve entansif bakım tedbirleri uygulanmaktadır, ancak 

sulama ve gübreleme ile ilgili uygulama yapılamamaktadır. Bunun önemli sebeplerinden birisi 

sulama ve gübrelemenin büyüme üzerinde ne ölçüde etkili olacağının ve ekonomik anlamda fizibil 

olup olmadığının bilinmemesidir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün 2016-2017 dönemi için 

uygulamada olan Araştırma Master Planın “HEDEF 7. Endüstriyel Plantasyon/arı Arttırmak” ana 

başlığının 2. ve 3. maddesi “2: Endüstriyel plantasyonlarda ekonomik idare süresini tespit etmek, 

3: Endüstriyel plantasyonlarda verimi en üst düzeyde artıracak gübreleme, sulama, herbisit 

kullanımı, uygun dikim aralık mesafelerini belirlenmesi, aralama zamanı ve yönteminin seçimi 

vb. konularını araştırmak,” olarak belirlenmiştir. Bu araştırma ile Kızılçam ile yapılmakta olan 

endüstriyel ağaçlandırma alanlarında sulama ve gübrelemenin büyümeyi ne ölçüde etkilediğinin 

ve ekonomik olarak uygulanabilir olup olmadığının oryaya konması amaçlanmaktadır.    
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