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KURUL TOPLANTI PROĞRAMI
TARİH

SAAT

ETKİNLİK

09:30:10:30

AÇILIŞ

10:30:10:50

Çay ve Kahve Arası

( 28.11.2017 )

1. GÜN

Yeni Başlayacak Araştırma Projelerinin Görüşülmesi
Yeni Proje
Görüşmeleri

Proje Adı: Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve Büyüme

11:30:12:10

Yeni Proje
Görüşmeleri

Proje Adı: Sığ Topraklı Kalker Alanların Kızılçamla Ağaçlandırılması (Denizli-Tavas-Gölbaşı Örneği)

12:10:13:30

Yemek Arası

13:30:14:10

Yeni Proje
Görüşmeleri

Proje Adı: Sık Kızılçam Gençliklerinde Seyreltme Yaşının Erkene Alınması (Acıpayam Bozdağ Örneği)

Proje Yürütücüsü
Alper Ahmet ÖZBEY

14:10:14:50

Yeni Proje
Görüşmeleri

Proje Adı: İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarında Silvikültürel Müdahalelerin Karbon Stoklarına Etkisi

Proje Yürütücüsü
Mehmet TÜRKKAN

14:50:15:10

Çay ve Kahve Arası

15:10:15:50

Yeni Proje
Görüşmeleri

Proje Adı: Farklı Tüp Harçlarının ve Kapatma Materyallerinin Boylu Ardıç Fidanlarında Mikorizal Kök Oluşumuna Etkisi

15:50:16:30

Yeni Proje
Görüşmeleri

Proje Adı: Batı Akdeniz Bölgesi Kızılçam Endüsrtiyel Plantasyonlarının Büyüme Performanslarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Yeni Proje
Görüşmeleri
Yeni Proje
Görüşmeleri

Proje Adı: Kızılçam Dikili Satışlarında Ağaç Kesmeden Verim Yüzdesinin Tespiti

09:00:09:40

2. GÜN
( 29.11.2017 )

Proje Yürütücüsü
Dr. Mehmet
ÇALIKOĞLU
Proje Yürütücüsü
Dr. Mehmet
ÇALIKOĞLU

10:50:11:30

09:40:10:20
10:20:10:40
10:40:11:20
11:20:12:00
12:00:13:30

Proje Adı: Kızılçam İle Yapılan Endüstriyel Ağaçlandırmalarda Sulama, Gübreleme ve Ekonomisi

Proje Yürütücüsü
Özge DENLİ
Proje Yürütücüsü
Ramazan AKBULUT
Proje Yürütücüsü
Dr. Ali Cem AYDIN
Proje Yürütücüsü
Neşe CILIZ

Çay ve Kahve Arası
Yeni Proje
Görüşmeleri
Yeni Proje
Görüşmeleri
Yemek Arası

Proje Adı: Sertifikasyonun Batı Akdeniz Odun ve Odun Ürünleri İmalatçıları Üzerine Etkileri
Proje Adı: Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun Modellenerek Tahmin Edilmesi

Proje Yürütücüsü
Dr. Ersin YILMAZ
Proje Yürütücüsü
Coşkun Okan GÜNEY

13:30:14:10

Yeni Proje
Görüşmeleri

Proje Adı: Farklı Kızılçam Meşcerelerinde ve Arazi Koşullarında, Yangın Söndürme ve Dozerlerin Yangın Hattı Açılmasındaki
Verimliliği

Proje Yürütücüsü
Abdullah SARI

Sonuçlanan Araştırma Projelerinin Görüşülmesi
14:10:14:50

Proje Sonuç
Raporu Görüşmesi

14:50:15:10

Çay ve Kahve Arası

15:10:15:50

Proje Sonuç
Raporu Görüşmesi

15:50:16:30
09:00:09:40

3. GÜN
( 30.11.2015 )

09:40:10:20

Proje Sonuç
Raporu Görüşmesi
Proje Sonuç
Raporu Görüşmesi
Proje Sonuç
Raporu Görüşmesi

10:20:10:40

Çay ve Kahve Arası

10:40:11:20

Proje Sonuç
Raporu Görüşmesi

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

Proje Adı: Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine
Katkılarının Araştırılması
(Eğirdir ve Antalya Orman Fidanlık Müdürlükleri Örneği)
Proje Adı: Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Analizi
Proje Adı: Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Uzman Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike Oranlaması Modeli
Proje Adı: Isparta İli Orman Köylerinde Lavanta Yetiştiriciliğin Ekonomik Analizi ve Yöre Ekonomisine Katkıları

Proje Adı: Ay’ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle Odun Dayanıklılığı
Bakımından Belirlenmesi

Devam Eden Projelerin Görüşülmesi
11:20:12:00

Devam Eden Projelerin Görüşülmesi

12:00:13:30

Yemek Arası

13:30:15:30

Devam Eden Projelerin Görüşülmesi, Diğer Çalışmaların Görüşülmesi, Dilek, Temenniler ve Kapanış

Proje Yürütücüsü
Dr. Mehmet
ÇALIKOĞLU

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Ali KAVGACI
Proje Yürütücüsü
Dr. Ersin YILMAZ
Proje Yürütücüsü
Dr. Ersin YILMAZ
Proje Yürütücüsü
Kader Hale GÜLER
Proje Yürütücüsü
Ayhan SERTTAŞ

2018 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINA ALINMASI PLANLANAN PROJELER
(YENİ BAŞLATILACAK PROJELER)

S.NO

PROJE NO

PROJE ADI

1

19.3226/20182020

Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve
Büyüme

2

19.1317/20182024

Sığ
Topraklı
Kalker
Alanların
Kızılçamla Ağaçlandırılması (DenizliTavas-Gölbaşı Örneği)

3

4

Sık Kızılçam Gençliklerinde Seyreltme
Yaşının Erkene Alınması (Acıpayam
Bozdağ Örneği)
İlk Aralama Çağındaki Kızılçam
19.6308 / 2018 Ağaçlandırma Alanlarında Silvikültürel
2028
Müdahalelerin Karbon Stoklarına Etkisi
19.2117/20182023

Farklı Tüp Harçlarının ve Kapatma
Materyallerinin
Boylu
Ardıç
Fidanlarında Mikorizal Kök Oluşumuna
Etkisi

5

19.6309/20182020

6

19.3223/20182030

7

19.3224/20182020

8

19.3225/20172032

Kızılçam İle Yapılan Endüstriyel
Ağaçlandırmalarda Sulama, Gübreleme
ve Ekonomisi

9

19.5310/20182020

Sertifikasyonun Batı Akdeniz Odun ve
Odun Ürünleri İmalatçıları Üzerine
Etkileri

10

19.9401/20182021

11

19.9601/20182022

Batı Akdeniz Bölgesi Kızılçam
Endüsrtiyel Plantasyonlarının Büyüme
Performanslarının
İzlenmesi
ve
Değerlendirilmesi
Kızılçam Dikili Satışlarında Ağaç
Kesmeden Verim Yüzdesinin Tespiti

Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık
Durumunun Modellenerek Tahmin
Edilmesi
Farklı Kızılçam Meşcerelerinde ve
Arazi Koşullarında, Yangın Söndürme
ve
Dozerlerin
Yangın
Hattı
Açılmasındaki Verimliliği

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
VE ARAŞTIRMACILARI

Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Dr. Ali Cem AYDIN
Ramazan AKBULUT
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Alper Ahmet ÖZBEY
Mehmet GÜLBAŞ
Doç. Dr. Servet ÇALIŞKAN
Alper Ahmet ÖZBEY
Doç. Dr. Ali KAVGACI
Halil ÖZDEMİR
Mehmet TÜRKKAN
Özge DENLİ
Serpil ERKAN
Özge DENLİ
Serpil ERKAN
Mehmet TÜRKKAN
Fatma ÇELEBİ
Alper Ahmet ÖZBEY
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Ramazan AKBULUT
Dr. Ali Cem AYDIN
Dr. Neşat ERKAN
Dr. Ali Cem AYDIN
Ramazan AKBULUT
Neşe CILIZ
Dr.Neşat ERKAN
Dr.Ali Cem AYDIN
Ramazan AKBULUT
Dr. Ersin YILMAZ
Dr. Süleyman ALKAN
Arif KAYACAN
Yunus BAYİR
Zafer MAVİ
Coşkun Okan GÜNEY
Abdullah SARI
Doç.Dr.Ali KAVGACI
Abdullah SARI
Coşkun Okan GÜNEY
Arif KAYACAN

2017 YILINDA SONUÇ RAPORU HAZIRLANAN PROJELER
(SONUÇLANAN PROJELER)

Sıra
No

PROJE NO

1

19.1712/2017

PROJE ADI VE BÖLÜM
BAŞMÜHENDİSLİĞİ
Kızılçam İçin Çimlenme Eğrisi Endeksleri ve
Çimlenme Yüzdesinin Tahmini

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE
ARAŞTIRMACILARI
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Alper Ahmet ÖZBEY

SONUÇ RAPORU

2

Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele
Yöntemlerinin Belirlenmesi Ve Kullanılan
19.1211/2014- Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının
Araştırılması (Eğirdir ve Antalya Orman
2017
Fidanlık Müdürlükleri Örneği)

Doç. Dr. Ali KAVGACI
Dr. Ersin YILMAZ
Serpil ERKAN
Alime KÜÇÜK DİVRİK
Tahsin ETLİ
Ayşe IŞIK

SONUÇ RAPORU

3

4

5

Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin
19.7712/2014 İş Yükü Analizi
–2017
SONUÇ RAPORU

Dr. Ersin YILMAZ
Mehmet ERPULAT
Dr. Süleyman ALKAN
K. Hale GÜLER
Dr. Zerrin KOŞDEMİR

Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Uzman
Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike Dr. Ersin YILMAZ
19.5314/2014- Oranlaması Modeli
Arif KAYACAN
2015-2017
K. Hale GÜLER
SONUÇ RAPORU
Isparta İli Orman Köylerinde Lavanta
Yetiştiriciliğin Ekonomik Analizi ve Yöre
19.5003/2015- Ekonomisine Katkıları
Kader Hale GÜLER
2017
SONUÇ RAPORU

6

19.4404
/2013-2017

Ayhan SERTTAŞ
Ay’ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam Dr. Halil İbrahim YOLCU
Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle Uğur Melih ALKAN
Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Odun Dayanıklılığı Bakımından Belirlenmesi
Prof. Dr. Mustafa AVCI
Doç. Dr. Bilgin İÇEL
SONUÇ RAPORU
Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY
Abdullah BERAM

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
2017 YILI DEVAM EDEN PROJELER
Sıra
No

PROJE NO

PROJE ADI

1

19.1705/1986Kızılçam (Pinus
1994-2015Denemeleri
2020

2

19.1605/1995- Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Tohum
2004-2030
Bahçesinde Genetik Kazancın Belirlenmesi

3

19.2116/2017- Ay’ın Farklı Evrelerinin Kermes Meşesinde
2019
Canlandırma Kesimlerine Etkisi

4

19.1610/1999- Dallı Servi (Cupressus sempervirens var.
2009-2019
horizantalis ) Orijin Döl Denemeleri

5

Kızılçam (Pinus brutia Ten.)’da 40 Yaşına
19.1612/2016- Gelmiş İki Orijin+Döl Denemesi Alanında
2019
Üstün Ailelerin ve Erken Seçim Yaşının
Belirlenmesi

6

19.1708/1996Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemeleri
2016-2018

7

ANK-003
1601/19952014-2020

brutia

Ten.)

Orijin

Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0400m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl
Denemeleri

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE
ARAŞTIRMACILARI
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Alper Ahmet ÖZBEY
Aysun BOZA
Z. Gülçin ALTUN
Erdal ÖRTEL
Mustafa ARSLAN
Hüseyin KARATAY
Cemil KARZAOĞLU
Ülkü YURDABAK
Filiz KÜÇÜKOSMANOĞLU
KAHRAMAN
Gıyasettin AKBİN
Şenay ÇETİNAY
Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU
Dr. Halil İbrahim YOLCU
Yrd.Doç.Dr. Murat ALAN
Alper Ahmet ÖZBEY
Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU
Ayhan SERTTAŞ
Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU
Alper Ahmet ÖZBEY
Z. Gülçin ALTUN
Alper Ahmet ÖZBEY
Doç. Dr. Süleyman GÜLCÜ
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Mehmet ERPULAT
Bilal AKDENİZ
F.Can ACAR
Dr. Aysun BOZA
Z. Gülçin ALTUN
Alper Ahmet ÖZBEY
Dr. Sedat TÜFEKÇİ
Ali TOPAL
Osman POLAT
Kubilay ÖZYALÇIN
Turgay EZEN
Rumi SABUNCU
Osman POLAT
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Canan ÜNAL
S. Işık DERİLGEN
Alper Ahmet ÖZBEY
Dr. Hikmet ÖZTÜRK
Dr. Sadi ŞIKLAR
Mehmet ACET
Abdullah KAPLAN

8

ANK
Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah
009.1604/199 Zonunda (401-800m.) Kızılçam (Pinus brutia
6-2015
Ten.) Döl Denemeleri

9

23.1714/1985Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin
1993-1995Denemeleri
2025

10

23.1713/1979- Karaçam (Pinus
2025
Denemesi

23.171701.1703Sarıçam (Pinus
03.171111
Denemesi
08.1705/19862030

12

nigra

Arnold)

sylvestris

L.)

Orijin

Orijin

Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi Doğal Kestane
15.1612/2014(Castanea sativa Mill.) Popülasyonlarında
2017
Üstün Ağaç Seçimi

13

19.2601/20092031

14

19.2602/20102030

15

19.3220 /20052024

16

19.3219/20032022

Bük
Lütfi
Büyükyıldırım
Araştırma
Ormanındaki Kızılçamda Tıraşlama Sonrası
Vejetasyon
Yapısında
ve
Toprak
Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin
Belirlenmesi
Serik-Taşağıl Orman Yangını Sonrasında
Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen
Değişimin Belirlenmesi
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Endüstriyel
Ağaçlandırmalarında
Aralık-Mesafenin
Büyüme Üzerine Etkileri
Sedir (Cedrus libani A.Richard.) Dikimlerinde
Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkilerinin
Araştırılması

Kubilay ÖZYALÇIN
Turgay EZEN
Rumi SABUNCU
Osman POLAT
Dr.Mehmet ÇALIKOĞLU
Canan ÜNAL
Ali TOPAL
Alper Ahmet ÖZBEY
S. Işık DERİLGEN
Dr. Hikmet ÖZTÜRK
Sadi ŞIKLAR
Mehmet ACET
Abdullah KAPLAN
Gıyasettin ABİN
Erdal ÖRTEL
Hüseyin KARATAY
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Hacer SEMERCİ
Alper Ahmet ÖZBEY
Gıyasettin ABİN
Mehmet TOKCAN
Mustafa ARSLAN
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Hacer SEMERCİ
Vedat ASLAN
Dr. Celal TAŞDEMİR
Gıyasettin AKBİN
Mahir ERDEM
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU
Hacer SEMERCİ
H. Ülkü YURDABAK
Ömer ÖNCÜL
Dr. Fatma FEYZİOĞLU
Z. Gülçin ALTUN
F. Can ACAR
Cemhan BUCAK
Erdal ÖRTEL
Alper Ahmet ÖZBEY
Doç.Dr.Ali KAVGACI
Özge DENLİ
Doç.Dr.Orhan SEVGİ
Doç.Dr.Barış TECİMEN
Doç.Dr. Ali KAVGACI
Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Dr. Neşat ERKAN
Ali Cem AYDIN
Dr. Neşat ERKAN
A.Cem AYDIN
Abdülkadir YILDIZBAKAN

17

Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra
19.3221/2010Arnold. pallasiana) Ağaçlandırmalarında
2029
Aralık-Mesafenin Büyüme Üzerine Etkileri

Ali Cem AYDIN
Ayhan SERTTAŞ

Kader Hale GÜLER
Normal Boy Kızılçam Tomruklarının Kalite
Dr. Neşat ERKAN
19.5300/2016- Sınıflarına Göre ve Karışık İstiflenerek
Ahmet KESER
18
2017
Satılmasının Açık Artırmalı Satış Fiyatlarına
Mehmet KARABACAK
Etkisi
Neşe CILIZ
Tuncay AKGÜN
Yönetim Amacı Farklı Orman Alanlarındaki Dr Ersin YILMAZ
10.8202/2015Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu
19
2017
Ali Ayhan KUL
Sayısallaştırılması
İkram ÇELİK
Dr. Halil İbrahim YOLCU
Eşen Adası Alageyik (Dama Dama) Üretme
Uğur Melih ALKAN
19.4201/2016- İstasyonunda Bulunan Alageyik Populasyonu
Ayhan SERTTAŞ
20
2019
Üreme Parametrelerinin Fotokapan İle
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL
Belirlenmesi
Serhat YILDIRIM
Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Ayhan SERTTAŞ
19.4701/2016- Kızılçam Ormanlarında Kullanılan Feromon Halil İbrahim YOLCU
21
Tuzak Tiplerinin Yakalama Kapasitelerinin Uğur Melih ALKAN
2018
Belirlenmesi (Orthotomicus erosus (Woll.) Doç.Dr. Oğuzhan SARIKAYA
Örneği)
Uğur Melih ALKAN
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde
Ayhan SERTTAŞ
19.4702 /
Transplantasyonu Yapılan Kırmızı Orman
22
2016-2018
Karıncalarının (Formica rufa L.) Adaptasyon
Dr. Halil İbrahim YOLCU
Başarısı
Arif YILMAZ
Özden YALÇIN
Nihat GÜLDAŞ
Yrd.Doç.Dr.
Kiraz
ERCİYAS
YAVUZ
Dr. Halil İbrahim YOLCU
Cevdet AĞYÜREK
Farklı Coğrafik Bölgelerdeki Ormanlık Nazan ARAZ
24.4103/2015- Alanlara Asılan Yuva Giriş Deliği ve Ebatları Fazıl SELEK
23
2018
Farklı Olan Yapay Yuvalarda Kuluçka Dr. Özlem DOSTBİL
Faaliyetlerinde Bulunan Kuş Türlerinin Tespiti Hüseyin KABA
Doç.Dr.Zeynel
ARSLANGÜNDOĞDU
Ayhan SERTTAŞ
Lale BİLGİN
Tuncay CAN
Meltem KALAY GÖKTEPE
24

25

19.9202/2015- Akdeniz
Ormanlarındaki
Bazı
Bitki Coşkun Okan GÜNEY
2018
Türlerinin Yanıcılık Sınıflarının Belirlenmesi Abdullah SARI
19.7714/2014- Bazı Salep
2018
Çoğaltılması

Türlerinin

Doğal

Doç.Dr. Ali KAVGACI
Serpil ERKAN
Ortamda Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Özge DENLİ
Yrd.Doç.Dr. İ.Gökhan DENİZ

26

27

Özge DENLİ
Dr. Halil İbrahim YOLCU
Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Abdullah YÜKSEL
19.7715/2015Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya Yasemin KORKMAZ YÖNEL
2022
Adaptasyonunun Belirlenmesi
Murat MASUN
Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Neşe CILIZ
Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.)
Sadettin GÜLER
19.7716/2017 Fidanı Üretiminde Farklı Tüp Tiplerinde ve
Tahsin ETLİ
- 2023
Yastıkta
Yetiştirilen
Fidanların
Aşı
Alper Ahmet ÖZBEY
Başarısına ve Arazi Performansına Etkisi

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İHTİSAS GRUPLARINA GÖRE
2017 YILI ÇALIŞMA RAPORU ve 2018 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
1- YENİ ALINAN PROJELER
1.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ
1.1-1 PROJENİN ADI :
“Üstün Kızılçam Orijinlerinde Artım ve Büyüme”
Projenin Numarası: 19.3226/2018-2020
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): Proje Yürütücüsü: Mehmet ÇALIKOĞLU
Araştırmacılar: Dr. Ali Cem AYDIN, Ramazan AKBULUT
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 12.000
Önerilen Proje Süresi (Ay): 21
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2018
Projenin Bitiş Tarihi: 30.09.2020
1. PROJENİN ÖZETİ
Kızılçam orijin denemelerinde büyüme bakımından üstünlük gösteren orijinler, belirli periyotlarla
(5-10 yılda bir) yapılan göğüs çapı ve ağaç boyu ölçümlerinin değerlendirilmesiyle saptanmaktadır.
Ancak bu orijinlerin yaşa bağlı artım ve büyümelerinin seyri henüz ayrıntısıyla ortaya konmamıştır.
Kızılçam ağaçlandırmalarının hasılat tablosu hazırlanmıştır (Usta 1991). Ancak üstün orijinlere ait
tohum girdisinin yapılacak ağaçlandırmaların artım ve büyümesine etkisi tahmin edilememektedir.
Yapılacak bir kızılçam ağaçlandırmasının ekonomikliğini kestirmek için hazırlanan bilgisayar
programlarında (Erkan ve ark. 2002) bu etkinin bir veri olarak kullanılması da önemlidir.
Günümüzdeki kızılçam ağaçlandırmaları da, esasen orijin kökenli (tohum bahçesi) tohumlardan
yetiştirilmiş fidanlarla gerçekleştirilmektedir.
Orijin etkisinin anlamlı olduğu ve makinalı arazi hazırlığı yapılmış kızılçam orijin denemesi
alanları Manisa-Yuntdağı, Keşan-Korudağı, Finike-Yazır, Kaş-Palamut, İzmir-Aliağa ve Muğla-Ula
deneme alanlarıdır.
Kızılçam orijin denemelerinin 20. Yıl sonuçlarına göre bu deneme alanlarında büyüme performansı
en üst düzeyde ve istikrarlı olan üstün orijinlerden ikisi Burdur-Bucak ve Alanya-Kargı
orijinleridir. Tüm deneme alanlarında üstün grupta olsalar da, ilki yüksek, ikincisi alçak zondaki
kızılçam endüstriyel plantasyonları için kullanılması gereken orijinlerdir. Projede bu orijinlerin, 6
deneme alanındaki 30 yıllık artım ve büyümesi ölçüt olarak alınacaktır.
Her deneme alanında 3 tekrar vardır. Bir orijinin yer aldığı 3 parselin her birinde çapa göre parsel
orta ağacı seçilerek kesilecektir:
6 deneme alanı*2 orijin*3 ağaç= 36 ağaçta çalışılacaktır.
Bu ağaçların büyümeleri gövde analizleriyle incelenerek yaşa bağlı büyüme ve gelişimleri (çap, boy
ve hacim artımları) ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Elde edilecek ortalama büyüme eğrileri ile aynı
ağaç büyüme alanlarına sahip olmak koşuluyla, Usta (1991)’ ya ait kızılçam ağaçlandırma hasılat
tablosundaki gelişimler karşılaştırılmaya çalışılacaktır.
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2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaçlar
Üstün kızılçam orijinlerinin deneme alanı koşullarındaki artım ve büyümesini belirleyerek odun
üretimi amaçlı güncel Kızılçam ağaçlandırmalarının hasılatı, idare süresi ve ekonomikliğini tahmine
yarayacak veriler ortaya koymak projenin kısa dönemli amacını oluşturmaktadır.
2.2. Uzun Dönemli Amaçlar
Kızılçam Ağaçlandırma ve Endüstriyel Plantasyon Politikalarına katkı sağlamaktır.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ
Kızılçam hızlı gelişen bir orman ağacı türüdür (Saatçioğlu 1966, Eraslan 1983, Usta 1991, Erkan
1996, Boydak ve ark. 2006).
Kızılçam türünün orijinleri arasında anlamlı büyüme farklılıkları vardır (Işık ve ark. 1987, Işık
1998, Örtel ve ark. 2010).
En iyi büyüyen orijini seçmek ağaç ıslahının tür seçiminden sonra, döl denemelerinden önceki
önemli bir aşamasıdır (Wright 1976, Zobel ve Talbert 1984, White ve ark. 2007).
Günümüzdeki kızılçam ağaçlandırmaları da, esasen orijin kaynaklı (tohum bahçesi) tohumlardan
yetiştirilmiş fidanlarla gerçekleştirilmektedir.
Kızılçam ağaçlandırmalarının hasılat tablosu hazırlanmıştır (Usta 1991). Ancak üstün orijinlere ait
tohum girdisinin yapılacak ağaçlandırmaların artım ve büyümesine etkisi tahmin edilememektedir.
Yapılacak bir kızılçam ağaçlandırmasının ekonomikliğini kestirmek için hazırlanan bilgisayar
programlarında (Erkan ve ark. 2002) bu etkinin bir veri olarak kullanılması da önemlidir.
Kızılçam orijin denemelerine ait bazı deneme alanlarının eğimi düz veya düze yakın olup (<%20),
derin topraklıdırlar ve makinalı arazi hazırlığı ile kurulmuşlardır. Araştırma alanları oldukları için
de daha ihtimamlı, kontrollü ve entansif bakımları yapılmış, aynı yaşta sistematik aralamaya tabi
tutulmuşlardır.
Usta (1991) tarafından hazırlanan kızılçam ağaçlandırmaları hasılat tablosunda iyi bonitette
ortalama artım 30 yaş civarında maksimuma ulaşmaktadır. Kızılçam orijin denemeleri 1988
sonbahar, 1989 ilkbaharında kurulmuşlardır. Başka bir ifadeyle, kızılçam ağaçlandırmalarında en
yüksek odun hasılatının elde edildiği 30. arazi yaşına girmektedirler.
Kızılçam orijin denemelerinin belirtilen özellikteki alanlarının birçoğunda diğerlerine göre daha iyi
gelişen (üstün) birkaç kızılçam orijini vardır ve o deneme alanı koşullarında yapılacak
ağaçlandırmalarda bu orijinler kullanılmak durumundadır. Bir seleksiyon çalışmasına tabi tutulmuş
ve 30 yaşına gelerek uygulama için daha doğru tahminler yapabilmeyi sağlayacak, şu an için
mevcut tek genetik materyal orijin denemelerindeki üstün orijinlerdir.
Teknik Kurul Kararı:
1.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ
1.2-1.PROJENİN ADI :
“Sığ Topraklı Kalker Alanların Kızılçamla Ağaçlandırılması (Denizli-Tavas-Gölbaşı Örneği)”
Projenin Numarası: 19.1317/2018-2024
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): Denizli OBM, İ.Ü Orman Fakültesi
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Proje Yürütücüsü: Mehmet ÇALIKOĞLU
Araştırmacılar: Alper Ahmet ÖZBEY, Mehmet GÜLBAŞ, Doç. Dr. Servet ÇALIŞKAN
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 30.000
Önerilen Proje Süresi (Ay): 81
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2018
Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2024
1. PROJENİN ÖZETİ
Denizli-Tavas-Kale-Gölbaşı yöresinde, sığ topraklı ve yoğun yüzeysel taşlı kalker alanlar geniş yer
kaplamaktadır. Denizli OBM bu alanlarda orman kurmayı hedeflemekte ve uygun bir ağaçlandırma
yöntemi arayışında bulunmaktadır. 2016 yılı sonbaharında Meror yöntemiyle (Ekskavatöre monte
tek dişli riper) anakaya çizgiler halinde kırılmış ve açılan çizgilere sedir, kızılçam, fıstıkçamı ve
zeytin fidanları dikilmiştir. Denizli OBM uygulanan bu işlemin de değerlendirilmesini talep
etmektedir. Yapılan arazi incelemelerinde söz konusu sahadaki koşullar;
-Yoğun yüzeysel taşlılık ve sığ toprak
-Yüzeye çıkmış veya toprak yüzeyine çok yakın kalker anakaya
-Ana kayada düzensiz çatlaklı yapı ve fizyolojik derinlik
-Alana rastgele dağılmış kısmen derin «toprak cepleri»
-Yer yer boşluklu, yer yer tam kapalı tahrip olmuş kermes meşeliği
- Yöreye uygun tür olarak Kızılçam şeklinde belirlenmiştir.
Bu alanlara örnek olan Denizli Tavas İlçesi Kale Gölbaşı yöresindeki Aktarla mevkiinde kısmen
düz ve kısmen düşük eğimli bir kalker alanda (Rakım 800-900 m) deneme kurulacaktır. Denemede
“Toprak işleme (Meror)” ve “Denetimli yakma-Tohum atma” yöntemleri karşılaştırılacaktır.
Denemede işlemler 15*15 metrelik iki komşu parselde karşılaştırılacak ve arazide 8-10 tekrarlı
kurulacaktır.
Dikim ve ekimden sonraki her vejetasyon döneminin sonunda parsellerde yaşayan fidan oranı
belirlenip, fidan boyları ölçülecektir. 5 yılın ardından değerlendirmeler yapılacak, yöntemler fidan
yaşama oranı ve gelişimleri açısından karşılıklı olarak irdelenecektir.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaçlar
Yoğun yüzeysel taşlı ve sığ topraklı kalker alanların kızılçamla ağaçlandırılması için uygun bir
yöntemin ortaya konulması projenin kısa dönemli amacını oluşturmaktadır.
2.2. Uzun Dönemli Amaçlar
Türkiye’nin orman alanı ve varlığının artmasına katkı sağlamaktır.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ:
Denizli Tavas Kale yöresinde bulunan, sığ topraklı ve yoğun yüzeysel taşlı kalker alanlar üzerindeki
kermes meşeliklerinin ağaçlandırılması sorunu, 12.04.2017 tarihinde Denizli Orman Bölge
Müdürlüğü’nde yapılan, araştırılması istenen konular toplantısında tarafımıza iletilmiştir.
2016 yılı sonbaharında MEROR Tipi teras yapımı, fidan dikimi ve tohum ekimi ile bu sahalara
kısmen girildiği belirtilmiş, bu yöntemin kritiği ile izlenebilecek diğer yöntemlerin neler olabileceği
konusunda yardım talep edilmiştir.
Yapılan arazi incelemelerinde söz konusu sahalardaki koşullar;
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-Yoğun yüzeysel taşlılık ve sığ toprak
-Yüzeye çıkmış veya toprak yüzeyine çok yakın kalker anakaya
-Ana kayada düzensiz çatlaklı yapı ve fizyolojik derinlik
-Alana rastgele dağılmış kısmen derin «toprak cepleri»
-Yer yer boşluklu, yer yer tam kapalı tahrip olmuş kermes meşeliği
- Yöreye uygun tür olarak Kızılçam şeklinde belirlenmiştir.
Yapılan uygulamada, Meror yöntemiyle (Ekskavatöre monte tek dişli riper) anakayanın 4-5 metre
aralıklı ve paralel çizgiler (teraslar) halinde kırıldığı ve açılan çizgilerdeki topraklı kısımlara sedir,
kızılçam, fıstıkçamı ve zeytin fidanları dikilmiş olduğu görülmektedir. Yukarıda belirtilen koşullar
çerçevesinde yapılacak bir ağaçlandırmada, denetimli yakma ve tam alanda kızılçam tohumu atma
yönteminin uygulanmış olan arazi hazırlığı ve dikime bir alternatif olabileceği sonucuna varılmıştır.
Ekskavatörle alt toprak işleme yöntemlerinden biri olan Meror teras, Mersin OBM'nde
ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahalarında 2008 yılından beri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ağırlıklı olarak karstik arazilerde, Toros sediri ekim ve dikim sahalarında uygulanan Meror Teras
adını Mersin Orman'ın kısaltmasından almıştır. Meror teras; paletli traktör ve ekskavatör ile gradoni
şeklinde toprak işlemenin yapılamadığı parçalı anakayanın hâkim olduğu sahalarda ve ekim
sahalarında yabanlaşmanın giderilmesi, tohum yataklarının hazırlanması amacıyla uygulanan bir
yöntemdir. Toros silsilesi ve benzer yapıdaki karstik sahalarda 140-180 HP motor gücünde paletli
ekskavatörde kırıcı yerine monte edilmiş tekli riper ile sığ ya da derin alt toprak işlemesi
yapılmaktadır. Günümüze kadar sadece Mersin OBM'nde uygulanan ve herhangi bir araştırmaya
konu edilmeyen bu yöntem, son zamanlarda Konya, Kütahya gibi farklı OBM'nce de kullanılmaya
başlanmıştır (Polat ve ark. 2017).
Denizli OBM tarafından yapılan uygulamada açılan teraslara veya çizgilere sedir ve kızılçam
tohumu da atılmış ancak çıkan fideciklerin neredeyse tamamının yaz kuraklığını atlamadığı
görülmüştür. Eğer belirtilen koşullarda yapılacak bir ağaçlandırmada ekim bir alternatif olacaksa,
denetimli yakmanın bir ön koşul olduğu sonucuna varılmıştır. Karstik alanlarda ve bilhassa yaz
kuraklığının çok şiddetli olduğu Akdeniz ardı koşullarında denetimli yakmanın toprağı besin
maddesi açısından zenginleştirip, diri örtü mücadelesini ortadan kaldırarak ekim başarısını artırdığı
bilinmektedir (Kantarcı 2005, Boydak ve ark. 2008).
Projenin konusu, “toprak işleme (Meror) ve dikim” ile “denetimli yakma ve tohum atma”
yöntemlerinin kızılçam türünde karşılaştırılmasıdır.
Sığ topraklı ve yoğun yüzeysel taşlı kalker alanlar projenin kapsamını oluşturmaktadır.
Teknik Kurul Kararı:
1.2-2. PROJENİN ADI :
“Sık Kızılçam Gençliklerinde Seyreltme Yaşının Erkene Alınması (Acıpayam Bozdağ Örneği)”
Projenin Numarası: 19.2117/2018-2023
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş: Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü
Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş: Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü: Alper Ahmet ÖZBEY
Araştırmacılar: Doç. Dr. Ali KAVGACI, Halil ÖZDEMİR
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 23500
Önerilen Proje Süresi (Ay): 72
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): 4

Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2018
Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2023
1. PROJENİN ÖZETİ
Bu çalışmanın amacı, doğal kızılçam (Pinus brutia Ten.) gençliklerinde erken yaşta (birinci yaş
sonunda) yapılacak seyreltmenin fidan gelişimine etkisini ortaya koymaktır. Genel Müdürlüğümüz
uygulayıcı birimleri, kızılçam doğal gençliklerinde seyreltme işlemini 298 sayılı (Silvikültürel
Uygulamaların Teknik Esasları) Tebliğe göre fidanlar arasında boy farklılaşmasının başladığı 4-5
yaşlarında yapmaktadır. Ancak uygulayıcılar gençliğin sık olduğu alanlarda bu kadar beklemenin
gereksiz olduğunu ve fidanlar fazla büyüdüğünden çalışma zorluğu yarattığını belirtmektedirler. Bu
noktadan hareketle çalışmamızda Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Acıpayam Orman İşletme
Müdürlüğü, Bozdağ Orman İşletme Şefliği’nde Ekim Destekli Büyük Alan Tıraşlama Yöntemi
sonrası elde edilecek doğal kızılçam gençliklerinde birinci yaş sonunda farklı şiddetlerde seyreltme
işleminin yapılacağı bir deneme kurulacaktır. Deneme, rastlantı blokları deneme desenine göre dört
tekerrürlü olup her blokta biri kontrol olmak üzere dört farklı işlem uygulanacaktır. Seyreltme
sonrası kalan bireylerde, 5. yaş sonunda boy ve kök boğazı çapı ölçümleri yapılacaktır. Elde
edilecek veriler varyans analizi ile değerlendirilecektir. Araştırma sonucunda elde edilecek bulgular,
kızılçamın silvikültürel uygulamalarına katkı sağlayacaktır.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaçlar
Projenin kısa dönemli amacı; sık kızılçam gençliklerinde yapılan seyreltme çalışmalarının birinci
yaş sonunda gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini tespit etmektir.
2.2. Uzun Dönemli Amaçlar
Kızılçam ormanlarında gerçekleştirilen silvikültürel çalışmaları daha ekonomik hale getirecek
teknik ve yöntemler geliştirerek ülke ormancılığına katkıda bulunmak projenin uzun dönemli
amacını oluşturmaktadır.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ:
Asli orman ağacı türlerimizden kızılçam (Pinus brutia Ten.), 5.6 milyon hektar ile en geniş yayılış
gösteren çam türümüzdür. Kızılçamın gençlikte hızlı büyümesi nedeniyle, sık büyüyen doğal
gençliklerde kısa sürede mücadele başlamakta, işletme ormanlarında bakımın gecikmesi halinde,
bakımsız gençlik ve sıklık tabloları ortaya çıkmaktadır. Oluşabilecek bu gibi olumsuz sonuçlar,
kızılçamda gençlik çağında başlatılması gereken etkin bir bakımı zorunlu kılmaktadır. Sık büyüyen
kızılçam gençliklerinde yaşam mücadelesi içinde, gençlik çağından itibaren oluşan
deformasyonların sıklık çağında en yüksek dereceye ulaştığı, azman oluşumunun gençlik ve
özellikle sıklık çağında çok tipik olduğu belirtilmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü uygulamacı birimleri doğal kızılçam gençliklerinde seyreltme
çalışmalarını, “Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları” (Tebliğ No:298) tebliğine göre
uygulamaktadır. Söz konusu tebliğde, seyreltme çalışmalarına boy farklılaşmasının meydana
geldiği genellikle 4-5 yaşlarında başlanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu çalışmalarda şablonsal
davranmak yerine iyi gelişme gösteren bireyler lehine müdahale yapılması ve hektarda 3000 – 5000
adet birey bırakılmasının uygun olacağı belirtilmiştir.
Ancak 2017 yılı içinde Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’yle yeni alınması planlanan projeler
kapsamında yapılan toplantıda, sık kızılçam gençliklerinde 4-5 yaşında çalışmanın geç olduğu ve
çalışma güçlükleri yarattığı, böyle sahalarda ilk vejetasyon döneminin sonunda bir çalışma yapılıp
yapılamayacağı hususunda görüşler belirtilmiştir. Mevcut proje önerisi de bu kapsamda
kurgulanmıştır. Proje konusu ayrıca Ormancılık Araştırma ve Geliştirme Master Planı 2016-2017
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çerçevesinde “Temel Araştırma Alanı 2: Ormanların Geliştirilmesi” kapsamındaki “Meşcere
Bakımı ve Gençleştirmesini Geliştirmek” hedefine de uygun olup, çalışmanın başarıyla
tamamlanması durumunda Kızılçam gençlik bakımları açısından değerli sonuçlar ortaya koyacağı
düşünülmektedir.
Teknik Kurul Kararı:
1.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ
1.3-1. PROJENİN ADI :
“İlk Aralama Çağındaki Kızılçam Ağaçlandırma Alanlarında Silvikültürel Müdahalelerin
Karbon Stoklarına Etkisi”
Projenin Numarası: 19.6308 /2018 - 2028
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): OGM
Proje Yürütücüsü: Mehmet TÜRKKAN
Araştırmacılar: Özge DENLİ, Serpil ERKAN
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 20.000
Önerilen Proje Süresi (Ay): 120 ay
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2018
Projenin Bitiş Tarihi: 30.12.2028
1. PROJENİN ÖZETİ
Bu projenin amacı, farklı düzeydeki (kontrol - zayıf - mutedil –kuvvetli) silvikültürel
müdahalelerin ekosistemdeki karbon stoklarına (toprak, ölü örtü, diri örtü ve ağaçlar) etkisini
belirlemektir. Proje sonucunda, karbon depolama fonksiyonu yüklenen planlama birimlerinde en
fazla karbonun depolanması amacıyla nasıl bir silvikültürel müdahalenin uygulanacağı ortaya
konulacaktır.
Projede materyal olarak, saf kızılçam meşcerelerinde kurulacak deneme alanları içindeki işlem
parsellerinden alınacak toprak ve ölü örtü örnekleri kullanılacaktır.
Çalışma sahası Antalya veya Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ilk aralama çağına gelmiş 15 – 20
yaşlarında Kızılçam ağaçlandırma alanlarından seçilecektir.
Araştırma Batı Akdeniz Bölgesinde aralama çağına gelmiş genç kızılçam ağaçlandırma alanlarında
yürütülecektir. Deneme alanlarının, işlemlerin etkisini daha net görebilmek için mümkün olduğunca
homojen sahalardan seçilmesine dikkat edilecektir.
Araştırma rastlantı blokları deneme desenine uygun olarak tesis edilecektir. İşlem olarak, 4 aralama
şiddeti (kontrol, zayıf (GY %15), mutedil (GY %25) kuvvetli( GY %35)), 3 tekerrürlü olarak
uygulanacaktır. Deneme parselleri 20x20 m ebatlarında olacak, toprak örnekleri her deneme
alanındaki 12 deneme parselinden, parseli temsil edecek noktadan alınacaktır. Her örnek alandan
toprak burgusu ile derinlik kademesine (0-5 cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm,) göre
toprak örnekleri ile alınacaktır. Ölü örtü örneklemesi ise, her parselde, parseli temsil edecek dört
farklı noktadan. Tüm bu örneklemeler ilk yılda, 5. yılda (ara sonuç raporu için) ve proje bitiminde
örneklemelerinin yapıldığı aynı yerlerde ve aynı şekilde tekrarlanacaktır. Örneklemeler için
başlangıçta altı temiz bir saha seçilecektir. Ancak aralamalardan sonra gelebilecek diri örtü 5.ve10.
yılda örneklenerek karbon hesaplarına dahil edilecektir. Tek ağaçlara ilişkin toprak üstü biyokütle
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hesaplamaları için Durkaya ve ark. (2009) tarafından çapa ve boya dayalı olarak geliştirilen çift
girişli biyokütle denklemi kullanılacaktır.
Farklı şiddetteki aralamaların karbon stokları üzerindeki etkilerini ortaya koymak için yapılan
ölçümler kontrol alanı ile karşılaştırılarak değerlendirilecektir.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaç
Projenin amacı, farklı düzeydeki [kontrol - zayıf (GY’nin %15’i) - mutedil (GY’nin %25’i) kuvvetli (GY’nin %35’i)] silvikültürel müdahalelerin ekosistemdeki karbon stoklarına (toprak, ölü
örtü, diri örtü ve ağaçlar) etkisini belirlemektir. Proje sonucunda, karbon depolama fonksiyonu
yüklenen planlama birimlerinde en fazla karbonun depolanması amacıyla nasıl bir silvikültürel
müdahalenin uygulanacağı ortaya konulacaktır.
2.2. Uzun Dönemli Amaç
Ormanlarımızın karbon bağlama performansını yükseltmeye dönük çalışmalara katkıda bulunmak
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ:
Karbonun canlı biyokütle, organik madde ve toprak içinde tutulduğu karasal eko sistemler, küresel
karbon döngüsünde önemli rol oynamaktadır. Karbonun bu sistemler arasında yer değiştirmesine
fotosentez, solunum, ayrışma ve yanma olayları neden olmaktadır. İnsan faaliyetleri ise, bu
havuzlardaki karbon stoklarının değişmesine sebep olan faktörlerden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Atmosferdeki CO2 miktarının artması veya azalması karasal ekosistemde bağlanan karbon
miktarındaki değişimler ile yakından ilişkilidir. Önemli karbon havuzlarından birisi olan Orman
ekosistemlerinin depoladığı karbon miktarındaki değişimlerin belirlenmesi önemli hale gelmiştir.
Kyoto Protokolü ile ülkelere karbon emisyon ve bağlama değerlerinin belirlenmesi zorunluluğu
getirilmiştir. Buna göre ülkeler yıllık olarak çeşitli sektörlerdeki (Orman, Tarım, Enerji, vb) sera
gazı emisyonları ile bağlanan miktarları hakkında ulusal envanterlerini hazırlamaktadırlar. Ülkemiz,
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında ve LULUCF klavuzu
doğrultusunda yıllık verileri hazırlamaktadır.
Ormanlar, besin ve karbon zincirinin yer aldığı dinamik sistemlerdir. Bu döngüler fiziksel, kimyasal
ve biyolojik faktörlerin kompleks bir karışımıyla düzenlenir ve ekosistem içerisinde enerji ve
maddenin akışı, miktarı ve yer değiştirmesini belirlerler. Bu sistemler henüz tam anlamıyla
bilinmemekte ve karar verme sürecini destekleyecek verilerin yokluğu ve belirsizlikler de mevcut
kısıtlar arasında yer almaktadır.
Sera gazlarını atmosferden uzaklaştıran yutaklar içerisinde en önemli yeri işgal eden orman
ekosistemleri Kılavuzda, karbon birikimi açısından üç ana, beş tali havuz halinde düşünülmekte ve
hesaplamalar üç ana havuz (canlı biyokütle, ölü biyokütle ve toprak) üzerinden yürütülmektedir.
Ekosistem içindeki toplam karbon değişimi, bu üç havuzdaki değişimlerin toplamı olarak
hesaplanmaktadır. (ASAN ve ark.,2005)
Türkiye tarafından hazırlanan ulusal sera gazı envanterinde orman ekosistemlerinin bağladıkları
yıllık karbon miktarı sadece bitkisel kütle için hesaplanmıştır. Orman topraklarında biriktirilen
karbon değişim miktarı ise “0” olarak kabul edilmiştir. Orman topraklarında yıllık olarak
biriktirilen karbon miktarının hesabı GPG- LULUCF’e göre 2 şekilde yapılabilmektedir. İlk
yönteme göre iki envanter dönemi arasında topraklarda depolanan karbon miktarı iki envanter
arasındaki süreye oranlanarak hesaplanmaktadır. Diğer hesaplama yöntemi ise daha karmaşık olup,
çeşitli modelleme çalışmalarını gerektirmektedir. Bu modellerin çoğu yaprak dökümü ve ince kök
ayrışması ile toprağa giren organik karbon miktarını ve ölü örtünün ayrışma hızını belirlemeye
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yöneliktir. Ancak özellikle ölü örtü ayrışması üzerinde birçok faktör etkili olup, bunların ölçülmesi
ve modelleme için veri toplanması büyük sorun yaratmaktadır. (Tolunay ve Çömez, 2007).
Ülkemizde orman topraklarda biriktirilen karbon miktarının belirlenmesine yönelik bilgi eksikliği
bulunmaktadır. Hatta henüz orman topraklarında stok halde bulunan karbon miktarları da
bilinmemektedir. Çeşitli ormancılık uygulamaları da (aralama, toprak işleme, gübreleme vb)
toprakta bağlanan karbon miktarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Tolunay ve
Çömez, 2007).
Proje konusunun önemine Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018), Onuncu Kalkınma Planı
(2014-2018) Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporunda, Türkiye Ulusal
Ormancılık Programında (2004-2023), OGM Stratejik Planında (2017-2021) ve OGM Ormancılık
Araştırma ve Geliştirme Master Planında (2016-2017) değinilmektedir.
Teknik Kurul Kararı:
1.3-2. PROJENİN ADI :
“Farklı Tüp Harçlarının ve Kapatma Materyallerinin Boylu Ardıç Fidanlarında Mikorizal Kök
Oluşumuna Etkisi”
Projenin Numarası: 19.6309/2018-2020
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): Proje Yürütücüsü: Özge DENLİ
Araştırmacılar: Serpil ERKAN, Mehmet TÜRKKAN, Fatma ÇELEBİ, Alper Ahmet ÖZBEY,
Mehmet ÇALIKOĞLU
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 20.000
Önerilen Proje Süresi (Ay): 30
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2018
Projenin Bitiş Tarihi: 30.12.2020
1. PROJENİN ÖZETİ
2015 yılı itibariyle ülkemizde orman rejimi içerisindeki 22,3 milyon hektar alanın 9,6 milyon
hektarını bozuk karakterli (kapalılığı yüzde 10’ dan az olan) ormanlar oluşturmaktadır. Orman
Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ağaçlandırmalarla ana hedef bu alanların verimli hale
getirilmesidir. Ağaçlandırmaların başarısı, öncelikle uygun orijinli, kaliteli ve verim yetenekleri
önceden bilinen ıslah edilmiş materyalin (tohum, fidan vb. ) kullanılmasına bağlıdır. Fidan
kalitesini arttırmada mikoriza kullanımının olumlu etkileri bilimsel çerçevede kabul görmektedir.
Topraktaki mikorizal mantarlar bitki köklerini enfekte ederek spor organlarını oluşturmak için
ihtiyaç duyduğu fotosentez ürünlerini bitkiden sağlamaktadır. Bitki kökünden beslenen bu
mantarlar toprak içinde oluşturdukları köklerden çok daha ince olan mineral ve su taşıma ağları
oluşturarak kök hacmini dolayısıyla mineral-su alınımını arttırırken, köklerin ulaşmasının mümkün
olamadığı uzaklıktaki/sıkılıktaki noktalardan bitkiye su ve mineral taşır. Ülkemizde, fidan kalitesini
arttırmak amacıyla orman fidanlıklarında fidan üretimi sırasında özellikle mikoriza ilavesi
yapılmamakta fakat bu maksatla ekim yastıklarına örtü malzemesi ve tüplü fidan üretimi için
kullanılan tüp harcına karışım olarak orman toprağı ve humus ilave edilmektedir. Orman toprağı ve
humusun eklenmesi yetişme ortamına organik madde desteği sağlaması gibi olumlu yönleri
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olmasına karşılık bu materyalle hangi mantarların taşındığı bu mantarın patojenik, çürükçül veya
mikorizal olup olmadığı, bitkilerin bu mantarlardan faydalanıp faydalanamadığına yönelik kesin bir
bilgi mevcut değildir.
Orman fidanlıkları çeşitli araştırmalarla orijin, yetişme ortamı, ekim sıklığı, herbisit denemeleri gibi
konularda yeni bilgilerin üretilmesine olanak sağlamaktadır. Bu proje ile Batı Akdeniz Bölgesinde
faal olan Elmalı Beyler Fidanlığı ve Eğirdir Orman Fidanlıklarında yetiştirilen fidanların mikorizal
kalitesini tespit etmeye, fidan kökleri ile mantarın ortaya çıkardığı mikorizal işbirliğini
güçlendirmeye yönelik veriler alınması hedeflenmektedir.
Ormansızlaşmadaki direnci ve Batı Akdeniz Bölgesi için ardıç cinsinin en iyi temsilcilerinden kabul
edilen boylu ardıç (Juniperus excelsa) ‘ ın proje materyali olarak çalışılması uygun görülmüştür.
Projede farklı tüp harçlarında ve ekim yastıkları kapama materyallerinde üretilen 1+0 boylu ardıç
fidanlarının köklerinde mikorizal gelişim oranı tespit edilecektir. Elmalı Beyler Orman Fidanlığı ile
Eğirdir Orman Fidanlığında proje materyali fidanlar; üç ayrı işlemle üretilecektir.
• Fidanlıkların hali hazırda kullandıkları standart tüplü fidan ve ekim yastığı tekniği ile üretilen
fidanlar (1);
• Harç ortamının/örtü malzemesinin mikoriza ile zenginleştirme amacıyla fidan besin ortamına
doğal boylu ardıç sahalarından alınan toprak eklenerek üretilen fidanlar (2);
• Fidan besin ortamına saf mikoriza preparatı eklenerek üretilen fidanlar (3).
Uygulama periyodu sonunda fidan kökleri mikorizal gelişim yönünden mikroskobik çalışma ile
incelenecektir. Bunun yanı sıra fidan morfolojik özellikleri de ölçülecektir. Kök ve mantar
işbirliğinin tespiti, bu işbirliğinin güçlendirilmesi olanaklarının araştırıldığı projenin ormancılık
faaliyetlerinde mikorizalardan faydalanılmasına dair bilgi havuzuna faydalı veriler sağlayacağı
düşünülmektedir.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaç
Farklı tüp harçları ve kapatma materyallerinin Boylu Ardıç fidanlarında mikorizalı kök gelişimi
oranına etkisini ortaya koymak.
2.2. Uzun Dönemli Amaç
Mikorizal açıdan daha kaliteli Boylu Ardıç fidanı üretilmesine ışık tutarak daha başarılı ardıç
ağaçlandırmalarının yapılmasına katkı sağlamak.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ
Proje konusu; boylu ardıç fidanlarının farklı tüp ve kapatma materyalleriyle üretilmesinin fidan
köklerindeki mikorizal gelişimine etkisinin araştırılmasıdır. Projenin uygulama yerleri; boylu ardıç
fidanı üretimi yapılan Elmalı Beyler Orman Fidanlığı ve Eğirdir Orman Fidanlığıdır.
Boylu Ardıç (Juniperus excelsa)
Gerek ormanın Alpin sınırından, gerekse step sınırından içeriye doğru devam eden tahribat
(degredasyon) sürecinde, ardıçlar alanda en son kalan ağaç türleri olmaktadır. Step sınırındaki
ormansızlaşmada ardıçlara meşe türleri de eşlik etmektedir. Bu husus ardıçların ekstrem klimatik ve
edafik koşullara dayanıklıklarının bir sonucu olarak kabul edilmekte ve ardıç meşcerelerinin
ormansızlaşmanın son aşamasında sahayı en son terk eden bitki topluluklarını (Artçı) oluşturduğu
belirtilmektedir (Pamay 1955).
Boylu Ardıç, ardıç türlerinin karakteristiklerini en çok yansıtan tür olup, ülkemizde en geniş yayılış
yapan ve ormancılık bakımından da en değerli ardıç türü olarak kabul edilmektedir. Bu türün,
ülkemizde ve genel olarak Doğu Akdeniz Havzasında güneşli yamaçlarda, sığ, taşlı, kayalı,
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karstlaşmış ve fakir topraklar üzerinde yer aldığı vurgulanmaktadır (Pamay 1955, Özkan ve ark.
2010, Douaihy ve ark. 2013, Stampoulidis ve ark. 2013).
Nispeten alt yükselti kuşaklarında yer alan ve iyi kötü bir kapalılığa ve ağaç servetine sahip Boylu
Ardıç meşcereleri öncelikle otlatma başta olmak üzere antropojenik etmenlere karşı mutlak koruma
altına alınmalıdır. Koruma altına alınan Boylu Ardıç meşcerelerinde özellikle genç bireylerin
büyüme ve tepe gelişimlerinin anlamlı düzeyde arttığı ve doğal gençleşme koşullarının iyileştiği
tespit edilmiştir (Eler ve Keskin 1990). Korumaya paralel olarak meşcere içi boşluk ve açıklıklarda
Boylu Ardıç fidan dikimleriyle hektardaki fert sayısını artırmaya yönelik tedbirler de alınmalıdır.
Bu belirtilenler uzun döneme dayalı bir yenileme ve iyileştirme sürecinin gerekliliğini ortaya
koymaktadır.
Ancak Boylu Ardıç mevcut ormanlarının iyileştirilmesi yanında ormanın Alpin ve Step sınırlarında
yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının da ana objesi olma durumundadır. Bu alanların önemli
bölümü üzerindeki orman örtüsünü uzun yıllar önce kaybetmiş ve toprak koşulları bozulmuş orman
dışı kategoriye giren sahalardır. Bu kategoriye giren yüksek alan veya Alpin kuşak
ağaçlandırmalarında normal ağaçlandırmalara nazaran çok daha farklı ağaçlandırma tekniklerinin
kullanılması gerektiği bilinmektedir. Bu sahalarda mikorizalı fidan üretimi ve kullanımı başarı için
en gerekli hususlardan biri olarak kabul edilmektedir (Çolak ve Pitterle 1999). Aynı şekilde yarıkurak ve kurak alanlarda yapılacak orman dışı ağaçlandırmalarda da mikorizalı fidan kullanımının
büyük önem taşıdığı belirtilmektedir (Siddiqui ve ark. 2008, Pagano ve ark. 2011, Banerjee ve ark.
2013).
Mikoriza
Mikoriza; fizyolojik faaliyetlerini devam ettirebilmek için bitki köküyle zorunlu işbirliği kuran
mantarların kök hücrelerini enfekte etmesi sonucu meydan gelen kök yapısıdır. Orman
ekosisteminde Pinaceae’ nin %100’ ü tüm diğer Gymnospermler’ in %98‘ i mikorizal bitkilerdir.
Mikorizalar mantarın kökü enfekte etme morfolojisine göre sınıflandırılmaktadır. Pinaceae türleri
ve diğer ibreli türler büyük oranda ektomikorizal olmasına karşın Juniperus cinsine ait türler
vaskuler arbüsküler mikorizaldır (Newman ve Reddel 1987). Arbüsküler mikorizal mantarlar kök
hücrelerinin içinde, hücreler arası hifler, arbüskül, vesikül ve hücre dışında ise hücre dışı hifler ile
sporlar yapılarını oluşturur. Bu yapılar topraktan bitkiye, bitkiden mantara besin-su akışını
sağlarken salgıladıkları enzimler sayesinde bitki köklerinin patojenlere direncini ve köklerin
yenilenme yeteneklerini arttırır (Dehne, 1982). Köklerin topraktaki mineral ve su akışını bitkinin
fotosentez organlarına taşıma kapasitesini arttıran mikoriza bitkinin bozulmuş, kurak, besin
elementlerince zayıf toprakta hayatta kalma direncini arttırır. Toprak özelliklerinin optimum olduğu
koşullarda ya da fidanlık koşullarında mikorizalı bitkiler mikorizasız bitkilerle kıyaslandığında
yapraklarında fotosentez ürünlerini daha yüksek miktarda biriktirdiği, kök, gövde ve fotosentez
organlarının daha iyi gelişme sağladığı bir çok çalışma ile gösterilmiştir (Kara, 2001; Starr ve ark.,
2014).
Ülkemizde, fidan kalitesini arttırmak amacıyla orman fidanlıklarında fidan üretimi sırasında
özellikle mikoriza ilavesi yapılmamakta ancak ekim yastıklarına örtü malzemesi ve tüplü fidan
üretimi için kullanılan tüp harcına karışım olarak orman toprağı ve humus ilave edilmektedir.
Eklenen orman toprağı ve humusunda hangi mantarların taşındığı bu mantarın patojenik, çürükçül
veya mikorizal olup olmadığı, bitkilerin bu mantarlardan faydalanıp faydalanamadığı ile ilgili bir
bilgi mevcut değildir.
Arbüsküler mikorizal bir bitki olduğu bilinen Juniperus excelsa türünün her yıl Elmalı Beyler ve
Eğirdir Orman Fidanlıklarında üretimi yapılmaktadır. Bu projenin sonuçlandırılmasıyla, iki
fidanlıkta tüplü ve ekim yastıklarında rutin üretilen 1+0 yaşlı fidanların; sahip oldukları mikorizal
kök durumu, ardıç toprağıyla (doğal mikoriza) zenginleştirilen ortamda yetiştirilen fidanların sahip
oldukları mikorizal kök durumu ve hazır mikorizal mantar preparatıyla zenginleştirilen ortamda
yetiştirilen fidanların sahip oldukları mikorizal kök durumu tespit edilecektir. Bu tespitten yola
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çıkarak saha performansı yüksek kaliteli boylu ardıç fidanı yetiştirilmesine ve ardıç türlerimizle
ilgili yeni araştırmalara ışık tutabilecek mikoriza verilerine ulaşılabilecektir.
Teknik Kurul Kararı:
1.4- ARAŞTIRMA İHTİSAS (İŞLETME) PROJELERİ
1.4-1. PROJENİN ADI :
“Batı Akdeniz Bölgesi Kızılçam Endüstriyel Plantasyonlarının Büyüme Performanslarının
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi”
Projenin Numarası: 19.3223/2018-2030
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): Isparta Orman Bölge Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü: Ramazan AKBULUT
Araştırmacılar: Dr. Ali Cem AYDIN, Dr. Neşat ERKAN
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 80.000
Önerilen Proje Süresi (Ay): 153
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2018
Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2030
1. PROJENİN ÖZETİ
Endüstriyel ağaçlandırmalar birim alandan elde edilen odun hammaddesi miktarını artırmak, odun
hammaddesi ihtiyacını kısa zamanda karşılamak ve doğal ormanlar üzerinde oluşan üretim baskısını
hafifletmek amacıyla ıslah edilmiş hızlı gelişen türlerle yapılan ağaçlandırmalardır. Ülkemizde
endüstriyel ağaçlandırma uygulamaları 2013 yılında yayımlanan “Endüstriyel Ağaçlandırma
Çalışmaları Eylem Planı (2013-2023)” ile hız kazanmıştır. Bu amaçla Orman Genel Müdürlüğünün
2013-2017 Dönemi Stratejik Planında her yıl 10.000 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma
yapılması planlanmıştır. Bu ağaçlandırmalar sağlayacağı odun hammaddesinin yanı sıra ülkemizin
ormanla kaplı olan alan miktarına katkıda bulunup ormanlarımızdaki karbon tutma kapasitesini
artırarak küresel ısınmanın olumsuz etkilerini azaltmaktadır.
Endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına konu edilecek alanların taşıması gereken özelliklerden
bazıları; sahanın I. veya II. bonitette ve eğimin %30’un altında olması, yoğun mekanizasyon ve
kültür tekniklerinin uygulanabileceği ve fizyografik yönden de elverişli olmasıdır. Başarılı bir
endüstriyel ağaçlandırma uygulaması için yukarıda belirtilen faktörlerin sağlanması elzemdir.
Dolayısıyla endüstriyel ağaçlandırmalar kurulumu itibarıyla birtakım kurulum masraflarını
bünyesinde barındırmaktır. Uygulamaya konu sahalarda kök veya taşlılık durumuna bağlı olarak
yapılan alan hazırlığının maliyeti zaman zaman uygulamacılar tarafından yapılan işin karlılığı
bakımından tartışılmaktadır. Bu nedenle yapılan endüstriyel ağaçlandırma uygulamaların büyüme
performanslarının izlenmesi ve elde edilen bulguların doğal ormanlar ve suni ağaçlandırmaların
büyüme performanslarıyla karşılaştırılması endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının sonuçlarını
görmek ve yorumlayabilmek açısından yol gösterici olacaktır.
Bu projede Batı Akdeniz Bölgesinde Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri sınırları
içerisinde uygulamaları yapılmış olan endüstriyel ağaçlandırma sahalarının takibi yapılacaktır. Bu
sahalardan seçilecek örnek alanların bölgedeki farklı yetişme ortamı özelliklerinin tamamını temsil
etmesi amaçlanacaktır. Belirlenen örnek alanlarda idare süresinin yarısı olan 15 yıl boyunca
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ağaçların çap ve boy gelişimleri takip edilerek bunlara bağlı değişkenler de hesaplanacaktır. Elde
edilen verilerle endüstriyel ağaçlandırmalar için büyüme eğrileri oluşturulacak ve bu eğriler ile
Antalya ve Isparta yöresinde uygulaması yapılan endüstriyel ağaçlandırmaların büyüme
performansları ortaya konulacaktır. Ayrıca oluşturulacak büyüme eğrileri benzer yetişme ortamı
koşullarındaki doğal ormanlar ve ağaçlandırmaların büyüme eğrileriyle de karşılaştırılarak
endüstriyel ağaçlandırmaların etkinliği ortaya konulacaktır. Elde edilecek sonuçlar ve çıktılar
endüstriyel ağaçlandırmaların somut getirilerini ortaya koymak açısından yol gösterici nitelikte
olacaktır.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaç
Endüstriyel ağaçlandırmalarda uygulanan ve yüksek maliyetler ortaya çıkaran kök sökme ve
makinalı bakım gibi entansif metotlara karşılık plantasyon sahalarındaki artım ve büyüme
farklılıklarını incelemek, yapılan uygulamaların alternatif metotlara göre karlılığı konusunda somut
veriler ortaya koymaktır.
2.2. Uzun Dönemli Amaç
Ulusal ölçekte yapılmakta olan endüstriyel ağaçlandırmaların etkinliğini ortaya koymaktır.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ
Hızlı gelişen türlerle yapılan endüstriyel ağaçlandırmalar birim alanda maksimum odun üretimini
hedefleyerek artmakta olan odun emvali ihtiyacını karşılamak amaçlı kurulmuş tesislerdir. 20132023 Endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları eylem planında hızlı gelişen tür ağaçlandırmaları
“Sürekli gelişen ve çeşitlenen sanayinin ve toplumun taleplerine cevap verebilmeyi öngören;
yatırımın temel gayesi odun hammaddesi üretimi olmak kaydı ile makinalı çalışmaya uygun
büyüklükteki geniş ve yüksek verim potansiyeline sahip sahalarda tesis ve bakım çalışmalarında
yoğun mekanizasyonun uygulanacağı, Türkiye şartlarında kısa sürede yüksek verim gücüne sahip,
hızlı gelişen türlerin ıslah edilmiş orijinleri/klonları/melezler kullanılarak tesis edilen ve kısa idare
süreleri ile işletilen, yıllık odun hammaddesi artımının en az 10 m3/ha olduğu ağaçlandırmalardır.”
şeklinde tanımlanmıştır. Kurulan bu tesisler ile yıllık 1 – 1,5 milyon m3 lük endüstriyel odun
açığının kapatılması hedeflenmiştir. Endüstriyel ağaçlandırmalar odun hammaddesi ihtiyacını
karşılamanın yanı sıra doğal ormanlar üzerinde oluşan üretim baskısını azaltmak, ormanla kaplı
olan alan miktarını artırmak ve karbon tutma kapasitesini artırmada da önemli rol oynamaktadır.
Endüstriyel ağaçlandırmalar, sayılan kurulum amaçları ve bahsi geçen faydalarının yanında
uygulaması itibarıyla doğal ormanlar ve klasik ağaçlandırmalardan farklıdır. Bu noktada yapılan
uygulamaların hasılat açısından değerlendirilmesi hususunda birtakım eksiklikler göze
çarpmaktadır. Bu çalışmaların tesisinde kullanılan ıslah edilmiş orijinler, yapılan entansif bakım
metotları ve yalnızca birinci ve ikinci bonitetteki, nispeten az eğimli sahalarda uygulanmış olması,
endüstriyel ağaçlandırmaları diğer ağaçlandırma metotları ve doğal ormanlara kıyasla bir adım öne
geçirmektedir. Sayılan bu avantajların endüstriyel ağaçlandırmalara artım ve büyüme konusunda ne
kadar getiri sağlayacağı ise ancak uygulaması yapılan endüstriyel ağaçlandırma sahalarının
izlenmesi ve takip edilmesiyle ortaya konulabilecektir. Bu bağlamda halihazırda mevcut olan doğal
ormanlar ve klasik ağaçlandırmalar için ortaya konulmuş hasılat tabloları ile söz konusu
uygulamalarda yer alan kızılçam plantasyon sahalarının büyüme performanslarının farklılık
göstereceği düşünülmektedir.
Endüstriyel ağaçlandırmalar için değerlendirilmesi gereken bir diğer konu ise yapılan
uygulamaların ne derece ekonomik olduğudur. Bu ağaçlandırmaların kurulum aşamasında tespiti
yapılarak uygun bulunan sahalarda yapılan saha hazırlığı (kök sökme, derin alt ve üst toprak işleme
vb.) maliyeti yüksek uygulamalardır. Ayrıca ilerleyen zamanda yapılması planlanan makinalı bakım
çalışmaları da yine maliyetli uygulamalardır. Bu noktada uygulayıcı birimler zaman zaman yapılan
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masraflara karşılık endüstriyel ağaçlandırmaların sağlayacağı faydanın kayda değer olmayacağını
düşünmektedirler. Bir diğer deyişle doğal ormanlardan elde edilecek faydanın mevcut olan
uygulamalardan bir farkı olmayacağı görüşü savunulmaktadırlar.
Bu proje önerisi ile uygulamaları halihazırda yapılmış bulunan Kızılçam (Pinus brutia Ten.)
endüstriyel ağaçlandırmalarının gelişimleri izlenerek artım ve büyümesine ait verilerin ortaya
konulması hedeflenmektedir. Elde edilecek veriler bu uygulamaların gelişim ve büyümeleri
hakkında somut veriler ortaya koyulmasının yanı sıra yapılacak ekonomik analizlerle endüstriyel
ağaçlandırmaların karlılığı konusunda da açıklayıcı nitelikte olacaktır.
Bu amaçla Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri sınırları içerisinde uygulamaları yapılmış
olan endüstriyel ağaçlandırma sahalarından farklı yetişme ortamlarının sağlıklı bir şekilde
kavranabilmesini sağlayacak şekilde ve sayıda örnek alanlar alınarak bu alanların büyüme ve
gelişmeleri izlenecektir.
Bu konu 2017 yılı içerisinde Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda gündeme
gelmiş ve araştırılması istenilen konular arasında yer almıştır. Ayrıca proje konusu Ormancılık
Araştırma ve Geliştirme Master Planı (2016-2017) çerçevesinde;
3.1.2. TEMEL ARAŞTIRMA ALANI
2: ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ
HEDEF 1: Orman Amenajmanı ve Hasılatını Geliştirmek
1: Türlere ait büyüme ve artım modellerinin, yapay meşcereleri de dikkate alarak
geliştirilmesi.
HEDEF 7: Endüstriyel Plantasyonları Artırmak
4: Endüstriyel Plantasyonlarda hasılat, üretim ve planlama esaslarını belirlemek.
maddeleri açısından hedeflendiği görülmektedir
Teknik Kurul Kararı:
1.4-2. PROJENİN ADI :
“Kızılçam Dikili Satışlarında Ağaç Kesmeden Verim Yüzdesinin Tespiti”
Projenin Numarası: 19.3224/2018-2020
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Proje Yürütücüsü: Dr. Ali Cem AYDIN
Araştırmacılar: Ramazan AKBULUT
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 35.000
Önerilen Proje Süresi (Ay): 33
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2018
Projenin Bitiş Tarihi: 31.12.2020
1. PROJENİN ÖZETİ
Dikili satışlara ait yönetmelik gereği, uygulamada örnek ağaç kesilmek sureti ile ürün
çeşitleri ve miktarlarına ait bilgiler üretilmekte, bu bilgiler kullanılarak muhammen bedel
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hesaplanmaktadır. Ancak uygulamada örnek ağaç kesilmesinde, iş güçlüğü, kesilen
ağaçların beklemeye bırakılmasından kaynaklanan koruma sorunları ve değer kayıpları
yaşanmaktadır. Bu proje önerisi ile seçilen kızılçam dikili satışa konu tensil sahalarındaki
örnek ağaçlarda ağaç kesilmeden ne miktarda ürün çıkacağının çap ve boya bağlı modeller
kurularak belirlenebilmesi amaçlanmıştır.
Dikili satış uygulamalarında mevzuat gereği toplam hacme göre %1-2 oranında örnek ağaç
kesilmesi gerekmektedir. Buna göre, dikili satışa konu sahalarda 200 adede varan sayılarda
ağaç kesilmesi gerekebilmektedir. Bu durum uygulamacı birimler açısından iş güçlüğü
doğurmakta, sahanın satışına kadarki süre içerisinde kesilen ağaçların beklemeye
bırakılmasından kaynaklanan koruma sorunları ve değer kayıpları yaşanmaktadır. Ayrıca
satışlarda yaşanması muhtemel gecikmeler veya satışların olmaması gibi hallerde artım ve
büyüme açısından da olumsuzluklar bulunmaktadır.
Günümüzdeki mevcut çalışmalarda çapa bağlı ürün çeşitlerini veren çalışmalar mevcuttur.
Ancak bu çalışmalarda aynı çapta ama farklı boylardaki ağaçlardaki ürün çeşitlerinin
miktarları açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada ağaç çapının yanı sıra ağaç
boylarını da dikkate alarak bonitete ilişkin varyasyonun kavranabilmesi, bu sayede de ürün
çeşitlerinin miktarları hakkında daha isabetli tahminler yapılabilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem olarak yeni alınacak dikili satışa konu sahalardaki örnek ağaçların çap ve boy
değerleri ile her bir ağaçtan elde edilen ürün çeşitleri ve miktarları regresyon analizlerine
tabii tutularak en uygun modelin seçilmesi sağlanacaktır. Her bir ürün çeşidine ait modeller
önceden ayrılmış veri setleri ile test edilerek uygunlukları t-testi ya da Wilcoxon analizleri
ile denetlenecektir.
Proje sonucunda elde edilmesi düşünülen çıktılar ile dikili satışa konu kızılçam tensil
bölmelerindeki tüm ağaçlar için geliştirilmiş olan modeller ile belirli çap ve boylardaki tüm
ağaçlara ait ürün çeşitlerinin miktarları herhangi bir ağaç kesmeden ortaya konulması
sağlanacaktır.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
Dikili satışlara ait yönetmeliğe göre birim fiyatın oluşturulması amacıyla her bir dikili satış
bölmesinde toplam hacmin %2’ye (saha homojense %1) kadarlık bir kısmı için farklı çap
kademelerinden seçilmiş örnek ağaçların kesilmesi emirlenmiştir.
Dikili satış uygulamalarında örnek ağaçların kesilmesinde, iş güçlüğü, kesilen ağaçların
beklemeye bırakılmasından kaynaklanan koruma sorunları ve değer kayıpları
yaşanmaktadır.
Bu sebeple seçilen örnek ağaçlarda ağaç kesilmeden ne miktarda ürün çıkacağının çap ve
boya bağlı modeller kurularak belirlenebilmesi amaçlanmıştır.
2.1. Kısa Dönemli Amaçlar
Projenin kısa dönemli amaçları: Üretim fonksiyonlu kızılçam ormanlardaki dikili satışa
konu tensil sahaların daha hızlı etkin ve verimli bir şekilde fiyat takdirinin yapılabilmesi.
2.2. Uzun Dönemli Amaçlar
Projenin uzun dönemli amacı; Ülke ormancılığımız için yeni ve etkin yöntemler geliştirerek
uygulayıcı birimlere katkı sağlanması
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ:
Dikili satış yapan Orman İşletmelerinde, dikili satışa konu alanların ihaleye çıkartılabilmesi
için bir fiyatlandırma ihtiyacı bulunmaktadır. Fiyatlandırma yapılabilmesi için ise ilgili
sahanın kaba da olsa ne kadar bir ürün barındırdığının belirlenmesi gerekmektedir.
Yürürlükteki dikili satış talimatnamesine göre dikili satış alanlarında bulunan çeşitli çap
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gruplarındaki ağaçlarda, hacmen %2 oranında (saha homojense %1) örnek ağaç kesilmesi
ve çıkan ürünlerin belirlenmesi yoluyla bir örnekleme çalışması uygulanmaktadır. Ortalama
bir kızılçam tensil sahasında 30-60 adet örnek ağaç kesilebilmekte, bu sayı alan ve DKGH
miktarı arttıkça 150-200 ağaca kadar artabilmektedir. Örnek ağaçlardan çıkan ürün çeşitleri
miktarları da ilgili işletmenin son 2 açık arttırmalı satış ortalamaları ile çarpılarak bir tahsis
fiyatı, tahsis fiyatına göre de bir muhammen bedel hesaplanmaktadır. Bu uygulama, henüz
satılmamış bir sahada orman işletmelerinin belirli bir maliyeti önceden üstlenmesine sebep
olmakta, iş güçlüğü doğurmakta ve zaman açısından dezavantajlar yaratmaktadır. Kesilmiş
olan örnek ağaçların fiyat takdirinin yapılması ve ihale ilan sürecinden ihale sahibine
sahanın teslimine kadar geçen süre içerisinde sahada beklemeye bırakılması ilgili envallerin
çalınma riski, böceklenme, değer kayıplarının yaşanması gibi bir takım olumsuzluklarla
karşı karşıya kalınmasına sebep olabilmektedir. Bu durum, ilgili sahanın birkaç ihale
süresince satılamaması ya da kesimde çalışacak işçilerin çalışmaya geç başlaması gibi
durumlarda daha da önemli bir hale gelmektedir.
Ayrıca mevcut uygulamada önerilen örnekleme oranları da istatistiksel açıdan bakıldığında
tartışmalı bir konudur. Örnek ağaç sayısı her bir dikili satış bölmesi için farklı sayılarda
olabilmektedir. Uç bir örnek vermek gerekirse, sahadaki tüm ağaçların aynı çap ve boyda
olduğu 10,000 m3’lük hayalî bir ormanda örnekleme yapabilmek için tek bir ağaç yeterli
iken çap ve boylardaki sapmalar (varyasyon) arttıkça alınması gereken örnek sayısı bu
nispette artması gerekmektedir. Sahada bulunan ağaçların çap ve boylarına ait varyasyon
katsayıları (Cv%) bilinmeden ideal bir örnekleme yüzdesinin önden kabulü de ayrıca bir
tartışma ortaya koymaktadır. Bu sebeple, %2 veya %1 örnekleme oranı bazı sahalar için
yetersiz kalabilecek iken bazı sahalar için ise fazla bir miktar olarak değerlendirilebilir.
Bu proje önerisi ile kızılçam tensil sahalarında fiyatlandırma yapılabilmesi için ağaç kesme
yerine, sahadaki her bir ağacın çap ve boylarına bağlı olarak geliştirilmiş ürün çeşitleri
modellerinin kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Bunun için, farklı yetişme ortamlarındaki
dikili satışa konu kızılçam tensil sahalarından kesilen örnek ağaçlara ait ağaç çapları,
boyları ve her bir ürün çeşidi için çıkan ürün miktarları regresyon analizleri ile analiz
edilerek modeller kurulacaktır. Farklı yetişme ortamlarının sağlıklı bir şekilde
kavranabilmesi amacıyla Antalya ve Isparta Bölge Müdürlükleri sınırları içerisindeki
kızılçam tensil sahalarından elde edilecek örnek ağaçlara ait veriler kullanılacaktır.
Proje önerisi kapsamında yapılan literatür çalışmasında ülkemizde ürün çeşitliliğinin
modellenmesi konusunda 5 adet yayına rastlanmıştır (Sun vd.,1978, Asan, 1984, Yeşil,
1992, Uzun, 2015, Şahin vd., 2017).
Sun ve ark. (1978), Kızılçam, Karaçam, Sarıçam, Göknar, Sedir ve Kayın türleri için; ağaç
hacim tabloları oluşturmanın yanı sıra, ilgili ağaç türleri için, tek ağaç ve birim alan bazında
ürün çeşidi ve kabuk oranlarını saptamış, ayrıca tek ağaç ürün çeşidi hacim oranları için tek
girişli tablolar oluşturmuşlardır.
Asan (1984), Kazdağı Göknarı için tek ağaç ürün çeşitleri tablosu düzenlemiştir.
Yeşil (1992) çalışmasında; Sun ve ark. (1978) tarafından yapılan araştırmadaki modeli
kullanarak Kızılçamda ürün çeşitleri tablosu hazırlamıştır.
Şahin vd., (2017), Mersin Yöresi saf Kızılçam meşcereleri için tek girişli (çapa bağlı) odun
ürün çeşitleri tablosu düzenlemiş, üretilen tek girişli modeller, Sun ve ark. (1978) tarafından
yapılmış olan modellerle de karşılaştırılmıştır. Ancak yukarıdaki çalışmaların ortak özelliği
geliştirilen modellerin çapa bağlı modeller şeklinde düzenlenmiş olmasından dolayı ürün
çeşitliliği ve miktarları açısından geniş bir sapmaya sebep olmasıdır. Örneğin çapları aynı
fakat boyları farklı ağaçlarda ürün miktarların aynı kabul etmektedir. Dolayısıyla, ağaç
boylarının ürün miktarları üzerinde etkili olmasından dolayı boy değişkeninin de modellere
dahil edilmesi gerekmektedir.
Uzun, (2015) ise, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü için Kızılçam'da bonitet sınıflarına
göre ürün çeşitliliğinin araştırmıştır. 3 bonitet sınıfından alınan veriler ile tomruk, direk,
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sanayi odunu ve yakacak odun için çapa bağlı modeller geliştirmiştir. Bu çalışma,
bonitetlere göre ürün çeşitliliğinin değerlendirilmiş olması açısından yararlı bir çalışma
olarak görülse de, ürün çeşitliliğinin sınırlı sayıda olmasından dolayı uygulamacı birimler
tarafından yeterince kullanılabilecek durumda değildir. Ayrıca ürün çeşitliliğinde meydana
gelen sapmalar (varyasyon) 3 bonitet sınıfına bölünmüş olmasından dolayı azalmıştır.
Ancak yine de her bir bonitet sınıfının içerisinde de çeşitli uzunlukta ağaçlar
bulunduğundan, bir miktar sapma bulunmakta olduğu da dikkate alınması gerekmektedir.
Proje önerisi ile ağaç çapı ve boyuna bağlı çift girişli modeller ortaya konulmaya
çalışılacaktır. Bu modeller ile mevcut uygulamanın getirmiş olduğu örnek ağaçların
kesilmesi işlemi yerine, dikili satışa konu her bir ağacın ürün çeşitlerine göre miktarları
hesaplanabilecektir. Bunun için, her bir ağacın çapları damga işlemiyle, boy değerleri ise
bölmeye ait meşcere-boy eğrilerinden türetilmek suretiyle elde edilecektir. Dikili ağaç
satışa konu sahalarda en düşük çap kademesinden en yüksek çap kademesine doğru
ağırlıkları oranında her bir çap kademesinden yeterli miktarda ağacın boylarının ölçülmesi
yeterli olacaktır. Böylece dikili satışa konu sahalar arasındaki bonitetten kaynaklanan
sapmalar (varyasyonlar) ilgili sahanın bonitetine uygun şekilde yaklaştırılmış olacaktır.
Ayrıca örnek ağaçlara ait ürünlerin genele yansıtılması yerine alandaki her bir ağaç için
ürün çeşit ve miktarları hesaplanabilecektir. Tüm bu faaliyetlerin, mevcut uygulamaya göre
daha az maliyetli, zaman alıcı ve riski düşük bir yöntem olacağı da düşünülmektedir.
Proje çalışma alanları Antalya ve Isparta OBM’leri içerisindeki 2018 ve 2019 yılı tabii
tensil sahaları olarak planlanmaktadır. Her iki OBM’lerinde iki yılda yaklaşık 200 dikili
satış tensil bölmesi olacağı tahmin edilmektedir. İlgili sahalarda fiyat takdirinin
yapılabilmesi için her yıl haziran- ağustos aylarında örnek ağaçlar kesilmektedir. Proje
ekibince dikili satışa konu sahalarda örnek ağaç kesim tarihleri öğrenilmeye çalışılacak ve
mümkün olduğunca çok sayıda dikili satış sahasında örnek ağaç ölçüm çalışmaları
yapılmaya çalışılacaktır. Her bir sahaya ait 30-100 örnek ağaçtan yararlanılması
düşünülmektedir.
Ayrıca proje kapsamında en uygun modeller tespit edildikten sonra bir bilgisayar yazılımı
geliştirilmesi düşünülmektedir. Üretilen çift girişli ürün çeşitleri modellerinin
kullanılabilmesi için ağaç çapları kadar boyların da gerçeğe yakın tahmini gerekmektedir.
Özellikle uygulayıcı birimlerin her bir dikili satış sahası için hangi çap kademesinden ne
kadar örnek ağaçta boy ölçülmesi gerektiği yazılım tarafından belirlenecek, meşcere boy
eğrilerinin ise makul bir belirtme katsayısı ile ortaya konulması konusunda yazılımdan
yararlanılması düşünülmektedir.
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1. PROJENİN ÖZETİ
Ülkemizin doğal ormanları üzerindeki baskıların azaltılması ve orman endüstrisinin ihtiyaç
duyduğu odun hammaddesinin karşılanması maksadıyla, OGM tarafından “Endüstriyel
Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı (2013-2023)” hazırlanmıştır. Bu çerçevede 164.922
hektar alanda ağaçlandırma yapılması hedeflenmiştir. Türkiye genelinde 2000 yılı sonuna
kadar toplam 1,8 milyon ha alanda ağaçlandırma yapılmıştır. Bu ağaçlandırma miktarının
707.000 ha’lık kısmını (%40) kızılçam ile yapılan ağaçlandırmalar oluşturmaktadır
(Konukçu, 2001). Kızılçamın geniş yayılış alanı (5,9 milyon ha) ve yayılış alanındaki
yetiştirme ortamı iyileştirme çalışmalarına hızlı gelişerek uyum göstermesi; bu türün Eylem
Planı çerçevesinde yapılacak ağaçlandırmalarda en başta gelen tür olmasını sağlamıştır.
Endüstriyel ağaçlandırmalarda yoğun toprak işleme, ıslah edilmiş tohum ve entansif bakım
çalışmaları uygulanırken, sulama ve gübreleme ile ilgili herhangi bir uygulama
yapılmamaktadır. Bunun önemli sebeplerinden birisi de bu tür uygulamaların büyüme
üzerine etkilerinin ne olduğu ve ekonomik olup olmadığı konusunda yeterli bilginin
olmamasıdır. OGM tarafından 2016-2017 dönemi için hazırlanan Master Planı da bu
konuların araştırılması gerektiğini ortaya koymuştur.
Bu çalışma Antalya Bölgesi’nde yeni tesis edilecek olan kızılçam endüstriyel
ağaçlandırmalarında sulamanın ve gübrelemenin büyüme (hasılat verimi) üzerine etkilerini
ve ekonomisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Ayrıca çıkan sonuçlar kamu ve özel sektör
tarafından tesis edilecek olan endüstriyel amaçlı ağaçlandırmalarda kullanılacaktır.
Proje, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde kızılçam ile yapılan endüstriyel nitelikli
ağaçlandırma sahalarını kapsamaktadır. Bu amaçla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
sınırları içerisinde endüstriyel ağaçlandırmaya ayrılmış, su kaynağına yakın iki saha
belirlenecektir. Bu sahaların her birinde sulama için bir dozaj ve kontrol(sulanmayan),
gübreleme için ise iki dozaj (doz1, doz2) ve kontrol uygulanacaktır. Elde edilen veriler
istatistiki ve ekonomik analizlere bağlı olarak değerlendirilecektir.
2. AMAÇ ve HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaç
Antalya Bölgesi’nde yeni tesis edilecek olan kızılçam endüstriyel ağaçlandırmalarında
sulamanın ve gübrelemenin büyüme (hasılat verimi) üzerine etkisini ve ekonomisini ortaya
koymaktır.
2.2. Uzun Dönemli Amaç
Plantasyon ormancılığının verimliliğini ve etkinliğini artırmak suretiyle ülke ekonomisine
katkıda bulunmaktır.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ
Dünyada ve ülkemizde bir yandan orman alanları azalırken, diğer yandan da insan
nüfusunun artması, kişi başına düşen odun hammaddesi artımını azaltmaktadır. Küresel
bazda, 1800 yılı için 7.84 m3, 1900 yılı içinde 3.06 m3 olarak belirlenen kişi başına odun
hammaddesi artımının, 2030 yılında 0.382 m3/yıl/kişi düzeyine inmesi beklenmektedir.
Küresel odun hammaddesi ihtiyacı 2020 yılında yaklaşık 5,5 milyar m3/yıl düzeyine
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ulaşacağı tahmin edilmektedir (Birler,1995; 2005). Ülkemizde odun hammaddesine olan
talep, artan nüfusa ve gelişen endüstriye paralel olarak artmaktadır. Ormancılık Ana
Plan’ında, kişi başına odun hammaddesi tüketim düzeyi 2010 yılı için 0,571 m3/kişi/yıl
olarak verilirken, ekonomisi iyi olan ülkelerde bu miktar 1,0-1,5 m3/kişi/yıl düzeyindedir.
Ülkemizin endüstriyel odun üretim ve tüketim durumu incelendiğinde, odun hammaddesi
arz açığının 1990’lı yıllar itibariyle artmaya başladığı görülmektedir (Konukçu, 2001).
Türkiye’de endüstriyel odun ihtiyacı yaklaşık 21,5 milyon m3 olup bunun %93’lük (20
milyon m3) kısmı ülke içi kaynaklardan karşılanmaktadır. Kalan arz açığı ithalat yoluyla
giderilmektedir (Anonim, 2013).
Doğal ormanlarımızın mevcut verim güçleri ve yapıları göz önüne alındığında, artan odun
hammadde açığının sadece doğal ormanlardan yapılacak üretimle karşılanması mümkün
görülmemektedir. Birler(1995), Boydak ve Dirik(1998) yaptıkları çalışmalarda; odun
hammaddesi arz açığının ithalat ya da odun hammaddesi yerine başka ikame maddelerin
kullanılmasıyla kapatılamayacağını, bunun için en geçerli yaklaşımın hızlı gelişen yerli ve
yabancı türlerle ağaç ıslahı tedbirleri ve yoğun kültür yöntemleri kullanarak endüstriyel
plantasyonlar kurmak olduğunu vurgulamışlardır.
Birler(2009) Endüstriyel ağaçlandırmaları‘’ verimli topraklarda (I.ve II. Bonitet), yoğun
toprak hazırlama ve bakım tekniklerinin uygulandığı, genetik olarak ıslah edilmiş yüksek
verim gücünde ağaç türlerinin kullanıldığı, kısa idare sürelerinde kurulan, yıllık en az
10m3/ha artım yapabilen ağaçlandırmalar’’ şeklinde tanımlamıştır. Endüstriyel
plantasyonları klasik ağaçlandırmalardan ayıran en büyük özellik plantasyonların hızlı
büyüyen türlerle kurulma zorunluluğudur (Asan,1995;Birler,1995;Usta,1995). Bu iki grup
ağaçlandırmada da ana amaç odun üretimi olmakla birlikte, aralarında uygulanan ekolojik
ortam, teknik uygulamalardaki yoğunluk, amaçlanan ürün kalite ve kantitesi ile
plantasyonların yönetimi bakımından önemli farklar bulunmaktadır (Boydak ve ark., 2006
a;b). Eraslan (1983) hızlı büyüyen türü ’’I.Bonitet yetişme ortamlarında, entansif bakım ve
yoğun kültür tedbirleri altında 30. yaşta en az 10m3/ha genel ortalama artım yapan ağaçlar’’
şeklinde tanımlamıştır.
Hızlı gelişen yabancı ağaç türlerini ülkemize getirme ve bunlarla endüstriyel plantasyon
kurma düşüncesi ilk olarak 1950 yılında gündeme gelmiş (Turan, 1998) ve ilk adım Prof
Dr. Fehim Fırat tarafından 1951 yılında Fransa’dan getirilen Duglas tohumları ile atılmıştır.
Bu çerçevede yapılan ilk araştırmalar, İ.Ü.Orman Fakültesi Ormancılık Ekonomisi
Kürsüsü tarafından okaliptüs (1948), sahilçamı ve duglas (1951), melez (1958) ile aynı
üniversitenin Silvikültür Kürsüsü tarafından melez kavak (1958) türü araştırmalarıdır
(Akalp,1982). Bu düşünce 1962 yılında İzmit’te kurulan ‘’Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı
Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü’’ ile kurumsal bir nitelik kazanmıştır (Asan,1989).
İlk endüstriyel plantasyon uygulamaları 1963 yılında deneme mahiyetinde başlamış ve
1965 yılında her yıl 5000 ha hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapılması I. Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda yer almıştır. Hızlı gelişen türler konusunda gelişmeleri değerlendirmek
üzere ilk bilimsel toplantı 1971 yılında ‘’Hızlı Gelişen Türler Semineri ‘’adı altında
düzenlenmiştir (Boydak ve Dirik, 1998). Bu seminerde alınan kararlar doğrultusunda 19721977 yılları arasında T.C.Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
(FAO) işbirliği ile yürütülmüş olan “Endüstriyel Ormancılık Ağaçlandırmaları” projesi
çerçevesinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölge’lerinde çok sayıda yerli ve
yabancı tür için orijin denemeleri yapılmıştır. Bu orjin denemelerinin sonuçları, türlerin
büyüme performansı ve bulundukları ortamlara gösterdikleri uyumları dikkate alındığında
en ümit verici egzotik türlerin Pinus pinaster ve Pinus radiata olduğunu göstermiştir
(Tunçtaner, 2007). 1981 yılında düzenlenen ’’Türkiye’de Hızlı Gelişen Türlerle Endüstriyel
Ağaçlandırmalar Sempozyumu’’ nda hızlı büyüyen yerli ağaç türlerine dikkat çekilerek, tür
denemelerinde başta kızılçam olmak üzere, kızılağaç, dışbudak ve kazdağı göknarı gibi
yerli türlere önem verilmesi önerilmiştir (Asan, 1998). Hızlı gelişen türlerle ilgili 1995
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yılında Balıkesir’de yapılan başka bir toplantıda egzotik türler yanında yerli ağaç türlerinin
de endüstriyel ağaçlandırmalara dahil edilmesi gereği, araştırmalara dayalı olarak ortaya
konmuştur (Şad-Asan,1995; Usta,1995; Atasoy,1995).
1980’li yıllarda durma noktasına gelen endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları, ülkemizde
odun hammaddesine olan talebin artması ile OGM’yi yeniden bu ağaçlandırma
uygulamalarına yöneltmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımız tarafından 2004-2023 yılları için
hazırlanan Türkiye Ulusal Ormancılık Programında Ormanların Geliştirilmesi ile İlgili
Eylemler arasında yer alan ‘’Mevcut ormanların geliştirilmesi (Madde 2.1.3) ve Orman
alanlarının genişletilmesi (Madde 2.2.3)‘’ maddelerinde; «odun arzını artırmak amacıyla
uygun bozuk orman alanlarında ve özel arazilerde, hızlı büyüyen orman ağacı türleri ile
endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına özel önem verilmesi ve bu tür girişimlerin ilgili
gruplarca desteklenmesi, endüstriyel ağaçlandırmalar ile ilgili araştırma sonuçlarından
AGM uygulama birimleri ve özel sektör tarafından yararlanılması için bilinçlendirme ve
eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi» konuları belirlenmiştir. Ayrıca OGM tarafından
2013-2017 yılları için hazırlanan Stratejik Planda da endüstriyel ağaçlandırma
çalışmalarına yer verilmiş ve bu çerçevede Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi ile
ilgili amaç başlığı altında yer alan Endüstriyel Ağaçlandırmaların Kurulması ile ‘’uygun
alanlarda, hızlı büyüyen orman ağacı türleri ile endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına özel
önem verilmesi ve bu amaçla araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ile uygulayıcı birimler
ve özel sektöre yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılması hedeflenmiştir.
Bu stratejik plan ile her yıl 10.000 ha alanda hızlı gelişen türlerle ağaçlandırma yapılması
planlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) 776.Maddeside endüstriyel
ağaçlandırmaya değinilmiş ve “ormanların ekonomik, sosyal ve ekolojik fonksiyonlarını
gözeten bir planlama anlayışı benimsenecek, endüstriyel nitelikte olanlar başta olmak üzere
odun ile odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında etkin yönetim sağlanacak”
şeklinde ifade kullanılmıştır.
Ülkemizdeki doğal ormanlar üzerindeki baskıların azaltılması ve orman endüstrisinin
ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanması maksadıyla, OGM tarafından
“Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı (2013-2023)” hazırlanmıştır. Bu eylem
planına göre potansiyel endüstriyel alanlar; orman arazileri, hazine arazileri ve tarım
yapılan araziler olarak belirtmiştir. Bu çerçevede orman arazilerinde kızılçam, sahilçamı,
kızılağaç, dişbudak, okaliptüs ve kavak ağaç türleri ile ağaçlandırma yapılması
planlanmıştır. Endüstriyel ağaçlandırmaya konu potansiyel sahaların özellikleri; I-II.
bonitette, arazi eğiminin %30’un altında olduğu, mekanizasyon ve kültür tekniklerinin
uygulanacağı, edafik ve fizyolojik şartların uygun olduğu, en az 5 ha büyüklüğünde
olmalıdır. 1981 yılına kadar yaklaşık 80.000 ha alanda hızlı gelişen tür ağaçlandırması
gerçekleştirilmişken, bu eylem planı ile 164.922 hektar alanda ağaçlandırma yapılmak
suretiyle orman endüstrisinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanması
hedeflenmiştir (Anonim,2013).
Ülke ormanlarımız toplam 22,3 milyon hektar alanı kaplarken, bu miktar ülke
yüzölçümünün %28,6’ sını karşılamaktadır. Ormanlarımızın 12,7 milyon hektarı normal,
9,6 milyon hektarı ise bozuk orman niteliğindedir. 2015 yılında yıllık cari artım toplamı
45,9 milyon m3 (2,1 m3/ha) olarak hesaplanmıştır (Anonim, 2015). Ormanlarımızın ancak
11,2 milyon hektarlık kısmında odun hammaddesi amacıyla üretim yapılabilmektedir.
Kızılçam (Pinus brutia Ten.), 5,9 milyon hektar (%26) ile ülkemizin en geniş yayılış yapan
orman ağacıdır. Akdeniz, Ege, Güney Marmara ve Karadeniz ardı bölümlerinde saf orman
oluşturan kızılçam, ülkemiz orman alanının yaklaşık %26’sını oluşturmaktadır (Anonim,
2015). Kızılçamın geniş yayılış alanı ve yayılış alanındaki yetiştirme ortamı iyileştirme
çalışmalarına hızlı gelişerek uyum göstermesi; bu ağaç türünün Türkiye ormancılığının en
önemli hızlı gelişen türü olarak kabul edilmesini gerektirmektedir (Kantarcı, 1998).
Yetişme ortamı istekleri yönünden kanaatkar olması ve polisiklik büyüme ritmi ile hızlı
büyüme özelliği göstermesi, bu türün Türkiye’de yapılan ağaçlandırma çalışmalarında en
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fazla kullanılan ağaç türlerinden biri olmasını sağlamıştır (Dirik, 2000). Erkan (1996)
yaptığı çalışmada I.bonitet alanlardaki doğal kızılçam ormanlarında cari artımın 14,8
m3/ha/yıl, ortalama hacim artımının 11,44 m3/ha/yıl olacağını belirtmiştir. I. bonitetteki
ağaçlandırma sahalarında ise yıllık cari artımın 27,8 m3/ha/yıl, ortalama hacim artımının ise
15,4 m3/ha/yıl düzeyinde olduğu saptanmıştır (Usta,1991). Odununun çok çeşitli kullanım
alanlarına uygun olması nedeniyle kızılçam tesis değeri yüksek bir türdür (Ürgenç, 1998).
Ülkemizde 2000 yılı sonuna kadar toplam 1,8 milyon ha alanda ağaçlandırma yapılmıştır.
Bu ağaçlandırma miktarının 707.000 ha’lık kısmını (%40) kızılçamla yapılan
ağaçlandırmalar oluşturmaktadır (Konukçu, 2001). Kızılçamın sahip olduğu bütün bu
özellikler, bu türün Eylem Planı çerçevesinde yapılacak ağaçlandırmalarda en başta gelen
tür olmasını sağlamıştır.
Kızılçam ağaçlandırma alanlarında aynı yörede yeryüzü şekli, toprak özellikleri, toprağın
su ve besin kapasitesi ile toprak işleme yöntemleri, birim alana dikilen fidan sayısı ve kültür
bakımı fidanların büyümesini önemli ölçüde etkilemektedir. Nitekim bu tür ekolojik
isteklerine uygun yetişme ortamlarında toprak işlemesi, dikim aralığı ve ilk yıllarda çapa
bakımı ile yetiştirildiği takdirde çok iyi boy ve çap artımı sağlayacağı görülmektedir
(Kantarcı, 1998-2). Yapılan çalışmalar vejetasyon dönemi içinde meydana gelen yağışların
kızılçam fidanlarının boy büyümesinde önemli bir artış sağladığını göstermektedir (Çepel,
1971;Özel ve ark.,2012). Kızılçam hemen hemen bütün toprak türlerinde gelişme
gösterirken, en iyi gelişimini organik madde ve su kapasitesi bakımından zengin derin
topraklarda gerçekleştirmektedir (Saatçioğlu, 1969; Zeck ve Çepel, 1972).
Ülkemizde orman yetişme ortamlarının büyük bölümü kuraklık etkisi altındadır. Kurak
periyot orman ağaçlarının büyümelerini gerçekleştirdiği bir döneme rastlamakta ve
dolayısıyla kuraklık etkisi, Türkiye ormancılığında silvikültür konularında belirleyici rol
oynamaktadır (Dirik, 1994). Williston, çam türleri ile yapılan ağaçlandırmalarda ilk yıl
meydana gelen ölümlerin %57’sinin kuraklığa bağlı olduğunu bildirmektedir (Newton ve
ark., 1991). Yapılan araştırmalara göre kurak alanlarda toprakta yeteri kadar besin maddesi
bulunsa dahi yeterli miktarda su olmayışından dolayı ağaçlandırma yapmak risklidir. Bunun
yanında suya çok ihtiyaç duyulan vejetasyon döneminde karşılaşılan aşırı kuraklık ve su
açığı ağaçlandırmalarda fidanların gelişimini önemli ölçüde etkilerken, birim alandaki
verimliliği düşürmektedir (Zoralioğlu ve Uludağ, 1998). Çepel (1993), su açığının bitki
gelişimi ile çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu, su açığının artmasıyla fizyolojik süreçlerin
yavaşladığını veya durduğunu bildirmektedir. Çeşitli orman ağaçlarında fizyolojik
aktivitelerin durmasına neden olan kritik su potansiyeli değerleri belirlenmiş olup, bu
değerler türlere göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin; Quercus pedunculata ve
Fraxinus sp. için boy artımının durması -11 bar da gerçekleşirken, Pseudotsuga sp. için -15
bar’da Cedrus sp. için -21 bar’da gerçekleşmektedir. Ülkemizde OGM ve AGM tarafından
yapılan ağaçlandırmaların tamamına yakınında sulama yapılmamaktadır. Ülkemizdeki
sulamalı plantasyonlara en somut örnek, endüstriyel amaçlı yapılan kavak plantasyonlarıdır.
Dünyada ise sulamalı plantasyonlar gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Buralarda
kullanılan sulama tekniği, su ekonomisine dayanan damlama sulama tekniğidir (Zoralioğlu
ve Uludağ, 1998). Damlama sulama, kaynağından alınan sulama suyunun düşük basınç
altında, kapalı borularla damlatıcılara iletilip, damla şeklinde toprağa verildiği bir sulama
yöntemidir (Küçükyumuk,2011). Bu yöntemle verim artar, su ve gübre etkinliği yükselir,
sulama suyu ve kimyasal gübre kullanımında %40-60 oranında tasarruf sağlanır ve su
stresinden kaynaklanan bitki zararları azalır (Yılmaz, 1995-1; Küçükyumuk,2011). Birim
alandan en yüksek verimi elde etmek amacıyla, yoğun kültür tekniklerinin uygulandığı
sulamalı plantasyonlara gübreleme de kombine edilmektedir (Zoralioğlu ve Uludağ, 1998).
Ülkemizde bu amaç doğrultusunda gübreleme teknikleri daha çok tarımda kullanılırken,
ormancılık çalışmalarında orman fidanlıkları dışında pek uygulama alanı bulamamıştır.
Gübreleme ise kısaca, bitkilerin sağlıklı gelişimi için mutlak gerekli olan besin
maddelerinin toprakta noksan olması durumunda, bitki gelişimini sınırlayan besinlerin
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çeşitli yöntemler ile bitkinin yetiştiği ortama verilmesi işlemidir. Gübreleme uygulamaları
ülkemizde endüstriyel ormancılıkta çok sınırlı bir yer tutsa da, dünya genelinde özellikle
kısa idare süreli hızlı gelişen plantasyonlarda rutin uygulamalar arasına girmiştir (Gürlevik
ve Güller, 2005). Özellikle ABD’nin güneydoğusunda yer alan endüstriyel Pinus taeda
ağaçlandırmalarında meşcerenin tesis aşamasında P gübresi olarak, ilerleyen yaşlarda ise N
+ P gübresi olarak uygulanmaktadır (Fox et al 2007). Okyanusya, Güney Amerika ve
İspanya’ da ise Pinus radiata ve Eucalyptus plantasyonlarının neredeyse tamamına
yakınında gübreleme uygulanmaktadır (Crane 1982, Birk 1994, May et al 2009, Mead
2013). Kanada, İsveç ve Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde de gübreleme yaygın bir
uygulamadır. Bu uygulamalarda N ve P en sık kullanılan iki element olarak önümüze
çıkarmaktadır. Gübrelemenin etkisi genelde uzun yıllar boyunca ekosistemdeki besin
döngüsüne katkı sunabilmektedir (Gürlevik et al 2004, From et al 2015).
Bu çalışmalarda ağaçların gübrelemeye verdikleri tepkiler genellikle olumlu olsa da,
tepkinin şekli ve boyutu ağacın türüne, yaşına, yetişme ortamına, gübrenin dozuna ve
karışımına göre değişmektedir (Albaugh 1998, 2015, Jokela et al 1991, Fox 2007). İlgili
türün biyolojik gelişim özellikleri ve yetişme ortamının verim gücü gübrelemeyle elde
edilecek hacim artımına doğrudan etki eden faktörlerdir. Bunun yanında, gübrelemenin
ekonomikliği acısından gübrenin hangi yaşta uygulanacağı da son derece belirleyici
olmaktadır. Zira rotasyon başında yapılacak gübreleme yatırımının getirisi için rotasyon
sonuna kadar beklemek gerekecektir. Ancak rotasyon ortasında veya sonunda yapılacak
yatırımın getirisi için çok daha kısa süre beklemek yeterli olacaktır. Hızlı gelişen tropik ve
ılıman kuşaktaki kısa idare süreli hızlı gelişen türlerde genelde her gelişim çağında
gübreleme yapılabilmekte (Crane 1982, Birk 1994, Fox et al 2007), ancak soğuk kuzey
enlemlerinin nispeten yavaş gelişen uzun idare süreli türlerinde ise idare süresinin ikinci
yarısında veya sonlarına doğru uygulanmaktadır (Anonim 1995, Hedwall et al 2014).
Gübrenin dozu ise toprağın verim gücüne ve mescerenin besin ihtiyacına göre
belirlenmektedir. Genelde yetişkin ormanlarda 150-200 kg/ha lık N dozu ve 25-50 kg lık P
dozu en yaygın kullanılan dozlardır.
Endüstriyel ağaçlandırmalarda yoğun toprak işleme, ıslah edilmiş tohum ve entansif bakım
çalışmaları uygulanırken, sulama ve gübreleme ile ilgili herhangi bir uygulama
yapılmamaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi sulama ve gübrelemenin büyüme
üzerinde ne ölçüde etkili olacağının ve ekonomik anlamda fizibil olup olmadığının
bilinmemesidir. Nitekim OGM’nin 2016-2017 dönemi için hazırladığı Master Planı da bu
konulara dikkat çekerek, endüstriyel plantasyonları artırmak başlıklı araştırma hedeflerinde;
Endüstriyel plantasyonlarda ekonomik idare süresinin tespit edilmesi, verimi en üst
düzeyde artıracak gübreleme, sulama, herbisit kullanımı, uygun dikim aralık mesafelerinin
belirlenmesi, aralama zamanı ve yönetiminin seçimi vb. konularını araştırmak olarak
belirtilmiştir.
Proje ile Antalya Bölgesi’nde yeni tesis edilecek olan kızılçam endüstriyel ağaçlandırma
alanlarında sulama ve gübrelemenin büyümeyi (hasılat verimi) ne ölçüde etkilediğinin ve
ekonomik olarak uygulanabilir olup olmadığının ortaya konması amaçlanmaktadır.
Proje, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde kızılçam ile yapılan endüstriyel nitelikli
ağaçlandırma sahalarını kapsamaktadır. Bu amaçla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
sınırları içerisinde endüstriyel ağaçlandırmaya ayrılmış, su kaynağına yakın iki saha
belirlenecektir. Bu sahaların her birinde sulama için bir dozaj ve kontrol (sulanmayan),
gübreleme için ise iki dozaj (doz1, doz2) ve kontrol uygulanacaktır. Elde edilen veriler
istatistiki ve ekonomik analizlere bağlı olarak değerlendirilecektir.

Teknik Kurul Kararı:
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1.4-4. PROJENİN ADI :
“Sertifikasyonun Batı Akdeniz Odun ve Odun Ürünleri İmalatçıları Üzerine Etkileri”
Projenin Numarası: 19.5310/2018-2020
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): OGM - İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Proje Yürütücüsü: Dr. Ersin YILMAZ
Araştırmacılar: Dr. Süleyman ALKAN, Arif KAYACAN, Yunus BAYİR, Zafer MAVİ
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 20.000
Önerilen Proje Süresi (Ay): 30
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Projenin Başlama Tarihi: 01.04.2018
Projenin Bitiş Tarihi: 30.09.2020
1. PROJENİN ÖZETİ
Dünya ormanlarının durumu konusunda toplumun ilgisi ve dünyadaki odun hammaddesi talebi
sonucunda ormanlar üzerindeki baskılar 1980’lerden bu yana artmıştır. Bu konular çevresel
grupların yönlendirmesiyle 1992’deki Rio Dünya Zirvesinde ön plana çıkmış ve bu zirveye katılan
uluslar, dünya ormanlarının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve izlenmesi konusunda görüş
birliğine varmışlardır.
Dünya ormanlarının durumunu iyileştirmek ve dünyada kullanıma yönelik hasat edilen odunu
kontrol etmek yönündeki çabalar sonucu, çevresel hareket sürdürülebilir şekilde üretilmiş odun ve
odun ürünlerinin sertifikasyonunu benimsemiştir. Her ne kadar sürdürülebilir şekilde yönetilen
orman ürünlerinin sertifikasyonu çevresel hareketin ilgi ve kaygıları için umut veren bir çözüm olsa
da, bu sürecin sanayide benimsenmesi yavaş olmuştur.
Sertifikasyon hareketi hala emekleme safhasındadır ve çoğu imalatçı bunun uzun dönemdeki
faydalılığı konusunda kuşkulara sahiptir. Sertifika yapan kuruluşlar bu hareket için heveslendirme
yapmaya çalışsalar da, büyük oranda yanlış bilgilenme ve yanlış anlamalardan dolayı bu hareketi
yaygınlaştırmak güçtür. Bununla birlikte her ne kadar sertifikalı ürünlere yönelik sınırlı bir talep
olsa da, Batı Akdeniz bölgesinde birkaç firma gönüllü olarak sertifikasyonu seçmiştir. Herhangi bir
gelişmekte olan olguda olduğu gibi, firmaların sertifikasyona yönelik sahip oldukları temel inanç ve
düşüncelerin ortaya konulması faydalı olacaktır. Öte yandan sertifikalı olmak kararı, bir firma
üzerinde yoğun bir etkiye sahip olan önemli bir karardır. Bu kararın önemli elemanlarını belirlemek
için yapılacak bir çözümleme, imalatçıların bu kararı nasıl ele aldıklarını anlamayı
kolaylaştırabilecek ve bu karar verileceği zaman yardımcı olabilecektir. Nihayet sertifikasyonun
nispeten yeni bir hareket olmasından dolayı, sertifikalı olma kararının gerçek dünyadaki sonuçlarını
anlamak da önemlidir. Bu araştırma projesi bu bilgi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere
hazırlanmıştır. Bu çalışmada sertifikasyonun Batı Akdeniz orman ürünleri sanayisindeki etkileri
çalışılacaktır. Sonuçta bu araştırmada Batı Akdeniz için ortaya çıkarılacak sonuçlar ve önemli
eğilimler, ülke orman ürünleri sanayi için de uygulanabilir olacaktır.
Bu çalışmanın genel amaçları;
• Sertifikalı ve sertifikalı olmayan odun ve odun ürünleri sanayi firmaları arasında sertifikasyona
yönelik görüşlerdeki farklılıkları belirlemek ve
• Sertifikalı olma yönündeki kararı ve bu kararın olası sonuçlarını incelemektir.
Sertifikasyonun gelişen bir olgu olması ve bazı yönlerinin henüz bilinmemesi nedeniyle bu amaçlar
seçilmiştir.
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Araştırmanın ilk bölümünde, odun ve odun ürünleri sanayi firmalarına uygulanacak bir “anket
formu” kullanılacaktır. Bu anket formu, katılımcıların demografik özelliklerini ve sertifikasyona
yönelik bakış açılarını toplamada bir araç olacaktır. Araştırmanın ikinci bölümünde, odun ve odun
ürünleri sanayi firmalarının sertifikasyon yaptırıp yaptırmama kararını vereceğinde dikkate alacağı
karar sürecini modelleme konusu ele alınacak ve bu modelleme için “Analitik Hiyerarşi Süreci
(AHS)” tekniği kullanılacaktır. Bu aşamanın verileri, hazırlanacak bir “bilgi formu” yoluyla
toplanacaktır. Araştırmanın son aşamasının konusu olan odun ve odun ürünleri sanayi firmalarının
deneyimlerinin incelenmesi ise, firmalarla yapılacak “kişisel görüşmeler” yoluyla yerine
getirilecektir.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaçlar
• Batı Akdeniz bölgesi sertifikalı ve sertifikalı olmayan odun ve odun ürünleri imalatçılarının
özelliklerini belirlemek,
• Sertifikalı ve sertifikalı olmayan odun ve odun ürünleri imalatçılarının yeşil sertifikasyon akımına
yönelik görüşlerini karşılaştırmak,
• Sertifikalı ve sertifikalı olmayan odun ve odun ürünleri imalatçılarının sertifikasyondan hangi
faydalar elde edilebileceğine yönelik görüşlerini incelemek,
• Sertifikalı olmayan odun ve odun ürünleri imalatçılarının odun ve odun ürünleri sertifikasyonuna
üye olma istekliliğine yönelik koşulları araştırmak,
• Sertifikalı ve sertifikalı olmayan odun ve odun ürünleri imalatçılarının sertifikasyon programına
katılımı etkilediğine inandıkları engelleri/sorunları belirlemek ve orman sertifikasyonuna ilgisizlik
nedenlerini saptamak,
• Sertifikalı odun ve odun ürünleri üretip üretmeme kararı verileceğinde, odun ve odun ürünleri
imalatçılarının karar verme sürecinde dikkate alabileceği önemli kriterleri belirlemek,
• AHS tekniği kullanılarak imalatçıların karar verme sürecini modellemek,
• Sertifikalı ve sertifikalı olmayan odun ve odun ürünleri imalatçılarının karar verme sürecindeki
olası farklılıkları ortaya koymak,
• Sertifikalı olmayı tercih eden odun ve odun ürünleri imalatçılarının deneyimlerini incelemektir.
2.2. Uzun Dönemli Amaçlar
Orman ürünleri sanayisinde;
• Rekabet edebilmeyi sağlayan kaliteli üretime sahip olunması,
• Uluslararası pazarlarda rekabet gücüne sahip olunması,
• İhracat eğiliminin hızlandırılması.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ:
Batı Akdeniz bölgesindeki odun ve odun ürünleri sanayi birçok küçük firmadan oluşsa da, birkaç
büyük firma da bulunmaktadır. Bu yapı, bu bölgedeki sanayinin demografik profilinin sağlıklı bir
şekilde ortaya konmasını güçleştirmektedir. Sanayinin doğru bir profili, hem sanayi içindeki hem de
dışındaki plancılara yardımcı olacaktır. Aynı zamanda sanayideki firma boyutlarının ve sanayinin
yapısının net bir şekilde belirlenmesi, bu imalatçılara hammadde sağlayanlar ve bu sanayiyi
çalışanlar için önem taşımaktadır.
Sertifikasyonun odun ve odun ürünlerine yayılması yavaş seyretmektedir. Batı Akdeniz bölgesinde
sertifikasyona tabi olmayı seçen birkaç imalatçı bulunmaktadır. Bu sertifikalı imalatçıların varlığı,
sertifikalı ve sertifikalı olmayan imalatçıların görüşlerindeki ve demografik özelliklerindeki
farklılığı inceleme fırsatı vermektedir. Sertifikalı ve sertifikalı olmayan imalatçıların sahip oldukları
görüşlerdeki farklılıkların ortaya konması, niçin bazılarının sertifikalı olmayı, niçin bazılarının
23

sertifikalı olmamayı seçtiklerine ışık tutabilecektir. Sertifikasyon gibi gelişmekte olan bir akımda
böylesi bilgiler, olgunun anlaşılmasına yardımcı olma yönünde önem taşımaktadır.
Aynı zamanda Batı Akdeniz bölgesinde yıllık olarak üretilen sertifikalı odun ve odun ürünleri
miktarı konusunda herhangi bir tahmin bulunmamaktadır. Sertifikalı imalatçıların demografik
profilinin ortaya konması, ne kadar sertifikalı odun ve odun ürünü üretildiğini gösterecek ve
sertifikalı imalatçıların sertifikalı olmayan imalatçılarla karşılaştırıldığında hangi farklılıklara sahip
olduğunu gösterecektir. Batı Akdeniz bölgesinde üretilen sertifikalı odun ve odun ürünleri
miktarının doğru bir tahmininin yapılması ve sertifikalı odun ve odun ürünleri imalatçılarının
özelliklerinin belirlenmesi, sertifikasyon olgusunu çalışanlara yardımcı olacak ve sertifikalı odun ve
odun ürünlerine ait büyümenin izlenmesinde bir değerlendirme sağlayacaktır.
Araştırmanın ikinci bölümünde, imalatçı karar vericilerin sertifikasyona tabi olup olmama kararına
nasıl yaklaştıkları incelenecektir. İmalatçıların sertifikasyona tabi olup olmama kararı, iş düzeyinde
stratejik bir karardır. Dolayısıyla firmanın başarısında hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle karar
vericilerin sertifikasyon kararına nasıl yaklaştıklarının incelenmesi ve karar vermede onlara bir
kılavuzun sunulması, bu kararla yüz yüze gelen ve ne yapacağını bilemeyen bireylere önemli bir
katkı sağlayacaktır. Bu bölümdeki çalışma, karar vericilere kararlarına bir çözüm üretmede
kullanabilecekleri bir araç vermek suretiyle kılavuz vazifesi görecektir. Bu kararı modellemek için
“Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)” tekniği kullanılacaktır. AHS kullanmanın faydası, kararı önemli
elemanlara ayırma ve bu elemanların ilişkisini matematiksel olarak tanımlama yönünde
araştırmacılara imkân tanımasıdır.
Eğer sertifikasyon konusunda bilgi sahibi olunmak isteniyorsa, sertifikasyon kararının bir firma
üzerine etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. Sertifikasyon akımının temel prensiplerini, değişik
ilgi gruplarının sertifikasyona yönelik düşüncelerini ve tüketicilerin sertifikalı ürünlerle ilgili olup
olmadığını anlamak son derece önem taşımaktadır. Bununla birlikte sertifikalı olma kararının bir
firma üzerine etkilerini anlamak da aynı derecede önemlidir.
Odun hammaddesi sertifikasyon akımının nispeten yeni bir olgu olmasından dolayı, sertifikalı
imalatçıların deneyimlerini tartışan çalışmalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte yeni bir olgu
çalışılacağı zaman böylesi istikşafi araştırmalara ihtiyaç bulunmakta olup, önceden gün ışığına
çıkmamış alanların aydınlatılması ve gelecekteki araştırmaların desteklenmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda araştırmanın üçüncü bölümü, birkaç ana konuda sertifikalı odun ve odun ürünleri
imalatçılarının deneyimlerini ortaya koymak suretiyle gerekli istikşafi araştırmayı yerine
getirecektir. Bu kapsamda incelenecek ana konulara; ürün, müşteri (tüketici), hammadde,
piyasadaki rakipler ve sertifikasyon sürecinin bizzat kendisi dâhil olacaktır. Ürünle ilgili sorular
imalatçıların kendi ürün karmalarına sertifikalı odun ve odun ürünlerinin nasıl uyumlu olduğu
konusundaki düşüncelerini inceleyecektir; müşteri soruları müşterilerin sertifikalı ürünlere tepkisini
ele alacaktır; hammadde soruları imalatçıların sertifikalı hammadde kaynakları ile ilgili olacaktır;
piyasadaki rakipler konusundaki sorular imalatçıların kendi rakiplerinden gelen tepkileri
açıklamada kullanılacaktır; ve sertifikasyon süreci konusundaki sorular ise imalatçılara tümüyle
onayladıkları sertifikasyon sürecini dile getirme fırsatını verecektir.
Proje konusu, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Standart ve İş Geliştirme Şube
Müdürlüğü’nün 23.03.2017 tarih ve 16792928-605.99[605.99]-E.603865 sayılı yazısıyla talep
edilmiştir.
Proje çalışması, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çalışma alanında
gerçekleştirilecektir.
Proje konusunun önemine Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018), Onuncu Kalkınma Planı (20142018) Sürdürülebilir Orman Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporunda, Türkiye Ulusal
Ormancılık Programında (2004-2023), OGM Stratejik Planında (2017-2021) ve OGM Ormancılık
Araştırma ve Geliştirme Master Planında (2016-2017) değinilmektedir.
Teknik Kurul Kararı:
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1.5- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ
1.5-1. PROJENİN ADI :
“Kızılçamın Yangın Sonrası Canlılık Durumunun Modellenerek Tahmin Edilmesi”
Projenin Numarası : 19.9401/2018-2021
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): Proje Yürütücüsü: Coşkun Okan GÜNEY
Araştırmacılar: Abdullah SARI, Doç.Dr.Ali KAVGACI
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 9.000
Önerilen Proje Süresi (Ay): 36
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Projenin Başlama Tarihi: Şubat-2018
Projenin Bitiş Tarihi: Şubat-2021
1. PROJENİN ÖZETİ
Orman yangınları binlerce ha ormanlık alana zarar vermektedir ve bu yangınlar Akdeniz
havzasındaki ağaç ölümlerinin en yaygın nedenidir. Ülkemizde yanan alanların büyük çoğunluğu
kızılçam ormanlarından oluşmaktadır. Yöneticiler kızılçam yandıktan sonra, ağacın ne kadar zarar
görüp görmediği, ağacın hayatını devam ettirip ettiremeyeceği konusunda çoğu zaman kararsız
kalmaktadır. Oysaki bu durum, düşük etkili ve küçük alanlarda gerçekleşen yangınlarda bırakılacak
ağaçlar ile geniş alanlardaki yüksek etkili yangınların kenar alanlarında ve ekosistemin yeniden
yapılanması sürecinde önemli işlevler görebilecek serpili olarak alanda bırakılacak ağaçların tespiti
açısından önemlidir. Yangın sonrası canlılık durumunun öngörülmesi planlama ve yangın
sahalarındaki kıymetli alanları (ağaçlandırma sahası, doğal yaşam alanı, su ve toprak koruma,
erozyonu önleme sahası vb.) kurtarma seçeneklerini değerlendirme adına önemlidir. Orman
planlamasına yönelik yangın sonrası modellerin kullanımı yöneticiler tarafından kontrol edilebilir
değişkenler kullanarak, farklı yönetim alternatiflerinin sonuçlarını tahmin etmeye yardımcı olabilir
ve böylece belirsizliği azaltır. Bu çalışma kızılçamda yangın sonrası iyi bir yönetim planı
oluşturulabilmek için kullanılabilecek yangın sonrası canlılık durumu modelleri geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Proje kapsamında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 2018 yılı içerisinde
meydana gelen yangınlar yakından takip edilecek ve yangından hemen sonra yangınlara gidilerek
kısmen zarar görmüş kızılçam ağaçları incelenecektir. Tamamen yanmamış yani kısmen yanmış,
hala yaşama ihtimali olan ağaçlar seçilecek ve bu ağaçlarda çap, boy, kabuk kalınlığı, hasar gören
taç hacmi yüzdesi, gövde kömürleşme yüksekliği, gövdedeki kömürleşme derinliği ölçülecektir.
Bunun haricinde; ağacın bulunduğu yerdeki rakım, bakı, eğim bilgileri not edilecektir. Daha
sonrada örnek ağaçların bulunduğu yere en yakın meteoroloji istasyonundan yangından sonrası
yağışsız geçen gün sayısı, sıcaklık ve nem verisi alınacaktır. 1 yıl sonra aynı ağaçlarda ölen ve
ölmeyen ağaçlar tespit edilecektir. Daha sonrada lojistik regresyon analiz yöntemi kullanılarak
canlılık durumu ile ilgili bir model oluşturulmaya çalışılacaktır.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaçlar
Projenin kısa dönemli amacı; yanan kızılçam ağaçlarının hangisinin ölüp ölmeyeceğinin bir model
aracılığıyla yangından hemen sonra tahmin edilmesidir.
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2.2. Uzun Dönemli Amaçlar
Projenin uzun dönemli amacı ise; elde edilecek model aracılığıyla yangın sonrası silvikültürel
planlamaların daha nitelikli ve daha doğru şekilde yapılabilmesine katkı sağlamaktır.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ:
Orman Yangınlarının Dünyadaki durumuna bakıldığında ilk olarak akla ABD, Kanada, Avustralya
ve Akdeniz Ülkeleri gelmektedir. Orman yangınları binlerce ha ormanlık alana zarar vermekte ve
bu yangınlardan binlerce insan etkilenmektedir. Ayrıca; dünyamızın geçirdiği olumsuz iklimsel
değişimler (küresel ısınma) sürekli olarak artan dünya nüfusu gibi sebeplerden ötürü çıkan orman
yangını sayısı ve bundan etkilenen alanın gün geçtikçe artmasına sebep olacağı beklenmektedir
(Ertuğrul, 2005). Yangın Akdeniz havzasındaki ağaç ölümlerinin en yaygın nedenidir (Quevedo
vd., 2007) . Bu yüzden birçok araştırmacı yangın sonrası oluşan kayıpları öngören modeller
geliştirmeye çalışmışlardır.
Yöneticiler sürdürülebilir orman yönetimi stratejilerini belirleyebilmek için gerekli olan çoğu
odunsu türde yangının etkileri hakkında bilgi eksikliği ile karşı karşıyadırlar (Catry vd., 2010).
Yangın sonrası ölüm oranının öngörülmesi planlama ve yangın sahalarındaki kıymetli alanları
(ağaçlandırma sahası, doğal yaşam alanı, su ve toprak koruma, erozyonu önleme sahası vb.)
kurtarma seçeneklerini değerlendirme adına önemlidir (Regelbrugge ve Conard, 1993) . Bu yönde
gerçekleştirilecek tespitler, küçük alanlarda düşük etkili yangınlar sonrası bir kesime gerek olup
olmadığı, geniş alanlarda etkili olan yangınlardan sonra kenar alanlarda ne şiddette bir kesim
yapılacağı ve ekosistemin yeninden yapılanması sürecinde önemli işlevler görebilecek olan yangın
sonrası varlığına devam edecek ağaçlara karar verme de etkili olabilecektir. Orman planlamasına
yönelik yangın sonrası modellerin kullanımı yöneticiler tarafından kontrol edilebilir değişkenler
kullanarak, farklı yönetim alternatiflerinin sonuçlarını tahmin etmeye yardımcı olabilir ve böylece
belirsizliği azaltır. Ayrıca; yangın nedeniyle beklenen kayıpları azaltacak yönetim alternatiflerinin
belirlenmesine yardımcı olur (Von Gadow, 2000).
Ülkemizde yanan alanların büyük çoğunluğu kızılçam ormanlarından oluşmaktadır. Uygulamacılar
kızılçam yandıktan sonra, ağacın ne kadar zarar görüp görmediği, ağacın hayatını devam ettirip
ettiremeyeceği konusunda çoğu zaman kararsız kalmaktadır ve buna mukabil çok farklı görüşler
ortaya çıkabilmektedir. Çoğu zaman alev ile temas etmiş tüm ağaçların hemen olmasa bile zamanla
öleceği bu yüzden kesilmesi gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Ancak bugüne kadar ülkemizde
ağacın yangından sonra ölüp ölmeyeceğini tahmin etmek ile ilgili bilimsel bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışma bu bilgi eksikliği gidermeye çalışacak ve kızılçamda yangın sonrası
iyi bir yönetim planı oluşturulabilmek için kullanılabilecek yangın sonrası canlılık durumu
modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede hayatını devam ettirebilecek ağaçların yangından
hemen sonra, büyük oranda ağacın bazı temel morfolojik özellikleriyle, topoğrafik ve meteorolojik
bazı verileri ölçerek, ölüp ölmeyeceği konusunda bir karar alınması ve yangın sonrası planlamanın
buna göre yapılması sağlanacaktır. Bu sayede aslında ölmeyecek ağaçların boşu boşuna
kesilmesinin önüne geçilebilecektir.
Yangından sonra ağacın yaşamak için direnmesi kritik dokuları koruyan morfolojik özelliklerin
varlığına ve başarılı bir iyileşme için besin rezervlerine bağlıdır (Steuter ve Whelan, 1997). Gövde
kömürleşme yüksekliği ve tepe yanmış kısım oranı yüzdesi genellikle ağaçta yangın hasar
tanımlayıcıları olarak kullanılır (Peterson, 1985; Stephens ve Finney, 2002).
Çoğu kozalaklı ağaçta yangından sonra birincil ölüm nedeni olarak taçların zarar görmesi tespit
edilmiştir (Ryan ve Reinhardt, 1988; Rigolot, 2004). Ağaçta yaprak dökülmesi olayı türlere göre
farklılık göstermektedir. Bazı türler son derece duyarlı olmakla birlikte bazıları tamamen yaprak
dökmüş olmasına rağmen yeniden sürgün vererek tacı tekrardan oluşturur (Thies vd., 2006).
Ağaç gövdesinin hasarı; floem, kambiyum, ve fonksyonel ksilem hasarından oluşur ve ağaç ölümü
gövde çapı, gövde kömürleşme yüksekliği, kömürleşme derinliği, kabuk kalınlığı gibi
parametrelerin korelasyonları ile açıklanır (McHugh ve Kolb, 2003). Kabuk kalınlığındaki küçük
farklılıklar yangın direncinde büyük farklılıklar oluşturduğundan kabuk kalınlığı yangın dirençlerini
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açıklamak için yaygın olarak kullanılan morfolojik bir değişken olmuştur (Bond ve Van Wilgen,
1996; Pausas, 1997; Rigolot, 2004).
Yangın sonrası ağaçların sağ kalımı ve yenilenme kapasitesi hem yangın hasarı hem de ağacın
bireysel özellikleri ile ilgili faktörlerden etkilenir. Ancak kuraklık ve diğer zararlılar gibi ek stres
faktörlerinden de etkilenir (McHugh ve Kolb, 2003; Schwilk vd., 2006).
Proje Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dâhilinde bulunan 13 Orman İşletme
Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir. Yıl boynunca çıkacak yangınlar yakından takip edilecek ve
yangından hemen sonra örnek ağaçlar belirlenerek gerekli ölçümler yapılacaktır. Bir yıl sonra
tekrar aynı alanlara gidilerek belirlenen örnek ağaçların ölüp ölmediğine bakılacaktır.
Bakanlığımız tarafından 2004-2023 yılları için hazırlanan Türkiye Ulusal Ormancılık Programının
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve ormanlardan faydalanma ilgili yapılması gereken eylemler
bölümünün 53. Maddesinde “yangın karar-destek sistemlerinin kurulması” hususu belirtilmiş olup
bu projenin gerekçelerinden birini oluşturmaktadır (Anonim, 2004).
Ayrıca; Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2016 ve 2017 yılları için hazırlanan Ormancılık
Araştırma ve Geliştirme Master Planında orman yangınları konusunda belirlenen araştırma
hedeflerinde; 6.maddede belirtilen “orman yangınlarının ekolojik etkilerinin belirlenmesi” hedefi bu
projenin gerekçelerinden birini oluşturmaktadır (Anonim, 2015).
Ülkemizde yanan ağaçların canlılık durumlarının tahmin edilmesi ve modellenmesi ile ilgili olarak
çalışma bulunmamakla beraber yurtdışında yapılmış çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu
çalışmalardan bazılarını şu şekilde özetlemek mümkündür:
Catry vd. (2010), tarafından yapılan çalışmada; Portekiz’de 2003 yılında meydana gelen bir yangını
takiben 11 farklı türde 1040 adet yanmış ağacın vejatatif durumu değerlendirilmiştir. Bu ağaçlar
arasında 755 ağaç seçilerek 4 yıl boyunca izlenmiş ve Lojistik regresyon modelleri ile bireysel ağaç
ölüm oranını yangın hasar göstergelerinden ve ağaç özelliklerinden tahmin edilmeye çalışılmıştır.
Rigolot (2004), tarafından Fransa’da yapılan çalışmada fıstıkçamı ve halep çamında toplam 998
ağaçta ağacın özellikleri ve yangın hasar tanımlayıcıları (kabuk kömürleşme derinliği, hasar gören
taç hacminin yüzdesi, çap) ile ilgili verileri ve lojistik regresyon yöntemi kullanılarak ağaç ölüm
oranları modellenmiştir.
Keyser vd. (2006), tarafından Güney Dakota, Amerika’da Pinus Ponderosa’da yapılan çalışmada
2000 yılında yanan 963 adet ağacın çapı, kabuk kalınlığı, gövde kömürleşme yüzdesi, hasar gören
taç hacminin yüzdesi ölçülmüştür. 2001-2005 yılları arasında yıllık yapılan ölçümlerle elde edilen
verilerle lojistik regresyon modelleri kullanılarak ağaç ölüm oranını modellenmeye çalışılmıştır.
Pimont vd. (2011), tarafından yapılan çalışmada Endemik Pinus nigra ssp. Laricio ve doğrudan
rakibi Pinus pinaster'daki yangın sonrası ölüm oranları karşılaştırılmış ve yangından 9 ay sonra 661
adet ağaçta çap, gövde kömürleşme yüksekliği, kabuk kömürleşme derinliği ölçülerek ve lojistik
regresyon yöntemi kullanılarak ağaç ölüm oranını modellenmeye çalışılmıştır.
Garcia-Gonzalo vd. (2011), tarafından yapılan çalışmada Portekiz’de 2006-2008 yılları arasındaki 5
ha’dan büyük yangınlardan 124 ayrı sahadan 1174 adet Pinus pinaster ağacı seçilerek çap, gövde
kömürleşme yüksekliği, zarar gören taç miktarı gibi parametreler ölçülmüş ve lojistik regresyon
yöntemiyle ölüm-sağ kalım modelleri oluşturulmaya çalışılmıştır.
Quevedo vd. (2007), tarafından yapılan çalışmada İspanya’nın Katalonya bölgesinde Pinus
sylvestris, Pinus pines, Pinus nigra, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Quercus faginea, Quercus ilex,
Quercus suber ve diğer bazı türlerde toplam 9598 adet ağaçta yangın sonrası hasar modelleri ve
yangın sonrası sağ kalım modelleri geliştirmişlerdir.
Beverly ve Martell (2003), tarafından yapılan çalışmada Amerika’nın kuzeybatı Ontario'daki
Quetico Eyalet Parkı'ndaki bir yangın sonrasında Pinus strobus’da yangın sonrası ölüm oranını
tahmin etmek için 176 adet ağaçtan veriler toplanarak ve lojistik regresyon yöntemi kullanılarak bir
model geliştirmeye çalışmışlardır.
Teknik Kurul Kararı:
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1.5-2. PROJENİN ADI :
“Farklı Kızılçam Meşcerelerinde ve Arazi Koşullarında, Yangın Söndürme ve Dozerlerin Yangın
Hattı Açılmasındaki Verimliliği”
Projenin Numarası: 19.9601/2018-2022
Projenin Sahibi Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş(lar): Talep Eden veya Destekleyen Kuruluş(lar): Proje Yürütücüsü: Abdullah SARI
Araştırmacılar: Coşkun Okan GÜNEY, Arif KAYACAN
Proje İçin Talep Edilen Ödenek Miktarı (TL): 52.500
Önerilen Proje Süresi (Ay): 48
Danışman:- Doç. Dr. Mehmet EKER- Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
Projenin Başlama Tarihi: Temmuz-2018
Projenin Bitiş Tarihi: Aralık-2022
1. PROJENİN ÖZETİ
Bu çalışma ile farklı Kızılçam meşcerelerinde ve arazi koşullarında hem işçi hem de dozer ile
yangın hattı açılması sırasındaki iş verimlerinin ortaya konulması ve bu konuda teknik elemanlara
pratik bilgiler kazandırılması amaçlanmaktadır.
Yangın söndürme hattının, yangının durumuna göre arazinin nerelerinden ve nasıl açılacağı konusu,
yangına yerden müdahale açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden yangın söndürme
çalışmalarında bu hatların ne kadar sürede, hangi güzergâhtan açılması konusunda bazı teknik
elemanlar tecrübeye sahipken, bazıları ise bu konularda yeteri kadar tecrübeye sahip değildir.
Tecrübe sahibi personelin, yangına hassas bölgelere dağılımı ya da yangın sırasında bu personelden
yararlanılması her zaman mümkün olmadığından ya da sayılarının yeterli olmamasından dolayı;
yangına duyarlı sahalarda çalışan tüm personele kolay ve hızlı karar vermelerine yardımcı olacak
destek bilgisine ihtiyaç vardır.
Bu eksikliğin giderilmesi ve halihazır bilginin pekiştirilmesi için arazi yapısı, meşcere özellikleri, iş
makinesi nitelikleri, vb. belli başlı değişkenlere göre Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları
dâhilinde yangına hassas alanlar belirlenerek bu alanlarda yangın söndürme işçilerinin ve dozerlerin
hat açılmasındaki iş verimlerinin belirlenmesi için doğrudan gözleme dayalı zaman etütleri ve birim
zaman analizleri yapılması; bunların sonucuna göre de farklı arazi tipleri ve meşcere özellikleri için
model oluşturabilecek iş tekniği ve operasyon zamanı konusunda kılavuz bilginin oluşturulması
planlanmıştır.
Dozer ve yangın söndürme işçilerinin iş verimi üzerinde; meşcere tipi, eğim ve diri örtü
kapalılığının etkileri ayrı ayrı araştırılacaktır. Elde edilen veriler her bir değişken için (meşçere tipi,
eğim ve diri örtü kapalılığı) analiz edilecektir. Verilerin analizinde standart istatistik yöntemlerden
(tanımlayıcı istatistikler, varyans analizi, vb.) yararlanılarak hangi faktörlere göre iş veriminin
farklılık gösterdiği ve bu farklılığının boyutlarının ne olabileceği konusu aydınlatılacaktır.
Proje sonucunda elde edilecek verilerle, yangın söndürmede görevli teknik elemanların yangın
söndürme hattı açarken değişen koşullara göre hattın açılma süresini tahmin ederek yangın
söndürme stratejisini buna göre belirleyebilecektir.
2. AMAÇ VE HEDEFLER
PROJENİN AMACI
2.1. Kısa Dönemli Amaçlar
Yangın söndürme tekniklerinin etkinliğini ve yangınla mücadelede görevli personelin tecrübesini
artırmak.
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2.2. Uzun Dönemli Amaçlar
Projenin uzun dönemli amacı ise; elde edilecek model aracılığıyla yangın sonrası silvikültürel
planlamaların daha nitelikli ve daha doğru şekilde yapılabilmesine katkı sağlamaktır.
3. PROJENİN KONUSU, KAPSAMI ve GEREKÇESİ:
Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyanın etkileri ve sonuçları bakımından bütün
ülkeleri ilgilendiren en önemli afetlerden biridir. Yangınlar, dünya genelinde her yıl milyonlarca
hektar ormanlık alanların zarar görmesine, büyük miktarlarda yangınla mücadele masraflarına,
ormanların birçok fonksiyonlarının yok olmasına ve hatta can ve mal kayıplarına neden olabilen
önemli bir tehdittir (Avcı vd., 2009).
Ormana zarar veren faktörler arasında daima önemini koruyan yangın, ülkemizde ormanların
sürekliliğini ve devamlılığını tehdit eden etkenlerin en önemlilerinden biridir. Özellikle orman
yangınlarının çıkmasında ve yayılmasında uygun koşullara sahip Akdeniz ikliminin etkili olduğu
ülkemizin önemli bir bölümü, bu afetin devamlı tehdidi altında bulunmakta ve her yıl çok sayıda
çıkan orman yangınları sonucunda önemli ölçüde orman varlığı zarar görmektedir (Göktepe ve
Avcı, 2015).
Türkiye ormanlarının yaklaşık olarak 12,9 milyon hektarı yangına hassastır. Asli ağaç türlerinden
kızılçam, orman yangınlarına en hassas ağaç türüdür. Büyük orman yangınlarının meydana geldiği
alanlar, genellikle kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlardır. Bu yüzden, yangın açısından riskli
alanlarda orman yangınlarıyla başarılı bir şekilde mücadele etmek gerekmektedir.
Bu yüzden orman yangınlarıyla mücadele de görevli, yangın yöneticileri ve teknik elemanlar
tecrübeli ve donanımlı olmalıdır. Aksi takdirde, alınacak kararlar birçok olumsuzluğa neden
olabilir. Orman yangını, yangın haberinin alınmasından, yangının söndürülmesine kadar çok
boyutlu ve kapsamlı bir olaydır. Yangın söndürme hattının oluşturulması bu kapsamlardan biridir.
Bu hatların oluşturulması yangının durumuna göre nerelerden ve nasıl açılacağı konusu büyük
önem arz etmektedir. Bu yüzden yangın söndürme çalışmalarında bu hatların ne kadar sürede, hangi
güzergâhtan açılması konusunda bazı teknik elemanlar tecrübeye sahipken, bazıları ise bu
konularda yeteri kadar tecrübeye sahip değildir.
Bu çalışma ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dâhilinde yer alan, farklı Kızılçam
meşcerelerinde ve arazi koşullarında hem işçi hem de dozerlerin yangın hattı açılmasındaki
verimlilikleri iş-zaman analizleri yardımıyla ortaya konularak, teknik elemanlar için faydalı olacak
pratik bilgiler türetilmeye çalışılacaktır.
Proje fikrinin ortaya çıkışı ve bu konuda araştırma yapılmasını gerektiren unsurlar dikkate
alındığında;
1- Orman yangılarıyla mücadelede, karar verici olan teknik elemanların yangın esnasında orman
durumu ve topoğrafyaya göre hat açılması için bilgi ve tecrübe eksikliğinin olması,
2- Ayrıca bu konuda ülkemizde yapılmış çalışmaların yeterli olmaması,
3- 2004-2023 Ulusal Ormancılık Programının 54. maddesi “Orman yangınları ve diğer biyotik ve
abiyotik zararların (hava kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri de dâhil olmak üzere) nedenleri,
sonuçları ve önlenmesi için gerekli tedbirlere ilişkin araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve
bu konularda orman köylüleri ve diğer toplum kesimleri için bilinçlendirme ve eğitim
çalışmalarının güçlendirilmesi ve uygulanması” maddesi ile yine Ulusal Ormancılık Programının
61. maddesinde “Orman yangınları ile mücadelede halen gerçekleştirilen çalışmalarda ve
tedbirlerde maliyet etkenliğinin geliştirilmesi ihtiyaç ve olanaklarının belirlenmesi amacıyla bir
araştırma-geliştirme çalışmasının gerçekleştirilmesi” belirtilmiş olup, ilgili bu maddeler projenin
gerekçelerini ve dayanak noktalarını oluşturmaktadır.
Bu projeden elde edilecek olan sonuçlar, yangında görevli personele hatların açılması konusunda
bilgiler sunarak, tecrübesinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Teknik Kurul Kararı:
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1.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ
Yoktur.
2- SONUÇLANAN PROJELER
2.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ :
2.1.1. PROJENİN ADI :
“Kızılçam İçin Çimlenme Eğrisi Endeksleri ve Çimlenme Yüzdesinin Tahmini”
Projenin Numarası: 19.1712/2017
Proje Yürütücüsü: Mehmet ÇALIKOĞLU
Araştırmacılar: Alper Ahmet ÖZBEY
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Kızılçam Türkiye ormancılığında en fazla miktarda fidanı yetiştirilen türdür.
2013 yılı itibariyle orman fidanlıklarında üretilen toplam fidan sayısının %13’ü kızılçamdan
oluşmaktadır. 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 Bu husus, her türlü ormancılık faaliyetinin daha hızlı ve düşük
maliyetle yapılıyor oluşunu hedef kabul eden Orman Genel Müdürlüğünün stratejik planıyla da
(OGM 2017) uyumludur.
Projenin Uygulama Yerleri: Kızılçam tohumu test eden laboratuvarlar
PROJENİN ÖZETİ:
Çalışmamızda kızılçam tohumlarına ait çimlenme yeteneğinin açıklanabilmesi için modelleme
uygulaması yapılmıştır. 84 farklı tohum partilerinin 28.gün çimlenme yüzdelerindeki varyasyonun
azaltılabilmesi için tıpkı Bonitet sınıflarının oluşturulması gibi çimlenme sınıfları oluşturulmuş ve
her bir sınıf için en uygun modelin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çimlenme yüzdesi açısından
en kötü çimlenme yüzdesinden en iyiye doğru olacak şekilde bulunan tohum partileri ÇYE_30
(%20-39,9), ÇYE_50 (%40-59,9), ÇYE_70 (%60-79,9) ve ÇYE_90 (%80-99,9) şeklinde
sınıflandırılarak isimlendirilmiştir. Çimlenme yeteneği sınıfları için 11 adet sigmoid denklemden en
uygun denklemler olarak seçilmiştir. Seçilmiş olan modellerin R2adj değerleri sırasıyla 0.748, 0.887,
0.914 ve 0.916 olarak hesaplanmış olup, bu değerlerin oldukça yüksek belirtme katsayısı değerleri
olduğu söylenebilir.
Oluşturulan çimlenme endeksleri sayesinde yapılacak tahmin ve kestirimlerle, kızılçamda
çimlendirme testine harcanan sürede 7-10 günlük bir zaman kazanılacak, yani standart testlere göre
%25-36 daha az zaman harcanabilecektir.
Teknik Kurul Kararı:
2.1.2. PROJENİN ADI :
“Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi Doğal Kestane (Castanea sativa Mill.) Populasyonlarında Üstün
Ağaç Seçimi”
Projenin Numarası: 15.1612/2014-2017
Proje Yürütücüsü: Zeynep Gülçin ALTUN
Araştırmacılar: F. Can ACAR, Cemhan BUCAK, Erdal ÖRTEL, Alper Ahmet ÖZBEY
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Yürütücü Kuruluş: Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Diğer Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği
Uygulama Yerleri: Ege ve Batı Akdeniz Bölgeleri
PROJENİN ÖZETİ:
Bu çalışma, Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi doğal kestane populasyonlarında sağlıklı ve üstün
ağaçların belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. 2014-2017 yılları arasında yürütülen çalışmada ilk
yıl kestane populasyonları ve grupları belirlenmiş, belirlenen kriterlere uygun üstün ağaçlar seçilmiş
ve tohum toplanmıştır. Üstün kestane bireylerine ait ağaç özellikleri ve tohum özellikleri ayrı ayrı
ve birlikte değerlendirilerek sonuç raporu yazılmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında 8 Orman Bölge
Müdürlüğünde bulunan 37 Orman İşletme Şefliğinde belirlenen doğal kestane populasyonlarından
toplam 178 üstün ağaç seçilmiştir. Üstün kestane bireylerine ait fenotipik özellikleri; gövde formu,
lif kıvrıklığı, ağaç boyu (m), dalsız gövde boyu (cm), tepe tacının iz düşüm alanı (m2), 0,30 m ve
1,30 m’den çevre (cm) değerlendirilmiştir. Ayrıca tohum özellikleri açısından; tohum ağırlığı (gr),
şekil indeksi, kg/adet, çiçeklenme zamanı ve ağaçtaki kupula yoğunluğu gözlemlenmiştir. İncelenen
özellikler belirlenen ölçütlere göre puanlanmış ve elde edilen veriler “Tartılı Değerlendirme”
(Weighted-Rankit) yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda üstün ağaçlar belirlenmiş ve
populasyonların In-situ amacıyla koruma altına alınması önerilmiştir.

Teknik Kurul Kararı:
2.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ
2.2-1. PROJENİN ADI:
“Fidanlıklarda Yabancı Otlarla Mücadele Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Kullanılan
Yöntemlerin Fidanlık Maliyetlerine Katkılarının Araştırılması (Eğirdir ve Antalya Orman
Fidanlık Müdürlükleri Örneği)”
Projenin Numarası: 19.1211/2014-2017
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmacılar: Dr. Ersin YILMAZ, Serpil ERKAN, Alime KÜÇÜK DİVRİK, Tahsin ETLİ, Ayşe
IŞIK
Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Bu çalışmada, Eğirdir ve Antalya Orman Fidanlıklarındaki sırasıyla sedir ve
kızılçam ekim parsellerinde herbisit ve solarizasyon uygulamalarının yabancı otlarla mücadeledeki
etkinliği, fidan yaşama oranları ve gelişimleri üzerindeki etkisi ve fidanlık maliyetleri açısından
durumları incelenmiştir.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya ve Eğirdir Orman Fidanlıkları
PROJENİN ÖZETİ:
Yukarıda belirtilen amaç kapsamında, her iki fidanlıkta da ekim öncesi, ekim sonrası ve yabancı ot
çıkışı sonrası olmak üzere 3 farklı doz halinde ekim yastıklarına herbisit uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Herbisit uygulamasına ek olarak solarizasyon uygulaması da yapılmıştır. Bu
uygulamaların neticesini görmek amacıyla yabancı otların çıkış durumu ile söküm öncesi fidanların
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sayısı ve boy ile kök boğazı çaplarına ait ölçümler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen arazi verilerine
uygulanan istatistik analizler sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Herbisit uygulamaları genel olarak yabancı otlara etki etmiştir ancak fidan yaşama yüzdeleri ve
fidan gelişimleri açısından olumsuz etki yapmışlardır. Bu nedenle her iki fidanlık içinde belirli bir
herbisit önerisinde bulunmak mümkün olamamıştır. Öte yandan herbisit uygulaması maliyet olarak
mekanik mücadele ve solarizasyona göre daha uygundur ve bu ileride uygun etken maddeli bir
herbisitin bulunması durumunda uygulamada kullanılabilir olduğunu göstermektedir.
Solarizasyon uygulaması Antalya Orman Fidanlığında yabancı otların örtme derecesi üzerinde etkili
olmamakla birlikte, fidan yaşama yüzdeleri ve fidan gelişimleri açısından olumlu sonuçlar
vermiştir. Eğirdir Orman Fidanlığında solarizasyon uygulaması yapılan sahalar fidanlık tarafından
sehven sürülmüştür. Bu nedenle solarizasyon ile ilgili olarak bu fidanlıktan bilgi elde etmek
mümkün olamamıştır.
Teknik Kurul Kararı:
2.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ
Yoktur.
2.4- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (İŞLETME) PROJELERİ
2.4.1- PROJENİN ADI :
“Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Analizi”
Projenin Numarası: 19.7712/2014–2017
Proje Yürütücüsü: Dr. Ersin YILMAZ
Araştırmacılar: Mehmet ERPULAT, Dr. Süleyman ALKAN, K. Hale GÜLER, Dr. Zerrin
KOŞDEMİR
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları
Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Bu çalışmadaki nicel çözümlemelerin temel amacı; orman işletme şeflerinin iş
yükü düzeylerine tükenmişlik, işe bağlı stres, motivasyon, iş-aile çatışması, iş-yaşam kalitesi,
yaşam tatmini, örgüte ve mesleğe bağlılık, rol çatışması, rol belirsizliği ve genel iş doyumu
düzeylerinin etkilerini belirlemektir. Bu araştırmanın nitel çözümlemeler aşaması ile orman işletme
şeflerinin çalışma şartlarının ortaya konması ve iş yükleri ile doğrudan veya dolaylı ilgili yönetim,
personel, özlük hakları, eğitim ve diğer konulara ilişkin sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunlara
yönelik görüşlerin ve çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmıştır.
Projenin Uygulama Yerleri: Bu araştırmaya Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü sınırları içerisindeki Orman Bölge Müdürlüklerinde (Antalya, Isparta, Muğla ve
Denizli) görevli orman işletme şefleri dahil olmuştur. Bu kapsamda Antalya ve Isparta Orman
Bölge Müdürlüklerinin tüm Orman İşletme Müdürlükleri ile Muğla (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye
ve Seydikemer) ve Denizli (Tavas, Eskere, Acıpayam ve Çameli) Orman Bölge Müdürlüklerinin
dörder Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan ve çalışma döneminde ulaşılabilen tüm orman
işletme şefleri çalışmaya dahil edilmiştir.
PROJENİN ÖZETİ:
Orman işletme şeflerinin iş yükü, tükenmişlik, işe bağlı stres, motivasyon, iş-aile çatışması, işyaşam kalitesi, yaşam tatmini, örgüte ve mesleğe bağlılık, rol çatışması, rol belirsizliği ve genel iş
doyumu hakkındaki veriler, orman kaynakları yönetimi uğrunda ne kadar fedakarlık yapılabildiği
hakkında bilgi verebilmektedir. Ancak bu konuda sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için orman
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kaynakları yönetim sisteminde önemli rol oynayan orman işletme şefleri üzerinde yapılacak
araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu çalışma nicel ve nitel verilerin çözümlendiği iki aşamalı bir süreç içerisinde yürütülmüştür.
Çalışmanın nicel çözümlemeler aşaması, orman işletme şeflerinin iş yükü düzeyleri ve bununla
doğrudan ilgili tükenmişlik, işe bağlı stres, motivasyon, iş-aile çatışması, iş-yaşam kalitesi, yaşam
tatmini, örgüte ve mesleğe bağlılık, rol çatışması, rol belirsizliği ve genel iş doyumu düzeylerini
belirlemek; bu değişkenlerin orman işletme şeflerinin sosyodemografik özelliklerine göre
farklılaşma durumunu incelemek ve orman işletme şeflerinin iş yükü düzeyleri üzerine diğer
değişkenlerin etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Belirtilen amaç doğrultusunda
hazırlanan anket formu, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sınırları
dahilindeki Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinin tüm orman işletme müdürlüklerinde,
Muğla (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer) ile Denizli (Tavas, Eskere, Acıpayam ve
Çameli) Orman Bölge Müdürlüklerinin dörder orman işletme müdürlüğünde görevli 127 orman
işletme şefine uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, farklı istatistik teknikler kullanılarak
analiz edilmiştir.
Çalışmanın nitel çözümlemeler aşamasının amacı ise Orman Genel Müdürlüğünün pek çok
faaliyetinin gerçekleştirildiği ve odak noktası olan orman işletme şefliklerinin hem yöneticisi hem
de teknik elemanı olan orman işletme şeflerinin çalışma şartlarını ve yönetsel sorunlarını ortaya
koymaktır. Araştırmanın nitel verileri odak grup görüşme tekniği kullanılarak toplanmış ve
toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Araştırmanın nicel çözümlemeler aşaması sonuçlarına göre orman işletme şeflerinin işlerinden
yüksek düzeyde iş yükü, iş-aile çatışması, motivasyon düşüklüğü, rol çatışması, rol belirsizliği ve
yaşam tatmini düşüklüğü hissettikleri, buna karşın orta düzeyde işe bağlı stres, örgüte ve mesleğe
bağlılık düşüklüğü, genel iş doyumu düşüklüğü, iş-yaşam kalitesi düşüklüğü ve tükenmişlik
yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırmada orman işletme şeflerinin medeni hal ve evliyse eşinin
çalışma durumu dışında kalan diğer tüm sosyodemografik özellikler (çalışılan orman bölge
müdürlükleri, eğitim, mezuniyet yeri, yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, OGM'de toplam hizmet süresi, şu
an çalışılan görevdeki süre, şu an çalışılan görevin kaçıncı görev yeri olduğu, günlük ortalama
çalışma saati ve vekalet edilen görev) itibariyle iş yükü düzeylerinde farklılaşmalar olduğu ortaya
çıkmıştır. Ayrıca orman işletme şeflerinin iş yükü düzeylerinin tükenmişlik, motivasyon düşüklüğü,
iş-aile çatışması, iş-yaşam kalitesi düşüklüğü ve rol çatışması düzeylerinden pozitif yönde
etkilendiği, buna karşın işe bağlı stres, yaşam tatmini düşüklüğü, örgüte ve mesleğe bağlılık
düşüklüğü, rol belirsizliği ve genel iş doyumu düşüklüğü düzeylerinin ise iş yükü düzeyleri
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.
Araştırmanın nitel çözümlemeler aşamasında ise yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve odak
grup görüşmeleri sonucunda, orman işletme şeflerinin iş yükü ile doğrudan ve dolaylı ilgili
yönetim, personel, özlük hakları, eğitim ve diğer konular kapsamındaki sorunları ortaya konulmuş
ve bu sorunlara yönelik görüşler ve çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Teknik Kurul Kararı:
2.4.2- PROJENİN ADI :
“Orman İçi ve Kenarı Yerleşimlerde Uzman Görüşlerine Dayalı Orman Yangınları Tehlike
Oranlaması Modeli”
Projenin Numarası: 19.5314/2014-2015-2017
Proje Yürütücüsü: Dr. Ersin YILMAZ
Araştırmacılar: Arif KAYACAN, K. Hale GÜLER
Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları
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Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı:
- Ülkemizin orman yangını tehlikesi taşıyan ormanlık ve makilik alanlar içerisindeki ve kenarındaki
yerleşimlerde yer alan konutlar (orman içi ve kenarında köy konutları, villalar, tatil köyleri, kamu
kurum ve kuruluşları, okul, hastane, fabrika ve benzin istasyonu) için, orman yangınları tehlikesinin
belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik uygulanabilir bir “orman yangınları tehlike oranlaması modeli”
geliştirmek,
- Bu yerleşimlerdeki konutlarda ve konut çevrelerinde orman yangınları tehlike oranlamasını
üzerine etkisi olan en önemli kriterlerin belirlenmesini sağlayan bir orman yangınları tehlike bilgisi
elde etme metodu geliştirmek,
- Bu yerleşimlerdeki konutlarda ve konut çevrelerinde orman yangınları tehlikesinin azaltılması için
hangi eylemlerin etkili olduğunu belirlemek,
- Bu yerleşimlerdeki konutlara yönelik orman yangınları tehlikesi konusunda ilgili kuruluşları
(Orman Teşkilatı, Yerel Yönetimler, Afet Yönetimi, Sağlık Kuruluşları vb.) bilgilendirmek,
- Bu yerleşimlerdeki konutlarda orman yangınları tehlikesinin azaltılması yönünde konut
sahiplerinin ve ilgili kuruluşların harekete geçmelerini temin etmek,
- Yangın öncesi çalışmalara ve planlamalara destek sağlayacak bilgiler elde etmek,
- Bu yerleşimlerdeki konut inşaatlarına başlanabilmesi için alınacak inşaat ruhsatlarında
kullanılabilecek bir karar verme modeli geliştirmek ve
- Bu yerleşimlerdeki konutların yangın sigortası genel şartlarının belirlenmesine katkıda
bulunmaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: Araştırma alanları Antalya il merkezinin çeperinde bulunmaktadır.
PROJENİN ÖZETİ:
Orman içi ve kenarı yerleşimlerde konutlara ait yanıcı maddelerle orman vejetasyonuna ait yanıcı
maddelerin iç içe bulunması, orman yangını yönetimi açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Bu kapsamda yangında can ve mal kaybının azaltılması açısından orman yangını sırasında yapıların
yanma riskinin değerlendirilmesi, yani "orman yangınları tehlike oranlaması" çalışmaları büyük
önem arz etmektedir.
Bu araştırma projesinin ana amacı, ülkemizin orman yangınları tehlikesi taşıyan ormanlık ve
makilik alanlar içerisindeki ve kenarındaki yerleşimlerde yer alan konutlar (orman içi ve kenarında
köy konutları, villalar, tatil köyleri, kamu kurum ve kuruluşları, okul, hastane, fabrika ve benzin
istasyonu) için, orman yangını tehlikesinin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik uygulanabilir bir
“orman yangınları tehlike oranlaması modeli” geliştirmektir. Bir diğer amaç, bu yerleşimlerdeki
konutlarda ve konut çevrelerinde orman yangınları tehlike oranlaması üzerine etkisi olan en önemli
kriterlerin belirlenmesini sağlayan bir orman yangınları tehlike bilgisi elde etme metodu ortaya
koymaktır. Diğer amaçlar ise bu yerleşimlerdeki konutlarda ve konut çevrelerinde orman yangınları
tehlikesinin azaltılması için hangi eylemlerin etkili olduğunu belirlemek ve bu yerleşimlerdeki
konutlar için yangın tehlikesi konusunda ilgili kuruluşları (Orman Teşkilatı, Yerel Yönetimler, Afet
Yönetimi, Sağlık Kuruluşları vb.) bilgilendirmektir.
Bu modelden elde edilecek çıktılara; orman içi ve kenarı yerleşimlerdeki konutların yerleri
itibariyle toplam orman yangınları tehlike puanına göre “orman yangınları tehlike oranlaması”,
tehlike oranlaması kapsamındaki ana kriterler ve alt kriterler hakkında elde edilen bilgiler, konutlara
ait yangın tehlike oranının ortaya konması suretiyle, konut sahipleri tarafından basit peyzaj ve konut
bakım önlemlerinin uygulanması ile orman yangını tehlikesinin ne kadar azaltılabileceği yönünde
bilgiler dâhildir.
Bu araştırmada Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tekniği kapsamındaki “ikili karşılaştırmalar”
yaklaşımı yardımı ile orman yangınları yönetimi konusundaki uzmanların hükümleri ortaya
konulmuş ve orman yangınları tehlike ana kriterlerinin ve alt kriterlerinin ağırlıkları bu uzman
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hükümlerine dayalı olarak belirlenmiştir. Daha sonra ana kriterlerin ve alt kriterlerin kombine
edilmesinde "Doğrusal Kombinasyon" tekniği isimli çok kriterli çözümlemeden faydalanılmıştır.
Geliştirilen orman yangınları tehlike oranlaması modeli Antalya ili sınırlarında uygulanmıştır.
Teknik Kurul Kararı:
2.4.3- 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 (lar) : Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ
Başmühendisliği: Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları
Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Çalışmanın amaçlarını uzun dönemli amaçlar ve kısa dönemli amaçlar olarak iki
başlıkta toplamak mümkündür. Çalışmanın uzun dönemli amacı, Lavanta yetiştiriciliğinin ve
üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesine ve lavantanın bölge
ve ülke ekonomisine olan getirilerinin artmasına katkı sağlamaktır.
Kısa dönemli amaç ise 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
koymaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Isparta ilinde Lavanta Yetiştiriciliği yapılan orman köylüleri,
lavanta işleyen firma yöneticileri ve diğer ilgi gruplarını kapsamaktadır. Isparta Orman Bölge
Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve lavanta üretimi yapılan Kuyucak,
Çukurören, Aydoğmuş ve Kılıç köyleri projenin uygulama yerlerini ve bu köylerde lavanta üretimi
yapanlar ise projenin kapsadığı hedef kitleyi oluşturmaktadır.
PROJENİN ÖZETİ:
Lavanta, gelir elde edilen önemli odun dışı orman ürünlerinden birisidir. Lavantanın, Isparta yöresi
ekolojik koşullarına adapte olmayı başarmış bir tür olması ve yörede benzer ekolojik özelliklere
sahip bir hayli potansiyel alan bulunması dikkate alındığında, ülkemizin lavanta ticareti içindeki
ülkemizin payının büyük oranda artmasının mümkün olabileceği öngörülmektedir. Bu araştırma ile
lavanta üreticiliğinin yapıldığı Isparta yöresinde, lavanta üreticilerinin genel bir profilinin ortaya
konulması, lavanta yetiştiriciliğinin ekonomik analizinin yapılması, lavanta üretiminin hem hane
halkı düzeyinde hem de yöre ekonomisindeki yerinin belirlenmesi ve üretimden pazarlamaya kadar
olan sürecin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma amaçlarına ulaşabilmek için Aydoğmuş,
Kılıç, Çukurören ve Kuyucak köylerindeki lavanta üretimi yapan 105 hane ile anket çalışması
gerçekleştirilmiştir. Ankette demografik bilgiler ile Tarımsal üretim, lavanta yetiştiriciliğine yönelik
sorular sorulmuştur. Tüm sonuçlar değerlendirilerek tartışılmış ve Isparta İli Orman Köylerinde
Lavanta Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Ve Yöre Ekonomisine Katkıları belirlenmeye
çalışılmıştır.
Lavanta üretiminin kolay olması sulama ve gübreleme gibi tekrar eden iş kalemlerine gerek
duyulmaması ve çapalamanın makineli olarak traktörle yapılabilmesi, ileri yaşlardaki nüfusunda
lavanta üretimi yapabilmesini kolaylaştırmaktadır.
Lavanta yetiştiriciliğinin, ek gelir ya da risk zamanlarında rahatlatıcı bir gelir getiren tür olma
özelliğinin bulunduğu anlaşılmıştır. Lavanta üreticilerinin yaşam standartları bakımından iyi bir
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düzeyde olduğu görülmüştür. Lavanta üreticileri ile yapılan anket sonucunda %57,1 oranında
aileden dışarıya göçlerin olmadığı, lavanta üreticilerinin gelecek konusunda daha beklentili ve
umutlu oldukları, yeni yatırımlar ve özellikle lavanta ile ilgili ekoturizm faaliyeti yapmak istedikleri
gözlemlenmiştir.
Öncelikli cevap mevcut durumu korumak olarak görülse de, özellikle yeni yatırımlar yapmak
(Lavanta balı üretimi ve hayvancılık vs) ve Lavanta alanlarında ekoturizm yapmak son yıllarda
özellikle Kuyucak köyündeki lavanta üreticilerinin önceliği halına gelebilmektedir. Özellikle son
yıllarda gerek sosyal medya gerekse yazılı ve görsel basının Lavanta bitkisinin ve turizminin yaygın
bir şekilde tanıtımının yapılması lavanta ve lavanta turizmine özellikle 2017 oldukça hızlı bir ivme
kazandırdığı gözlemlenmiştir.
Gül her ne kadar zahmet verici ve ilaç, işçilik, gübre maliyetleri bulunsa da Ankete katılanlar
tarafından çoğunlukla bir alternatif olarak görülmemektedirler.
Lavanta üretimi yapanların en çok sıkıntı duydukları konuların başında suyun olmayışı olduğu
belirlenmiştir. Kılıç köyünde az da olsa sulama suyunun olduğu ancak özellikle bu suyun
değerlendirilmesi konusunda üreticiyi destekleyici kredilerin ve desteklemelerin (damlama sulama
sistemleri vb.) verilmesinin uygun olacağı, köy muhtarları ile yapılan köy anket formlarından
anlaşılmaktadır. Arazilerin parçalı olması da araştırma konusu köylerin en büyük sorunlarından
birisidir. Parçalı araziler hem lavantanın makinalı üretimi açısından olumsuz olmasına, hem de
lavanta turizmi yönünden bir dezavantaja dönüşmesine neden olduğu anlaşılmıştır.
Satış fiyatı belirlenirken bir borsanın bulunmaması, lavanta fiyatlarının aracılar ve tüccarlar
tarafından belirleniyor olması ve gül deki bir taban fiyatın belirlenmiyor olması da fiyat iniş
çıkışlarına sebebiyet verebilmekte, bu da önemli gelir kayıplarına yol açmaktadır.
Burdur ili Karakent köyündeki lavanta tarlalarının arasına bir sıra lavanta bir sıra gül olarak şekilde
dikim yapıldığı, Kılıç köyünde ise belirli aralıklarla dikilen badem ağaçlarının altında ikincil ürün
olarak lavanta yetiştirildiği gözlemlenmiştir. Çukurören köyünde ise lavanta bitkisinin arasına yerel
ismi ile zambak olarak bilinen süsen bitkisinin dikildiği tespit edilmiştir. Ancak özellikle yapılan
gözlemlerde lavanta arasına organik olması amaçlı dikilen güllerin lavantanın baskısı altında kaldığı
lavantanın gelişiminin daha aktif olduğu gezilen tarlalardan da anlaşılmıştır. Badem altı lavanta
yetiştiriciliği güle nazaran daha iyi gelişim gösterdiği gözlemlenmiştir. Çukurören ve Kuyucak gibi
lavanta üretiminin en yoğun olduğu köylerde özellikle arıcılık ve lavanta balı oldukça önem
taşımaktadır. Özellikle orman açıklıklarına bal yapıcı akasya ile lavanta dikilmesi lavanta balının
ekonomik bir kazanç kapısı olmasını sağlayabileceği düşünülmektedir.
Arazilerin genellikle üretim amaçlı kullanılması, en atıl durumda duran arazinin bile çok az iş gücü
istemesi nedeniyle boş bırakılmak yerine lavanta ile doldurulması, lavantanın marjinal alanlarda
değerlendirilebilecek bir tür olabileceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.
Ankete katılan lavanta üreticilerinin büyük çoğunluğu bir veya birden fazla kooperatif ya da
derneğe üye olduğu görülmüştür. Çoğunlukla tarımsal kalkınma ve tarımsal kredi kooperatifine üye
oldukları, arıcılık ile uğraşanların arıcılar birliği ve kadınların ise kadın kooperatifine üye oldukları
belirlenmiştir. Kooperatifleşmenin tamamlanması ve herkesin kooperatife üye olmasının lavanta
üreticileri tarafından elde edilen gelirin daha dengeli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağı
öngörülmektedir.
Teknik Kurul Kararı:
2.5- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ
2.5.1- PROJENİN ADI:
“Ay’ın Değişik Evrelerinde Kesilen Kızılçam Emvallerinin, Böcek, Fungus Kolonizasyonu İle
Odun Dayanıklılığı Bakımından Belirlenmesi”
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Projenin Numarası: 19.4404 /2013-2017
Proje Yürütücüsü: Ayhan SERTTAŞ
Araştırmacılar: Dr. Halil İbrahim YOLCU, Uğur Melih ALKAN, Abdurrahman ÇOBANOĞLU,
Prof. Dr. Mustafa AVCI, Doç. Dr. Bilgin İÇEL, Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY, Abdullah BERAM
Danışman Kurum(lar) veya Kişi(ler): Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları
Proje Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Bu çalışmada Ay’ın farklı evrelerinde kesilen ağaçlardan elde edilen, işlenmiş ve
işlenmemiş olan ahşap malzemelere arız olan ve ekonomik kayıplara neden olan böcek ve mantar
zararları ile Ay’ın evreleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Bunun yanında kesilen orman emvallerinin fiziksel, mekanik ve nem gibi bazı özellikleri
incelenmiş ve ayın evreleri ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Odunda zarar yapan odun
zararlıları ve mantarlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Projenin Uygulama Yerleri: Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanı
PROJENİN ÖZETİ:
Proje çalışmalarında kullanılacak olan orman emvallerini elde etmek için, ağaçlar iki farklı
zamanda (kasım-aralık ve nisan-mayıs aylarında), Ay’ın dört değişik evresinde (yeniay, ilk dördün,
dolunay, son dördün) ve her evrede beş (5) ağaç olmak üzere toplamda kırk (40) ağaç kesilmiştir.
Kesilen ağaçlardan 1 m uzunluğunda tomruklar (sanayi odunları) elde edilmiş, elde edilen
tomruklar kesildiği mevsim ve ay evrelerine göre etiketlenmiştir. Etiketlenen tomruklar doğal
ortamda 1 ay bekletildikten sonra üstü kapalı bir depoya alınmıştır. Depoya alınan tomrukların bir
kısmından farklı ebatlarda latalar kestirilmiş, etiketlenmiş ve kestirilen latalar raflara dizilerek
izlemeye alınmıştır.
Aylık olarak tomruklar ve latalar kontrol edilerek böcek giriş ve çıkış delikleri takip edilmiş Ay’ın
farklı evrelerinin ve kesim zamanlarının tomruk ve latalar üzerinde böcek zararı açısından bir
etkisinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayın farklı evrelerinde kesilen ağaçların
tomruklarından altı ayda bir alınan kesitler üzerindeki fungal kolonizasyon, fungal kolonizasyon
oranları ve odunu işgal eden bu fungusların teşhisi yapılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında
hazırlanan silindir tuzaklar kullanılarak odunlarda zarar veren böcekler belirlenmeye çalışılmıştır.
Odun özelliklerinin incelenmesinde Fractometer ile Resistograph cihazları kullanılmıştır.
Fractometer cihazıyla eğilme ve basınç dirençleri, Resistograph cihazı ile de delme direnci
ölçmeleri yapılmıştır.
Elde edilen veriler Ay’ın evreleri için analiz edilmiş ve her iki kesim döneminde de Ay’ın
evrelerinin böcek giriş-çıkış delik sayıları üzerine bir etkisinin olmadığı yapılan varyans analizi
(one-way anova) sonucunda görülmüştür. Ancak kesim zamanının böcek giriş-çıkış delik sayıları
üzerine etkisi yapılan t- testi sonucu istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Kasım-aralık döneminde
kesilen ağaçların tomruklarında neredeyse hiç böceklenme olmaz iken nisan-mayıs döneminde
kesilen ağaçların çoğunluğunda böceklenme olmuştur.
Fungal kolonizasyon üzerinde, disklerin alınma zamanının, kesim mevsimi ve ay evrelerinin etkisi
ve bunlar arasındaki etkileşimler varsyans analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları;
%95 güven aralığında, toplam fungal kolonizasyonda, ay evreleri bakımından istatistiki açıdan
önemli bir fark olmadığını (p>0.05) göstermiştir. Sonuç olarak, yapılan istatistik analizler, ay
evrelerinin fungal kolonizasyon üzerinde etkili olmadığını göstermektedir.
Fungal kolonizayonda, fungal gruplar ile disk kesim zamanı ve mevsim arasındaki farklılıklar
analiz edildiğinde ise, fungal gruplar arasındaki farklılıkların anlamlı olduğu, bu farklılık ile hem
mevsim hem de disk alma zamanı arasında bir etkileşim olduğu görülmüştür.
En fazla fungal izalosyon, küf fungusları ve diğer Askomycetesler şeklinde empirik olarak
adlandırılan grup altında belirlenmiştir (% 70,81). Bunu Mavi renklenme fungusları ya da
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Ophiostomoid funguslar (%13,51), Zygomycetler (%8,92) ve Steril miselyal funguslar ya da
Basidiomycetler (% 6,76) izlemiştir. Küf mantarları fungal grubunda en fazla izolat Penicillium
cinsine dahil funguslardan (%19,5) elde edilirken bunu, odun yüzeyinde en fazla sayıda koloni
oluşturan ve fazla miktarda izolatı elde edilen Trichoderma türleri (%18,4) izlemiştir
Her iki kesim döneminde de en düşük nem içeriği Ay’ın Son dördün evresinde tespit edilirken, en
yüksek nem içeriği ise İlk dördün evresinde bulunmuştur.
Yapılan ANOVA testinde (F değeri: 0,454; P: 0,715) ay evreleri arasında eğilme direnci
bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüş fakat ay evreleri ile basınç
direnci bakımından istatistiksel olarak farklılığın önem düzeyinin çok sınırda olduğu görülmüştür (F
değeri: 2,765; P: 0,049). Delme direnci bakımından ayın farklı evrelerinde kesilen ağaçlarda
genelleme yapılabilecek bir bulguya ulaşılmamıştır.
Bu bilgiler ışığında, odun üzerinde böcek ve mantar etkileriyle teknolojik özellikler açısından Ay’ın
evrelerinin bir etkisinin olmadığı, önemli olanın kesim zamanı olduğu anlaşılmıştır.
Teknik Kurul Kararı:
2.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ
Yoktur.
3- DEVAM EDEN PROJELER:
3.1- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ISLAH) PROJELERİ
3.1.1- PROJENİN ADI:
“Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denemeleri”
Proje Numarası: 19.1705/1986-94-2015-2020
Proje Yürütücüsü: Mehmet ÇALIKOĞLU
Araştırmacı (lar) : Alper Ahmet ÖZBEY, Aysun BOZA, Z. Gülçin ALTUN, Erdal ÖRTEL,
Mustafa ARSLAN, Hüseyin KARATAY, Cemil KARZAOĞLU, Ülkü YURDABAK, Filiz
KÜÇÜKOSMANOĞLU KAHRAMAN, Gıyasettin AKBİN, Şenay ÇETİNAY
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 proje amacıdır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nden toplam 50 orijinden elde edilmiş tohumlardan üretilen fidanlar ile Türkiye ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olan 26 deneme alanında çalışmalar
sürdürülmektedir.
Projenin Uygulama Yerleri: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuş olan 26
deneme alanında çalışmalar sürdürülmektedir.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür.
Yapılan İşler : Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür.
Uygulanan Yöntemler: Projede kızılçam doğal yayılışından 50 orijin örneklenmiştir. 1989 yılında,
biri Kıbrıs’ta olmak üzere 26 deneme alanında test edilecek şekilde kurulmuştur. Orijinler rastlantı
blokları deneme desenine göre, üç yinelemeli, her yinelemedeki parsellerde 16 fidan ile temsil
edilmiştir.
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje 5., 10. ve 20 yıl ara sonuç raporları
yayımlanmıştır. Akdeniz Orta Yükselti Kuşağı (401-800m) orijinleri ile bazı Alçak Yükselti Kuşağı
(<400m) orijinlerinin üstünlüğü devam etmektedir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: 30.yılsonu ölçümleri ve Sonuç raporu öncesinde “Revizyon” talep edilmektedir.
2018 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: Mehmet ÇALIKOĞLU
Araştırmacı (lar) : Dr. Halil İbrahim YOLCU, Yrd. Doç. 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 bahçelerini karşılaştırma ve
örneklenen tohum bahçelerinden elde edilebilecek genetik kazancı tahmin etmektir. Çalışma
sonucunda genetik değeri düşük ve istenmeyen klonlar bahçelerden ayıklanarak genetik kazancın
artırılması sağlanabilecektir.
Projenin Uygulama Yerleri:1-Denizli-Yeşilköy, 2-Bucak-Pamucak, 3-Antalya-Nebiler
2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarının gözlem ve takibi yapılmıştır.
Yapılan İşler: Deneme alanlarında koruma ve bakım çalışmaları sürdürülmüştür.
Uygulanan Yöntemler: 3 deneme alanında 5 populasyona ait 130 aile ile Rastlantı Blokları
Deneme Desenine dayalı olarak 4 yinelemeli araziye dikilmiştir. Her bir parselde 6 adet fidan
kullanılmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Denemenin 14. yılında Kızılçam ( Pinus brutia Ten.)
Tohum Bahçelerinde Genetik Kazancın Belirlenmesi” başlığı ile Teknik Bülten No:41
yayınlanmıştır. Genel olarak bahçe kökenli fidanların, meşcere kökenlilere oranla daha iyi
geliştikleri saptanmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının gözlem ve takibine devam edilecektir.
Teknik Kurul Kararı:
3.1.3- PROJENİN ADI:
“Ay’ın Farklı Evrelerinin Kermes Meşesinde Canlandırma Kesimlerine Etkisi”
Projenin Numarası: 19.2116/2017-2019
Proje Yürütücüsü: Mehmet ÇALIKOĞLU
Araştırmacı (lar) : Ayhan SERTTAŞ, Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
39

Projenin Amacı: Kermes meşesinde canlandırma kesimlerinin zamanına karar verirken ayın
evrelerinin dikkate alınıp alınmamasının ortaya konması projenin hedefini oluşturmaktadır.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya-Döşemealtı
2017 Yılı Çalışma Raporu: Kasım ayı içinde deneme kurulacaktır.
Yapılan İşler: Literatür çalışması ve proje aplikasyon hazırlıkları
Uygulanan Yöntemler: Rastlantı blokları deneme deseninin bölünmüş bloklar versiyonu
kullanılacaktır. 3 ay ve 4 ay evresi olmak üzere 12 işlem vardır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri toplanmadığı için, bulgulara dayalı
değerlendirmeler yapılamamaktadır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Kurulan deneme alanında işlemler uygulanacaktır.

Teknik Kurul Kararı:
3.1.4- PROJENİN ADI:
“Dallı Servi (Cupressus sempervirens var. horizantalis) Orijin-Döl Denemesi”
Proje Numarası : 19.1610/1999-2009-2019
Proje Yürütücüsü: 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 populasyonu
oluşturmaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: 1-Antalya-Asar, Araplar yöresi, 2-Muğla, Fethiye-Geyrandağı-Çırpı,
3-İzmir, Bergama-Kınık
2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarında bakım ve gözlem çalışmaları sürdürülmüştür.
Yapılan İşler: Deneme alanlarında bakım ve gözlem çalışmaları sürdürülmüştür.
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. yaştaki ailelerin boy ve çap değerleri analiz
edilmiştir. Bu karakterler arasında güçlü genetik korelasyon tespit edilmiştir. Ailelerde genotipyetişme ortamı etkileşimi bulunamamıştır. BLUP yöntemi ile aileler ıslah değerlerine göre
sıralanmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilecektir.

Teknik Kurul Kararı:
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3.1.5- 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, 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
2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanı; aralama, ölçüm ve aralama işlemlerine hazır hale
getirilmiştir.
Yapılan İşler: Dikili haldeki kurumuş bireyler ve Bük deneme alanında böcek zararından etkilenen
bireyler alandan çıkarılmıştır. Deneme alanlarında gözlem ve koruma devam etmiştir. Vejetasyon
dönemi sonunda ölçüm ve aralama işlemleri yapılacaktır.
Uygulanan Yöntemler: Denemeler, 1979 yılında, 3 replikasyon (yineleme), her bir replikasyonda
6 populasyon, her bir populasyondan 10 aile, her bir aileden 10 fidanla kurulmuştur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz veri toplanmadığı için, bulgulara dayalı
değerlendirmeler yapılamamaktadır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur
Öneriler: Yoktur
2018 Yılı Çalışma Programı: Ödenek gelmesi halinde deneme alanlarına tel örgü çekilecek, arazi
çalışmaları sonrası veri analizleri yapılacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.1.6- PROJENİN ADI:
“ Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) Orijin Denemesi”
Proje Numarası: 19. 1708/1996-2016-2018
Proje Yürütücüsü: F. Can ACAR,
Araştırmacı(lar) : Dr. Aysun BOZA, Z. Gülçin ALTUN, Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. Sedat
TÜFEKÇİ, Ali TOPAL, Osman POLAT
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.
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Projenin Uygulama Yerleri: Antalya-Asar-Başköy, Antalya-Asar-İncik
2017 Yılı Çalışma Raporu: Vejetasyon dönemi sonu ölçümler yapılacaktır.
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.
2018 Yılı Çalışma Programı: Verilerin değerlendirilip proje sonuç raporunun yazılması
planlanmaktadır.

Teknik Kurul Kararı:
3.1.7- PROJENİN ADI:
“Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl Denemeleri”
Proje Numarası: ANK-003 1601-20.1601-19.1607/1995-2014-2020
Proje Yürütücüsü: Kubilay ÖZYALÇIN
Araştırmacı(lar) : Turgay EZEN, Rumi SABUNCU, Osman POLAT, Mehmet ÇALIKOĞLU,
Canan ÜNAL, S. Işık DERİLGEN, Alper Ahmet ÖZBEY, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Dr. Sadi
ŞIKLAR, Mehmet ACET, Abdullah KAPLAN
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü
Projenin Amacı: Döl denemeleri sonucunda elit ağaçları belirlemek ve böylelikle genotipik tohum
bahçelerinin(1.5 generasyon tohum bahçelerinin) tesisini mümkün kılarak birim alandan alınacak
ürünün kalite ve kantitesini artırmaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: 1-Muğla Akçay, 2-Antalya-Düzlerçamı, 3-Antalya Duraliler, 4Adana Ceyhan Fidanlığı
2017 Yılı Çalışma Raporu: Bakım ve gözleme devam edilmiştir.
Yapılan İşler: Denemelerde bakım ve gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Uygulanan Yöntemler: 168 adet klon ve 140 plus ağaçla kurulmuş bir açık tozlaşma döl
denemesidir. Her deneme alanında tek ağaç parseli içeren setlere bölünmüş Rastlantı Blokları
deneme deseni kurulmuştur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilecektir.
Antalya-Düzlerçamı (1B) deneme alanında ölçüm yapılacaktır.

Teknik Kurul Kararı:
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3.1.8- PROJENİN ADI:
“Akdeniz Bölgesi Orta Yükselti Kuşağı Islah Zonunda (401-800 m) Kızılçam (Pinus brutia Ten.)
Döl Denemeleri”
Proje Numarası: ANK-009 1604-20.1602-19.1608/1996-2015-2021
Proje Yürütücüsü: Kubilay ÖZYALÇIN
Araştırmacı(lar) : Turgay EZEN, Rumi SABUNCU, Osman POLAT, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU,
Canan ÜNAL, Ali TOPAL, Alper Ahmet ÖZBEY, S. Işık DERİLGEN, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Sadi
ŞIKLAR, Mehmet ACET, Abdullah KAPLAN
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Döl denemeleri sonucunda elit ağaçları belirlemek ve böylelikle genotipik tohum
bahçelerinin (1.5 generasyon tohum bahçelerinin) tesisini mümkün kılarak birim alandan alınacak
ürünün kalite ve kantitesini artırmaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: 1-Antalya-Korkuteli-Yazır 2-Adana-Pos-Karsantı, 3-Osmaniye Ürün
Orman Fidanlığı
2017 Yılı Çalışma Raporu : Deneme alanlarında bakım ve gözlem çalışmaları sürdürülmüştür.
Yapılan İşler: Deneme alanlarında bakım ve gözlem çalışmaları sürdürülmüştür.
Uygulanan Yöntemler: 75 adet klon ve 270 plus ağaçla kurulmuş bir açık tozlaşma döl
denemesidir. Her deneme alanında tek ağaç parseli içeren setlere bölünmüş Rastlantı Blokları
deneme deseni kurulmuştur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilecektir.
Teknik Kurul Kararı:
3.1.9- PROJENİN ADI:
“ Sedir (Cedrus libani A. Rich.) Orijin Denemesi”
Proje Numarası: 23.1714-15.1706-19.1704-24.1706/1985-93-95-2025
Proje Yürütücüsü: Gıyasettin AKBİN
Araştırmacı (lar) : Erdal ÖRTEL, Hüseyin KARATAY, Mehmet ÇALIKOĞLU, Hacer
SEMERCİ, Alper Ahmet ÖZBEY
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: Batı Akdeniz Bölgesinde Isparta-Şarkikaraağaç İşletme Müdürlüğü
1-Kızıldağ orta zon, 2-Kızıldağ yüksek zon, 3-Elmalı İşletmesi Sevindik serisi deneme alanları
mevcuttur.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür. 25. yıl ara sonuç raporu
yazılmıştır.
Yapılan İşler: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür. 25. yıl ara sonuç raporu yazılmıştır.
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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.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarının bakımına ve korunmasına devam edilecektir.
Teknik Kurul Kararı:
3.1.10- PROJENİN ADI:
“Karaçam (Pinus nigra Arnold) Orijin Denemesi”
Proje Numarası: 23.1713/1979-2025
Proje Yürütücüsü: Gıyasettin AKBİN
Araştırmacı (lar): Mehmet TOKCAN, Mustafa ARSLAN, Mehmet ÇALIKOĞLU, Hacer
SEMERCİ, Vedat ASLAN, Dr. Celal TAŞDEMİR
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
Projenin Amacı: Türkiye’ de karaçam ağaçlandırmalarında kullanılabilecek uyum yetenği yüksek,
hızlı gelişen, hastalık ve zararlılara mukavim, nitelik ve nicelik olarak yüksek ormanlar kurmaya
imkan sağlayacak orjinleri belirlemek ve uygulayıcının kullanımına sunmaktır.
Projenin Uygulama Yerleri: Konya-Kızılören, Eskişehir-Yusuflar, Gemlik-Kumla, MutDağpazarı
2017 Yılı Çalışma Raporu: 31. yıl ara sonuç raporu yazılmıştır.
Yapılan İşler: Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür. 31. yıl ara sonuç raporu yazılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Karaçam Orijin denemeleri deneme alanlarında 36 farklı orijinle Rastlantı
Blokları Deneme Desenine göre kurulmuştur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin 9. ve 25. yıl ara sonuçları Teknik Bülten
olarak yayımlanmıştır
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur
Öneriler: 2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında gözlem ve koruma sürdürülecektir.
Teknik Kurul Kararı:
3.1.11- PROJENİN ADI:
“Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Orijin Denemesi”
Proje Numarası: 23.1717-01.1703-03.1711-08.1705/1986-2030
Proje Yürütücüsü: Gıyasettin AKBİN
Araştırmacı(lar): Mahir ERDEM, Mehmet ÇALIKOĞLU, Hacer SEMERCİ, H. Ülkü
YURDABAK, Ömer ÖNCÜL, Dr. Fatma FEYZİOĞLU
Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
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Projenin Amacı: Sarıçamın doğal yayılış alanını temsil etmek üzere seçilecek orijinlerin yine bu
türün tabii yetişme muhitlerinde denenmesi ile tohum rejyonlanmasını belirlemek ve
ağaçlandırmalarda kullanılabilecek uygun orijinleri tespit etmektir.
Projenin Uygulama Yerleri: Türkiye genelinde 8 deneme alanında yürütülmektedir.
2017 Yılı Çalışma Raporu:25. yıl ara sonuç raporu yazılmıştır.
Yapılan İşler : Koruma ve gözlemler sürdürülmüştür. 25. yıl ara sonuç raporu yazılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Deneme alanları Rastlantı Blokları Deneme Desenine göre kurulmuştur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin 6, 11 ve 20.yıl ara sonuçları Teknik Bülten
olarak yayımlanmıştır
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur
Öneriler: Yoktur
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında gözlem ve koruma sürdürülecektir.
Teknik Kurul Kararı:
3.2- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (YETİŞTİRME) PROJELERİ
3.2.1. PROJENİN ADI:
“Bük Lütfi Büyükyıldırım Araştırma Ormanındaki Kızılçamda Tıraşlama Sonrası Vejetasyon
Yapısında ve Toprak Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimin Belirlenmesi”
Proje Numarası: 19.2601 / 2009-2031
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmacı (lar) : Özge DENLİ, 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
2017 Yılı Çalışma Raporu: Proje iş – zaman planında 2017 yılı içinde tıraşlama sonrası 8. yıla ait
olmak üzere vejetasyon ve toprak örneklerinin yapılacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda çalışma
alanında proje metnine uygun şekilde vejetasyon alımı ve toprak örneklemeleri gerçekleştirilmiştir.
Vejetasyon alımlarından bitki örtüş-bollukları Braun-Blanquet sıkalası kullanılarak yapılmıştır.
Toprak örneklemeleriyse her bir örnek alanın 5 noktasından sırasıyla 0-5 ve 5-15 cm derinliklerde
alınan numunelerden karma örnekleme şeklinde yapılmıştır.
Yapılan İşler: Çalışma 2 farklı yöntemle gençleştirilen kızılçam sahalarında (tıraşlama sonrası
doğal gençleştirme ve makinalı arazi hazırlığından sonra dikim) 10*10 m büyüklüğünde toplam 20
adet şeklinde tespiti yapılan daimi örnek alanlarında vejetasyon örneklemesi ve toprak örneklemesi
şeklinde devam ettirilmektedir. Bu kapsamda tıraşlama öncesi ve tıraşlama sonrası 5 yıla ait
vejetasyon ve toprak örneklemeleri 2014 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Bu yıldan sonraki iki yıl
boyunca planlanmış vejetasyon alımı ve toprak alımı bulunmayıp, tıraşlama sonrası 8. yıla ait
örneklemelerin yapılacağı proje metninde belirtilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılı itibariyle tıraşlama
sonrası 8. yıla ait vejetasyon ve toprak örneklemeleri yapılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Örnekleme yapılan deneme alanlarındaki bitkilerin örtme dereceleri Braun
Blanquet’in örtme dereceleri sıkalası kullanılarak tespit edilmektedir. Toprak örneklemeleriyse her
bir örnek alanda 5 farklı alandan sırasıyla 0-5 ve 5-15 cm derinliklerden alınan örneklerin tek bir
numune haline getirilmesi şeklinde yapılmaktadır.
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Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Proje kapsamında şu ana kadar elde edilen veriler bir
bulgu oluşturmaya ve değerlendirme yapmaya yetecek seviyede değildir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Proje kapsamında 2018 yılı için planlanmış vejetasyon alımı ve
toprak örneklemesi bulunmamaktadır. 2017 yılında alına toprak örneklerinin analizi
tamamlanacaktır. Arazi gözlemleri ve denetimine devam edilecektir.
Teknik Kurul Kararı:
3.2.2. PROJENİN ADI:
“Serik – Taşağıl Orman Yangını Sonrasında Vejetasyon Yapısında Meydana Gelen Değişimin
Belirlenmesi”
Proje Numarası: 19.2602 / 2010-2030
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmacı (lar) : Abdurrahman ÇOBANOĞLU
Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Projenin Amacı: Serik-Taşağıl bölgesinde 2008 yılı ağustosunda meydana gelen orman yangını
sonrasında vejetasyon yapısında meydana gelen değişimi belirlemek.
Projenin Uygulama Yerleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Serik Orman İşletme Müdürlüğü,
Akbaş Orman İşletme Şefliği
2017 Yılı Çalışma Raporu: Proje kapsamında 2017 yılı içinde yapılması planlanan bir iş
bulunmamaktadır. Deneme alanlarındaki gözlemlere devam edilmiştir.
Yapılan İşler: Yangın sahası yangından sonraki 9. 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
2018 Yılı Çalışma Programı: İş – zaman planı itibariyle vejetasyon örneklemesi kapsamında bir
çalışma bulunmamaktadır. Gözlemlere devam edilecektir.

Teknik Kurul Kararı:
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3.3- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (EKOLOJİ) PROJELERİ
Yoktur.
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) : Dr. 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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarında gözlemlere devam edilmiştir. Projeden 12. yaş
ölçüm sonuçlarına dayalı olarak elde edilen sonuçların duyurulmasına devam edilmiştir. Bu
kapsamda, Genel Müdürlüğümüz tarafından Endüstriyel ağaçlandırmalar konusunda Mayıs 2017
ayında Antalya da düzenlenen seminerde proje den elde edilen sonuçların bir kısmı sunulmuştur.
Yapılan İşler: Deneme sahalarında gözlem ve koruma yapılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Proje iki deneme alanında yürütülmektedir ve 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. Ayrıca deneme alanları kontrol edilecek ve denemenin aralama yapılma ihtiyacı
gösteren çemberlerinde aralama yapılacaktır.

Teknik Kurul Kararı:
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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) : Dr. 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
2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme sahalarında gözlem, koruma ve 2016 yılı vejetasyon sonu
ölçümleri yapılmıştır.
Yapılan İşler: Deneme sahalarında gözlemler ve koruma işlemlerine devam edilmiştir.
Uygulanan Yöntemler: Projede aralık mesafenin büyüme parametreleri ile gövde kalitesi üzerine
olan etkisini incelemeye yönelik olarak ve Nelder deneme desenini kullanarak 0,90 m ile 4,05 m
arasında değişen 17 adet kare dikim aralık mesafesi denenmektedir. Ürkütlü ve Yelten deneme
alanlarında tam, Değirmendere deneme alanında ise yarım daire NELDER uygulanmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projede henüz bir değerlendirme yapılmamıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: 2016 yılında da Değirmendere deneme alanında sararmaların olduğu görülmüş, proje
araştırmacısı Abdulkadir YILDIZBAKAN tarafından yapılan 2017 yılı gözlemleri sonucunda
deneme alanında yoğun kurumaların olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda
deneme alanındaki kurumaların sedir ağaçlandırma sahalarında zaman zaman görülen ve belli bir
nedene bağlanamayan türden olduğu kanaatine varılmıştır. Bu nedenle de Değirmendere deneme
alanının değerlendirme dışı bırakılması uygun olacaktır.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme sahalarında gözlem ve koruma işleri ile 2017 yılı
vejetasyon sonu ölçmeleri yapılacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.4.3- PROJENİN ADI:
“Batı Akdeniz Bölgesi Karaçam (Pinus nigra Arnold. pallasiana) Ağaçlandırmalarında AralıkMesafenin Büyüme Üzerine Etkileri”
Projenin Numarası: 19.3221 /2010-2029
Proje Yürütücüsü: Dr. 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 artımnın
sağlanabileceği aralık-mesafeyi tespit etmek.
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Projenin Uygulama Yerleri: Burdur Aziziye, Antalya - Korkuteli Hacıbekar ve Denizli - Çameli Değne işletmesi
2017 Yılı Çalışma Raporu: 2017 yılında tüm sahalarda koruma ve kontrol faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan İşler: Deneme sahalarında ihtiyaç gösteren alanlarda ot alma ve çapa faaliyetleri İşletme
Şefiikierine 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 deği şen 16 adet aralıkmesafe denenecektir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Yoktur.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında kontroller devam edecektir, ihtiyaç halinde ot
alma ve çapa bakımları yaptırılacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.4.4- PROJENİN ADI:
“Normal Boy Kızılçam Tomruklarının Kalite Sınıflarına Göre ve Karışık İstiflenerek
Satılmasının Açık Artırmalı Satış Fiyatlarına Etkisi”
Proje Numarası: 19.5003/2016-2017
Proje Yürütücüsü: Kader Hale GÜLER
Araştırmacı (lar) : Dr. Neşat ERKAN, Ahmet KESER, Mehmet KARABACAK, Neşe CILIZ
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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Proje kapsamındaki depolardan 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 seçilen 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) istiflenmekte ve toplamda üç farklı dönemde bu işlem en az bir defa
tekrarlanarak açık artırmalı olarak satışları yapılmaktadır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Henüz yeterli veri toplanamadığı ve veri analizi
yapılmadığı için bu aşamada herhangi bir bulgu yoktur.
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Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Sinekci (Kaş) ve Akseki
(Akseki) depolarında, kalite sınıfları itibariyle yeterli ihale satışı yapılamamıştır.
Öneriler: Proje amaçlarına ulaşabilmesini sağlayacak yeterli veri elde edilebilmesi için proje
süresinin 1 yıl uzatılması önerilmektedir.
2018 Yılı Çalışma Programı: Proje uygulama alanı olan depolardan açık artırmalı satışlar
yapılacak, ihale sonrası verilerin toplanmasına devam edilerek sonuç raporu yazılacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.4.5- PROJENİN ADI :
“Yönetim Amacı Farklı Orman Alanlarındaki Ekoturizm Çekiciliklerinin Çok Boyutlu
Sayısallaştırılması”
Proje Numarası: 10.8202/2015-2017
Proje Yürütücüsü: Tuncay AKGÜN
Araştırmacılar: Dr Ersin YILMAZ, 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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Konu ile ilgili yerli ve yabancı literatürler taranarak yapılacak
çalışmalarda faydalanılacak kaynaklar oluşturulmaya devam edildi. Çalışma alanlarına ait veriler
toplandı. Çalışma alanına ait ekoturizm çekiciliklerini ihtiva eden anket formlarının
hazırlanabilmesi için envanter karneleri hazırlandı. Nihai anket formlarının uygulanabilmesi için
ekoturistler, 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.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Projede anket formlarının doldurtulması çalışmaları
tamamlanmamıştır. Bu nedenle veri çözümleme ve değerlendirme ile yazım işlemi
tamamlanmamıştır.
Öneriler: Proje yazımı için proje süresinde 1 yıl uzatma talep edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
2018 Yılı Çalışma Programı: Projede anket uygulamalarıyla bilgi toplama çalışması
tamamlanacak ve proje yazımı gerçekleşecektir.

Teknik Kurul Kararı:
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3.5.- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (KORUMA) PROJELERİ
3.5.1- 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
Araştırmacı(lar): 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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: İzleme çalışması başlanmıştır.
Yapılan İşler: Ağustos ayı itibari ile alanda çalışma başmamıştır. Eylül ayı başında Alageyik
boğaları çiftleşme yalakları yapmaya başlamışlar ve bu yalaklara fotokapanlar kurularak
çiftleşmeler belirlenmeye çalışılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Belirlenen her aktif çiftleşme yalağına uygun konum ve açıda fotokapan
kurularak izlenecektir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Ekim ayı sonu itibari ile izlenen 52 adet aktif yalakta
çiftleşme olmamıştır. Ayrıca bir yalağı birden fazla boğanın kullandığı, ana yalağa yakın uydu
yalakların da farklı boğalar tarafından kullanıldığı görülmüştür. Bu sonuçlar Alageyikler kurdukları
çiftleşme yalağında çiftleşir, bir yalağı sadece bir erkek kullanır ve uydu yalaklara başka boğaların
gelmesine izin vermez şeklindeki bilgilerin ve/veya teorilerin yanlış olduğunu göstermektedir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yalaklar da çiftleşme olmadığı için çiftleşme sayısı ve çiftleşen
birey sayıları belirlenememiştir.
Öneriler: 2018 yılı çiftleşme döneminde çiftleşme yalakları yerine bu yalakların çevresini izleyerek
çiftleşme belirlemeye çalışılabilir. Bu işlem ek maliyet ya da iş gücü gerektirmemektedir.
2018 Yılı Çalışma Programı: Tüm yıl alan izlenecek olup gebe birey sayısı, doğan yavru sayısı ve
ilk 6 aya kadar yaşayan yavru sayıları belirlenmeye çalışılacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.5.2 - 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) : Dr. 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
51

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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Projenin 2016 yılı çalışma programı kapsamında belirlenen
denemelerin kurulacağı yerlerde (Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, Kestel şefliği, Bük Lütfi
Büyükyıldırım Araştırma Ormanı ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğünde 2016 yılında çıkan
yanık sahalarında) denemelerin kurulumu yapılmıştır. Denemeler 2017 yılının Şubat ayı içinde
araziye kurulmuş ve ekim ayının ilk haftasına kadar haftada bir defa olmak üzere periyodik olarak
örnekler toplanmıştır. Tuzaklar içerisine düşen böcekler alınarak laboratuvara getirilerek sayım ve
ayrım işleri yapılmıştır. Sayım ve ayrım işlemlerinden sonra teşhis için örnekler ayrılmıştır.
Yapılan İşler: Projenin uygulanacağı deneme alanlarına denemeler kurulmuştur. Tuzaklar
içerisine düşen böcekler alınarak laboratuvara getirilerek sayım ve ayrım işleri yapılmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Projede, Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus Wollaston) türü
ile çalışılacaktır. Feromon tuzakları, deneme sahalarına Rastlantı blokları deneme desenine göre
yerleştirilmiştir. Tuzaklar 7-10 günde bir periyodik olarak kontrol edilecek, tuzaklar içerisine düşen
böcekler alınarak laboratuvara getirilerek sayım ve ayrım işleri yapılmıştır. Sayım ve ayrım
işlemlerinden sonra teşhis için örnekler ayrılmıştır. Toplanan kabuk böcekleri imha edilmiş, faydalı
böcekler ise tekrar doğaya bırakılmıştır. Tuzaklardaki feromonlar 4 haftada bir yenisi konulmak
suretiyle yenilenmiştir.
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.
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
2018 Yılı Çalışma Programı: Proje programı doğrultusunda, elde edilen veriler değerlendirilerek
proje sonuç raporu yazılacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.5.3- PROJENİN ADI:
“Isparta Orman Bölge Müdürlüğü’nde Transplantasyonu
Karıncalarının (Formica rufa L.) Adaptasyon Başarısı”

Yapılan

Kırmızı

Orman

Proje Numarası: 19.4702 / 2016-2018
Proje Yürütücüsü: Uğur Melih ALKAN
Araştırmacı (lar) : 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.
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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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: 2017 yılı arazi çalışması kapsamında 2008-2015 yılları arasında
transplantasyonu yapılan 160 adet kırmızı orman karıncası (Formica rufa L.) yuvasının yuva
özelliklerinin ölçümü tamamlanmıştır. Yapılan ölçümlerde 82 adet yeni yuva tespit edilmiştir.
Yapılan İşler: 2008-2015 yılları arasında transplantasyonu gerçekleştirilen 160 adet yuva ve 82
adet yeni yuvanın ölçümleri tamamlanmıştır. Ayrıca 38 adet toprak profilinden toprak örnekleri
alınmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Yoktur.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Elde edilen veriler değerlendirilmektedir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: Yuva özelliklerinin ölçümleri tamamlanmış olup, elde edilen
verilerle istatistiksel değerlendirmeler yapılacak ve eğim, bakı, yükseklik haritaları hazırlanarak
sonuç raporu yazılacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.5.4- 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(lar) : Nihat GÜLDAŞ, Yrd.Doç.Dr. Kiraz ERCİYAS YAVUZ, Dr. Halil İbrahim
YOLCU, Cevdet AĞYÜREK, Nazan ARAZ, Fazıl SELEK, Dr. Özlem DOSTBİL, Hüseyin
KABA, Doç.Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU, Ayhan SERTTAŞ, Lale BİLGİN, Tuncay CAN,
Meltem KALAY GÖKTEPE
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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Yuvalar izlenmiş, yuvaları kullanan türler ve kuluçka faaliyetleri tespit
edilmiştir.
Yapılan İşler: Mart ayı itibari ile BÜK Araştırma Ormanında ve Nisan ayı başı itibari ile Kasnak
Meşesi Tabiat Ormanında izleme çalışmaları başlamıştır. Bu süreç Temmuz ayı sonuna kadar
devam etmiştir. Yuvalar temizlenerek yeni sezona hazırlanmıştır.
Uygulanan Yöntemler: Her hafta deneme sahalarındaki tüm yuvalar kontrol edilmiş, kuluçka
faaliyetleri ve yuvayı kullanan kuş türleri belirlenmiştir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Önceki yıllara benzer şekilde 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.
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Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: 2018 yılı kuluçka döneminde yuvalar son kez izlenecek ve projenin
3 yıllık sonuçları değerlendirilerek sonuç raporu hazırlanacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.5.5- PROJENİN ADI:
“Akdeniz Ormanlarındaki Bazı Bitki Türlerinin Yanıcılık Sınıflarının Belirlenmesi”
Proje Numarası: 2015-19.9202/2015-2018
Proje Yürütücüsü: Coşkun Okan GÜNEY
Araştırmacı (1ar) : Abdullah SARI
Başmühendisliği: Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisliği
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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Projenin arazi ve laboratuvar çalışmaları Mayıs ayı itibariyle başlamış
ve planlandığı gibi devam etmiştir. Ancak; ekim ayının başında yapılan arazide bazı bitki türlerinin
yapraklarının sarardığı ve dökülmeye başladığı görüldüğünden projenin ekim ayında yapılması
planlanan arazi ve laboratuvar çalışmaları yapılamamıştır. Onun dışında diğer veriler sorunsuzca
elde edilmiştir.
Yapılan İşler: arazi ve laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır.
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
toplanmıştır. Örnekler, türlerin yoğun olarak yayılış gösterdiği mevkilerden ve mümkün olduğunca
aynı ya da yakın bölgelerden toplanmıştır. Bu yüzden örnekleme yöntemi olarak; rastgele
örnekleme yöntemlerinden çok basamaklı örnekleme yöntemi uygulanmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin son senesinde elde edilen verilere istatiksel
analiz yapılacak ve veriler değerlendirilecektir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Ekim ayı arazisi yapılamamıştır. Toplanması gereken yapraklar
sarardığından ve dökülmeye başladığından yapraklar toplanamamış ve testler yapılamamıştır.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: 2018 yılında projede öngörülen plana bağlı olarak elde edilen
verilerle istatiksel analiz ve değerlendirme yapılacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.6- ARAŞTIRMA İHTİSAS GRUBU (ORMAN ÜRÜNLERİ) PROJELERİ
3.6.1- PROJENİN ADI :
“Bazı Salep Türlerinin Doğal Ortamlarda Çoğaltılması”
Proje Numarası : 19.7714 / 2014-2018
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
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Araştırmacı (lar) : Serpil ERKAN, Abdurrahman ÇOBANOĞLU, Özge DENLİ, 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
2017 Yılı Çalışma Raporu: Proje iş zaman – planına uygun şekilde 2016 yılında ekimi yapılan
yumrulardan var olan çimlenmelerin sayımı yapılmıştır. Bu nedenle 2016 yılı sonbaharında yapılan
ekimleri gözlemlemek için 2017 yılı kış sonu ve ilkbaharında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiş,
yapraklanma ve çiçeklenmeler görüldüğünde sayımları yapılmış ve kaydedilmiştir. Bitkilerin yumru
sayılarını tespit etmek amacıyla yumru sayımları da yapılmıştır. Ancak sonuç beklenildiği gibi
olmamış ve her bir bitkide bir yumru meydana gelmiştir.
Yapılan İşler: Proje kapsamında, Orchis anatolica yumruları doğadan toplanmıştır. Orchis sancta
ile Projeye 2016 yılı başındaki İhtisas Komisyonu Toplantısı’ndaki Revizyon oluru sonrası eklenen
Serapias vomeracea türlerine ait yumrular ise bu bitkilerin kültür ortamında başarılı bir şekilde
yetiştirildiği Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilmiştir. Temin edilen bu yumrular
uygun şekilde saklanmış ve ekime hazır oldukları zaman (2015 yılı sonbaharı) uygulama yerlerinde
tesis edilmiş deneme alanlarına ekimi yapılmıştır. Bu yumrularda çimlenmeler 2016 yılı
ilkbaharında gerçekleşmiştir. Yapraklanma ve çiçeklenme sonrası deneme alanlarında sayımlar
yapılmıştır. Böylece yumrularda kaç tanesinin çimlenebildiği tespit edilmiştir. Bir yumrudan kaç
yumru elde edildiğine dair yumru sökümü de 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
Öneriler: Yoktur
2018 Yılı Çalışma Programı: Proje çalışmaları sonucu elde edilen arazi verileri derlenecek, bu
veriler üzerinde gerekli analizler yapılacak ve bu çalışmalardan elde edilen bilgilerden hareketle
sonuç raporu hazırlanacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.6.2- PROJENİN ADI:
“Trüf Aşılı Meşelerin Dikim Sahasında Trüf Mantarını Tutma Başarısının ve Sahaya
Adaptasyonunun Belirlenmesi”
Projenin Numarası: 19.7715/2015-2022
Proje Yürütücüsü: Özge DENLİ
Araştırmacılar: Dr. Halil İbrahim YOLCU, Abdullah YÜKSEL, Yasemin KORKMAZ YÖNEL,
Murat MASUN, Abdurrahman ÇOBANOĞLU, Neşe CILIZ,
Başmühendisliği: Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Sahaya dikilen trüf aşılı meşe fidanlarının yaşam oranı, trüf mantarının yaşam
oranı, istenmeyen rekabetçi mantar gelişimi, farklı meşe türleri ile trüf mantarı türünün uyumunu
belirlemek.
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Projenin Uygulama Yerleri: Trüf aşılı meşeler; Elmalı Sedir Araştırma Ormanı, Elmalı Düdenköy
mevkii, Bük Araştırma Ormanı ve Asar’ a dikilmiştir.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Denizli Orman Fidanlığında yetiştirilen trüf aşılı meşelerin köklerinin
mikroskobik olarak mikorizal incelemesi yapılmıştır. Belirlenen sahaların dikime hazırlıkları
tamamlanıp, deneme desenine uygun olarak tüm fidanların dikimi gerçekleştirilmiştir. Dikilen
fidanlar toprak ihtiyacı ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak sulanmıştır.
Yapılan İşler: Dikim, sulama, ot alma, izleme.
Uygulanan Yöntemler: Dikim rastlantı blokları deneme desenine göre yapılmıştır. 4 sahada da
toprakta yabancı ot oluşumu durumu; toprak nemi, bitki ihtiyacı ve iklim koşullarına göre ot alma
ve sulama gerçekleştirilmiştir.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Projenin son senesinde elde edilen verilere istatiksel
analiz yapılacak ve veriler değerlendirilecektir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Asar deneme alanı tel çit ile korumaya alınmamıştır. Projede bu
sahanın tel çit ile çevrilmesi işinin İşletme Müdürlüğünün yapması öngörüldüğü için yapılan
görüşmelerle henüz sonuçlandırılamamıştır.
Öneriler: Yoktur.
2018 Yılı Çalışma Programı: 2018 yılında projede öngörülen plana bağlı olarak fidan hayatiyeti
izlenecek, sahanın ihtiyacına göre ot alımı ve sulama yapılmaya devam edilecektir. Asar deneme
alanı tel çit ile korumaya alınacaktır.
Teknik Kurul Kararı:
3.6.3- PROJENİN ADI:
“Aşılı Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.) Fidanı Üretiminde Farklı Tüp Tiplerinde ve Yastıkta
Yetiştirilen Fidanların Aşı Başarısına ve Arazi Performansına Etkisi”
Proje Numarası: 19.7716 / 2017 - 2023
Proje Yürütücüsü: Sadettin GÜLER
Araştırmacı (lar) : Tahsin ETLİ, Alper Ahmet ÖZBEY
Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları
Proje Yürütücüsü Kuruluş: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projenin Amacı: Aşılı keçiboynuzu fidanı üretiminde, aşılama ortamı ve aşılama ortamında
bekleme süresinin aşılamanın başarısı üzerine etkilerini belirlemektir.
Projenin Uygulama Yerleri: Proje, Antalya Orman Fidanlığı sınırları içerisinde tahsis edilecek
olan alanda gerçekleştirilecektir.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Keçiboynuzu meyveleri toplanarak tohumları çıkarılmış ve tohumlarda
bazı ölçüm ve tartım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan İşler: Eylül ayı başında, Antalya ili Demre ilçesi sınırları içerisinde doğal yayılış gösteren
yabani keçiboynuzu ağaçları arasından, sağlıklı ve uzun boylu meyvelere sahip ağaçlardan olgun
keçiboynuzu meyveleri toplanmış ve meyve toplanan ağaçların koordinatları GPS yardımıyla tespit
edilmiştir. Sonrasında büroda, toplanan meyvelerde meyve boyu, meyve eni, meyve kalınlığı,
tohum sayısı, toplam tohum ağırlığı, ortalama tohum ağırlığı ve 1000 dane ağırlığı belirlenmiştir.
Örneklenen meyvelerde gerekli ölçüm ve tespitler yapıldıktan sonra bütün meyvelerden tohum
çıkarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Uygulanan Yöntemler: Deneme fidanlık aşaması ve bahçe tesisi aşaması olmak üzere iki aşamayı
kapsayan bir şekilde kurulacak olup denemenin her iki aşaması da Rastlantı Parselleri Deneme
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Desenine uygun olarak tesis edilecektir. Araştırmada işlem olarak aşılama ortamı (6 farklı ortam)
ve aşılama ortamında bekletme süresi (1 yıl, 2 yıl) alınmıştır.
Elde Edilen Bulgular ve Değerlendirmeler: Araştırmanın bu aşamasında herhangi bir bulguya
ulaşılmamış ve herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Yoktur.
Öneriler: 1- Araştırma Enstitümüze ait eski ve çalışamaz durumda bulunan cam sera, 2017 yılı
Haziran-Eylül döneminde gerekli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılarak yeniden
çalışabilir duruma getirilmiştir. Seranın çevresindeki açık alanda ise toprak tesviyesi, toprak
hazırlığı ile ekim yastıklarının bakım ve onarımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Bu proje kapsamındaki bütün iş ve işlemlerin, Enstitü Müdürlüğüne gidiş-dönüş 17 km mesafedeki
Zeytinköy mevkiinde yer alan, Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanında yapılması
proje metninde planlanmıştır.
Ancak, Enstitümüzün hemen yan tarafında yer alan sera ve çevresinin, bu projenin yapılabilirliği
için de yeterli düzeye ulaştırılmış olması dolayısıyla projenin bu alanda yapılmasının daha
ekonomik olacağı, projede öngörülen bütün iş ve işlemlerin koordinasyonu, yapılması ve izlenmesi
aşamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüleceği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, proje
uygulama yerinin Enstitü Müdürlüğü serası ve çevresi olarak değiştirilmesi önerilmektedir.
2- Proje metninde, sehven yazılan;
- 12. Sayfada ‘5.2 YÖNTEM’ bölümü 3. Paragrafta yer alan “Mart-Nisan 2017 döneminde”
ifadesinin “Mart-Nisan 2018 döneminde” şeklinde değiştirilmesi ve
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- 15. Sayfada yer alan İş-Zaman Çizelgesindeki;

şeklinde verilen ayların numaralandırıldığı ilk satırın

1-3
4
5
6-7
8-9
10
11-12
13-15
16-18
19-20
21
22
23
24
25
26-29
30-31
34
35
36-41
42-43
46
47
48-53
54-55
60-65
66-67
72-77
78
79-80

AYLAR

şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.
2018 Yılı Çalışma Programı: Aralık 2017 - Ocak 2018 döneminde, keçiboynuzu tohumlarına
çimlendirme dolabında çimlenme testleri yapılacaktır. Şubat-Nisan döneminde tohum ekimleri için
gerekli hazırlıklar yapıldıktan ve tohumlara gerekli ön işlemler uygulandıktan sonra tüplerde ve
yastıklarda tohum ekimleri gerçekleştirilecektir. Mayıs-Ekim döneminde tohumların çimlenme
durumları izlenerek gerekli bakım ve sulama işlemleri gerçekleştirilecek, Kasım-Aralık döneminde
ise aşılama yapılabilecek nitelikteki (1 cm veya daha fazla çapa ulaşmış ve sağlıklı) fidanlar
seçilecektir. Ayrıca Ağustos-Ekim döneminde, Gazipaşa / Antalya yöresinde bulunan Kıbrısi tipi
keçiboynuzu ağaçları arasından, aşı kalemi alınacak olan ağaçlar seçilecek ve işaretlenecektir.
Teknik Kurul Kararı:
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4- DİĞER ÇALIŞMALAR
4.1- DEVAM EDEN DİĞER ÇALIŞMALAR
4.1.1- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Bazı Yapraklı ve İbreli Türlerde Dikim Denemeleri”
Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Yok
Bölüm Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2007-2020
Araştırmanın Amacı: Batı Akdeniz Bölgesinde yayılış gösteren bazı odunsu taksonların yarı kurak
ağaçlandırma alanlarında ağaçlandırma olanaklarını ortaya koymak.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Elmalı-Ovacık, Isparta-Yalvaç, Bük Araştırma Ormanında
kurulan deneme alanlarında çalışma yürütülmektedir.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Bu çalışma döneminde deneme alanlarının ve yapılan dikim
çalışmalarının başarılarını görmek üzere ilk olarak genel bir gözlem yapılmıştır. Bu seyahatlerde
Elmalı ve Yalvaç’taki dikim başarılarının yüksek, Bük Araştırma Ormanındaki meşe dikimlerinde
ise türlere göre değişmekle birlikte ya hiç fidan bulunmadığı, bulunsa bile sayısının çok az olduğu
görülmüştür. Bu çalışma sonucunda deneme alanlarına ait ilk bilgileri ortaya koymak üzere veri
toplanmasına karar verilmiş ve Elmalı ile Yalvaç çalışma alanlarında dikim başarısı ve boy gelişimi
üzerine ölçümler yapılmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 2018 Yılı Çalışma Programı: Arazi çalışmalarından elde edilen verilerin bilgisayar ortamına
aktarımı gerçekleştirilecek ve mümkün olması durumunda bu bilgiler analiz edilerek bir rapor
halinde Enstitü Müdürlüğümüze sunulacaktır.
Araştırmanın Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmanın Araştırmacıları: Abdurrahman ÇOBANOĞLU, Erdal ÖRTEL, Mehmet
ÇALIKOĞLU
Teknik Kurul Kararı:
4.1.2- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Keçiboynuzu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Faydalanma” (COST-TÜBİTAK
Projesi)
Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2016-2023
Araştırmanın Amacı: Akdeniz Bölgesi’nde sahil kesimindeki makilik alanlarda doğal floranın
yapısını bozmadan doğadaki mevcut türlerin üretime kazandırılması, doğal dengenin korunması ve
verimsiz alanların üretime kazandırılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından son derece
önemlidir. Araştırmada, kontrolsüz koşullarda tohumlarda çimlenme ve çöğür gelişimi, vejetatif
çoğaltma, sulanan ve sulanmayan arazilerde farklı üretim materyalleri ile bahçe tesisi, doğadaki
genç-verimsiz ve yaşlı-verimsiz ağaçların üretime kazandırılması ve restorasyonla boşlukların
tamamlanmasına kadar keçiboynuzunda farklı amaçlara hitap edecek temel çalışmalar
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planlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda keçiboynuzu yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve
sürdürülebilirliğine önemli oranda katkı sağlanmış olacaktır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Antalya-Zeytinköy Orman Fidanlığı-Sulanan Alanda Bahçe
Tesisi Deneme Alanı, Antalya-Düzlerçamı-Sulanmayan Alanda Bahçe Tesisi Deneme Alanı,
Antalya-Hurma-Rehabilitasyon ve Restorasyon Deneme Alanları, Antalya-Hurma- Yaşlı Ağaçlarda
Aşılama Deneme Alanı, Akdeniz Üniversitesi-Genç Ağaçlarda Aşılama Deneme Alanı, Akdeniz
Üniversitesi-Serada Vejetatif Üretim Deneme Alanı
2017 Yılı Çalışma Raporu: Deneme alanlarında gözlem ve kontroller sürdürülmüş, Antalya
Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanında yer alan deneme sahasındaki ağaçlarda, tepe
gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla kesimler yapılmış ve vejetasyon mevsimi süresince bu alanda
sulama ve bakım faaliyetleri sürdürülmüştür.
Öneriler: Deneme alanlarından alınan 3 yıllık veriler değerlendirilerek proje sonuç raporu
hazırlanmış, TÜBİTAK’a sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bu proje sonuç raporu kapsamında
sempozyumlara bildiriler ve dergilere makaleler hazırlanmaya ve sunulmaya başlanmıştır.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında gözlem ve ölçümlere devam edilecek ve yayın
çalışmaları sürdürülecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER, Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK,
Tahsin ETLİ, Alper Ahmet ÖZBEY, Mehmet ÇALIKOĞLU
Teknik Kurul Kararı:
4.1.3- 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
2017 Yılı Çalışma Raporu: Konuya ilişkin toplanan literatürlerin Turboveg veri bankası
programına girişlerine devan edilmiştir.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 2018 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 DENLİ, Dr. Hafize Handan ÖNER, Mustafa KARAKÖSE, Prof. Dr.
Erkan YALÇIN, Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU
Teknik Kurul Kararı:
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4.1.4- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Moringa (Moringa oleifera Lam.) Bitkisinin Yetiştirilmesi ve Antalya Ekolojik Koşullarına
Adaptasyonu”
Araştırmanın Adı: Moringa (Moringa oleifera Lam.) Bitkisinin Yetiştirilmesi ve Antalya Ekolojik
Koşullarına Adaptasyonu
Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü-Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları, Silvikültür ve Orman
Botaniği Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2019
Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, Oman Genel Müdürlüğü'nün, 06.11.2014 tarih ve 78751944305.03.01/2257594 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır. Söz konusu yazıda, bitkinin ülkemizde
yetiştirilmesinin mümkün olması halinde ülke ekonomisine katkı sağlanabileceği ve bu nedenle
iklim özelliklerine uygun olması sebebiyle Antalya bölgesinde yetiştirilmesi ve adaptasyon
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bu araştırmanın başlatılmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Bu
kapsamda ele alınan bu araştırmada, belirtilen Moringa oleifera bitkisinin yetiştirme tekniklerinin
ve Antalya bölgesi ekolojik koşullarına adaptasyonunun ortaya konulması amaçlanmıştır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Araştırma, Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı
içerisinde yürütülmektedir.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde, 2016
yılında dikilen fidan ve ekilen tohumlardan gelişen ağaçlarda yapılan çap, boy ve yaprak miktarı
ölçümlerine ait verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra olgun
yapraklarda, ürün kalitesi ve içerik analizleri ile kimyasal analizler yaptırılmıştır. Basit istatistikler
ve bitki analiz sonuçları kullanılarak bir adet makale hazırlanmaya başlanmıştır. Antalya Orman
Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde yeni bir araştırma alanının tahsisi sağlanmış ve arazi
hazırlığı yaptırılmıştır. Ayrıca, Antalya-Demre yöresinde yöre halkı tarafından moringa ekim ve
dikimleri yapılmış olan alanlar incelenerek, gözlem ve tespitlerde bulunulmuştur.
Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır.
2018 Yılı Çalışma Programı: Antalya Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde
hazırlanan yeni araştırma alanında, fidan dikimleri ve tohum ekimleri yapılacaktır. Ayrıca,
hazırlıklarına başlanan makale tamamlanarak uygun görülen bir dergiye sunulacaktır.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER, Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK,
Ayşe DUDU ÖZCAN, Mehmet ÇALIKOĞLU
Teknik Kurul Kararı:
4.1.5- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Sandal (Arbutus andrachne L.)’ın Meyveli ve/veya Yapraklı Sürgün Üretimini Artırıcı
Tekniklerin Belirlenmesi”
Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2008-2015-2018
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Araştırmanın Amacı: Sandal , Ericaceae familyasının, Arbutoideae altfamilyasında yer alan
ağaççık 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). 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 türü,
plansız ve teknik açıdan yetersiz üretim faaliyetleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu kapsamda ela
alınan bu proje ile sandaldan meyveli ve/veya yapraklı sürgün üretimini artırmak için uygun
rehabilitasyon tekniklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Isparta-Sütçüler-Çandır ve Antalya-Serik-Hasgebe
2017 Yılı Çalışma Raporu: Araştırma kapsamında yer alan deneme alanlarında gözlem ve
incelemeler sürdürülmüştür.
Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır.
2018 Yılı Çalışma Programı: Deneme alanlarında gözlem ve incelemelere devam edilecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER
Teknik Kurul Kararı:
4.1.6- 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: Akdeniz Ünv. Fen Fak. Uzay Bilimleri Bölümü, Uzaktan
Algılama ABD.
Bölüm Başmühendisliği: Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018
Araştırmanın Amacı: Test alanından elde edilen Lidar ve Hiperspektral verilerden, bazı meşcere
parametreleri ve hiperspektral imzaların belirlenmesi.
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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Veriler temin edildi ve çalışmalara başlandı. İlk aşamada Test alanında
seçilen bir bölmede ağaç sayılarını belirlemek için analiz yapıldı ve yaklaşık % 80 doğrulukta ağaç
sayıları tespit edildi.
2018 Yılı Çalışma Programı: Verilerden yüzey yükseklik haritaları, Ağaç yükseklik haritaları ve
Ağaç kanopi parametreleri üretilmeye çalışılacaktır.
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Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Dr. Halil İbrahim YOLCU, Prof. Dr. Namık Kemal
SÖNMEZ, Yrd. Doç. Dr. Nusret DEMİR, Ali Cem Aydın
Teknik Kurul Kararı:
4.1.7- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Göknar, Ladin, Meşe ve Sedir Salgı Ballarının Orijini ve Karakterizasyonu”
Araştırmayı Yürüten Kurumlar : Orman Genel Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar : Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Doğu Karadeniz
Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge
Müdürlüğü, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü,
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun dışı Orman Ürünleri Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017 -2020
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,
Araştırmanın 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.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Elmalı Sedir Araştırma Ormanında bal üretimine konu salgı oluşup
oluşmadığı gözlenmiştir. Bu kapsamda proje yürütücüsü ve ekibi ile arazi çalışmaları
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gerçekleştirilmiştir. Ancak 2017 yılı yazı salgı oluşumu bakımından verimsiz bir mevsim olduğu
anlaşılmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri : 2018 Yılı Çalışma Programı: Sedir Araştırma Ormanında salgı balı üretimi için salgı gözlemi
yapılacak ve uygun yerler deneme noktaları olarak belirlenecektir.
Araştırmanın Yürütücüsü ve Araştırmacıları : Dr. Ahmet İPEK, 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
Teknik Kurul Kararı:
4.1.8- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanına Yönelik Görüş, Bilgi ve Öneriler”
Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Yok
Bölüm Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2019
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amaçları; Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı (T.K.A.)
ile ilgili farklı sosyal grupları temsil eden Karar Vericiler (Milli Park Yetkilileri), Yerel Halk, diğer
Kamu Kurum ve Kuruluş çalışanları ile Sivil Toplum Örgütü üyelerinin Kasnak Meşesi T.K.A.’na
yönelik;
(1) Görüşlerini değerlendirmek,
(2) Bilgi düzeylerini ortaya koymak,
(3) Önerilerini belirlemek ve
(4) Görüşlerini, bilgi düzeylerini ve önerilerini karşılaştırmak ve farklılıklar varsa ortaya koymaktır.
Araştırmada kullanılacak üç adet “bağımlı değişkene” T.K.A.’ya yönelik görüşler, bilgi düzeyleri
ve öneriler dâhildir. Çalışmanın “bağımsız değişkenleri” ise eğitim, yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir
ve yapılan işten oluşan altı adet sosyo-demografik değişkendir.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Isparta ve Antalya
2017 Yılı Çalışma Raporu: Veri toplama aracı olan anket formuna son hali verilmiştir. Ön deneme
anketleri uygulanarak farklı sosyal gruplardan Sivil Toplum Örgütü üyelerine anket formu
doldurtma çalışmalarına başlanmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: 2018 Yılı Çalışma Programı: Farklı sosyal gruplara anket formu doldurtma çalışmalarına devam
edilecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Dr. Ersin YILMAZ, Dr. Süleyman ALKAN, Arif
KAYACAN, Uğur Melih ALKAN
Teknik Kurul Kararı:
4.1.9- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Batı Akdeniz Bölgesinde Uygun Ekolojik Koşullarda Antepfıstığı Aşılama Denemeleri”
Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Bölüm Başmühendisliği: Odun ve Odun Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları, Silvikültür ve Orman
Botaniği Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2023
Araştırmanın Amacı: Ülkemiz, Antepfıstığı yetiştiriciliği açısından uygun ekolojik koşullara sahip
olduğu için, en verimli ürün alınan ülkeler arasındadır (Kaşka 1995). Antepfıstığı üretiminde
düzenli bir artış sağlayabilmek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yürütülen
projelerde öncelikle mevcut aşılanabilir yabani ağaçların değerlendirilmesine ağırlık verilmektedir
(Anonim 2011).
Antepfıstığı aşılanabilecek farklı altlık bitkiler üzerine yapılacak aşılamaların başarısı ile aşılı
ağaçlardan elde edilecek meyve verimi ve bu meyvelerin kalitesi üzerine bazı ekolojik özelliklerin
büyük ölçüde kısıtlayıcı etkileri söz konusudur. Ayrıca, araştırma kapsamında incelenecek olan
alanlarda, sosyal problemler ile hayvan otlatma baskısının bulunmaması konusuna da özellikle
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bütün bu konular göz önüne alınarak, Batı Akdeniz bölgesi
içerisinde, Antepfıstığı türü için altlık bitkilerin ve ekolojik bakımdan uygun potansiyel alanlarının
belirlenmesi ile bu alanlara adaptasyon açısından en iyi Antepfıstığı kültür çeşitlerinin ortaya
konulması amacıyla bu araştırma çalışması planlanmıştır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Araştırma Batı Akdeniz Bölgesi kapsamında yürütülecektir.
2017 Yılı Çalışma Raporu: Araştırma konusu ile ilgili literatür incelemeleri yapılmıştır. Ayrıca,
Antepfıstığı türü için altlık bitkilerin ve ekolojik bakımdan uygun potansiyel alanlarının
belirlenmesine yönelik olarak bilgi formları hazırlanarak Antalya, Isparta, Muğla ve Denizli Orman
Bölge Müdürlüklerine resmi yazı ile gönderilmiş olup geri dönüşler yapılmaya başlamıştır.
Öneriler: Bu aşamada herhangi bir öneri bulunmamaktadır.
2018 Yılı Çalışma Programı: Araştırma konusu ile ilgili literatür incelemelerine devam
edilecektir. Ayrıca, Orman Bölge Müdürlüklerinden gelecek bilgiler, literatürden elde edilen
bilgiler ve arazi çalışmalarından elde edilecek gözlem ve bilgiler doğrultusunda, araştırma
kapsamındaki işlemlerin uygulanabileceği alanlar belirlenecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Sadettin GÜLER
Teknik Kurul Kararı:
4.1.10- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Bonitetin Önemi”
Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Yok
Bölüm Başmühendisliği: Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2024
Araştırmanın amacı: Bilindiği üzere kızılçam ağaçlandırmalarında, tohum transfer zonlamasına
göre dikilecek fidanların orijinleri belirlenmekte ve tohumlar toplanırken mümkün olduğunca iyi
nitelikli bireylerden toplanmaktadır. Bu noktada kötü bonitetlerde yapılacak ağaçlandırmalar için
iyi nitelikli bireyler veya bonitetlerden toplanan tohumların ne kadar uygun olduğu hususu açık
değildir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmada, farklı bonitetlerden toplanan tohumlardan
üretilen fidanlarla farklı bonitetlere yapılacak ağaçlandırmalar açısından bir fark olup olmadığı
hususu test edilmeye çalışılacaktır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Kızılçam gençleştirme sahaları
2017 Yılı Çalışma Raporu: Bu çalışma döneminde gerekli fidan üretimlerini gerçekleştirmek
üzere tohum toplamaya yönelik arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak kızılçamda tohum yılı
itibariyle zayıf veya tohumsuz yıl olduğu görülmüş ve bu yıl itibariyle tohum toplanamamıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: Kızılçamda zayıf veya tohumsuz yıl olmasından dolayı
planlanan tohum toplama çalışması gerçekleştirilememiştir.
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2018 Yılı Çalışma Programı: Bu çalışma yılı itibariyle kızılçamda bol veya zengin tohum yılı
olması durumunda araziden tohum toplanacak, fidan üretimine yönelik çalışmalar
gerçekleştirilecektir.
Araştırmanın Yürütücüsü: Doç. Dr. Ali KAVGACI
Araştırmanın Araştırmacıları: Abdurrahman ÇOBANOĞLU, Zafer MAVİ, Prof. Dr. Ünal ELER
Teknik Kurul Kararı:
4.1.11- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanında Meşcere Strüktürünün ve Gelişiminin Analizi”
Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Bölüm Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada, esas itibariyle kök sürgünlerinden gelişmiş kasnak meşesi
meşcerelerinde, ocak alanı, ocaktaki gövde sayısı, gövdelerin yaşı ve gelişimi ile bu unsurlar
arasındaki ilişkileri esas alan ölçüm ve tespitler yapmak. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde,
ocaklarda büyüme tıkanıklığının bariz olarak görüldüğü meşcerelerin restorasyonu için
yapılabilecek bakım müdahaleleri yönünde bir araştırma projesi hazırlanmaya çalışılacaktır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı
2017 Yılı Çalışma Raporu: Tabiat ormanında meşcere kuruluşu ön etütleri yapılmıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: İdari görevler ve proje çalışmaları
2018 Yılı Çalışma Programı: Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden izin alınarak alandaki kök
sürgününden gelişmiş farklı ocaklarda ocak büyüklüğü, ocaktaki gövde sayısı, ortalama gövde çapı,
ortalama gövde boyu ve yaşlar tespit edilerek bu parametrelerin ilişkileri irdelenecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Ali Cem AYDIN
Teknik Kurul Kararı:
4.1.12- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Kasnak Meşesinde Ağaçlandırma Ön Araştırmaları”
Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Bölüm Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018
Araştırmanın Amacı: Mevcut literatür bilgileri ve tarafımızdan yapılacak hızlı ekolojik etütler ile
Enstitümüzce 2013-2014 yıllarında Yalvaç ve Elmalı’da yapılmış olan ön inceleme ve gözlem
amaçlı Kasnak Meşesi dikimlerinin başarı ve gelişim durumu incelenecek, Batı Akdeniz
Bölgesindeki Kasnak Meşesi potansiyel ağaçlandırma alanları tespit edilecektir.
Enstitümüzce 2013-2014 yıllarında Yalvaç ve Elmalı’da yapılmış olan ön inceleme ve
gözlem amaçlı Kasnak Meşesi dikimlerinin başarı ve gelişim durumu incelenecek,
Elde edilen sonuçlar çerçevesinde Yukarı Gökdere ve Sultandağı orijinleriyle en az 3
potansiyel alanda farklı ekim ve dikim yöntemlerini karşılaştıran bir araştırma projesi hazırlanmaya
çalışılacaktır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Afyon Orman İşletme
Müdürlüğü
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2017 Yılı Çalışma Raporu: Bir şey yapılmamıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: İdari görevler ve proje çalışmaları
2018 Yılı Çalışma Programı: Yukarıgökdere ve Sultandağı’ndaki doğal kasnak meşesi ormanları
vejetasyon ekolojisi ve silvikültürel açılardan etüt edilecek, bölgelerin klimatolojik özellikleri büro
çalışmaları ile ortaya konacak, konuyla ilgili literatür taranacak, enstitümüzce yapılan ekim ve
dikim çalışmaları değerlendirilecek ve bu türün potansiyel yetiştirme alanları ortaya konacaktır.
Çalışma Mehmet ÇALIKOĞLU tarafından yürütülecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Mehmet ÇALIKOĞLU, Doç. Dr. Ali KAVGACI
Teknik Kurul Kararı:
4.1.13- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Kasnak Meşesinde Kök ve Gövde Çelikleriyle Fidan Üretim Olanakları”
Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü
Bölüm Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2019
Araştırmanın Amacı: Kasnak meşesin tohum temininde sorunlar yaşanmaktadır (iyi ve orta tohum
yıllarının seyrekliği, diğer yıllarda az sayıda fakat hayatiyeti düşük ve böcekli tohumlar). Bu meşe
türü, kendisini diğer meşelerden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak, çok kuvvetli kök
sürgünleri vermektedir. İleride bu türün yaygınlaştırılması gündeme geldiğinde fidan sıkıntısı
çekilmemesi lazımdır. Genetik çeşitliliği korumak şartıyla, vejetatif yolla fidan üretim imkânlarının
şimdiden araştırılmasında yarar vardır. Ön çalışmalar ardından, bir araştırma projesi olarak
hazırlanabilir.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü
2017 Yılı Çalışma Raporu: Faaliyet olmamıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: İdari görevler ve proje çalışmaları
2018 Yılı Çalışma Programı: Çelik toplama ve köklendirmeye ilişkin ön çalışmalar yapılacaktır.
Alime Küçük DİVRİK çalışmadan ayrılmıştır.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Alper Ahmet ÖZBEY, Mehmet ÇALIKOĞLU
Teknik Kurul Kararı:
4.1.14- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Elmalı Yöresindeki Mermer Ocaklarının Rehabilitasyonu Sürecindeki Sorunlar ile Bu
Kapsamda Yapılan İlk Çalışmaların Değerlendirilmesi”
Araştırmayı Yürüten Kurum: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü
Bölüm Başmühendisliği: Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017
Araştırmanın Amacı: Yöredeki mermer ocaklarının iç koşulları ile bulundukları muhitin ekolojik
koşulları ve doğal vejetasyonunu belirlemek, son yıllarda yapılan bazı rehabilitasyon başlangıç
çalışmalarının ilk sonuçlarını değerlendirmek
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü
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2017 Yılı Çalışma Raporu: Bir çalışma yapılamamıştır.
Yapılamayan İşler ve Nedenleri: İdari görevler ve proje çalışmaları
2018 Yılı Çalışma Programı: 1 yıl süre uzatımı talep edilmektedir. Çalışma Mehmet Çalıkoğlu ve
Dilek Öztekin tarafından yürütülecektir. Mermer ocakları gezilip incelenecek, rehabilitasyon
çalışmalarının başladığı ocaklarda incelemeler yapılacaktır.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Mehmet ÇALIKOĞLU, Dilek ÖZTEKİN, Doç. Dr.
Ali KAVGACI
Teknik Kurul Kararı:
4.2. YENİ ALINMASI PLANLANAN DİĞER ÇALIŞMALAR
4.2.1- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Salda Gölüne Yönelik Mevcut Sorunların Tespiti ile Rekreasyonel Tercih, Talep ve
Beklentilerin Belirlenmesi”
Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Bölüm Başmühendisliği: Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2018-2019
Araştırmanın Amacı: Korunan alanların planlaması ve yönetimine ilişkin amaç ve stratejilerin
belirlenmesi sürecine halkın katılımı önem taşımaktadır. Bu durum belirli bir korunan alana ilişkin
karar verme sürecine farklı derecelerde etkide bulunur. Bu çalışmada Salda Gölü ve burada yer alan
tabiat parkı alanının sunduğu rekreasyonel olanakları belirlemek, halen mevcut rekreasyonel
kullanımları ortaya koymak ve halkın bu alana yönelik mevcut sorunlarının tespiti ile rekreasyonel
tercih, talep ve beklentilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma için veri toplama aracı
olarak bir anket formu geliştirilmiş olup, araştırma sonucunda Salda Gölü ve buradaki tabiat
parkının sürdürülebilir gelişimi için halkın rekreasyonel tercih, talep ve beklentileri saptanmış
olacaktır.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Salda Gölü ve çevresi yerleşim yerleri.
2018 yılı Çalışma Programı: Anket formuna son şekli verilerek, anket doldurma çalışmalarına
devam edilecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Dr. Ersin YILMAZ, Arif KAYACAN, Yunus
BAYİR, Dr. Süleyman ALKAN
Teknik Kurul Kararı:
4.2.2- ARAŞTIRMANIN ADI:
“Mikorizal Bir Mantar Olan Rhizopogon luteolus (domalan) ile İnoküle Edilmiş Kızılçam Fidanı
Üretimi ”
Araştırmayı Yürüten Kurumlar: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Araştırmayı Yürüten Diğer Kurumlar: Bölüm Başmühendisliği: Orman Araştırmaları ve Toprak Ekolojisi Başmühendisliği
Araştırmanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2018-2021
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Araştırmanın Amacı: Araştırmada; Kızılçam fidanlarına doğadan toplanan mantarın spor organları
kullanılarak fidan köklerinde Rhizopogon luteolus (domalan) mikorizasyonu sağlanacaktır.
Amaçlar;
 Kök yüzeyi ve hacmi artmış, dolayısıyla topraktaki besin ve sudan faydalanma yeteneği
daha yüksek olan Kızılçam fidanı üretilmesi,
 Sahaya dikimden sonra bir odun dışı orman ürünü olan domalan mantarı hasat
edilebilmesidir.
Araştırmanın Uygulama Yerleri: Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yusuf
Cengiz Araştırma Serası
2018 Yılı Çalışma Programı: Araştırmada kullanılacak sarf malzemeler (steril torf ve saksılar)
tedarik edilecektir. Mantarın spor organları olgunlaşma dönemi olan sonbahar sonunda kızılçam
ormanından toplanarak aşı materyali olarak stoklanacaktır. Kızılçam tohumları çimlendirme projesi
için tedarik edilecektir.
Araştırmanın Yürütücü ve Araştırmacıları: Özge DENLİ, Serpil ERKAN, Mehmet TÜRKKAN,
Abdurrahman AYKUT, Fatma ÇELEBİ
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