Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 372
Müdürlük Yayın No
: 043

ISSN: 1300-8579

BATI AKDENİZ
ORMANCILIK ARAŞTIRMA
MÜDÜRLÜĞÜ DERGİSİ

Journal of South-West Anatolia
Forest Research Institute

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA/TÜRKĠYE

South-West Anatolia Forest Research Institute

YIL: 2010

SAYI : 10

CİLT : I

YAYIN KURULU
Editorial Board

BaĢkan
Head
Dr. Mehmet Ali BAŞARAN

Üyeler
Members
Melahat ŞAHİN
Dr. Ufuk COŞGUN
Şenay ÇETİNAY
Kader Hale GÜLER

YAYINLAYAN
Batı Akdeniz
Ormancılık Araştırma Enstitüsü
P.K.: 264
07002 ANTALYA

Published by
South-West Anatolia
Forest Research Institute
P.O. Box: 264
07002 ANTALYA
TURKEY
Tel.: +90 (242) 345 04 38
Fax: +90 (242) 345 04 50
E-posta: baoram@ogm.gov.tr
Web: http//www. baoram.gov.tr
ACAR OFSET
Tel : +90 (242) 242 65 01
Faks: +90 (242) 243 88 82

Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No : 372
Müdürlük Yayın No
: 043

ISSN: 1300-8579

BATI AKDENĠZ
ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
DERGĠSĠ

Journal of South-West Anatolia
Forest Research Institute

YIL: 2010

SAYI: 10

CĠLT: I

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
South-West Anatolia Forest Research Institute
SAFRI

HAKEM LĠSTESĠ
Prof. Dr. Asuman EFE Ġstanbul Üniveristesi Orman Fakültesi, Orman
Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği ABD. 34473 Bahçeköy-Ġstanbul
Doç. Dr. Aydın TÜFEKÇĠOĞLU Çoruh Üniversitesi Orman Fak. Orman
Müh.Böl. Toprak Ġlmi ve Ekoloji ABD. Artvin
Yrd. Doç. Dr. Barbaros YAMAN Bartın Üniv. Orman Fak. Orman
Müh.Böl. Orman Botaniği ABD. 74100 Bartın
Doç. Dr. Hamide GÜBBUK Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak.Bahçe
Bitkileri Bölümü. Antalya
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKĠR Süleyman Demirel Üniversitesi Orman
Fakültesi Orman Müh.Böl. Orman Botaniği ABD.Doğu Kampüsü 32260
Çünür/Isparta
Prof. Dr. Ġsmet DAġDEMĠR Bartın Üniversitesi Orman Fak-Orman
Müh.Böl. Orman Ekonomisi ABD. Bartın
Yrd. Doç. Dr. KürĢad ÖZKAN Süleyman Demirel Üniversitesi Orman
Fakültesi Orman Müh.Böl. Toprak Ġlmi ve Ekoloji ABD. Doğu Kampüsü
32260 Çünür/Isparta
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ Süleyman Demirel Üniversitesi
Orman Fakültesi Orman Müh.Böl. Orman Ekonomisi ABD. Doğu Kampüsü
32260 Çünür/Isparta
Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU Çoruh Üniversitesi Orman Fak-Orman
Müh.Böl. Orman Ekonomisi ABD. Artvin
Doç. Dr. Oktay YILDIZ Düzce Üniversitesi Orman Fak. – Orman Müh.
Böl. Toprak Ġlmi ve Ekoloji ABD. Düzce
Prof. Dr. Salih TERZĠOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fak.
Orman Müh. Böl. Orman Botaniği ABD. Trabzon
Doç. Dr. Sezgin AYAN Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman
Müh. Böl. Silvikültür ABD. Kastamonu
* Hakem listesi isim sıralamasına göre yapılmıĢtır.

ÖNSÖZ
Kıymetli okuyucularımız; dergimizin bu sayısında da özellikle
bölgemiz için önemli bilgileri içeren makaleler bulacaksınız. Örneğin Dr.
Zerrin Ay tarafından, sadece bölgemiz için değil aynı zamanda ülkemiz için
de yeni ve önemli olan, beklide ülkemiz turizm gelirlerini ve kapasitesini
artırma bakımından üzerinde durulması gereken “ekoturizim” konusu ele
alınarak bu konuda ekoturistlerin yaĢadığı sorunlar ve olası çözüm önerileri
vurgulanmıĢtır.
Yine Akdeniz Bölgesi ormancılığında, özellikle orman-halk
iliĢkilerinin iyileĢtirilmesinde kullanılabilecek bir türümüz olan
“Keçiboynuzu” konusu ġenay Çetinay ve arkadaĢları tarafından iĢlenmiĢtir.
Ġyi bir peyzaj bitkisi olması gibi baĢka özelliklerinin de bulunduğu bu
türümüzün bu makale ile ekonomik bakımdan en önemli değeri olan
meyvesi incelenerek bu konuda mevcut az sayıdaki bilgilere bir yenisi daha
eklenmiĢtir.
Dergimizin bu sayısında Dr. H. BarıĢ Tecimen ve arkadaĢı
tarafından iĢlenen bir diğer konu da yine bölgemizi de içine alarak
ülkemizde geniĢ bir yayılıĢ gösteren “Karaçam” üzerine yapılmıĢ, spesifik
ama önemli bir araĢtırmadır. Bu makalenin de ilginizi çekeceğinden kuĢkum
yoktur.
Son makale ise, gelecek nesillere iletmek üzere bize emanet edilmiĢ
olan doğal varlıklarımızın en önemli bileĢeni olan bitkiler ve bunlardan da
üzerinde titizlikle durulması gereken “endemik bitkiler” ile ilgilidir.
Endemizim oranı diğer bölgelere göre yüksek olan bölgemizde kendine has
ekolojik özellikleriyle hep dikkatleri üzerinde toplayan Çığlıkara’nın
endemik bitkilerini Dr. Ġsmail Gökhan DENĠZ ve arkadaĢları tarafından
hazırlanan bu makalede bulacaksınız.
Yukarda vurgulamaya çalıĢtığım yönleriyle ilginizi çekeceğini
umduğum bu makaleleri hazırlayan araĢtırmacı ve bilim adamı
arkadaĢlarıma ve oldukça zahmetli bir süreç olan makalelerin inceleme,
inceletme ve editörlük iĢlemlerini tamamlayıp yayına hazır hale getirilmesini
sağlayan Müdürlüğümüz Yayın Kurulu’na teĢekkür ediyorum.
Yine bilimsel bir derginin olmazlarından olan ve hiçbir karĢılık
beklemeden, kıymetli zamanlarını harcayarak dergimizi çıkarmamızda
bizlere destek olan değerli hakemlerimize de teĢekkürlerimi bir borç bilirim.
Saygılarımla.
Dr NeĢat Erkan
AraĢtırma Müdürü
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ÖZET
Bu çalıĢma; Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü
tarafından yayınlanan “Antalya Ġlinde Ekoturistlerin Talep ve Beklentilerinin
Belirlenmesi” isimli projenin bir sonraki aĢaması niteliğindedir. Bu
çalıĢmada ekoturistlerin seyahatleri sırasında Antalya‟da karĢılaĢtıkları
sorunlar ve getirdikleri çözüm önerilerinin akademisyen, yönetici/müdür ve
mesleki teknik uzman olmak üzere 3 farklı uzman grubu tarafından
önceliklendirilmiĢtir. Böylelikle araĢtırma sonuçlarının uygulamaya
aktarılmasında nereden baĢlanacağı, hangilerinin daha önemli olduğu
konusunda uygulama birimlerine katkı sağlamak amaçlanmıĢtır. Bu
çalıĢmada çok ölçütlü karar verme tekniklerinden biri olan ve karar
elemanlarının sıralanmasında kullanılan Sıralama (Ranking) Tekniği yöntem
olarak kullanılmıĢtır.
ÇalıĢma sonunda, ekoturizm yönüyle tanıtım çalıĢmalarının yetersiz olması,
motorlu araçların ve yatların kirlilik yaratması, ekoturizm alanlarında doğal
peyzaja uygun tuvalet, kafe, dinlenme alanları vb. olmaması, yapılaĢmanın
kontrol altına alınamaması, yerel halkın sahip olduğu değerler konusunda
yeterli bilgiye sahip olmaması, zaman içinde ticari kaygının ön plana
çıkması ve kitle turizmine dönüĢmesi en yüksek öncelikli sorunlar olarak
belirlenmiĢtir. Hassas alanların korunması, çöp disiplinin geliĢtirilmesi,
tuvaletlerin iyileĢtirilmesi, kalkıĢ-dönüĢ zamanları belli toplu taĢıma ağları
oluĢturulması, canlıların izinsiz götürülmesinin engellenmesi, yasa dıĢı
yapılaĢma ile mücadele ve yerel halkın bilinç düzeyinin arttırılması çözüm
önerileri içinde yüksek öncelikli konular olarak belirlenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Ekoturizm, talep, uzman, Antalya.
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ABSTRACT
This study is the next phase of the project which is named “Determining
Demand and Expectations for Ecotourists in Antalya Province” has been
published by the Southwest Anatolia Forest Research Institute. In the study, the
suggestions on the problems which ecotourists faced during their travel in Antalya
have been prioritized by three different expert groups (academics,
administrators/managers and professional technical experts). It is aimed to
determine the starting point of transferring research results into practice and to
contribute to the implementation units on importance level of the issues. In this
study, (Ranking) technique was used as a method which is one of the multiple
criteria decision making techniques used for sorting the elements of decisions.

As a result of the study, inadequate promotional efforts of
ecotourism, pollution of motor vehicles and yachts, lack of toilet, café, rest
areas, etc. suitable to the natural landscape in the ecotourism areas,
unrestrained structuring, lack of information about the values which local
people already have and related to this, changing their point of view into
commercial concerns which may lead to convert eco-tourism to mass
tourism, have been determined as high-priority issues. Protection of sensitive
areas, development of the garbage discipline, improvement of the toilets,
creation of the specific off-trip time public transport network, prevent
transporting life to the unauthorized, fighting against illegal constructions,
increasing public awareness and local solutions were found to be in the highpriority issues.
Key Words: Ecotourism, demand, specialist, Antalya.
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1. GiriĢ
Ekoturizmin tanımı, kavramın algılanması, ekoturizm adı altında
yapılan etkinliklerin hangi durumda ekoturizm olarak kabul edilebileceği,
kimlere ekoturist denebileceği gibi tartıĢmalar yoğun bir Ģekilde devam
etmektedir. Bu tartıĢmalar sürerken; yadsınamayacak biçimde turizm
sektöründe kitle turizminden çok farklı ekoturizm konseptine birçok noktada
uyan faaliyetler de devam etmektedir.
Ekoturizm, 2002 yılına gelinceye kadar, akademik anlamda çok
farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Rahemtulla ve Wellstead (2001), yaptıkları
çalıĢmada bu tanımları bir arada toplamıĢ ve on beĢ farklı yayındaki
tanımlamaların ortak kriterlerini belirlemiĢlerdir. Ceballos-Lascurain (1993)
tarafından 1987 yılında yapılan tanımlamada doğayla ilgili olması, parklar
ve korunan alanlarda yapılması, eğitim gerektirmesi vb. gibi 5 temel ilke ön
plana çıkmıĢken 1996-2002 yıllarındaki tanımlamalarda bu ilkelerin sayısı
10‟a yükselmiĢtir. Yerel halka fayda sağlaması, dikkatli, düĢük etkili
tüketim, korumanın ağırlık kazanması gibi konular tanımlamalarda yer
almıĢtır (Ay, 2009).
Uluslararası Ekoturizm Topluluğu‟nun (TIES) 2002 yılındaki “doğal
alanlara yapılan ve yerel halkın refahını gözeten sorumlu seyahat” Ģeklindeki
tanımlaması geniĢ kesimlerce kabul görmüĢtür (TIES, 2008). Ekoturist ise;
teorik olarak çevreye duyarlı olan turist olarak tanımlanmaktadır. Çevresel
bakımdan hassas turistlerin daha az tüketici ve daha az çevre üzerinde
kirletici etkilere sahip oldukları kabul edilmektedir. Fakat Kerstetter vd.
(2004), ekoturizm destinasyonu olarak bilinen bir yere giden her turistin
çevreye duyarlı olacağının da beklenmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Ekoturistler de diğer turistler gibi çeĢitli amaçlarla seyahat ederler.
Doğayla iç içe olmak, bilimsel ve sosyal anlamda bilgilenme, kırsal yaĢamla
ve yerel halkla etkileĢim, bozulmamıĢ doğal alanlara ulaĢma isteği gibi pek
çok neden gösterilebilir. Ekoturizmin daha çok dünyanın bozulmamıĢ
alanlarına yapılan seyahatler olduğu düĢünüldüğünde çoğunlukla az geliĢmiĢ
veya geliĢmekte olan ülkeler en çok talep edilen ülkeler konumunda
olmaktadır.
Turizm talebi bağımsız bir talep niteliğindedir ve kiĢiden kiĢiye
değiĢiklik gösterir. Çok yönlü özellikler taĢır. Turizm talebi harcanabilir
gelirin kullanılması ile ilgilidir ve turizm talebi ülke ekonomisindeki lüks ve
kültürel nitelikteki diğer mal ve hizmetlerle rekabet halindedir. Ayrıca,
mevsimlik özellik taĢır. Turizm sektöründe ikame olanağı fazla olduğu için
ürünler arasındaki rekabet arttıkça fiyat esnekliği ve çapraz esneklik de artar.
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Turizm sektöründe faaliyetler dönemseldir ve arz talep dengesi dönemlere
göre değiĢir. Turizm hizmetlerinin taklit edilebilmesi de oldukça kolay
olduğundan arzı arttırmak kolay olur. Talepte statü, imaj, marka vs gibi
duygusal ve rasyonel olmayan etkenler önemli rol oynamaktadır (Anon,
2005).
Ekoturizme yönelik talepler de turizm sektöründe giderek artan bir
önem kazanmaktadır. Kitle turizminin merkezi konumunda bulunan Antalya
Türkiye turizminde en önemli bölgelerden biridir. Antalya‟da da ekoturizme
yönelik talepler son yıllarda önemli derecede artıĢ göstermiĢtir. Antalya milli
park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı statüsünde 100.395,6 ha. korunan
alanıyla, muhafaza ormanları, tarihi ve arkeolojik sit alanları, özel çevre
koruma bölgeleriyle oldukça hassas ve nadir güzelliklere sahip bir Ģehirdir.
Bu özellikleri Antalya‟yı ekoturizm yönüyle de cazibe merkezi haline
getirmektedir. Kitle turizminde sağlanan turist tatmininin ekoturizm amaçlı
ülkemizi ziyaret eden kiĢiler için de iyileĢtirilmesi önemlidir. Bu
düĢüncelerden hareketle 2006 yılında Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma
Müdürlüğü tarafından “Antalya Ġlinde Ekoturistlerin Talep ve
Beklentilerinin Belirlenmesi” isimli bir proje baĢlatılmıĢ ve proje 2009
yılında sonuçlandırılmıĢtır. AraĢtırma projesi kapsamında Antalya‟da 6
ekoturizm acentesi ile görüĢmeler yapılmıĢ, bu acentelerin getirdiği ve
herhangi bir acenteye bağlı kalmadan bireysel olarak gelen 385 yerli ve
yabancı turist ile anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anketlerden elde edilen veriler
istatistik analiz yöntemleriyle değerlendirilmiĢ, ekoturistlerin profili,
ekoturizm alanlarında ekoturistlerin karĢılaĢtığı sorunlar, ekoturizme yönelik
talep ve beklentileri, ekoturizmle ilgili kavramsal yaklaĢımları ortaya
konmuĢtur (Ay ve ark., 2010). Ayrıca karar vericiler için Türkiye‟nin
gelecekteki ormancılık ve turizm politikalarına katkıda bulunacak noktalara
iĢaret edilmiĢtir.
Bu çalıĢmanın amacı ise, ekoturistlerin Antalya‟da seyahatleri
sırasında karĢılaĢtıkları sorunlar ve çözüm önerilerini uzman görüĢleriyle
önceliklendirmek, uygulayıcı birimler ve karar vericilere kıt kaynakların
kullanımı ve yönlendirilmesinde önemli ve öncelikli konulara iĢaret ederek
katkıda bulunmaktır.
2. Materyal ve Yöntem
ÇalıĢmanın materyalini yerli ve yabancı yazılı kaynakların yanı sıra,
anket çalıĢmasıyla elde edilen özgün veriler oluĢturmaktadır.
Önce; “Antalya ilinde ekoturistlerin talep ve beklentilerinin
belirlenmesi” isimli projede 385 yerli ve yabancı ekoturist ile yapılan anket
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çalıĢmasıyla ortaya konan talep ve beklentilere yönelik sorunlar ve çözüm
önerileri listelenip guruplandırılmıĢtır. Sonra Antalya‟da konu uzmanı,
akademisyen ve doğal alanların yönetiminden sorumlu kiĢilerin
düĢüncelerine baĢvurulmuĢtur. Akademisyen ve yönetici/uzman kiĢilerin
belirlenmesinde özellikle konu hakkında çalıĢmalar yapmıĢ, Antalya yöresini
tanıyan, ekoturizm etkinliklerine katılan ve ilgili alanlarda yönetici/uzman
olarak görev yapan kiĢiler seçilmiĢtir. KiĢilerin belli bir amaca yönelik
olarak belirlenmesi nedeniyle bu bölümde yapılan uygulama gayeli
örnekleme olarak adlandırılmaktadır. Akdeniz Üniversitesi, Turizm Ġl
Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Ormancılık AraĢtırma
Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğündeki farklı
meslek guruplarından kiĢiler örneklemeye alınmıĢtır.
Bu amaçla belirlenen, 43 akademisyen/yönetici/uzman ile sorunlar
ve çözüm önerilerine yönelik öncelikleri belirlemek üzere Sıralama Tekniği
(Ranking) yöntemine baĢvurulmuĢ, “dokuz dereceli ölçek” kullanılarak
puanlama yaptırılmıĢtır. Bu ölçekte;
1- Zayıf oranda önemli
3- Daha az önemli
5- Orta derecede önemli
7- Daha çok önemli
9- AĢırı derecede önemli
olarak kabul edilmektedir. Bunların yanında 2, 4, 6 ve 8 değerleri de orta
değerler olarak kullanılabilmektedir (Yılmaz, 2006). Bu teknikte her bir
sorun/çözüm gurubuna 1‟den 9‟a kadar puanlama yaptırılmaktadır.
Puanlama iĢlemi yapıldıktan sonra elde edilen göreceli öncelik değerleri, her
bir sorun/çözüm gurubuna göre sıralı olarak hesaplanmaktadır. Bu amaçla
aĢağıda verilen formül kullanılarak hesaplama yapılmıĢtır. Örneğin bir (k)
karar vericisi, j sorun/çözüm gurubuna ait faktörlere rkj1, rkj2,..., rkjm
Ģeklinde bir sıralama verdiği kabul edilsin. Buna göre j. sorun/çözüm
grubundaki i. faktörün göreceli öncelik değeri olan Xji değeri, m ≤ 9 iken,
Sıralama Tekniği kullanılarak aĢağıdaki Ģekilde hesaplanabilir:
Sıralama tekniği sorun/çözüm guruplarında kullanılan faktörler için
sayısal önceliklerin ortaya konması ve bu faktörlerin ölçülebilir, birbirleriyle

r

k jki

Wji
i

i 1,2,..., m

r

k jki
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kıyaslanabilir olmasını sağlaması bakımından önemlidir. Bunun yanında
uygulamaya katılan kiĢilerin eĢit ağırlıkta söz hakkı olması da tekniğin bir
diğer üstünlüğüdür. ÇalıĢmada hesaplamalar her sorun/çözüm gurubunun
kendi içinde yapılmıĢ ve her guruptaki öncelikli maddeler belirlenmiĢtir.
Ayrıca yönetici, akademisyen, teknik uzman gurupları ile tüm gurupların
genel bir öncelik sıralaması yapılmıĢtır. Bunun yanında sorun/çözüm
guruplarının çok kesin sınırlarla birbirinden ayrılamaması; örneğin altyapı
ile ilgili bir sorunun aynı zamanda koruma ile de ilgili olabilmesi nedeniyle
kesin ve net bilgilerin elde edilemeyeceği dikkate alınmalıdır.
3.Bulgular
3.1. Deneklerin Profiline Yönelik Bulgular
GörüĢülen deneklerin %58,1‟i erkek, %41,9‟u kadındır. Deneklerin
%32,6 sı 25-34 yaĢ gurubunda, %32,6‟sı 35-44 yaĢ gurubundadır. Yani
%65,2‟lik bir kısım 25-44 yaĢ arasında bulunmaktadır. 24 yaĢ ve altı
guruptaki deneklerin oranı %9,3, 55-64 yaĢ arasında bulunan deneklerin
oranı da %2,2‟dir (Tablo:1).
GörüĢülen deneklerin %37,2‟si akademisyen, %41,9‟u uzman,
%20,9‟u da yönetici pozisyonundaki kiĢilerdir (Tablo:1). ÇalıĢmada, Turizm
Ġl Müdürlüğü (%12), Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü
(%19), Orman Bölge Müdürlüğü (%16), Ormancılık AraĢtırma
Müdürlüğünün (%16)
ilgili yöneticileri ve uzmanları ile Akdeniz
Üniversitesinin ilgili bölümlerinden (%37) (Turizm ve Otelcilik Meslek
Yüksek Okulu, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Beden Eğitimi
ve Spor Meslek Yüksek Okulu gibi) akademisyenlerin katılımıyla farklı
meslek guruplarındaki kiĢilerin görüĢlerine yer verilmiĢtir.
Deneklerin gelir durumlarına bakıldığında ise, %88,4‟ünün 10012000 gelir gurubunda olduğu, %7‟sinin 2001-5000, %4,6‟sının da 501-1000
Tl/Ay gelir gurubunda bulunduğu görülmektedir (Tablo:1).
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Çizelge 1. Deneklerin Profil Bilgileri
Table 1.

Cinsiyet

YaĢ Grupları

Pozisyonu

Gelir Grupları
(TL/aylık)

Kurumlar

Kadın
Erkek
Toplam
25-34 arası
35-44 arası
45-54 arası
24 yaĢ ve altı
55-64 arası

Frekans
18
25
43
14
14
10
4
1

Yüzde Değeri
41,9
58,1
100
32,6
32,6
23,3
9,3
2,2

Toplam

43

100

Yönetici

9

20,9

16

37,2

18
43
2
38
3
43
16

41,9
100
4,6
88,4
7,0
100
37

8

19

5

12

7

16

7

16

43

100

Akademisyen
Uzman
Toplam
501-1000
1001-2000
2001-5000
Toplam
Akdeniz Üniv.
Kültür ve Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Müdürlüğü
Turizm Ġl
Müdürlüğü
Orman Bölge
Müdürlüğü
Ormancılık
AraĢtırma
Müdürlüğü
Toplam
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3.2. Sorunlara Yönelik Bulgular
Tanıtımla ilgili sorunlar içinde Antalya'nın tanıtımının daha çok
kitle turizmine yönelik yapılması, ekoturizm yönüyle tanıtım ve reklam
çalıĢmalarının yetersiz olması (0,3604) öncelikli sorun olarak görülmüĢtür.
Tanıtım kategorisinde ikinci önemli sorun ise yürüyüĢ rotalarını tanıtan
broĢür, kitap, harita gibi basılı materyalin bulunmamasıdır (0,3428).
Tanıtımda internetin yeterli ve etkin kullanılamaması (0,2968) da bir diğer
sorun olarak dikkati çekmiĢtir (Tablo:2).Yöneticiler, akademisyenler ve
uzmanların tanıtımla ilgili sorunların öncelik sıralamasında aynı değerleri
verdikleri görülmüĢtür.
Çevre kirliliği ile ilgili sorunlar içinde motorlu araçların doğal
alanlarda, kontrolsüz yatların denizlerde kirlilik yaratması (0,3425) en
önemli görülen sorun olmuĢtur. Etkin bir çöp yönetimi yapılmaması
nedeniyle plastik vb geri dönüĢümsüz atıkların ekoturizm alanlarında aĢırı
kirlilik yaratması (0,3406) ikinci sırada, çöp kutularının çok az olması ve
düzenli olarak boĢaltılmaması (0,3169) da üçüncü sırada gelmiĢtir.
Alt yapı ile ilgili sorunlarda ekoturizm alanlarında doğal peyzaja
uygun tuvalet, kafe, dinlenme alanları vb. olmaması (0,2734) birinci sırada
gelmiĢtir. Sırasıyla, alanlarla ilgili hassas türler, gidilen alanla ilgili bilgiler
vb gibi alanda açıklayıcı bilgi levhalarının olmaması veya yetersiz olması
(0,2482), iĢleyen bir ilk yardım sisteminin olmaması (0,2432), iĢaret ve
levhaların çok yetersiz olması nedeniyle mutlaka gurup halinde yürüme
ihtiyacının doğması, patikaların yalnız yürünebilir olmaması (0,2352) altyapı
ile ilgili diğer sorunlardır. Genel sıralamada 2. Sırada yer alan “açıklayıcı
bilgi levhalarının olmaması/yetersiz olması” seçeneği yönetici ve
akademisyenler tarafından birinci öncelikte önemli görülmüĢtür.
UlaĢım ile ilgili sorunların baĢında motorlu araçların hassas
ekosistemlerde dahi rahatlıkla kullanılıyor olması (0,2236) gelmektedir.
Ekoturizmin yapıldığı doğal alanlarda jip, atv ve motosikletlere izin
verilmesi (0,2049) yine ilk maddeyle çok yakından ilgilidir. Bisiklet
yollarının olmaması nedeniyle ekoturizm alanlarında motorlu araç trafiğinin
yoğun halde devam etmesi (0,2010) seçeneği de dikkate alındığında ulaĢım
ile ilgili temel sorunun motorlu araçların ekoturizm alanlarında ve hassas
ekosistemlerde plansız bir biçimde kullanılması olarak belirlenmiĢtir.
Ekolojik konaklama imkanlarının olmaması ya da yetersiz olması (0,1977)
ve yıllık olarak güncellenmiĢ konaklama listelerinin olmaması (0,1728) da
konaklamayla ilgili en önemli görülen sorunlardır. GüncellenmiĢ konaklama
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listeleri ile ilgili maddenin üç gurupta da yani yöneticiler, akademisyenler ve
uzmanlar tarafından beĢinci öncelikte görüldüğü dikkat çekmiĢtir.
Doğal alanların korunması ile ilgili ekoturistlerin belirlediği sorunlar
içinde uzman/yöneticilerin en önemli olarak gördüğü sorun yapılaĢmanın
kontrol altına alınamaması (0,1477) olarak dikkat çekmektedir. Gelen
turistlerin doğadan toplayıp götürdüğü hayvan, bitki, liken vb. tüm
materyallerde hiç bir denetimin olmaması (0,1339), yerel kültürün zaman
içinde olumsuz etkilenerek değiĢmesi (0,1329), koruma ve denetim
çalıĢmalarının çok yetersiz olması (0,1284), fiyat kontrolünün olmaması
(0,1264), yürüyüĢ rotalarındaki patikaların bakım ve koruma çalıĢmalarının
yapılmaması (0,1200), tekne kontrollerinin geziler sırasında yapılması ve bu
kontrollerde yapıcı olunmaması (0,1064), ekoturizmle ilgili izinlerde
bürokratik engellerin çok fazla olması (0,1044) önemli görülen diğer
sorunlardır. Guruplar arasındaki önceliklendirme incelendiğinde bu bölümde
dikkati çeken, tüm gurupların koruma ile ilgili sorunların 3. ve 4. maddesini
7. ve 8. öncelikte görmesi sadece uzmanlar gurubunda bu sıralamanın 8 ve 7
olarak değiĢmesidir.
Yerel halkın ekoturizm ve sahip olduğu değerler konusunda yeterli
bilgiye sahip olmaması (0,3528) eğitim ve bilinç düzeyine yönelik sorunlar
içinde en önemli bulunan sorun olmuĢtur. Ekoturizm alanlarında çalıĢan
rehberlerin Antalya'nın yaban yaĢamı, bitki türleri, endemikleri gibi konular
hakkında fikir sahibi olmaması (0,3410) ile gelen ziyaretçilerin gezdikleri
doğal alanın önemini bilmemesi nedeniyle dikkatsiz davranmaları (0,3062)
ikinci ve üçüncü sıradaki sorunlar olarak belirlenmiĢtir. Eğitim ve bilinç
düzeyine yönelik sorunlarda her üç gurup için de öncelik sıralamasının aynı
olduğu görülmüĢtür.
Ekoturizmde ticari kaygının ön plana çıkması ile zaman içinde kitle
turizmine dönüĢmesi (0,5419)
ekoturizme yatırım yapmak isteyen
giriĢimcilerin teĢvik edilmemesi (0,4581) de belirlenen diğer sorunlardır.
3.2. Çözüm Önerilerine Yönelik Bulgular
Ekoturistlerin tanıtıma yönelik çözüm önerileri 4 baĢlık altında
guruplandırılmıĢtır. Bu öneriler içinde, hassas alanların korunarak, bu
alanlara tanıtıcı bilgi panoları ile dikkat çekilmesi (0,2797) seçeneği
öncelikli seçenek olarak iĢaretlenmiĢtir. Ġkinci sırada ise uluslararası
fuarlarda Antalya‟nın yalnızca deniz, güneĢ, kum olarak değil ekoturizm
yönüyle de tanıtılması (0,2458) iĢaretlenmiĢtir. YürüyüĢ rotaları için detaylı
haritalar, tanıtıcı broĢür ve kitapların basılması (0,2382), Antalya‟nın doğal
zenginlikleri ve endemik türlerinin çeĢitli platformlarda konferanslarla
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toplumun her kesiminden kiĢilere tanıtılması (0,2362) tanıtıma yönelik
çözüm önerilerinin diğerleridir (Tablo:3).Tanıtıma yönelik çözüm
önerilerinde yönetici ve uzmanlar gurubu 3. ve 4. maddedeki önerilere 1. ve
3. öncelik sırasını vermiĢlerdir.
Çevre kirliliğine yönelik çözüm önerileri içinde çöp disiplinin
geliĢtirilmesi ve yasalaĢtırılması (0,2134) en önemli bulunan çözüm
önerisidir. Ġkinci sırada ise aynı zamanda altyapı yatırımı da sayılabilecek
olan arıtma ve atık tesisleri kurulması (0,2118) önemli görülmüĢtür. Rastgele
konulan reklam ve tabelaların yarattığı görüntü kirliliğinin giderilmesi
(0,2002), açıkta demirleyen yatların yüksek müzikle yarattığı gürültü
kirliliğinin giderilmesi (0,1879) ile pet ĢiĢelerin depozitolu olması (0,1867)
önerileri bu bölümde yer alan diğer çözüm önerileridir.
Altyapı ile ilgili çözüm önerileri içinde öncelikli konu tuvaletlerin
iyileĢtirilmesi (0,3708) olmuĢtur. Ayrıca bu madde üç gurupta da en önemli
madde olarak görülmüĢ ve birinci öncelik sırasını almıĢtır. Ġkinci sırada ise
yürüyüĢ rotalarında ağların geliĢtirilerek, kiĢilerin seçtikleri mesafeleri
yürüme Ģansına sahip olmaları (0,3278) seçeneği gelmiĢtir. Guletlerdeki
standartları iyileĢtirilerek yeniden belirlenmesi (0,3014) de bir diğer öneridir.
Ġkinci ve üçüncü maddelerdeki sıralamada ise; akademisyen ve uzman
guruplarının aynı öncelik sırasını verdiği görülmektedir.
Konaklama ve ulaĢıma yönelik çözüm önerileri içinde ekoturistler
daha çok ulaĢıma yönelik çözüm önerileri getirmiĢlerdir. Bu bölümde
yönetici, akademisyen ve uzmanların aynı öncelik sıralamasını yaptıkları
görülmüĢ, bu öneriler içinde yalnız yürüyecek turistler için kalkıĢ-dönüĢ
zamanları belli toplu taĢıma bilgileri ve ağları oluĢturulması (0,5144)
seçeneğini en önemli seçenek olarak belirtmiĢlerdir. Aynı Ģekilde toplu
taĢımanın iyileĢtirilmesi ve yalnız turistler için bagaj taĢıma servisleri
oluĢturulması (0,4856) da öneriler arasında yer almıĢtır.
Koruma, yasalar ve denetimle ilgili çözüm önerileri içinde yönetici
ve akademisyenler
bitkilerin ve hayvanların izinsiz olarak alınıp
götürülmesinin engellenmesini birinci öncelikli olarak iĢaretlerken,
uzmanlardan oluĢan gurup ise doğal peyzajın korunması ile ilgili maddeyi
birinci öncelikte gördüklerini belirtmiĢlerdir. Genel duruma bakıldığında
bitkilerin ve hayvanların izinsiz olarak alınıp götürülmesinin engellenmesini
birinci sırada (0,1327) gelirken, sırasıyla; nesli tükenen türlerin yerinde
korunmasının sağlanması (0,1303), doğal peyzajın korunmasına dikkat
edilmesi (0,1286), doğa gezilerinin kontrollü ve denetimli olması (0,1263),
yerel yaĢam formları ve kültürün korunmasına dikkat edilmesi (0,1256), su
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kalitesi, temini ve kullanımının denetim altında tutulması (0,1213), korunan
alanların arttırılması (0,1179), taĢıma kapasitelerinin kontrol altında
tutulması (0,1172) önemli görülen diğer konular olmuĢtur.
Eğitim ve bilinç düzeyine yönelik çözümler önerileri içinde yerel
halkın ekoturizm ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi (0,3426) öncelikli
olarak belirlenmiĢtir. Bunu ekoturizme yönelik bilinçlendirme
çalıĢmalarında okulların hedef kitle olması (0,3314) seçeneği izlemiĢtir.
Üçüncü sırada ise; ekoturistlere hizmet veren rehberlerin eğitilmesi ve bir
ekoturizm sertifikası geliĢtirilerek bu rehberlerin sertifika ile ayrıcalıklı hale
getirilmesi (0,3260) olmuĢtur.Bu bölümde her gurup farklı öncelikler
belirlemiĢtir.
Diğer çözüm önerileri baĢlığı altında ise; yasa dıĢı yapılaĢma ile
mücadele (0,1096) ile, doğada yapılan aktivitelerin hassas ekosistemlerin
dıĢında tutulması (0,1026), her üç gurupta da aynı öncelik değerlerini alarak
en önemli görülen maddeler olarak belirlenmiĢtir. Bu maddeleri, doğanın
dengesini bozan jip safari, atv gibi faaliyetlere izin verilmemesi (0,0927),
gurupların küçük tutulmasına özen gösterilmesi (0,0926), korunan alanların
yönetiminde bakanlıklar arasında iĢbirliği yapılması (0,0904) gibi öneriler
ilk sıralarda yer almıĢtır. Zeytin, turunçgil vb. ürün hasadına turistlerin
katılmasına imkan sağlayan organizasyonlar yapılması (0,0895) maddeleri
izlemiĢtir. Ürünlerinin pazarlanmasında yerel halkın teĢvik edilmesi
(0,0892), ekoturizm yatırımcılarının teĢvik edilmesi (0,0885), cep
telefonlarının kapsama alanlarının geniĢletilmesi (0,0684), dağcıların yemek
piĢirmede kullanacağı malzemelere izin verilmesi (0,0609), önemli noktalara
bankamatikler konulması (0,0595), Tahtalı Dağı'ndan teleferiğin kaldırılması
(0,0559) gibi pek çok öneri de diğer baĢlığı altında yer almıĢtır.
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1.Tanıtım

Ortalama
Öncelik Değeri
14

1-Antalya'nın tanıtımının daha çok kitle
turizmine yönelik yapılması, ekoturizm
0,3624
yönüyle tanıtım ve reklam çalıĢmalarının
yetersiz olması
2-Tanıtımda internetin yeterli ve etkin
0,2811
kullanılamaması
3-Ekoturizm alanlarını, özellikle Likya, Saint
Paul yolu gibi dünyaca ünlü yürüyüĢ
0,3565
rotalarımızı tanıtan detaylı harita, broĢür,
kitap vb. basılı materyalin bulunmaması

Sorunlar

Öncelik Sırası

0,3291

0,3328

2

0,3381

Ortalama
Öncelik Değeri

3

1

2

3

1

Öncelik Sırası

Akademisyenler

Uzmanlar

0,3436

0,2668

0,3895

Ortalama
Öncelik Değeri

Yöneticiler

2

3

1

Öncelik Sırası

Table 2.

Genel

0,3428

0,2968

0,3604

Ortalama
Öncelik Değeri

Çizelge 2. Ekoturistlerin belirlediği sorunların yönetici, akademisyen ve uzman gözüyle öncelik değerleri

2

3

1

Öncelik Sırası

4. Konaklama ve

3. Altyapı

2.Çevre Kirliliği
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1-Etkin bir çöp yönetimi yapılmaması
nedeniyle plastik vb geri dönüĢümsüz
atıkların ekoturizm alanlarında aĢırı kirlilik
yaratması
2-Çöp kutularının çok az olması ve düzenli
olarak boĢaltılmaması
3-Motorlu araçların doğal alanlarda,
kontrolsüz yatların denizlerde kirlilik
yaratması
1-ĠĢaret ve levhaların çok yetersiz olması
nedeniyle mutlaka gurup halinde yürüme
ihtiyacının doğması, patikaların yalnız
yürünebilir olmaması
2-ĠĢleyen bir ilk yardım sisteminin olmaması
3-Alanlarla ilgili hassas türler, tarihi bilgiler
vb gibi alanda açıklayıcı bilgi levhalarının
olmaması/yetersiz olması
4-Ekoturizm alanlarında doğal peyzaja uygun
wc, kafe, dinlenme alanları vb. olmaması
1- Ekolojik konaklama imkanlarının
3
4
1
2

0,2391
0,2242
0,2702
0,2665

4

2

0,3497

0,1883

3

1

0,2940

0,3563

0,1808

0,2438

0,2564

0,2552

0,2447

0,3514

0,3169

0,3317

4

4

1

2

3

1

3

2

0,2235

0,3044

0,2300

0,2400

0,2256

0,3314

0,3315

0,3372

2

1

3

2

4

3

2

1

0,1977

0,2734

0,2482

0,2432

0,2352

0,3425

0,3169

0,3406

4

1

2

3

4

1

3

2
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olmaması/yetersiz olması
2-Yıllık olarak güncellenmiĢ konaklama
listelerinin olmaması
3-Bisiklet yollarının/ağlarının olmaması
nedeniyle ekoturizm alanlarında motorlu araç
trafiğinin yoğun halde devam etmesi
4-Motorlu araçların hassas ekosistemlerde
dahi rahatlıkla kullanılıyor olması
5-Ekoturizmin yapıldığı doğal alanlarda jip,
atv ve motosikletlere izin verilmesi
1-Koruma ve denetim çalıĢmalarının çok
yetersiz olması
2-Gelen turistlerin doğadan toplayıp
götürdüğü hayvan, bitki, liken vb. tüm
materyallerde hiçbir denetimin olmaması
5. Koruma
3-Misafirler teknedeyken tekne kontrollerinin
yapılması ve yapıcı olunmaması
4- 4-Ekoturizmle ilgili izinlerde (özellikle sahil güvenlik)
bürokratik engellerin çok fazla olması
5-Fiyat kontrolünün olmaması

ulaĢım
5
1
2
3
2
1
7
8
6

0,1791
0,2175
0,2101
0,2050
0,1347
0,1422
0,1081
0,1038
0,1201

0,1232

0,0987

0,1108

0,1370

0,1293

0,2227

0,2151

0,2122

0,1693

5

8

7

3

4

1

2

3

5

0,1338

0,1123

0,1021

0,1234

0,1210

0,1839

0,2379

0,1836

0,1711

2

7

8

4

6

3

1

4

5

0,1264

0,1044

0,1064

0,1339

0,1284

0,2049

0,2236

0,2010

0,1728

5

8

7

2

4

2

1

3

5
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6-YapılaĢmanın kontrol altına alınmaması
7-YürüyüĢ rotalarındaki patikaların bakım ve
koruma çalıĢmalarının yapılmaması
8-Yerel kültürün zaman içinde olumsuz
etkilenerek değiĢmesi
1-Ekoturizm alanlarında çalıĢan rehberlerin
Antalya'nın yaban yaĢamı, bitki türleri,
endemikleri gibi konular hakkında fikir sahibi
6. Eğitim ve bilinç
olmaması
düzeyine yönelik
2-Yerel halkın ekoturizm ve sahip olduğu
sorunlar
değerler konusunda bilgi sahibi olmaması
3-Turistlerin gezdikleri doğal alanın önemini
bilmemesi nedeniyle dikkatsiz davranmaları
1-Ekoturizme yatırım yapmak isteyen
giriĢimcilerin teĢvik edilmemesi
7. Diğer
2-Ekoturizmde ticari kaygının ön plana
çıkması ile zaman içinde kitle turizmine
dönüĢmesi
4
3
5

2

1
3
1
2

0,1292
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1-Antalya‟nın doğal zenginlikleri ve endemik
türleri çeĢitli platformlarda konferanslarla
toplumun her kesiminden kiĢilere tanıtılmalıdır.
2-Hassas alanlar çevrilmeli, bu alanlara tanıtıcı
1.Tanıtıma yönelik
bilgi panoları ile dikkat çekilmelidir.
çözüm önerileri
3-Uluslararası fuarlarda Antalya ekoturizm
yönüyle de tanıtılmalıdır.
4-YürüyüĢ rotaları için detaylı haritalar, tanıtıcı
broĢür ve kitaplar basılmalıdır.
2.Çevre kirliliğine 1-Çöp
disiplini
geliĢtirilmeli
ve

Çözümler

2
1
3
1

0,2535
0,2600
0,2453
0,2173

Ortalama
Öncelik Değeri

4

Öncelik Sırası
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0,2216

0,3285

0,2217
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Öncelik Sırası

Akademisyenler

Uzmanlar

0,2184

0,2450

0,2668

0,2416

0,2465

Ortalama
Öncelik Değeri

Yöneticiler

2

3
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4

2

Öncelik Sırası

Table 3.
Genel

0,2134

0,2382

0,2458

0,2797

0,2362

Ortalama
Öncelik Değeri

Çizelge 3. Ekoturistlerin belirlediği çözüm önerilerinin yönetici, akademisyen ve uzman gözüyle öncelik değerleri
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yasalaĢtırılmalıdır.
2-Arıtma ve atık tesisleri kurulmalıdır.
3-Pet ĢiĢeler depozitolu olmalıdır.
4-Denizden gelen yüksek sesli müzik kirliliği
giderilmelidir.
5-Reklam ve tabelaların yarattığı görüntü kirliliği
giderilmelidir.
1-Tuvaletler iyileĢtirilmelidir.
2-Guletlerin standartları iyileĢtirilerek yeniden
3.Altyapı ile ilgili belirlenmelidir.
çözüm önerileri
3-YürüyüĢ rotalarında ağ geliĢtirilmeli, kiĢiler
seçtikleri mesafeleri yürüme Ģansına sahip
olmalıdır.
1-Toplu taĢımanın iyileĢtirilmesi ve yalnız
turistler
için
bagaj
taĢıma
servisleri
4.Konaklama ve
oluĢturulmalıdır.
ulaĢıma yönelik
2-Yalnız yürüyecek turistler için kalkıĢ-dönüĢ
çözüm önerileri
zamanları belli toplu taĢıma bilgileri ve ağları
oluĢturulmalıdır
5.Koruma, yasalar 1-Yerel yaĢam formları ve kültürün korunmasına

yönelik çözüm
önerileri
3
2
4
5
1
2
3

2

1
4
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0,2027
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0,1868
0,3441
0,3283
0,3277
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0,3833
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0,2065
0,1785
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3

1

1
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2
5
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0,4910

0,3352

0,2898

0,3750
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0,1761

0,2251
0,1866

4

1

2

2

3

1

3

5

1
4

0,1256

0,5144

0,4856

0,3278

0,3014

0,3708

0,2002

0,1879

0,2118
0,1867

5

1

2

2

3

1

3

4

2
5
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dikkat edilmelidir.
2-Su kalitesi, temini ve kullanımı denetim altında
tutulmalıdır.
3-Korunan alanlar arttırılmalıdır.
4-Turist sayısı, yani alanların taĢıma kapasiteleri
kontrol altında tutulmalıdır.
5-Doğal peyzajın korunmasına dikkat edilmelidir
6-Nesli tükenen türlerin yerinde korunması
sağlanmalıdır.
7-Doğa gezileri kontrollü ve denetimli olmalıdır.
8-Bitkilerin ve hayvanların alınıp götürülmesi
engellenmelidir.
1-Ekoturizme
yönelik
bilinçlendirme
çalıĢmalarında okullar hedef kitle olmalıdır.
6.Eğitim ve bilinç
2-Yerel halk ekoturizm ve çevre konusunda
düzeyine yönelik
bilinçlendirilmelidir.
çözümler önerileri
3-Ekoturizm sertifikası geliĢtirilmeli ve rehberler
sertifikalı olmalıdır.
7. Diğer çözüm
1-Korunan alanların yönetiminde bakanlıklar
önerileri
arasında iĢbirliği yapılmalıdır.

ve denetimle ilgili
çözüm önerileri
6
7
8
5
3
2
1
3
2
1
7

0,1191
0,1187
0,1147
0,1278
0,1295
0,1295
0,1326
0,3181
0,3392
0,3427
0,0893

0,0900
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0,3388
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0,1336
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0,1139
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0,0904

0,3260

0,3426

0,3314
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0,1303
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0,1213
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8
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6
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2-Ekoturizm yatırımcıları teĢvik edilmelidir.
3-Aktivite ve guruplarının küçük tutulmasına
özen gösterilmelidir.
4-Doğanın dengesini bozan jip safari, atv gibi
aktivitelere izin verilmemelidir.
5-Yasa dıĢı yapılaĢma ile mücadele edilmelidir.
6-Doğada
yapılan
aktiviteler
hassas
ekosistemlerin dıĢında tutulmalıdır.
7-Zeytin, turunçgil vb. ürün hasadına turistlerin
katılmasına imkan sağlayan organizasyonlar
yapılmalıdır
8-Önemli noktalara bankamatikler konmalıdır.
9-Cep telefonlarının kapsama alanları dağlık
alanlar için de geniĢletilmelidir.
10-Yerel halkın ürünlerini pazarlaması teĢvik
edilmeli
11-Dağcıların yemek piĢirmede kullanacağı
malzemelere izin verilsin
12-Tahtalı Dağı'ndan teleferiğin kaldırılması
6
4
9
1
2
5
8
10
3
11
12

0,0910
0,0918
0,0736
0,1002
0,0987
0,0917
0,0759
0,0727
0,0958
0,0667
0,0526

0,0570

0,0552

0,0922

0,0641

0,0462

0,0916

0,1055

0,1166

0,0993

0,0977

0,0845

0,0821

0,0720

0,0648

0,0880

0,1007

0,1062

0,0994

0,0898

0,0892

10 0,0576

11 0,0606

5

9

12

6

2

1

3

4

8

12

11

8

9

10

7

2

1

3

4

6

0,0559
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0,0895

0,1026

0,1096

0,0927

0,0926

0,0885
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4. TartıĢma ve Sonuç

Ekoturistlerin talep ve beklentilerinin dikkate alınması ve bu
beklentilerin karĢılanabilir olanlarının uygulamaya aktarılması önemlidir,
ancak; ekoturizm yapılan alanların daha çok korunan alanlar ve hassas
ekosistemler olması nedeniyle bu durum, çok önemli sorumlulukları da
beraberinde getirmektedir. Uzmanların eldeki doğal kaynakların
sürdürülebilirliğini dikkate alarak öncelikleri belirleyeceği düĢüncesinden
hareketle, taleplerin uygulamaya aktarılmasında ekoturistlerin tercihleri
yanında uzman görüĢleri ağırlıklı olarak öncelikli olmalıdır. Nitekim
ekoturistlerle yapılan çalıĢmada, ekoturistlerin talep ve beklentileri içinde
yazılı ve görsel tanıtım, broĢür, kitap ve haritaların hazırlanması öncelikli
olarak yer alırken uzmanlarla yapılan çalıĢmada korumanın ön planda
olduğu hatta tanıtımla ilgili bölümde hassas alanların çevrilerek bu alanlara
uyarıcı bilgi panoları konularak ziyaretçilerin dikkatlerinin çekilmesi gereği
vurgulanmıĢtır. Bu noktalardan hareketle, bu çalıĢmada ekoturistlerin
belirlediği sorunlar ve çözüm önerilerini uzman görüĢleriyle
önceliklendirmek, uygulayıcı birimler ve karar vericilere kıt kaynakların
kullanımı ve yönlendirilmesinde önemli ve öncelikli konulara iĢaret ederek
katkıda bulunmak amaçlanmıĢtır. Ekoturistlerin, uzmanların görüĢlerine yer
verilirken, bu alanları kullanan yerel halkın, alanları günübirlik kullanan
metropol insanının da fikirlerini ortaya koyacak çalıĢmalara da ihtiyaç
vardır.
Ekoturistlerle yapılan çalıĢmada Antalya yöresinde ekoturizm
yönüyle sorun olarak görülen ve ve ilgili kurum ve kuruluĢlardan çözümü
talep edilen ilk beĢ konu; kitap broĢür ve haritaların olmaması, tanıtım,
reklam ve bilgilendirme levhalarının yetersiz olması, yeni alanlar ve
etkinlikler için çalıĢmaların yapılmaması, kapalı yürüyüĢ güzergahlarının
bulunması, ekoturizmle ilgili eğitim çalıĢmalarının olmaması olarak
belirlenmiĢtir (Ay ve ark., 2010). Uzmanlarla yapılan bu çalıĢmada da
ekoturizme yönelik tanıtımın yetersiz olması seçeneğinin öncelikli seçenek
olarak belirlenmesi ekoturistler ve uzmanların bu noktada hemfikir
olduklarını göstermektedir. Ayrıca, motorlu araçların ve yatların kirlilik
yaratması, ekoturizm alanlarında doğal peyzaja uygun tuvalet, kafe,
dinlenme alanları vb. olmaması, yapılaĢmanın kontrol altına alınamaması,
yerel halkın sahip olduğu değerler konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması,
ticari kaygının ön plana çıkması ile zaman içinde kitle turizmine dönüĢmesi
konularını da yüksek öncelikli sorunlar olarak belirlemiĢtir.
Yine ekoturistlerle yapılan çalıĢmada Antalya yöresinde ekoturizm
faaliyetlerinin geliĢtirilmesine yönelik çözüm önerileri incelendiğinde
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sırasıyla; yazılı/görsel tanıtım ve reklam yapılması, eğitim ve bilinçlendirme
faaliyetlerinin artırılması, çevre temizliğine ve bakımına önem verilmesi,
broĢür kitap ve haritaların hazırlanması ve dağıtılması, bilgilenme ve uyarı
panoların yapılması, ekoturizm etkinlik sayısı ve çeĢidinin artırılması, bilgili
ve donanımlı rehberlerin kullanılması, kurallara uymayanlara cezai iĢlemin
uygulanması en önemli görülen konular olarak belirlenmiĢtir (Ay ve ark.,
2010). Uzmanlar ise; hassas alanların korunması, çöp disiplinin
geliĢtirilmesi, tuvaletlerin iyileĢtirilmesi, kalkıĢ-dönüĢ zamanları belli toplu
taĢıma ağları oluĢturulması, canlıların izinsiz götürülmesinin engellenmesi,
yasa dıĢı yapılaĢma ile mücadele ve yerel halkın bilinç düzeyinin arttırılması
konularını çözüm önerileri içinde yüksek öncelikli konular olarak
belirlenmiĢtir.
Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü üzere pek çok konuda
ekoturistler ve uzmanların düĢünceleri benzerlik göstermektedir. Bu yönüyle
bakıldığında ilgili kurum ve kuruluĢların iĢbirliği halinde sorunların
çözümüne yönelik çalıĢmaları kaçınılmaz görünmektedir. Yasal mevzuattan
kaynaklanan sorunların çözümünde, antik yolların koruma altına
alınamaması örneğinde olduğu gibi acele edilmelidir. Bu noktada sivil
toplum örgütlerine de önemli görevler düĢmektedir.
Her ne kadar ekoturistler Antalya ve çevresini ziyaretleri sırasında
gördükleri sorunları ve çözüm önerilerini belirtmiĢ, uzman gözüyle konular
değerlendirilmiĢ olsa da; tüm bu değerlerin analizi ve daha sonra
uygulamaya aktarılabilmesi söz konusu alanlarda var olan kaynaklara
bağlıdır. Bu nedenle yapılacak ilk çalıĢma eldeki kaynakların miktarını ve
durumunu ortaya koyacak detaylı bir envanter çalıĢması olmalıdır. Bu
envanter iyi bir Ģekilde organize edilir ve araĢtırılırsa ekoturizme yönelik
çalıĢmalara halkın katılımının sağlanması ile var olan ekoturizm
kaynaklarının yeterli ve dengeli kullanımı için önemli verilerin elde
edilmesini sağlayabilir.
“Antalya ilinde ekoturistlerin talep ve beklentilerinin belirlenmesi”
projesi ve bu beklentilerin uzman gözüyle değerlendirildiği bu iki çalıĢma ile
toplumun ekoturizm ihtiyaçlarının belirlenmesinde bir aĢama kaydedilmiĢtir.
Bu alanlar için uygun politikaların oluĢturulması ve alanların ekoturizm
amaçlı kullanıma tahsisi ile ilgili kararların alınması, planlanması, kırsal
alanlarda yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımının iyileĢtirilmesinde
önemli bir unsur olarak değerlendirilebilecek olan ekoturizmin temel
sorunlarının çözümü için geç kalınmamalıdır.

23

KAYNAKLAR
ANON, 2005, Turizm Ekonomisi, Selçuk Üniversitesi - Turizm ve Otel
ĠĢletmeciliği, Turizm Ekonomisi, YayınlanmamıĢ Ders notları.

AY, Z., 2009, Ekoturizm Kavramı ve Antalya‟da
Ekoturizm
Faaliyetleri, Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü Dergisi, TC
Çevre ve Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü
Yıl:2009 Cilt:1, ANTALYA.
AY, Z., GÜNGÖROĞLU, C., AYDIN, A. C. VE GÜL, A. 2010
Antalya İlinde Ekoturistlerin Talep ve Beklentilerinin Belirlenmesi. TC
Çevre ve Orman Bakanlığı Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü
Yayın No: 052, Teknik Bülten No: 039, 88s., ANTALYA.
CEBALLOS LASCURAĠN, H. 1993, Overview on ecotourism
around the world:IUCN‟s ecotourism program.In: Proceedings of 1993
World Congress on Adventure Travel and Eco-tourism. Brasil:The
adventure Travel Society. Englewood,pp.219-222.
KERSTETTER, D.L.,HOU, J.S.& LĠN, C. H., 2004, Profiling Taiwanese
ecotourists using a behavioral approach. Tourism management,25(3),491-498p.

RAHEMTULLA,Y.G., WELLSTEAD, A.M., 2001, Ecotourism:
Understanding Competing Expert and Academic Definitions, Information
Report, NOR-X-380,Canadian Forest Service Northern Forestry Centre, 23p,
Canada.
YILMAZ, E., 2006: R’WOT Tekniği: Arıcılık Sektöründe Katılımcı
Yaklaşım ile Örnek Bir Uygulaması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğu Akdeniz
Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 274, DOA
Yayın No: 40, ÇeĢitli Yayın No: 6, 93 sayfa, Tarsus.

TIES, 2008, The International Ecotourism Society, Global
Ecotourism Fact Sheet.Updated edition. www.ecotourism.org.

24

ODC: 164.4; 181.1

KEÇĠBOYNUZU’NUN KÖPRÜLÜ KANYON MĠLLĠ
PARKINDAKĠ YAYILIġ ALANI VE BAZI MORFOLOJĠK
ÖZELLĠKLERĠ ĠLE MEYVE VERĠMLERĠ ARASINDAKĠ
ĠLĠġKĠLERĠN BELĠRLENMESĠ

Determination of the distribution areas and relationships between
morphological properties and fruit productivity in
Köprülü Kanyon National Park

ġenay ÇETĠNAY1
Selma COġGUN1
Melahat ġAHĠN1
Adnan YILMAZTÜRK2
Cumhur GÜNGÖROĞLU1
1

Batı Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü, ANTALYA
2

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, ISPARTA

cetinaysenay@hotmail.com
Makalenin Yayın Kuruluna SunuĢ Tarihi: 29/03/2010

BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
South West Anatolia Forest Research Institute
SAFRI

25

26

ÖZET
Önemli bir odun dıĢı orman ürünü olan Keçiboynuzu meyveleri
Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Altınkaya (Zerk),
Bozyaka, Gaziler, ve Karabük köy sınırları içerisinde ve yakınında bulunan
Çetince mevkiinde yoğun olarak üretime konu olmaktadır. Yörede doğal
orman ve maki ekosistemi içerisinde biyolojik çeĢitliliğin bir bileĢeni olan
Keçiboynuzu ağaçları köylüler tarafından paylaĢılarak sahiplenilmiĢ
durumdadır. Yörede “çakal boynuz” olarak isimlendirilen yabani
keçiboynuzu ağaçları, sahiplenen köy sakinleri tarafından aĢılama yöntemi
ile kültüre alınmaktadır. Elde edilen üretim yöre halkı için önemli bir
ekonomik girdi oluĢturmaktadır.
Bu çalıĢmada Köprülü Kanyon Milli Park‟ında bulunan keçiboynuzu
(Ceratonia siliqua L.) ağaçlarından, meyve ve tohum özellikleri (Meyve
ağırlığı, meyve uzunluğu, meyve eti kalınlığı, meyvedeki çekirdek sayısı ve
toplam çekirdek ağırlığı) bakımından üstün bireylerin tespit edilmesi ve her
ağacın meyve verimi açısından değerlendirilmesi ve dolayısıyla iĢletim
amacına uygun olarak aĢılama yapılması amaçlanmıĢtır.
“Keçiboynuzu‟nun Köprülü Kanyon Milli Parkındaki YayılıĢ Alanı
ve Bazı Morfolojik Özellikleri ile Meyve Verimleri Arasındaki ĠliĢkilerin
Belirlenmesi.” Ġsimli bu çalıĢma Köprülü Kanyon Milli Park‟ında
gerçekleĢtirilmiĢtir. Milli Park içerisinde ve yakınında üretimin yoğun
olduğu bölgelerden, 8 lokasyon seçilmiĢtir. Seçilen lokasyonlardan sahipli
54 ağaç belirlenmiĢ ve üç yıl süreyle bu ağaçları temsil edecek sayıda meyve
toplanarak; meyve ağırlığı(gr), meyve uzunluğu (cm), meyve eti kalınlığı
(mm), meyvelerden mekanik yöntemle ayrılan çekirdeklerde ise; çekirdek
sayısı, toplam çekirdek ağırlığı (gr) gibi parametrelere ait ölçümler
yapılmıĢtır. Ayrıca çap, boy ve tepe izdüĢümüne göre, ağaçların yıllık meyve
verimi karĢılaĢtırılmıĢtır.
Karabük, Gaziler ve Çetince‟de bulunan örnek ağaçların meyve
verim, meyve ve çekirdek özelliklerinin, yapılan değerlendirme sonucunda
diğer örnek ağaçların bulunduğu lokasyonlara göre daha iyi olduğu tespit
edilmiĢtir. Köprülü Kanyon Milli Park‟ında bulunan keçiboynuzu
ağaçlarının,bölgelere göre kullanım amacına uygun olarak aĢılandığı
takdirde, değerlendirme olanaklarının artacağı, bu çalıĢmayla belirlenmiĢtir.
Çekirdek gamından endüstriyel amaçlı kullanım söz konusu olduğunda,
çekirdek ağırlığı kriteri ile diğer ağaçlardan sıyrılarak öne çıkmıĢ olan
ağaçlardan yararlanılması, imkanların yerinde kullanılması açısından uygun
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Keçiboynuzu, Köprülü Kanyon Milli Parkı,
Meyve
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ABSTRACT
Carob pods which is an important non-wood forest product is mostly
produced in Altınkaya (Zerk), Bozyaka, Gaziler, Karabük and Hasdümen
village borders in Köprülü Kanyon National Park. The carob trees which are
a component of biological diversity in natural forests and maquis ecosystem
in this area are owned by local people. The Carob trees as called „wild carob‟
are cultivated by grafting method by local people. The carob pods
production is an important economical input for local people.
In this study, it was aimed determination of plus trees in terms of
fruit weight, fruit length, fruit flesh thickness, fruit seed number and total
seed weight, assessment of each tree in terms of fruit yield and grafting as
utilization aim of carob pods.
This study as called “Determination of production capacity as to
fruit and seed traits selection of superior carob trees where are found in
natural carob areas in Köprülü Kanyon National Park” was realized in
Köprülü Kanyon National Park. 8 intensive production locations were
choosed near and in Köprülü Kanyon National Park. The owned 54 trees
were determined from choosed locations and were collected sampled carob
pods, their fruit characteristics (fruit weight (gr), fruit length (cm), fruit flesh
thickness (mm), fruit seed number and total seed weight (gr)) were measured
for tree years. In addition the measurements such as diameters, heights and
crowns of sampled trees were compared by annual fruit yield of trees.
Sampled trees in Karabük, Gaziler and Hasdümen were determined
better then the others locations in terms of fruit yield and characteristics of
fruit and seed. It was determined by this study if carob trees were grafted,
their assessments possibilities would increase. The utilization of seed gum
for industrial purposes is suitable to choose of tree in terms of seed weight.
Keywords: Carob trees, Köprülü Kanyon National Park, Fruit
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1.GĠRĠġ
Keçiboynuzu Leguminosae familyasının Caesalpiniodeae alt
familyasına ait herdemyeĢil, geniĢ yapraklı çalı veya küçük ağaççıktır (ġekil
1). Akdeniz maki formasyonunun bir elemanı olan ve çok sayıda varyetesi
bulunan Ceratonia siliqua (Kayacık, 1967), halk arasında, keçiboynuzu,
ballıboynuz, harnup, harıp gibi yöresel isimlerle bilinir (Seçmen, 1973).
Önemli bir odun dıĢı orman ürünü olan Keçiboynuzu meyveleri
Köprülü Kanyon Milli Parkı (KKMP) sınırları içerisinde kalan Altınkaya
(Zerk), Bozyaka, Gaziler, ve Karabük köy sınırları içerisinde yoğun olarak
üretime konu olmaktadır. Yörede doğal orman ve maki ekosistemi içerisinde
biyolojik çeĢitliliğin bir bileĢeni olan Keçiboynuzu ağaçları köylüler
tarafından paylaĢılarak sahiplenilmiĢ durumdadır. Yörede “çakal boynuz”
olarak isimlendirilen yabani keçiboynuzu ağaçları, köy sakinleri tarafından
aĢılama yöntemi ile kültüre alınmaktadır. Elde edilen üretim yöre halkı için
önemli bir ekonomik girdi oluĢturmaktadır.
Keçiboynuzu, Akdeniz havzasının birçok ülkesinde, kurak ve yarı
kurak fakir topraklar üzerinde eski çağlardan beri yetiĢtirilmektedir. Değeri,
eski Yunan ve Arap toplumları tarafından fazlasıyla anlaĢılmıĢtır. Son
zamanlarda Akdeniz havzası dıĢında Akdeniz iklimi özelliği taĢıyan diğer
ülkelere de yayılmıĢtır. Örneğin, Kaliforniya, Arizona, Meksika, ġili ve
Arjantin‟e Ġspanyol göçmenler tarafından, Avustralya‟nın bazı bölgelerine
Akdenizli göçmenler tarafından ve Hindistan‟a Ġngilizler tarafından
getirilmiĢtir(Yıldırım, 1997).
Keçiboynuzunun ülkemizdeki dağılıĢı
dünyadakine benzer özellik göstermektedir. Akdeniz ikliminin hakim olduğu
bölgeler içerisinde, Ġzmir –Urla‟dan baĢlayarak, Antakya‟ya kadar deniz
seviyesinden 600-700 m yüksekliğe ve bağıl nemin izin verdiği düzeyde
denizden iç bölgelere doğru yayılır (Yıldız,1995) .
Keçiboynuzu, herdem yeĢil, 10-17 m boylanabilen çalı veya ağaçcık
formunda olan bir türdür. Bazı hermafrodit bireylere rastlanmakla birlikte
genel olarak dioik bir türdür, yani diĢi ve erkek çiçekler farklı ağaçlarda
bulunurlar (Battle ve Tous, 1997; Morton, 1987) (ġekil 2). Keçiboynuzu,
subtropik ve tropik bölgelerde iyi yetiĢir. Sıcak ve nemli kıyı bölgelerine
tolerans gösterir. Özellikle denize bakan güney yamaçlarda, kalkerli kaya
çatlaklarında kolayca yaĢayabilmektedir. Diğer subtropik iklim bitkilerine
oranla daha fakir topraklarda daha az su ihtiyacı vardır. Bu nedenle
kserofitik (kurakçıl) özelliği tam olarak yansıtır (Öztürk, vd., 1995).
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ġekil 1. Keçiboynuzu bireyi
Figure 1. Individual of Carob tree

(a)

(b)

ġekil 2. Keçiboynuzu diĢi (a) ve erkek (b) çiçek kurulları
Figure 2. Female(a) and male(b) flowers board of Carob tree
Keçiboynuzu meyvesinin %90„ı etli kısım %10‟u tohumdur.
Meyvenin etli kısmı %48-56 oranında total Ģeker (sakkaroz, glikoz, fruktoz
ve maltoz), buna ek olarak %18 oranında selüloz ve hemiselüloz ihtiva
etmektedir (ġekil 3). Mineral olarak yüksek oranda potasyum, kalsiyum,
magnezyum ve %16-20 oranında tanen mevcuttur (Batlle ve Tous, 1997).
Keçiboynuzu meyvesinin asıl önemli bölümü etli kısmından çok
içerisinde bulunan tohumlarıdır. Tohum, %30-33 oranında tohum kabuğu,
%42-46 endosperm ve %23-25 oranında da embriyo ihtiva etmektedir.
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Tohum kabuğu antioksidan etkiye sahiptir. Tohumların endosperminin
öğütülmesi ile elde edilen Harnup Çekirdek Unu (HÇU, Carob Bean GumCBG) gıda maddelerinin üretiminde kıvamlaĢtırıcı, sertleĢtirici olarak
kullanılan ve E410 olarak bilinen doğal katkı maddesidir. Bu madde
“tragasol” olarak da bilinmektedir (ġahin ve Ark. 2004) .

ġekil.3. Keçiboynuzu meyveleri
Figure 3. Fruits of Carob tree
Keçiboynuzu kullanım alanı çok geniĢ olan bir bitkidir.
Keçiboynuzu meyveleri, hasat edildikten sonra bir ay kadar kurumaya
bırakılır. Kuruyan meyve çerez ve hayvan yemi olarak doğrudan tüketilir.
Eğer bu Ģekilde tüketilmeyecekse, kuruduktan sonra çekirdek ve etli kısım
mekanik yöntemlerle ayrılarak farklı endüstrilerde hammadde olarak
kullanılmak üzere ayrılır. Söz konusu endüstri alanları gıda (aynı zamanda
bu kapsamda Ģifalı bitki olarak), tekstil, kağıt ve petrol ürünleridir.
Gıda Endüstrisinde: Keçiboynuzu zamkı, sakızı ve türevleri
stabilizör ve kabartıcı etkilerinden dolayı dondurma üretiminde, özellikle
domuz eti ürünleri için (salam vb.) katkı maddesi olarak; konserve et ve
balık için yoğunluğu arttırıcı katkı maddesi olarak; soslara, jölelere,
Ģuruplara, meyve konsantrelerinde stabilizör olarak kullanılır. Pasta ve
çöreklerde kullanılan keçiboynuzu zamkı ise ürünün gevĢekliğini ve
bayatlamasını önlemekte, kek ve bisküvilerde ise yumurtadan tasarruf,
parçalanmadan
kesilebilme
ve
kolayca
taĢınabilme
özelliği
kazandırmaktadır. Keçiboynuzu meyvesi Ģeker kamıĢından daha çok Ģeker
içerir. Çekirdeği alınmıĢ keçiboynuzu ağırlığının %52‟si Ģekerdir.
Keçiboynuzu pekmezinin insan sağlığı için önemi ayrı bir çalıĢma konusu
olacak kadar detaylandırılabilir. Ayrıca kakao ve kahvenin kullanıldığı tüm
alanlarda ikame edicidir. Keçiboynuzu kahvesi kafein ve teobramin türü
maddeler içermediği için kalp, mide ve sinir rahatsızlıkları olanlara önerilir.
Ayrıca keçiboynuzu unu hem pasta sanayinde hem de kakao yerine
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kullanılabilen doğal Ģeker içeriği, düĢük kalorisi, kolesterol bulundurmaması
ve ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir (Tunalıoğlu ve Özkaya, 2003).
Tekstil Endüstrisinde: Keçiboynuzu zamkı ve türevleri pamuklu
dokumalarda eĢit geçirgenlik, sabit nem ve düz satıh elde etmek yanında
alkaliye dayanıklı ve yoğunluğu arttırıcı olarak her çeĢit boyacılıkta, baskıda
kalınlaĢtırıcı etkisi ile eĢit renk dağılımı ve boyanın dokuma tarafından kolay
emilmesinde kolaylık sağlayıcı olarak kullanılmaktadır.
Kağıt Endüstrisinde: Keçiboynuzu zamkı kağıdın dökülmesinde
zaman ve enerji kaybının önlenmesini sağlamaktadır. Böylece kağıt
hamurunun drenaj oranında artıĢ olmakta ve daha yüksek makine hızı
sağlamaktadır.
Petrol Endüstrisinde: Sondaj operasyonlarında keçiboynuzu zamkı
en etkili koruyucu katkı maddesi olarak, derin tuz tabakalarının sondajında
veya tuzlu suda çalıĢma durumlarında su kaybını ve çamur yoğunluğunun
azalmasını kontrol etmektedir.
Keçiboynuzu tüm bu kullanım alanları dıĢında; matbaacılıkta,
kozmetik sanayinde, kibrit yapımında, mobilyacılıkta, dericilikte
(tabaklamada), fotoğraf filmlerinin emülsiyonunda, deterjan ve plastik
sanayinde, sigara endüstrisinde tütüne lezzet vermek için, patlayıcı madde
yapımında, seramik endüstrisinde tutkal olarak, diĢ macunu yapımında
yoğunlaĢtırıcı olarak kullanılmaktadır (Tunalıoğlu,1987)
Dünyada keçiboynuzu üretimi yapılan toplam alan yaklaĢık 200 000
ha‟dır. Ülkelere göre keçiboynuzu üretimi yapılan alanlar ise sırasıyla, 82
000 ha ile birinci sırada Ġspanya, 30 000 ha ile Ġtalya, 25 000 ha ile Fas, 21
000 ha ile Portekiz takip etmektedir. Türkiye‟de ise 360 000 adet ağacın
dağınık olarak bulunduğu bildirilmektedir. Buna bağlı olarak, dünyada
keçiboynuzu meyvesinin toplam üretiminin 310 000 ton olduğu tahmin
edilmektedir. Ülkelere göre dağılımına bakıldığında Ġspanya 135 000 ton
meyve ve 12 000 ton tohum üretimi ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye ise
15 000 ton meyve ve 1500 ton tohum ile Kıbrıs‟tan sonra 7. sırada yer
almaktadır (Yıldırım, 1997). Bu oran içerisinde Türkiye‟nin payı sadece %
4.8‟dir. Bu rakamlar da göstermektedir ki keçiboynuzu asıl doğal yayılıĢ
alanının çoğunluğunu Türkiye‟de yapmasına rağmen üretimdeki payı yeterli
değildir. Bunun nedeni, ülkede modern keçiboynuzu bahçelerinin olmayıĢı,
üstün verimli, ıslah edilmiĢ klon veya çeĢitlerin bugüne kadar geliĢtirilmemiĢ
olması ve üretimin; doğada kendiliğinden yetiĢen, meyve ve tohum verimleri
çok çeĢitli olan yabani bireylerden yapılmasıdır.
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Bu araĢtırmada kısa dönemli amaç, KKMP sınırları içerisinde
keçiboynuzu doğal yayılıĢ alanlarını, bu alanların genel ekolojik özelliklerini
ve keçiboynuzu ağaçlarının bazı morfolojik özellikleri ile meyve verimi
arasındaki iliĢkileri ortaya koymak ve buna dayalı olarak alanın toplam
meyve üretim potansiyelini tahmin etmektir.
ÇalıĢmanın uzun dönemli amacı ise, alandaki gen kaynaklarının
korunmasına ve yöre halkı tarafından keçiboynuzu ağaçlarından elde edilen
gelirin artmasına olanak sağlayacak ipuçlarını yakalamaktır.
2. LĠTERATÜR ÖZETĠ
Keçiboynuzunun bilimsel adı Ceratonia siliqua L., yunanca keras
(boynuz) ve latince siliqua (bakla Ģeklinde meyve) kelimelerinden
üretilmiĢtir. Ceratonia, Rosales takımının Leguminosae familyasına aittir.
Leguminosae familyası yeryüzünde tropik ve subtropik kuĢağın önemli ve en
geniĢ üyesi olup, 650 cins ve 18 000 türü içermektedir. Ceratonia cinsine ait
ikinci bir tür de Ceratonia orethauma Hillc., et al.‟ dır. Bu türe ait iki alttür
tanımlanmıĢtır: Yemen‟de yayılıĢ gösteren C. orethauma ve Kuzey Somalide
doğal olarak bulunan C. somalensis Hillc., et al.‟tir (Battle And Tous 1997) .
Portekizden Türkiye‟ye kadar geniĢ bir yayılıĢı olan herdem yeĢil
maki elemanlarından birisi olan keçiboynuzu Akdeniz havzasının doğal bir
ağaç türüdür. Ġspanya, Ġtalya, Yunanistan ve Güney Anadolu, Kıbrıs, Doğu
Suriye, Ġsrail ve Kuzey Afrika‟da keçiboynuzunun doğal yayılıĢ gösterdiği
kıyı bölgelerinde doğal ve kültür formları bulunmaktadır (Davis, 1969;
Herwitz, Shachak and Yair, 1988).
Keçiboynuzu türünde çiçeklenme Eylül-Ekim döneminde
gerçekleĢmekte ve arkasından tozlaĢma ile döllenme gelmektedir. TozlaĢma
genel olarak böcekler (entomogami) aracılığıyla gerçekleĢir. Ancak hava
akımı ve rüzgarın da (anemogami) tozlaĢmaya katkısı vardır. Bu özellik, tek
cinsli olan keçiboynuzu ağaçları arasındaki mesafeden dolayı engellenen
tozlaĢma bakımından önemlidir. DiĢi çiçekler döllenmeden sonra meyve
oluĢturmaya baĢladıklarında erkek ağaçlar üzerindeki erkek çiçekler
dökülmeye baĢlamaktadır. Daha sonra döllenmeyen çiçekler dökülerek
döllenenler de meyve büyümeleri gerçekleĢmektedir (Morton, 1987).
Keçiboynuzunda meyve verimi aĢıdan sonra beĢinci yılda baĢlar,
baĢlangıçta ağaç baĢına 2-3 kg meyve alınırken bu miktar sağlıklı ve iyi
geliĢen olgun bireylerde 12 yaĢında 45 kg, 25-30 yaĢlarında ortalama verim
90 kg, aĢıdan itibaren 20. yılda 250 kg„a kadar artıĢ göstermektedir (Coit,
1960). En iyi hasat iki yılda bir olmakta, her iyi hasat yılından sonra zayıf
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meyve yılı takip etmektedir. Ağaç, toprak erozyonunun önlenmesi ve
ağaçlandırmada, herdem yeĢil olması yönüyle de peyzaj amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Meyveleri, sofralık tüketim yanında, gıda endüstrisinde
pekmez yapımında kullanıldığı gibi, öğütülmüĢ unu, dondurma, pasta, kek
ve Ģekerli gıdalarda kakao yerine kullanılabilmekte ve kahve yerine
içilebilmektedir. Ayrıca hayvan yemi olarak önemli yem değerine sahiptir
(Pekmezci ve ark., 2008).
Akdeniz ülkelerinde keçiboynuzu yetiĢtiriciliği uzun yıllardır
sürdürülmesine rağmen, yeterli üretim düzeyine ulaĢılamamıĢtır. 1945
yıllarında 650 000 ton olan üretim, 1990 yıllarında 315 000 ton düzeyine
inmiĢtir.
Keçiboynuzunun önemli yayılıĢ alanlarından olan KKMP, 36.614
ha‟lık alana sahiptir ve rakım yaklaĢık 110 m ve 2505 m arasında yer
değiĢmektedir. Bölge Batı Torosların bu kesimine özel, karakteristik
vejetasyon yapısına sahiptir. En düĢük yükselti basamağında vejetasyon
kuĢağı taĢkın düzlükleri ve onları çevreleyen tepeler ve termofil ve kserofil
herdem yeĢil ormanları ve zeytin-keçiboynuzu birliğinden oluĢan maki
örtüsünü içermektedir. Bu alanlarda keçiboynuzu ağaçları soliter olarak yer
almakta ve yol kenarlarında sıralanmıĢ çalılarla doğal vejetasyon örtüsünün
kalıntıları yer almaktadır. Köprü ırmağının batı yakasında iyi geliĢmiĢ maki
örtüsü ile yabani zeytinler ve çeĢitli ardıç türleri kireçtaĢı ve konglemeraların
üzerinde bulunmaktadırlar.
3.MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Materyal
ÇalıĢmanın materyali; 2005-2008 yılları arasında KKMP içerisinde
üretimin yoğun olduğu yörelerden örneklenen doğal florada mevcut
keçiboynuzu ağaçları, bunlardan elde edilen keçiboynuzu meyveleri ve
keçiboynuzu ağaçlarının yayılıĢ gösterdiği alanların uydu görüntüleridir.
3.2 Yöntem
KKMP alanında keçiboynuzu yayılıĢını ortaya çıkarmak için 2002
yılı Haziran ayında çekilmiĢ 1/25000 ölçekte geometrik dönüĢümü yapılmıĢ
ve 1x1 m ye 4 bandlı olarak birleĢtirilmiĢ panchromatic ve multi spectral
IKONOS uydu görüntüleri kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada ilk olarak spektral
görüntü zenginleĢtirme tekniklerinden Normalize EdilmiĢ Bitki Ġndeksi
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) kullanılmıĢtır. Bu yolla
hem topoğrafyanın hem de atmosferik etkilerin görüntü üzerindeki bozucu
etkisinin azaltılması da sağlanmıĢtır. Diğer taraftan NDVI değer
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aralıklarında keçiboynuzu alanlarının temsil ettiği piksellerin bulunması için
kontrolsüz sınıflandırma teknikleri uygulanmıĢtır. Bu sınıflandırmada hangi
küme sınıflarının keçiboynuzu alanlarını temsil ettiğini bulmak için önceden
GPS ile hem ziraat içi- kenarı ile ormanlık alanlar içinde kalan keçiboynuzu
alanlarından alınan koordinatlar kullanılmıĢtır.
Keçiboynuzu örnek ağaçları alan içerisinde „Bilinçli Örnekleme
Yöntemi‟ne uygun olarak belirlenmiĢtir. Bu kapsamda, yöre halkı tarafından
sürekli olarak keçiboynuzu meyve üretimi gerçekleĢtirilen ağaçlar arasından
toplam 54 ağaç seçilmiĢtir. Seçilen örnek ağaçların boyları, göğüs yüksekliği
çapları ve tepe izdüĢüm alanları ölçülmüĢ ve 3 yıl süresince her yıl meyve
verimleri belirlenmiĢtir.
3.3. ÇalıĢma Alanının Tanıtımı (KKMP)
3.3.1. Ġklim
KKMP‟nın bulunduğu bölgede iklim; tipik Akdeniz iklimidir, ancak
yıllık ortalama sıcaklığın genellikle +10 ºC‟nin altında seyrettiği
“Kontinental Akdeniz Ġklimi” ve “Akdeniz yüksek dağ iklimi”nin etkilerinin
gözlendiği bölgelere de sınırdır. Keçiboynuzu fertleri için üst sınır 600 m
olduğu için tipik Akdeniz iklimi koĢulları etkisi altındadır.
Bölgeye en yakın meteoroloji istasyonu olan Serik‟in 1975-2008
yılları arasındaki uzun süreli yağıĢ kayıtları yıllık yağıĢ miktarının 1061 mm
olduğu anlaĢılmaktadır. En yoğun yağıĢın gerçekleĢtiği ay Ocak ayı olup, bu
ayda yağıĢ ortalaması 229,4 mm'yi bulur. Bu dönemdeki yağıĢlar daha çok
yağmur Ģeklindedir. Ağustos ayı, genelde bölge kuĢağında yer alan diğer
birçok alan gibi yağıĢın en az olduğu aydır. Ağustos ayındaki ortalama yağıĢ
miktarı sadece 9,8 mm'dir. Bölgeye en yakın olan Serik Meteoroloji
istasyonunun 1975-2008 dönemine ait sıcaklık verileri incelendiğinde, yıllık
ortalama sıcaklığın 17,98°C olduğu görülür. En sıcak ay Temmuz olup, ay
ortalaması 28,1°C'dir. Ocak ayı ise ortalama 9,5°C sıcaklıkta en soğuk aydır.
Bağıl nem Haziran-Eylül ayları arasındaki dönemde düĢüĢ göstermektedir.
ÇalıĢma alanının, „Erinç YağıĢ Etkenlik Ġndisi (Im=P/Tom (Im=YağıĢ
Etkenliği Ġndisi, P=Yıllık YağıĢ Toplamı (mm), T om=Yıllık Ortalama
Yüksek Sıcaklık (°C))‟ne göre; Çok Nemli (59,1) olduğu belirlenmiĢtir.
(Çizelge 1).
3.3.2. Toprak Yapısı
KKMP Ġçinde yer alan ve Keçiboynuzunun yayılıĢ gösterdiği
Karabük, Çetince Altınkaya, BeĢkonak, Gaziler köyü sınırları içinde
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örneklenen ağaçların bulunduğu mevkiden alınan toprak örnekleri Batı
Akdeniz Ormancılık AraĢtırma Müdürlüğü Toprak Tahlil Laboratuarında
analiz edilmiĢtir.
Genel olarak, toprak örneklerinin tamamı orta tekstürlüdür. pH
değerleri hafif alkaliden orta alkaliye, organik madde orta düzeyden yüksek
düzeye doğru değiĢmektedir. Toprak örneklerinin tamamında az tuzluluk
saptanmıĢtır ve sodyum seviyesi çok düĢük, kalsiyum seviyesi yüksek
düzeydedir. Potasyum; Düzağaç ve Bozlardan alınan örneklerde çok düĢük
düzeyde, Karabük-Güller ve Çetince‟den alınan örneklerde düĢük, KarabükÇuvalyırtan mevkiinden alınan örnekte çok yüksek, diğer yörelerde yeterli
düzeydedir. Magnezyum bütün örneklerde yeterli düzeyde yer almaktadır.
Fosfor Karabük-Çuvalyırtan mevkiden alınan örnekte çok yüksek diğer
örneklerde ise düĢük düzeydedir. Magnezyum; Çetince, Bozlar ve
Düzağaç‟dan alınan toprak örneklerinde düĢük seviyede, diğer yörelerde ise
yeterli düzeydedir (Çizelge 2).
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Ortalama sıcaklık (oC)
Mean Temp.
Ortalama yüksek sıcaklık (oC)
Mean max. temperature
Ortalama düĢük sıcaklık (oC)
Mean min. temperature
Ortalama toplam yağıĢ miktar (mm)
Mean total precipitation
Günlük en çok yağıĢ miktarı (mm)
Daily max. precipitation
Ortalama bağıl nem (%)
Mean relative humidity
En düĢük bağıl nem (%)
Min. Relative humidity
Gün Ġçinde Max. Sıcaklık Farkı
Max. Temperature difference in a day
Ortalama buhar basıncı(hPa)
Mean evaporation pressure
Ortalama rüzgar hızı (m/sn)
Men wind speed
Ortalama karla yağıĢlı günler sayısı
Number of mean snowy day

Meteorolojik Elemanlar
Meteorological data
9,5
15,4
5,0
229,4
181,9
71,4
2,0
23,8
8,6
1,7
0,1
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33
33
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Rasat
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Observation
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0,1
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5,0

15,7

9,8

II

51,2
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22,2

1507

IV

37

1,8

9,7

20,5

3,0

68,4

1,8

12,2

23,5

3,0
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96,7

6,8
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III

1,6
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VII

2,0

2,0
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9,1
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31,8 34,8
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1,5
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1,5
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1,4
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25,7 27,7
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IX

1,5
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2,0
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8,6
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XI

1,6

9,6
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3,0

73,4

172,5

227,1

6,1
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10,6

XII

1,64

14,32

27,7

2,0

66,17

181,9

1061

12,02

24,87

17,98
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Ġstasyon ÇalıĢma Süresi: 1975-2008

Çizelge 1. Serik Meteoroloji Ġstasyonu (Enlem : 31. 06 Boylam : 36 . 55 Yükseklik: 50) Verileri
Table 1. Meteorological dataset of Serik Station (Latitude: 31.06 Longtitude: 36.55 Height: 50)

56,70

49,57

26,28

38,07

62,05

39,28

45,54

45,58

82,76

52,79

64,54

27,77

61,91

41,86

30+ (Çuvalyırtan)

0-35 (Güller)

35-90 (Güller)

0-32 (Çetince)

32-60 (Çetince)

60-100 (Çetince)

0-30 (Çetince)

30-60 (Çetince)

0-30 (Bozlar)

30-60 (Bozlar)

60-100 (Düzağaç)

0-25 (Düzağaç)

25+ (Düzağaç)

Kum
%
Sand

0-30 (Çuvalyırtan)

Derinlik
cm.
Depth

19,27

24,81

33,68

21,61

29,49

11,60

20,23

39,12

31,03

17,54

31,65

40,75

11,02

10,55

Toz
%
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38,55

13,84
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Kil
%
Clay
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8,26
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Toprak Türü
Soil type

Fiziksel Analizler
Physical analysis

1,93

1,29

43,11

10,29

3,22

1,29

2,57

81,07

81,07

34,74

43,75

25,74

1,29

1,29

Toplam
Kireç
(%)
Total lime
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Aktif
(%)

1,83

3,51

1,49

2,84

3,99

2,37

2,44

1,36

1,29

4,05

2,84

4,86

1,09

3,25

0,09

0,18

0,07

0,14

0,20

0,12

0,12

0,07

0,06

0,20

0,14

0,24

0,05

0,16

Total
N
%

0,068

0,070
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0,085
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0,130

0,072

0,080

Tuzluluk
EC 10
25 C'de
(ms/cm)

Kimyasal Analizler
Chemical analysis
Organik
Madde (%)
Organic Subtance

Çizelge 2. KKMP Örneklenen Alanlarda Toprak Analiz Sonuçları
Table 2. Results of soil analysis of KKNP experimental areas
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P
(ppm)

3.3.3. Vejetasyon Yapısı
Pinus brutia meĢcereleri ile Quercion calliprini birliğinden oluĢan
maki örtüsü mesoMediterranean vejetasyonunun karakteristiğidir. Bu birlik
ayrıca Q. infectoria ssp.biossieri Q. cerris var cerris, Fraxinus ornus ssp.
cilicica türlerini de içermektedir. Bu kuĢakta P. brutia meĢcereleri en önemli
vejetasyon yapılarıdır Katmanlarına ayrılabilen yumuĢak kayalar üzerinde,
killi ve kalkerli marn üzerinde yer alırlar. Alt katmanlarında Quercion
calliprini’ye eĢlik eden Arbutus andrachne, Cotinus coggygria, Pistacia
terebinthus ssp. palaestina, Quercus coccifera ve Phillyrea latifolia türler
alır. Ancak bu kuĢakta en önemli vejetasyon görünümleri saf ve karıĢım
halinde bulunan Cupressus sempervirens meĢcereleridir. Bu meĢcereler
Altınkaya köyünün güneyinde Ballıovası Dere, Değirmen Dere ve Koca
Dere mevkilerinde bulunmaktadır. Akdeniz bölgesinde belli yerlerde nüfus
yoğunlaĢması mevcuttur. Vejetasyon; yangın, otlatma, ormandan odun
kesimi gibi antropolojik etkiler sonucu bu zon negatif olarak etkilenmekte ve
bu yüzden Pinus brutia meĢcereleri paraklimaks durumdadır (AyaĢlıgil ve
Duhme, 1993).
ÇalıĢma alanında çok özel yapılar bulunmaktadır. Örneğin; Batı
Torosların tipik peyzajı yer almaktadır. Akdenizin tipik vejetasyonundan
Alpin çayırlarına kadar bütün vejetasyon tiplerini barındırmaktadır. Çok
zengin jeomorfolojik ve jeolojik alan Ģekilleri ve formasyonlara ve
Helenistik dönemlere ait zengin antik anıtlara ve 19 endemik bitki türünün
yer aldığı çok zengin bir floraya, aynı zamanda faunaya sahiptir, örneğin
kahverengi ayı populasyonları gibi. Özel bir yayla kullanım formu olan
Agro-silvo-pastoral alan kullanım sistemi mevcuttur. Cupressus
sempervirens‟in doğal bir meĢceresi de bulunmaktadır (AyaĢlıgil ve Duhme,
1993).
3.4. Değerlendirme Yöntemi
Örneklenen ağaçların morfolojik değerleri ile bu ağaçlardan üç yıl
süresince düzenli olarak hasat edilen Keçiboynuzu meyve verimi
karĢılaĢtırmalarına iliĢkin varyans analizleri ve ölçülen kriterler arasında
korelasyon olup olmadığına yönelik analizler yapılmıĢtır. Elde edilen
verilerin değerlendirilmesinde SPSS programı kullanılmıĢtır.
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4. BULGULAR
4.1. Keçiboynuzu YayılıĢ Alanlarının Belirlenmesi
4.1.1.Uzaktan Algılama
Uzaktan algılama, farklı özellikteki algılama sistemleri ile arada
fiziksel bir temas olmadan cisimlerin özelliklerinin uzaktan belirlenmesi
olarak tanımlanabilmektedir. Uzaktan algılama platformundaki algılayıcılar,
genellikle elektromagnetik ıĢınımları kaydederler. Elektromagnetik ıĢınım
boĢlukta elektrik ve magnetik dalgalar Ģeklinde iletilen enerjidir.
Elektromagnetik enerji katı, sıvı veya gaz halindeki cisimle temas halinde
olduğu zaman Ģiddet, dalga uzunluğu, polarizasyon ve faz gibi özelliklerden
birçok değiĢikliğe uğramaktadır. Elektromanyetik ıĢınım bir cisimle
temasında Ģu fiziksel olayların etkisinde kalır: 1) IĢınım geçirilir 2) IĢınım
yutulur 3) IĢınım neĢredilir 4) IĢınım saçılır 5) IĢınım yansıtılır. Cisim ve
enerji arasındaki bu iliĢkiler uzaktan algılamanın temelini oluĢturur (Örmeci,
1987).
Yansıma, yutulma ve geçirilme özellikleri cisimlerin fiziksel
özelliklerine ve gelen ıĢınımın dalga uzunluğuna bağlıdır. Her cisim üzerine
gelen ıĢınımı farklı oranlarda yansıtır, yutar ya da geçirir. Bu durum
yeryüzündeki cisimlerin tanımlanabilmeleri için ayırıcı özellik rolünü oynar.
Algılayıcıların tasarımı da bu değiĢiklikleri fark edecek ve istenilen
ayırımları yapacak Ģekilde yapılır.
KKMP‟nda Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) yayılıĢ alanlarını
haritalamak için 2002 yılı Haziran ayında çekilmiĢ, 1/25.000 ölçekte
geometrik dönüĢümü yapılmıĢ ve 1x1 m.‟ye 4 bandlı olarak birleĢtirilmiĢ
panchromatic ve multi spectral IKONOS uydu görüntüleri ve aĢağıda
belirtilen görüntü iĢleme teknik ve yöntemleri kullanılmıĢtır.
4.1.1.1. NDVI (Normalize EdilmiĢ Vejetasyon Endeksi)
Bu çalıĢmada ilk adım olarak spektral görüntü zenginleĢtirme
tekniklerinden Normalize EdilmiĢ Bitki Ġndeksi - NDVI - (Normalized
Difference Vegetation Index) kullanılmıĢtır (ġekil 1). Bitki indekslerinin
kullanılmasındaki temel yaklaĢımda, sağlıklı bitkilerin elektro manyetik
spektrumu yakın kızıl ötesi bölgesinde ıĢığı iyi yansıtmaları önemli yer
tutmaktadır. YeĢil yapraklar 0,5 ile 0,7 mikron arasındaki bölgede (yeĢilden
kırmızıya) %20 veya daha az, 0,7 ile 1,3 mikron arasındaki bölgede (yakın
kızıl ötesi bölge) yaklaĢık olarak % 60 yansıma yaparlar. NDVI bitkilerin
tespitinde, bitki yoğunluğunun belirlenmesinde ve bitkilerin zamansal
değiĢim analizlerinde kullanılmaktadır (Baret ve Guyot, 1991).
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Bu çalıĢmada Keçiboynuzu alanlarının temsil edildiği bitki alanları
0-255 arasındaki NDVI değerlerinden 182-210 değer aralıklarında tespit
edilmiĢtir (ġekil 1). Daha sonra bu alanlar ham uydu görüntüsünden
kesilerek, içinde Keçiboynuzu ve diğer benzer spektral yansıma değerlerine
sahip bitkilerin olduğu yine 4 bandlı yeni görüntü elde edilmiĢtir.
4.1.1.2. Kontrolsüz Sınıflandırma
Kontrolsüz sınıflandırmada, kontrol verilerinin kullanımı yerine,
görüntüde belirsiz olan pikselleri inceleyen ve sayısal değerlerdeki doğal
gruplaĢmalara dayalı olarak bu elemanları çeĢitli sınıflar altında birleĢtiren
algoritmalar ile çalıĢılır. Elde edilen sınıflar spektral sınıflar olup, bu
sınıflara çeĢitli düzeltmeler getirmek mümkündür. Bazı kontrolsüz
sınıflandırma yöntemleri, düzeltilen sınıflara kontrollü sınıflandırmadaki
örnek alanlar olarak kullanılma olanağı sağlar. Yöntemde önceden belirlenen
sayıda kümeler oluĢacak Ģekilde piksel değerlerinden kümeler oluĢturulur ve
küme merkezleri arasındaki uzaklıklar iteratif olarak hesaplanarak beklenen
doğruluğa bağlı olarak en doğru küme merkezleri hesaplanır (Musaoğlu,
1999).
NDVI görüntü zenginleĢtirme tekniğinden elde edilen yeni görüntü
minimum % 95 güven aralığında 20 küme sınıflı kontrolsüz sınıflandırmaya
tabi tutularak Keçiboynuzu ve buna yakın spektral yansıma değerleri
bulunan bitki sınıflarının ortaya çıkarılması sağlanmıĢtır.
Bu sınıflandırmada hangi küme sınıflarının Keçiboynuzu alanlarını
temsil ettiğini bulmak için önceden GPS‟le hem ziraat içi - kenarı ile
ormanlık alanlar içinde kalan Keçiboynuzu alanlarından alınan toplam 48
koordinat karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu Ģekilde yersel referans noktaları vasıtasıyla
hem kontrolsüz sınıflandırmada ki ISODATA küme sınıfları hem de NDVI
değer aralıklarında Keçiboynuzu alanlarının temsil edildiği değer
aralıklarının güvenle bulunması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu sınıflandırma
yöntemi sonucunda 3 sınıfın Keçiboynuzu ve diğer maki türü yapraklı
ağaççık ve çalıları temsil ettiği kabul edilmiĢtir (ġekil 4). Daha sonra
kontrolsüz sınıflandırmada Keçiboynuzunu temsil ettiği belirlenen bu 3
sınıflandırılmaya tabi tutulmak için maskelenmiĢtir.
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ġekil 4. Keçiboynuzu yayılıĢ alanlarının (kırmızıyla renklendirilmiĢ)
bulunması için uygulanan görüntü iĢleme teknik ve yöntemleri; IKONOS
ham uydu kesiti (sol üst), NDVI görüntü kesiti (sağ üst), kontrolsüz
sınıflandırma kesiti (sağ alt) ve kontrollü sınıflandırma görüntü kesiti (sol
alt)
Figure 4. The technics and methods applied original images to determine of
distribution areas of Carop trees (Red colour) IKONOS satellite image (left
up), NDVI image (right up), unsupervised classification image (right down)
and supervised classification image (left down)
4.1.1.3. Kontrollü Sınıflandırma
Kontrollü sınıflandırmada ise, çalıĢma alanındaki yeryüzü
özelliklerini tanımlayan yeteri sayıdaki örnek alanlar kullanılarak, piksel
değerlerinden özellik dosyaları oluĢturulur. Kontrol alanlarının örneklendiği
özellik dosyalarının görüntü verilerine uygulanması ile her bir görüntü
elemanı (piksel), hesaplanan olasılık değerlerine göre en çok benzer olduğu
sınıfa atanmaktadır Bazı kontrolsüz sınıflandırma yöntemleri, düzeltilen
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sınıflara kontrollü sınıflandırmadaki örnek alanlar olarak kullanılma olanağı
sağlar(Musaoğlu, 1999). Kontrollü sınıflandırmanın kullanılmasındaki esas
amaç Keçiboynuzunu temsil eden sınıfların içerisinde bulunan diğer odunsu
türlerin ayrılması hedeflenmiĢtir.
Kontrolsüz sınıflandırmada ziraat içi veya kenarındaki
Keçiboynuzlarında sınıflandırma sorunu olmadığı görülmüĢtür. Ama
özellikle tek veya grup olarak Sandal, Akçakesme ve yer yer Sakız ağacı
baĢta olmak üzere bazı yapraklı maki türleri ile karıĢık olarak yayılıĢ
gösteren Keçiboynuzu alanlarında hatalı küme sınıfları oluĢtuğu varsayılarak
kontrollü sınıflandırmanın yapılması gerektiği kabul edilmiĢtir. Kontrolsüz
sınıflandırma sonuçlarından ve yersel referans noktalarından emin olarak
elde edilen 51 adet Keçiboynuzu, 24 adet Kızılçam, 57 adet maki ve 17 adet
yapraklı alan bu amaçla referans kullanılarak kontrollü sınıflandırma
gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 5). Bu aĢamada yer kontrol noktaları signature
editor iĢlemine tabii tutulmuĢ ve yansıma değerlerinin 4 banttaki grafiksel
dağılımı elde edilmiĢtir (ġekil 6).
Bu aĢamada Keçiboynuzu alanlarının 4. NIR bandında yapraklı
alanlara yakın yansıma değeri gösterdiği tespit edilmiĢtir. Bu sınıflandırma
sonucunda elde edilen sınıflar En Çok Benzerlik (Maximum Likelihood)
algoritması ile 5x5 pixel boyutunda katmanlanmıĢ ve yeniden kodlanmıĢtır.
Daha sonra 4 sınıfta rastgele toplam 150 kontrol noktası alınarak
sınıflandırmanın doğruluk analizi raporu çıkarılmıĢtır (Çizelge 3). Bu rapora
göre Keçiboynuzu alanları % 86 doğruluk yüzdesi ile sınıflandırabilmiĢtir.
Hem ziraat alanları civarı ve içerisi ile doğal yetiĢme ortamlarındaki
Keçiboynuzu alanlarının GIS ortamında karĢılaĢtırılmasında kontrollü
sınıflandırma yöntemi sonuçları için ortaya çıkan % 86‟lık doğruluk
yüzdesinin kabul edilebilir olduğu anlaĢılmıĢtır (ġekil 7).

43

ġekil 5. Kontrollü Sınıflandırmanın Tüm Sahadaki Görüntüsü
Figure 5. Classes of supervised classification in all areas

ġekil 6. Kontrollü Sınıflandırmada Kullanılan Yer Kontrol Noktalarının
ĠĢlenmesi ve Spektral Değerlerinin Dağılımı
Figure 6. The processing of tellural control points which are designated
through supervised classification and distribution of spectral reflection
values
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Çizelge 3. Kontrollü Sınıflandırmanın Doğruluk Analizi Raporları
Table 3. Accuracy assessment reports of the supervised classification
DOĞRULANMIġ TOPLAMLAR
ACCURACY TOTALS
Sınıf Adı
Class Name

SınıflandırılmamıĢ
Keboy
Kızcam
Maki
Yaprak
Toplamlar

Referans
Toplamları

SınıflandırılmıĢ
Toplamlar

Numara
Uygunluğu

Reference
Totals

Classified
Totals

Number
Correct

0
44
32
57
16
150

0
51
24
57
18
150

0
44
23
49
16
132

Üretici
Doğrulaması

Kullanıcı
Doğrulaması

Producers
Accuracy

Users
Accuracy
(%)

(%)
100
71.88
85.96
100

86.27
95.83
85.96
88.89

Kapsamlı Sınıflandırma Topluluğu: 88.00%

ġekil 7. Ziraat alanları içerisi ve kenarlarıyla doğal yetiĢme alanlarında
sınıflandırılmıĢ Keçiboynuzu yayılıĢ alanları
Figure 7. Classification of Carop tree distributed on the natural growing
areas with in agricultural areas and its border
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4.2. CBS Ortamında Haritalama
Uzaktan algılama kontrollü sınıflandırma yöntemiyle ortaya çıkan
*.img uzantılı raster görüntü formatındaki Keçiboynuzu alanları once *.ovr
uzantılı Annotation dosyasına sonra *.dxf uzantılı poligonlara
dönüĢtürülmüĢtür. Bunlar daha sonra CBS ortamında hazırlanan Personal
Database feature dataset veri tabanındaki dosya sistemine dönüĢtürülerek bu
poligonların her birinin alansal büyüklüğü elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu
alanlar KKMP sınırı ile maskelenerek sadece Milli Park içerisinde kalan
Keçiboynuzu alanları oluĢturulmuĢtur. Bu arada Keçiboynuzunun optimal
yayılıĢının 350-400 m‟yi geçmediği (AyaĢlıgil, 1987; Güngöroğlu ve ark.
2008) kabul edilerek, max. yükseklik 600 m. ile sonlandırılmıĢtır. Bu iĢlem
sonucunda KKMP‟nda ziraat alanları civarı ve içerisi ile doğal yetiĢme
ortamlarındaki keçiboynuzu yayılıĢ alanlarının 235,67 ha olduğu
bulunmuĢtur.
Keçiboynuzu yayılıĢ alanlarının haritalanmasında, Güngöroğlu ve
ark. (2008) tarafından yapılan çalıĢmada tespit edilen “Konglomera Anakaya
Üstünde Sıcağı Seven Sert Yapraklı Türlerce Zengin Makilikler” olarak
sınıflandırılan biyotop tipi ile “Tarım ve YerleĢim Civarı Keçiboynuzu
Ağaçlıkları” biyotop tipide haritada gösterilmiĢtir (ġekil 7). Konglomera
Anakaya Üstünde Sıcağı Seven Sert Yapraklı Türlerce Zengin Makilikler
olarak sınıflandırılan ve AyaĢlıgil (1987) tarafından isimlendirilen OleoCeratonion bitki birliği ile karakterize edilen biyotop tipinin toplam saha
büyüklüğü 130,85 ha‟dır.
Tarım alanları ve yerleĢim bölgesi çevresinde keçiboynuzu
ağaçlıkları biyotop tipinin toplam saha büyüklüğü 30,95 ha‟dır. Bu iki
biyotop tipinin toplam alanı 161,8 ha olup, bu çalıĢma için sınıflandırılan
alanlar arasında 73,87 ha fark bulunmaktadır. Bu farkın diğer makilik alanlar
içerisinde ve tarım alanları civarında tek ve iki-üç ağaç olarak bulunan
Keçiboynuzu alanlarından ortaya çıktığı belirtilebilir.

46

ġekil 7. KKMP‟nda Keçiboynuzu YayılıĢ Alanları
Figure 7. Distribution of Carop tree in the KKNP
4.3. Keçiboynuzu Ağaçlarının Yıllık Üretim Potansiyeli
CBS ortamında haritalama çalıĢması ile Köprülü Kanyon Milli
Parkında ziraat alanları civarı ve içerisi ile doğal yetiĢme ortamlarındaki
keçiboynuzu yayılıĢ alanlarının 235,67 ha olduğu bulunmuĢtur. Belirlenen
alan verimli-verimsiz ve erkek-diĢi olmak üzere farklı yaĢlardaki tüm
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keçiboynuzu fertlerini kapsamaktadır. Türkiye Ġstatistik Kurumu 2007
verilerine göre, bölgede doğal yayılıĢ gösteren keçiboynuzu bireylerinin
¾‟ünden üretim yapılabilmektedir. Bu çalıĢma kapsamında yapılan gözlem
ve ölçümlerde de alandaki mevcut keçiboynuzu ağaçlarının ortalama %
27‟sinin erkek bireylerden oluĢtuğu ve dolayısıyla meyve üretimine konu
olmadığı belirlenmiĢtir.
Erkek bireyler dıĢındaki diğer bütün diĢi keçiboynuzu fertlerinden
üretim yapıldığı varsayılarak, alanın üretim potansiyeli tahmini olarak ortaya
konulmuĢtur. Buna göre;
Örnek ağaçların ortalama tepe izdüĢüm alanı= 119 m2
Keçiboynuzu Ağaç Sayısı= Keçiboynuzu toplam alanı / 1 Ağacın
ortalama izdüĢüm alanı
Keçiboynuzu Ağaç Sayısı = 2 350 000 m2/119 m2
Keçiboynuzu Ağaç Sayısı =19 748 adet
Üretim yapılmayan Ağaç Sayısı= 19 748 x 27 / 100 = 5 331 adet
Verimli Ağaç Sayısı= 19 748 – 5331= 14 417 adet
Ağaçların ortalama verim miktarı = 93 kg/ağaç/yıl
Yıllık Üretim Potansiyeli = 14 417 x 93= 1 340 781 kg veya 1 341 ton
olarak tahmin edilmektedir.
4.4. Ağaçların Morfolojik Özellikleri Ġle Ortalama Yıllık Meyve
Verimleri Arasındaki ĠliĢkiler
„Ağaç Boyu‟, „Ağaç Çapı‟ ve „Tepe ĠzdüĢüm Alanı‟ ile „Ağaç
Ortalama Yıllık Verimi‟ arasındaki iliĢkileri ortaya koymak amacıyla
korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıĢtır (Çizelge 4).
Çizelge 4 Ağaçların Morfolojik Özellikleri ile Yıllık Meyve Verim iliĢkisine
yönelik korelasyon analizi sonuçları
Table 4 Correlation analysis for relationship among annual yield with
morphological characteristics of sampled trees
DeğiĢkenler

Ortalama Verim

Boy

Çap

ĠzdüĢüm alanı

Mean Yield

Height

Diameter

Vertical projection

(kg)

(cm)

(cm)

(m2)

Variables
Ortalama Verim (kg)

1,000

0,440

0,600

0,439

Boy (cm)

0,440

1,000

0,639

0,460
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Çap (cm)

0,600

0,639

1,000

0,448

ĠzdüĢüm alanı (m2)

0,439

0,460

0,448

1,000

Korelasyon analizlerinde ağaç morfolojik özellikleri ile ağaç
ortalama yıllık verimi arasında belirli düzeyde bir iliĢki olup, bu iliĢki
düzeyleri istatistiksel bakımdan yeterli değildir. ÇalıĢma kapsamında „Ağaç
Boyu‟, „Ağaç Çapı‟ ve „Tepe ĠzdüĢüm Alanı‟ serbest değiĢkenleri ile „Ağaç
Ortalama Yıllık Verimi‟ bağlı değiĢkeni arasındaki iliĢkilerin yönü ve
Ģiddetini belirlemek üzere yapılan regresyon analizleri sonucunda;
„Ağaç Boyu‟ ile „Ağaç Ortalama Yıllık Verimi‟ arasındaki regresyon
katsayısı (r2) 0.173, „Ağaç Çapı‟ ile „Ağaç Ortalama Yıllık Verimi‟
arasındaki regresyon katsayısı (r2) 0.344 ve „Tepe ĠzdüĢüm Alanı‟ ile „Ağaç
Ortalama Yıllık Verimi‟ arasındaki regresyon katsayısı (r2) ise 0.172
bulunmuĢtur.
„Ağaç Boyu‟, „Ağaç Çapı‟ ve „Tepe ĠzdüĢüm Alanı‟ değiĢkenlerinin
„Ağaç Ortalama Yıllık Verimi‟ üzerindeki ortak etkisine yönelik regresyon
katsayısı (r2) da 0,348 bulunmuĢtur.
Buna göre; Ağaç Ortalama Yıllık Meyve Veriminin; etkisi araĢtırılan
Ağaç Boyu, Ağaç Çapı ve Tepe ĠzdüĢüm Alanı değiĢkenleri dıĢındaki diğer
değiĢkenlerden (Genetik Yapı, Ağaç YaĢı, Toprak, Ġklim vb.) daha büyük
oranda etkilendiği söylenebilir.
SONUÇLAR VE TARTIġMA
Keçiboynuzu iĢletim amacı farklılık gösteren, zengin kullanım
alanına sahip olan ve odun dıĢı kıymeti fazla olan bir türdür. Meyvelerinin
yem değeri, endüstriyel değeri ve sofralık tüketim değeri göz önüne
alındığında, son derece önemli ağaçlar arasında yer almaktadır. Fakat bu
kullanım alanlarına rağmen, ülkemizde henüz meyve üretimine yönelik
plantasyon çalıĢmaları söz konusu değildir. Sadece florada doğal olarak
bulunan ağaçların aĢılanması söz konusudur. Bununla birlikte, diğer meyve
üretimi yapılan ağaç türlerinde olduğu gibi budama, gübreleme ve sulama
gibi bakım faaliyetleri göz ardı edilmektedir.
KKMP‟nın sosyo-ekonomik yapısı ile birlikte değerlendirildiğinde,
keçiboynuzunun önemi daha iyi anlaĢılacaktır. Milli park içerisinde
gerçekleĢtirilen arazi çalıĢmaları, yöre halkının zor yaĢam koĢullarını
gözlemleme ve değerlendirme konusunda fırsat oluĢturmuĢtur. Dolayısıyla
yöre halkının doğrudan yararlandığı bu türden sürdürülebilir optimal
faydalanma olanaklarını sağlamak için çalıĢmalar yapmak gerekmektedir.
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Bu çalıĢma Köprülü Kanyon Milli Park‟ında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Milli Park içerisinde ve yakınında bulunan 8 adet lokasyondan 54 adet ağaç
ve üç yıl süreyle bu ağaçların meyve verimleri belirlenmiĢtir. Ayrıca
ağaçların çap, boy ve tepe izdüĢümüne göre, yıllık meyve verimi
karĢılaĢtırılmıĢtır.
Keçiboynuzu çekirdeklerinden elde edilen keçiboynuzu sakızının
çok büyük ticari öneme sahip olmasından dolayı yapılan çalıĢmaların çoğu,
sakızın özelliklerinin araĢtırılmasına yöneliktir. Birçok literatürde
değiĢmekle birlikte keçiboynuzu bitkisinin 5-15 yaĢına geldiğinde meyve
vermeye baĢladığı, her geçen yıl meyve veriminin arttığı ve 15 yaĢına
geldiğinde bitkinin ticari olgunluğa eriĢtiği bildirilmektedir (Alexander ve
Shepperd, 1974; Coppen, 1995; Tunalıoğlu, 2003). Keçiboynuzu ağaçları
100 yaĢına kadar canlı kalabilmekte ve meyve verebilmektedir. Alexander
ve Shepperd (1974), ticari olgunluğa eriĢmiĢ bir keçiboynuzu ağacının yıllık
ortalama 90-115 kg meyve verebildiğini belirtmiĢtir. Grados ve Cruz (1996),
çeĢit, toprak verimliliği ve ağacın yaĢına bağlı olarak bazı ağaçların yılda
300 kg meyve verdiğini bildirmiĢlerdir. ÇalıĢmada da, elde edilen bulgulara
dayalı olarak, örneklenen ağaçlarda özellikle, tepe izdüĢümü geniĢ olan
ağaçların (Karabük, BeĢkonak-Bozyaka ve Çetince-Hasdümen) meyve
verimlerinin 250 kg‟ın üzerinde olduğu belirlenmiĢtir. Meyve verimine
dayalı elde edilen verilerle, bahsedilen literatürel bilgiler paralellik
göstermektedir.
Keçiboynuzu
seleksiyonu
hakkında
yeterli
çalıĢma
bulunmadığından, araĢtırma bulguları ayrıntılı bir Ģekilde tartıĢılamamıĢtır.
Ancak elde edilen bulgularla Köprülü Kanyon Milli Park‟ının keçiboynuzu
için çok geniĢ bir yayılıĢ alanı oluĢturduğu, ancak aynı oranda verimli bir
Ģekilde yararlanılmadığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda ön plana
çıkmıĢ olan keçiboynuzu ağaçlarından, iĢletme amacına uygun olarak
yararlanılması ile zaman, para ve emeğin doğru bir Ģekilde kullanılması, bu
ve benzeri alanlardan optimal faydalanmanın temini anlamında oldukça
önemlidir. Köprülü Kanyon Milli Park‟ında keçiboynuzu yayılıĢ alanı ve
güncel olarak yapılan üretim karĢılaĢtırıldığında, alanın büyüklüğüne göre
üretimin yeterli miktarda olmadığı görülmektedir.
ÇalıĢmada elde edilen bütün bulgu ve bilgiler göz önüne alındığında;
 Gelecekte yapılacak olan aĢılama çalıĢmaları için üretim materyali
temininde, bu araĢtırmada „ortalama yıllık meyve üretim miktarı‟
bakımından öne çıkan ağaçlara öncelik verilmesi,
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 Henüz aĢılanmamıĢ olan ağaçların, meyvenin hedeflenen
özelliklerine göre (meyve eti kalınlığı, tohum sayısı vb.) aĢılanması
ve diğer meyve ağaçlarında olduğu gibi gençleĢtirilmesi, meyve
budamalarının yapılması, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi
bakım uygulamalarının yapılması,
 Keçiboynuzunun yetiĢme ortamı istekleri bakımından kanaatkar
olması ve üretiminde fazla masraf gerektirmemesi ve meyvesinin
ulusal ve uluslararası pazarlardaki ekonomik değeri nedenleriyle
yetiĢtiricilikte tür seçiminde öncelik verilmesi,
 Keçiboynuzu meyve ve tohumlarından etkin bir Ģekilde
yararlanılması için; henüz Doğu Akdeniz‟de baĢlayan kapama bahçe
yetiĢtiriciliğinin, tüm yayılıĢ alanlarında yaygınlaĢtırılması ve meyve
iĢlemeye yönelik uygulamaların teĢvik edilmesi,
 Keçiboynuzu alanlarından daha verimli bir Ģekilde yararlanılması
için, meyve ve tohum özellikleri bakımından üstün ağaçların, bu
özelliklerinin genlerle kontrol edilip edilmediğinin araĢtırılması
önem arz etmektedir.
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ÖZET
Kazdağları'nın Karaçamın Pinus nigra (Arnold.) yayıldığı 1100 ile
1750 m arasında 5 basamaktan toplam 33 ağaçtan 1, 2, 3 ve 4 yaĢındaki
ibrelerden toplam 131 adet ibre örneği alınmıĢtır toplanmıĢtır. Ġbre
özellikleri olarak; ibre boyu, bin tane ağırlığı ve organik madde miktarları
belirlenmiĢtir. Karaçam ibre boylarının 3,7 ile 16,6 cm arasında değiĢmekte
olduğu tespit edilmiĢtir. Yükseltiye bağlı olarak ibre boyları kısalmakta olup,
ibre yaĢlarına göre farklı doğrusal denklemler kurulmuĢtur. 1,2,3 ve 4 yaĢlı
ibreler için R2 değerleri sırasıyla 0,488, 0,386, 0,421 ve 0,409 olarak tespit
edilmiĢtir. Ġbre boyu ile ibre ağırlığı arasında pozitif iliĢki tespit edilmiĢ ve
R2'si 0,655 olarak bulunmuĢtur. Sonuç olarak; yükseltiye bağlı olarak ibre
boyu dolayısıyla ibre ağırlığı azalma göstermiĢ olup, ibrelerin organik
maddesi (%) ile yükselti arasında bir iliĢki tespit edilememiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Karaçam, Kazdağları, Organik Madde

ABSTRACT
Age based (1, 2, 3 and 4) 131 needle samples from 5 altitudinal steps
and 33 trees were collected in the places where Black pine is dominant
species from Kazdağları mountainous district. The measured parameters
were needle length, thousand needle weight and organic matter. The needle
lengths changed between 3,7 and 16,6 cm. Needle length decreased along
altitude. The linear models between needle length and altitude were in the
following order 0,488, 0,386, 0,421 and 0,409 respectively for 1,2,3 and 4
age classes. The R2 relation value detected for needle length and weight was
0,655. As conclusion needle length and weight decreased along altitudinal
gradient while no clear relation could be detected between organic matter
content and altitude.
Keywords: Black Pine, Kazdağları, Organic Matter
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1. GĠRĠġ
Ağaçların çevresel koĢullardan en fazla etkilenen kısımları
ibreleridir. Orman yetiĢme ortamı özelliklerinin belirlenmesi, yetiĢme ortamı
verimliliğinin tespiti, ekosistemlerinin sağlık durumlarının ortaya konulması
ve ekosistemlerin izlenmesi gibi konularda materyal olarak ibrelerin
kullanıldığı birçok çalıĢma bulunmaktadır.
Ġbre özellikleri üzerinde ibrelerin; ağaç üzerindeki konumu, ağacın
yaĢı, ibrenin yaĢı, bir önceki yılın iklim özellikleri, vejetasyon süresindeki
iklim değerleri ve yetiĢme ortamı özellikleri etkili olmaktadır. Ġbre
özeliklerinin mevsime bağlı değiĢimleri yıllık farklardan veya örnek alanlar
arasındaki farklardan daha fazla olabilmektedir (IRMAK ve ÇEPEL 1959).
Ayrıca ibredeki besin maddelerinin gerek ibreden ibreye gerekse ibreden
diğer organlara taĢınması söz konusudur (TECĠMEN ve MAKĠNECĠ 2007).
Dolayısıyla beslenme-büyüme çalıĢmalarında ibre özelliklerine ait
değiĢkenlerin örneklenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması özel çaba
gerektirmektedir.
Türkiye‟de Karaçamın ibre özellikleri üzerinde dikkate değer iki
çalıĢma vardır. Bunlardan Birincisi Ankara çevresinde yapılmıĢtır. Bu
çalıĢmada dikilmiĢ 8 – 10 yaĢındaki karaçamlarda ibre uzunlukları ortalama
6,5 ile 8,5 cm arasında bulunmuĢtur (IġIK 1989). Diğer çalıĢma ise
Kazdağı‟nın kuzey yamacında 400-1400 m arasındaki karaçamlarda
yapılmıĢtır (SEVGĠ 2003). Bu çalıĢmada elde edilen bulgulara göre; ibre
boyunun 4,9 ile 17,6 cm arasında değiĢtiği ve yükseltiye bağlı olarak 1, 2, 3
ve 4 yaĢındaki ibrelerin ortalama boylarının azaldığı belirtilmiĢtir (SEVGĠ
2003). Sarıçam da ise GÜNER (2006) Türkmen dağlarında ibre boyu ile
yükselti arasında anlamlı bir iliĢki bulamamıĢtır.
Ġbre ağırlığı, ağaçların beslenme – büyüme iliĢkilerinde kendi baĢına
kullanıldığı gibi, tespit edilen diğer besin maddelerini anlamlandırmada da
yardımcı olmaktadır. Oranlar üzerinden tespit edilen besin maddeleri bin
ibre ağırlığıyla çarpılarak besin maddesi miktarları hesaplanmaktadır.
Böylece daha sağlıklı değerlendirme yapılabilmektedir (ÇEPEL 1958;
ÇEPEL ve DÜNDAR 1978).
Uludağ göknarına ait bin ibre ağırlığı ortalama değerlerinin yükselti
kuĢaklarına (900 - 1600m arası) göre önemli fark göstermediği belirtilmiĢtir
(KANTARCI, 1980). Kazdağları‟nın kuzey yamaçlarında karaçam bin ibre
ağırlığı 6,74 ile 64,36 g arasında değiĢmekte olup, bütün ibre yaĢlarında
ortalama bin ibre ağırlığı yükseltiye bağlı olarak azalmaktadır (SEVGĠ
2003). Bununla birlikte, Türkmen dağında sarıçam üzerine yapılan
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çalıĢmada ise; bin ibre ağırlığı ile yükselti arasında 2 ve 3 yaĢındaki
ibrelerde iliĢki bulunamamıĢ, 1 yaĢındaki ibrelerle % 5 anlam düzeyinde
pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir (GÜNER 2006).
Bu çalıĢma ile Kazdağları'nın güneye bakan dağlık kesiminde 1100
m üzerinde bulunan karaçam ibrelerinin bazı özelliklerinin belirlenmesi ve
yükseltiyle olan iliĢkileri üzerine odaklanılmıĢtır.
2. YETĠġME ORTAMI ÖZELLĠKLERĠ
2.1. Yeryüzü ġekli Özellikleri
Biga Yarımadası iki dağlık kütleden oluĢmaktadır. Yarımada‟nın
Kuzey kesimindeki dağlık kütle “Biga Dağları”, Güney kesimdeki dağlık
kütle ise “Kaz Dağları”dır. Kaz Dağları kütlesinde bulunan baĢlıca dağ ve
tepeler; Baba Dağ 1767 m, Gürgen Dağı 1434 m, Dumanlı Dağ 733 m, Dede
Dağı (Hisarlık Tepe 721 m)‟dır (KANTARCI 1996; KANTARCI ve SEVGĠ
1997). Kütlenin 1400m‟nin üzerinde kalan kısmında ise baĢlıca üç tepe yer
almaktadır. Bayramiç tarafında Babadağ (1767), Edremit tarafında ise
Sarıkız (1726) ve KarataĢ (1774) tepeleri görülmektedir. Kütlenin en yüksek
yeri ise KarataĢ zirvesidir.
2.2. Ġklim Özellikleri
Biga Yarımadası‟ndaki meteoroloji istasyonlarına ait değerlere göre;
yıllık yağıĢ 400m yükseltide 889,7mm, 1400m‟de ise 1340 mm‟dir.
Ortalama sıcaklıklar sırasıyla 12,9 °C ve 8,8 °C‟tır (KANTARCI ve SEVGĠ
1997).
Kütlenin Kuzey aklanında yapılan çalıĢmaya göre; yükseltiye bağlı
olarak iklim tiplerinde bir değiĢiklik olmayıp, bütün kuĢaklarda nemli bir
iklim hüküm sürmektedir. YağıĢ etkenliği ise 1000 m‟ye kadar nemli, son 2
kuĢakta (1000-1200 ile 1200-1400m) ise çok nemli bulunmuĢtur. YağıĢ
rejimi açısından ise ilk 2 kuĢakta (400-600 ile 600-800 m) yazın çok kuvvetli
su eksiği, diğer 3 kuĢakta (800-1000, 1000-1200 ve 1200-1400 m) yazın orta
derecede su eksikliği tespit edilmiĢtir (SEVGĠ 2003). Yükseltiye bağlı olarak
yağıĢ artarken, sıcaklık düĢmektedir. Vejetasyon dönemlerindeki su açığı ise
yükseltiye bağlı olarak azalmaktadır (SEVGĠ 2003).
Kütlenin Güney kesiminde kalan Edremit meteoroloji istasyonu
(deniz seviyesinde) verilerine göre belirgin bir yaz kuraklığı (3 ay boyunca)
mevcuttur. Ortalama sıcaklık 16,39°C olurken, toplam yağıĢ 697,2 mm‟dir.
Güney yamaçta nemli kuĢaklar daha yukarıya kaymaktadır.
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2.3. Anakaya Özellikleri ve Toprak Özellikleri
Biga yarımadasında jeomorfolojik birimler Miyosen, Alt Pliyosen ve
en Alt Pleyistosen-Villafrankiyen dönemleriyle karakterize olmaktadır. Bu
geliĢim dönemleri yükseklerde aĢınım, çanaklarda o aĢınımın yaĢıtı
(korelanı) tortul formasyonların oluĢtuğu sistemler halindedir. Kaz Dağı
üzerinde 1200-1500m, 600-1000m ve 200-400m seviyelerinde üç ayrı
dönemde oluĢmuĢ aĢınma yüzeyleri bulunmaktadır (MASTER PLANI
1995). Kazdağı Grubu: Tozlu, Bozağaç tepesi ve Sarıkız formasyonudur.
Tozlu formasyon: ayrılmamıĢ metaultramafiklerden oluĢur. Ayrı olarak
haritalanmıĢ serpantinleĢmiĢ metadunitler Babadağ üyesi, Metagabroların
meydana getirdiği Boluca üyesi ve Amfibolitlerden oluĢan Kozburun
üyesinden oluĢur (AKYÜREK ve SOYSAL 1980).
ÇalıĢma alanının topraklarında 1550m'ye kadar horizonlaĢma
görülürken, daha yukarılarda horizonlaĢma daha zayıf olmuĢtur. Topraklar
genelde kumlu topraklardır. Toprakların pH'sı 4,27 – 7,33 arasında
değiĢmektedir. Toplam azot miktarı ise 0,014 to 0,996 % arasındadır.
Toprakların ölü örtü miktarları 3132 ile 4866 g/m2 arasındadır (SEVGĠ ve
TECIMEN 2008; SEVGĠ ve TECIMEN 2009)
2.4. Bitki Örtüsü
Biga Yarımadası‟nda Davis‟in yayınladığı “Flora of Turkey”in 10.
cildini tarayarak tespit edilen tür sayısı 1000‟dir (KANTARCI ve SEVGĠ
1997).
Kazdağları, orman vejetasyonu ve florası üzerine yapılan
çalıĢmalardan da anlaĢıldığı üzere, bitki çeĢitliliği çok yüksektir
(KARAMANOĞLU 1964; ATA 1975; KANTARCI ve SEVGĠ 1997; ÖZEL
1999). Bölgede Ferulago humili-Pinetum brutiae, Digitalo trojani-Pinetum
nigrae, Rubo caesei-Fagetum orientale ( Fagetosum orientali ve Abietosum
equi-trojani alt birlikleri), Osmundo regali-Castanetum sativae, Erco
arboraeae-Quercus ibericae, Onopordo anatolici-Prunetum divaricatae ve
Ulmo glabrae-Carbinetum betuli olmak üzere 7 bitki birliği yayılmaktadır
(ÖZEL 1999). Kazdağları‟nda Kızılçam ve Karaçam kuĢaklarından oluĢan
iki ana kuĢak vardır. Bu kuĢaklar arasında bir geçiĢ kuĢağı yer almaktadır.
GeçiĢ kuĢağı da kendi içerisinde alt, orta ve üst olmak üzere alt kuĢaklara
ayrılmaktadır. Ayrıca kuzey bakılı, dik ve nemli havanın (sis oluĢumu)
yaslandığı dağlık arazide Doğu Kayını – Kazdağı Göknarı kuĢağı
bulunmaktadır. (KANTARCI 1996; KANTARCI ve SEVGĠ 1997). ÇalıĢma
alanında saf karaçamlardan 0,05-0,80 arasındaki kapalılıkta ve 19-227
yaĢları arasında bulunan ağaçlardan örnek alınmıĢtır.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Ġbre Örneklerinin Alınması
GÜLÇÜR (1974) Ġbre örneklerinin toplama zamanının
belirlenmesinde peĢin hükümlü davranılmasının önemli hatalara sebep
olabileceğini ifade etmiĢ, bu konuda dikkatli davranılması gerektiğini
bildirmiĢtir. Ġbre büyümesi büyüme mevsiminin ilk 18-20 haftasına kadar
devam edebilmekte (IġIK 1989) ve gölgede kalan ibrelerle, güneĢ alan
ibrelerin mineral madde içeriği farklı (IRMAK 1970) olabilmektedir.
Örnekler 2006 yılında Ağustos ayı sonunda alınmıĢtır. Örneklenecek ağaçlar
rastgele seçilmiĢtir. Örneklenen ağaçların tepe geliĢiminin iyi olması
herhangi bir yan gölge etkisinde olmamasına dikkat edilmiĢtir. Ġbreler
ağaçların en üstteki sürgünlerinden, aĢağıya doğru (son yıl sürgününden
itibaren) alınmasına özen gösterilmiĢtir. Kazdağları'nın 1100 m ile 1750 m
arasında 5 basamaktan toplam 33 ağaçtan 1, 2, 3 ve 4 yaĢındaki ibrelerden
toplam 131 adet ibre örneği toplanmıĢtır. Toplam 12518 ibrede ölçüm
yapılmıĢ ve aynı ibrelerde diğer özellikler de belirlenmiĢtir.
3.2. Ġbre Ağırlığı ve Boyu
Örnekler 65ºC‟de kurutularak fırın kurusu ağırlıkları bulunmuĢtur.
Ağırlık olarak 1000 tane ibre esas alınmıĢtır. Bir kın içindekilerin her bir ibre
ayrı olarak kabul edilmiĢtir. Ġbrelerden her yaĢ için yaklaĢık 100 ibre ölçülüp
ortalaması alınmıĢtır.
3.3. Organik Madde ve Kül Miktarı
ÖğütülmüĢ ibre örnekleri kademeli olarak 450 – 500ºC‟ye kadar
yakılmıĢtır. Fırın kurusu ağırlık ve kül miktarının farkını almak suretiyle
bulunmuĢtur.
3.4. Verilerin Değerlendirmesi
Verilerin değerlendirilmesinde basit ve çoklu regresyon analizleri
kullanılmıĢtır (KALIPSIZ 1981, ÖZDAMAR 2002). Analizlerin
yapılmasında SPSS 13.00 paket programından yararlanılmıĢtır.
3. BULGULAR VE TARTIġMA
3.1. Ġbre Boyu
Kazdağları‟nın 1100 m üzerindeki yükseltilerde karaçamların ibre
boyları 3,7 ile 16,6 cm arasında bulunmuĢtur (Çizelge 1). Yapılan çalıĢmada
bulunan ibre boyu değerleri, IġIK (1989)'un Ġç Anadolu‟da yaptığı tespitlerle
kıyaslandığında daha yüksektir. Benzer Ģekilde Kütahya'da yapılan bir baĢka
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çalıĢmada da sağlıklı karaçamlarda ibre boyları 3,86 ile 11,20 cm arasında
bulunmuĢtur (MAKĠNECĠ ve SEVGĠ 2003; MAKĠNECĠ ve SEVGĠ 2006).
Değerlerin yüksek olmasının sebebi iklim özelliklerinden kaynaklanmıĢ
olabilir. Çünkü Ġç Anadolu kurak bir iklime sahiptir. Kazdağları‟nın üst
kısımlarında ise iklim nemlidir. Dolayısıyla kurak alanlarda ibre
geliĢimlerinin yavaĢlaması ve boylarının kısalmasında su eksikliği önemli
etkiye sahip olmalıdır.
Ġbre boylarının yükseltiye bağlı olarak azaldığı tespit edilmiĢ olup
iliĢkisinin R2‟si 0,392‟dir (ġekil 1 ve Çizelge 2). Yükseltiyle ibre boyları
arasında tüm yaĢlarda önemli doğrusal iliĢkiler belirlenmiĢtir (Çizelge 2).
Modellerin R2 değerleri yaĢlara göre en düĢük 2 yaĢlı ibrede 0,386 olurken,
en yüksek değer 0,488 ile 1 yaĢındaki ibrelerde tespit edilmiĢtir. Ġbre yaĢına
bağlı olarak ibre boyu yükselti iliĢkisinin yönü değiĢmemekle birlikte R2
değerleri farklılaĢabilmektedir. ÇalıĢma alanı Milli Park olduğundan bakım
kesimleri yapılmamakta, meĢcere yapısını değiĢtirecek devrikler veya
kurumalarda görülmemektedir. Aynı ortamda mevki ve toprak özellikleri de
kısa sürede değiĢmeyeceğinden söz konusu değiĢimin iklim özelliklerinden
kaynaklandığı düĢünülebilir. Kazdağları‟nın Kuzey yamaçlarında yapılan
çalıĢmada da yükseltiye bağlı olarak ibre yaĢlarının hepsinde ibre boyları
azalmakta (SEVGĠ 2003) olup, tespit edilen bulgularla uyum göstermektedir.
Benzer Ģekilde; Pinus pinaster üzerine yapılan çalıĢmada da ibre uzunluğu
ile yükselti arasında (p<0,01 R2‟=-0,667) negatif bir iliĢki bulunmuĢtur
(WAHID ve Ark. 2006).
Çizelge 1. Yükseltiye Göre Ġbre Boylarının Genlik, En DüĢük, En Yüksek,
Ortalama (mm) Değerleri
Table 1. Amplitude, minimum, maximum and average values of needle
length (mm) in relation to altitude.
Ġbre Yükselti
YaĢı
1100
1300
1450
1
1600
1740
1100
2

N

Genlik

En DüĢük En Yüksek Ortalama

489
505
873
883
500
483

76
67
82
67
49
74

60
51
49
45
37
92

62

136
118
131
112
86
166

111,11 ± 0,45
88,62 ± 0,53
91,77 ± 0,50
74,25 ± 0,49
67,90 ± 0,38
122,08 ± 0,72

3

4

1300
1450
1600
1740
1100
1300
1450
1600
1740
1100
1300
1450
1600
1740

502
880
820
497
479
507
886
836
499
436
443
810
704
487

67
69
87
49
112
66
78
70
49
46
65
77
79
48

66
67
42
56
37
68
60
52
49
91
51
52
41
42

133
136
129
105
149
134
138
122
98
137
116
129
120
90

100,77 ± 0,54
105,91 ± 0,47
85,36 ± 0,55
86,71 ± 0,33
118,38 ± 0,61
104,71 ± 0,54
103,06 ± 0,54
89,07 ± 0,54
78,17 ± 0,39
111,56 ± 0,42
87,66 ± 0,59
96,90 ± 0,45
83,56 ± 0,66
66,33 ± 0,42

Bu çalıĢmada ibre boyu ile ibre ağırlığı arasındaki doğrusal iliĢki %
1 seviyesinde önemli olup R2‟si 0,655 olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 2).
Yükseltiye bağlı olarak, vejetasyon süresi kısalmakta, yetiĢme ortamı
koĢulları kötüleĢmektedir. Bu durumda ağaçlar tepki olarak; daha kısa boylu
ibre geliĢtirme eğilimine girebilmektedir. Böyle bir durumda ibre
ağırlıklarında da önemli azalmalar olabilmektedir.
Karaçamın ibre boyu ile ibre yaĢı arasında ise önemli bir iliĢki tespit
edilememiĢtir (Çizelge 2). Bu durum, ibre boyunun ibre yaĢı ile
açıklanamayacağı anlamına gelmektedir.
Ġbre boyunu tahmin edebilmek için yapılan çoklu doğrusal analizde;
yükselti, ibre organik maddesi, ibre ağırlığı ve yaĢı değiĢken olarak
kullanılmıĢtır (Çizelge 3). Bu modelde ibre organik maddesi anlamlı
olmadığından modelden çıkartılmıĢtır. Elde edilen modelin R2'si 0,876
olarak tespit edilmiĢtir (p<0,01).
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ġekil 1. Yükseltiye Bağlı Olarak Ortalama Ġbre Boyunun ĠliĢkisi
Figure 1. The relation between altitude and average needle length (mm).
3.2. Ġbre Ağırlığı
Kazdağları'nda 1100 m üzerindeki karaçamlarda ibre ağırlığı 13,3 ile
71,0 g arasında tespit edilmiĢtir (ġekil 2, Çizelge 4). Yükseltiye bağlı olarak
1100 - 1750 m arasında ibre ağırlığı azalmaktadır (ġekil 2).
Çizelge 2. Yükseltiyle ÇeĢitli Ġbre Özellikleri Arasında Doğrusal ĠliĢkiler
Table 2. The linear relations between altitude and various needle parameters.
Bağımlı
DeğiĢken
Ġbre Boyu*
1 YaĢ Boy**
2 YaĢ Boy**
3 YaĢ Boy**
4 YaĢ Boy**
Org. Mad. (%)
Bin Tane Ağ.
Bin Tane Ağ.
Org. Mad. (%)
Ġbre Boy***
Ġbre Boy***
Ġbre Boy***

Bağımsız
DeğiĢken
Yükselti
Yükselti
Yükselti
Yükselti
Yükselti
Yükselti
Yükselti
Ġbre YaĢ
Ġbre YaĢ
Yükselti
Bintane
Ġbre YaĢ

N

R2

F

Anlamlılığı

12518
3249
3181
3206
2878
130
130
130
130
130
130
131

0,392
0,488
0,386
0,421
0,409
0,02
0,236
0,056
0,006
0,454
0,655
0,002

8075,343
3101,826
1975,284
2329,952
1988,458
2,573
39,848
7,604
0,787
107,974
244,873
0,244

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,111
0,001
0,007
0,377
0,001
0,001
0,622

*) Ġbre Boylarının tamamı gerçek değerleriyle iĢleme girmiĢtir. **) Ġbre Boyları gerçek değerleriyle
iĢleme girmiĢtir. ***) Ġbre boyu ortalama değerlerle iĢlem yapılmıĢtır.
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Ankara'da yapılan çalıĢmada 1 yaĢında karaçam ibre ağırlığı 23,22 g ve 2
yaĢlı ibre için 25,88 g tespit edilmiĢtir (DÜNDAR 1968). Ġbre ağırlığı ile
yükselti arasında oluĢturulan doğrusal modelde R2 0,236 olarak bulunmuĢtur
(Çizelge 2). Türkmen dağında sarıçam üzerine yapılan çalıĢmada ise 2 ve 3
yaĢındaki ibrelerde ibre ağırlığı ile yükselti arasında iliĢki bulunamazken, 1
yaĢındaki ibrelerle % 5 anlam düzeyinde pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir
(GÜNER 2006).
Çizelge 3. Ġbre Boyu ile DeğiĢkenler Arasındaki Çoklu Doğrusal ĠliĢkiler
Table 3. Multi-linear relations between needle length and variants.
DeğiĢkenler StandartlaĢtırılmamıĢ
Katsayılar
B
Std. Hata
Sabit
101,555
8,726
Yükselti
-0,033
0,005
Ġbre YaĢı
-1,756
0,751
Bin Tane
1,091
0,084

Standart
Katsayılar
Beta
-0,350
-0,104
0,664

t

Anlamlılık

11,638
-7,092
-2,337
13,048

0,001
0,001
0,021
0,001

İbre Ağrılığı (Bin Tane - g)

Ġbre ağırlığını tahmin edebilmek için yapılan çoklu doğrusal analizde
ilk önce yükselti, ibre organik maddesi, ibre boyu ve yaĢı bağımlı değiĢken
alınmıĢtır. Ancak elde edilen modelde ibre organik maddesi ve yükselti
değiĢkenleri anlamlı olmadığı tespit edilmiĢ ve bu sebepten bu değiĢkenler
analizden çıkartılmıĢtır. Geriye alan değiĢkenler (ibre boyu ve ibre yaĢı) ile
elde edilen modelin R2'si 0,832 olup, anlamlılığı 0,001'dir (Çizelge 5).
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ġekil 2. Yükseltiye Bağlı Olarak Ġbre Ağırlığının (Bin Tane - g) DeğiĢimi
Figure 2. Alteration of needle weight (thousand pieces - g) in relation to
altitude.
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Ġbre ağırlığı ile yükselti arasındaki iliĢkinin R2'si de 0,236 olmasına
rağmen denklemde yer almaması, ibre boyu ile ibre ağırlığı iliĢkisinden
kaynaklanabilir. Ġbre boyu yükseltiye bağlı olarak kısaldığından ibre boyuyla
ibre ağırlığı iliĢkisinden dolayı ibre ağırlığı da yükseltiye bağlı olarak
düĢmüĢtür. Dolayısıyla ibre ağırlığı ile yükselti arasındaki iliĢki ibre boyu
tarafından örtülmüĢtür. Sonuç olarak; ibre ağırlığı en çok ibre boyundan
etkilenmektedir.
3.3. Ġbrelerin Organik Madde ve Kül Değerleri
Kazdağları‟nda 1100 m üzerinde bulunan karaçamların ibre organik
maddesi % 94,26 ile 99,07 arasında değiĢmektedir (ġekil 3). Ġbrelerin
organik madde (%) değerleri ile yükselti arasında anlamlı doğrusal bir model
kurulamamıĢtır (Çizelge 2). Kazdağları‟nın kuzey tarafında yapılan
çalıĢmada ise yükselti basamaklarına göre organik maddenin (%) dalgalı
(artma ve azalma) bir seyir izlediği tespit edilmiĢtir (SEVGĠ 2003).
Ankara'da yapılan çalıĢmada da organik madde miktarları; bir yaĢındaki
ibrede (%) 95,83 ve iki yaĢındaki ibrede 94,69 olarak tespit edilmiĢtir
(DÜNDAR 1968). Sarıçam‟da yükselti ile ibrelerin organik madde oranları
arasında anlamlı bir iliĢki belirlenememiĢtir (GÜNER 2006).
Çizelge 4. Yükseltiye Göre Ġbre Ağırlığının Genlik, En DüĢük, En Yüksek,
Ortalama Değerleri (g)
Table 4. Amplitude, minimum, maximum and average values of needle
weight (g) in relation to altitude.
Ġbre Yükselti
YaĢı
1100
1300
1
1450
1600
1740
1100
1300
1450
2
1600
1740
1100
3
1300

N

Genlik

En DüĢük En Yüksek Ortalama

5
5
5
5
5
5
5
5
9
9
9
9

19,8
29,9
15,3
15,5
15,5
15,6
14,5
8,7
26,0
32,7
44,0
28,3

32,3
40,4
48,4
44,6
26,4
37,5
40,8
34,0
23,1
29,4
27,0
27,8
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52,1
70,3
63,7
60,1
41,9
53,1
55,3
42,7
49,1
62,1
71,0
56,1

42,02 ± 3,69
53,88 ± 5,78
56,12 + 2,76
51,64 ± 3,08
33,16 ± 2,55
43,94 ± 3,10
47,80 ± 2,93
37,40 ± 1,49
33,17 ± 3,12
44,70 ± 4,08
46,67 ± 5,27
40,22 ± 3,51

4

1450
1600
1740
1100
1300
1450
1600
1740

9
9
9
8
5
5
5
5

12,8
19,5
25,8
21,2
16,1
17,8
21,8
17,0

22,2
26,5
32,4
26,8
13,3
24,4
25,7
17,2

29,83 ± 1,51
38,81 ± 2,18
43,79 ± 2,72
38,38 ± 2,62
22,26 ± 2,63
36,22 ± 3,10
35,22 ± 3,85
26,80 ± 2,99

35,0
46,0
58,2
48,0
29,4
42,2
47,5
34,2

Ġbre yaĢı ile ibre organik maddesi (%) arasında doğrusal bir iliĢki
bulunmamaktadır (Çizelge 2). Bununla birlikte Bolu-Aladağ‟da göknar
ibrelerinde ve EskiĢehir – Çatacık Sarıçam ibrelerinde de ibre yaĢı arttıkça
ibre kül miktarının arttığı tespit edilmiĢtir (KANTARCI, 1980; GÜNER
2006).
Çizelge 5. Ġbre Ağırlığı ile DeğiĢkenler Arasındaki Çoklu Doğrusal ĠliĢkiler
Table 5. Multi-linear relations between needle weight and variants.
DeğiĢkenler StandartlaĢtırılmamıĢ
katsayılar
B
Std. Hata
Sabit
-10,230
3,043
Ġbre YaĢı
1,972
0,505
Ġbre Boyu
0,486
0,030

Standart
Katsayılar
Beta
0,192
0,799

t

Anlamlılık

-3,362
3,903
16,249

0,001
0,001
0,001

4. SONUÇLAR
Kazdağları‟nın güney yamaçlarında 1100 m üzerinde karaçamların
ibre boyları 3,7 ile 16,6 cm arasında bulunmuĢtur (Çizelge 1). Hem yaĢa
göre ibre boyu hem de ortalama ibre boyları yükseltiye bağlı olarak
azalmaktadır. 1100 m üzerinde yükseltiyle ibre boyları arasında tüm yıllarda
önemli iliĢkiler belirlenmiĢtir. Modellerin R2‟leri ibre yaĢlarına göre
farklılık göstermektedir. En düĢük model değeri iki yaĢında ibre için 0,386
olup, en yüksek değerin bir yaĢındaki ibre için 0,488 değeri olduğu tespit
edilmiĢtir (Çizelge 2). Ġbre boyları, ibre yaĢı dikkate alınmaksızın hepsi
birden iĢleme sokularak yükselti ile aralarındaki iliĢki incelendiğinde
iliĢkinin R2'sinin 0,392 olduğu görülmektedir (Çizelge 2).
Ġbre boyunu açıklayan model (R2= 0,876) aĢağıdaki Ģekildedir.
Ġbre Boyu (mm)=101,555-Yükselti*0,033-Ġbre YaĢı*1,756+Ġbre Ağ.*1,091
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ġekil 3. Yükseltiye Bağlı Olarak Ġbre Organik Maddesinin (%) DeğiĢimi
Figure 3. Alteration of needle organic matter (%) in relation to altitude.
Kazdağları‟nın 1100 m üzerindeki karaçamlarda ibre ağırlığının 13,3
ile 71,0 g arasında olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 4). Yükseltiye bağlı
olarak ibre ağırlığı azalmakta ve arasındaki iliĢkinin R2'si ise 0,232
olmaktadır (Çizelge 2). Ġbre ağırlığı için yapılan çoklu doğrusal denklemi Ģu
Ģekildedir.
Ġbre Ağırlığı (g) = Ġbre YaĢı*1,972+Ġbre Boyu*0,486-10,230
Kazdağları‟nın 1100 m üzerinde bulunan karaçamların ibre organik
maddesi % 92,42 ile 99,11 arasında değiĢmektedir (ġekil 3).
Kazdağları‟nın dağlık kesiminde 1100 – 1750 m arasında yükseltiye
bağlı olarak karaçam ibrelerinin boyları ve ibre ağırlığı azalmaktadır.
Yükseltiyle birlikte yetiĢme ortamı koĢulları ağaçların geliĢimi için daha
olumsuz olmakta böylece ibre boyları kısalmaktadır. Yükselti boyunca iklim
daha nemli bir özellik kazanmakla fakat hava sıcaklığı düĢmektedir. Bu
sebepten büyüme yavaĢlamaktadır. Ġbre boyunun kısalmasına bağlı olarak
ibre ağırlıkları da azalmaktadır. Ġbrelerin organik madde miktarları (%) ile
yükselti arasında bir iliĢki bulunamamıĢtır.
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Özet
Bu çalıĢma, Antalya‟nın Elmalı ilçesindeki Çığlıkara Tabiatı
Koruma Alanı‟na özgü endemik bitki türlerini kapsamaktadır. Dünya
üzerinde sadece Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟nda yayılıĢ gösteren bu
türler Türkiye Florası‟nda yer alan evrimsel sırayla; Cephalaria elmaliensis
Hub.-Mor.& Matthews, Centaurea cheirolepidoides Wagenitz ve
Campanula yaltırıkii H. Duman‟dır. ÇalıĢmada bu türlerin ayrıntılı olarak
morfolojik betimleri yapılmıĢ, fotoğrafları sunulmuĢ, alan içerisinde yayılıĢ
gösterdiği bölgeler ve populasyon büyüklüklerine yer verilmiĢ, tehlike
durumları belirtilerek bu türleri korumanın önemi vurgulanmıĢtır. ÇalıĢma
kapsamında yapılan arazi çalıĢmaları T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından desteklenen 19.6304/2003-2007-2009 nolu ve “Coğrafi Bilgi
Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Uygulanarak Elmalı Sedir
AraĢtırma Ormanı ve Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟nda Ġzleme Sisteminin
Kurulması” isimli proje kapsamında yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Antalya, Çığlıkara, Elmalı, Endemik, Flora

Abstract
This study contains endemic plant species to Çığlıkara Nature
Conservation Area (Elmalı/Antalya). These species which spread only
Çığlıkara Nature Conservation Area in the world are according to
evolutionary order in Flora of Turkey; Cephalaria elmaliensis Hub.-Mor. &
Matthews, Centaurea cheirolepidoides Wagenitz and Campanula yaltırıkii
H. Duman. In this study, detailed morphological descriptions, images,
regional spreads in the study area, population sizes and threat categories
were given. Moreover the importance of these species of protection was
emphasized. Field studies were done in the 19.6304/2003-2007-2009 project
“Monitoring system for Elmali Cedar Research Forest and Ciglikara Natural
Protection Area by using the Geographical Information System and Remote
Sensing Techniques” supported by Rebublic of Turkey Ministry of
Environment and Foresty.
Keywords: Antalya, Çığlıkara, Elmalı, Endemic, Flora
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GiriĢ
Türkiye, oldukça zengin ve zengin olduğu kadar da ilginç bir bitki
örtüsüne sahiptir. Türkiye'nin zengin ve ilginç bir floraya sahip oluĢunu,
ülkenin iklimsel ve jeomorfolojik açıdan çok değiĢkenlik göstermesine;
Akdeniz, Ġran-Turan ve Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgelerinin karĢılaĢtığı
yerde bulunmasına, çok sayıda cinsin gen merkezi olmasına, tür
endemizminin yüksek olmasına, birçok kültür bitkisinin Anadolu ve
çevresinde bulunmasına ve Anadolu'nun Güney Avrupa ile Güneybatı Asya
Floraları arasında köprü görevi yapmasına bağlamak mümkündür
(SÜMBÜL 2002). Türkiye Florasının ilk ciltleri yayınlandığında Türkiye‟de
yaklaĢık 8000 olacağı tahmin edilen bitki türü sayısı 1988 de ilk 10 cildin
tamamlanması ile tür sayısı 8428‟e nihayet 2000 yılında 11 cildin
tamamlanması ile 9222‟ye ulaĢmıĢtır Bu durumu endemik türler açısından
ele alacak olursak, ilk 10 ciltte yayınlanan endemik takson sayısı 2939 iken
11. cilt sonunda bu sayı 3708‟e ulaĢmıĢ bulunmaktadır. Endemizm yüzdesi
ise %34.5 tir (DAVIS 1965-1985, DAVIS vd. 1988, GÜNER vd. 2000,
EKIM 2002). Bunun yanında, floranın son cildinin yayınlanmasından
günümüze kadar pek çok yeni bitki türü bilim dünyasına tanıtılarak Türkiye
Florası‟na eklenmiĢ ve her geçen gün de eklenmeye devam etmektedir. Bu
sonuçlar ülkemizin floristik zenginliğini ve bu zenginliğin korunmasının
önemini açıkça ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemizdeki endemik türlerin yayılıĢ gösterdiği bölgelerin kırmızı
renkle noktalanmasıyla oluĢturulan bir harita düĢünüldüğünde “endemizm
merkezleri” olarak adlandırılan dokuz bölge öne çıkar. Böyle bir haritada en
koyu bölgelerin yani Türkiye‟deki endemizm merkezlerinin çoğunluğunun
Toroslar ve onların uzantısı konumundaki dağlar üzerinde yer aldığı görülür
(TURAK 2000). Ülkemiz biyolojik zenginliğinin göstergesi niteliğindeki
Güney Anadolu Toros Dağları‟nın Batı Bölümü‟nde yer alan Çığlıkara
Tabiatı Koruma Alanı, ilginç ve zengin floristik yapısıyla dikkat
çekmektedir.
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, Elmalı Orman ĠĢletme
Müdürlüğü‟ne bağlı Çığlıkara (tamamı), Tekke, Sevindik ve Avlan orman
iĢletme Ģefliklerinde kalan 15.889 ha saha, 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu‟nun 3. Maddesi, 2. Paragrafına istinaden 5.7.1991 tarih ve 52 sayılı
bakan oluruyla “Tabiatı Koruma Alanı” ilan edilmiĢtir (ġekil 1, ġekil 2 ve
ġekil 3). Bu alan Batı Akdeniz Bölgesi‟nde yer almakta olup, Antalya ili,
Elmalı ilçesinde bulunan Kızılağaç, Zümrütova, Avlan ve Tekke köyleri
sınırları içerisinde yer almaktadır. Kuzeyinde; AvĢar, Armutlu ve Karamık
köyleri, doğusunda; Sedir AraĢtırma Ormanı ile Arifköy ve Göltarla köyleri,
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güneyinde; GedikbaĢı, Ortabağ, DoğantaĢ, Günçalı, Çamlıbel, YeĢilköy ve
Yazır köyleri, batısında; Sütleğen, Gömbe, Cemre ve Beldibi köyleri
bulunmaktadır. Saha coğrafi açıdan 29°.60′-30°.08′ doğu meridyenleri ile
36°.34′-36°.60′ kuzey paralelleri arasında kalmaktadır. Elmalı‟ya 55,
Antalya‟ya 165 km mesafede olan tabiatı koruma alanı oldukça engebeli bir
yapıya sahiptir. Sahanın en yüksek noktası Kohu Dağı (2409 m), en alçak
noktası Yönes Çukuru (1300 m) olup ortalama yüksekliği ise 1830 m‟dir.
AraĢtırma alanı gerek flora, gerek fauna, gerekse doğal güzellikler
açısından zengin bir yapıya sahiptir. ÇalıĢma alanımızın içerisinde
bulunduğu Akdeniz flora alanı, “Ġtalya‟nın doğu yarısından Lübnan‟a kadar
uzandığı kabul edilen, Doğu Akdeniz provensine dahildir. Bu bölge,
florasında çok sayıda geophyt, therophyt ve kurakçıl chamaephyt‟ler
egemendir. Bu bitkiler Akdeniz ikliminin kuru ve sıcak yazlarıyla, serin ve
nemcil kıĢ mevsimi özelliklerine tam olarak uyum sağlamıĢlardır. Sonuç
olarak, kurakçıl karakterli, herdem yeĢil, yapraklı ağaç ve çalılardan oluĢan
bir bitki örtüsü Akdeniz vejetasyonunu oluĢturmuĢtur (YALTIRIK VE EFE
1989).

ġekil 1. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟nın Dünya Üzerindeki Konumu
Figure 1. Nature Conservation Area of Ciglikara on Location Earth Map
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ġekil 2. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı
Figure 2. Nature Conservation Area of Ciglikara

ġekil 3. Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟ndan Bir GörünüĢ
Figure 3. Nature Conservation Area of Ciglikara It Fast
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Materyal ve Metot
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı Florası, T.C. Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından desteklenen 19.6304/2003-2007-2009 nolu ve “Coğrafi
Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Uygulanarak Elmalı Sedir
AraĢtırma Ormanı ve Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟nda Ġzleme Sisteminin
Kurulması” isimli proje kapsamında çalıĢılmaktadır. Halen devam eden bu
proje kapsamında alanda yayılıĢ gösteren bitki türleri, taksonomik öneme
sahip organları göz önüne alınarak toplanmakta ve habitatlarıyla birlikte
fotoğraflanmaktadır. Toplanan örnekler herbaryum kurallarına uygun olarak
kurutulmaktadır. OluĢturulan herbaryum materyalleri baĢta Türkiye Florası
olmak üzere çeĢitli kaynaklar kullanılarak teĢhis edilmekte ve herbaryum
dolaplarındaki ilgili sınıflama yerlerine yerleĢtirilmektedir.
Bu çalıĢma, Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟na (Elmalı/Antalya)
özgü endemik bitki türlerini kapsamaktadır. Dünya üzerinde sadece
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟nda yayılıĢ gösteren bu türler evrimsel
sırasıyla; Cephalaria elmaliensis Hub.-Mor.& Matthews, Centaurea
cheirolepidoides Wagenitz, ve Campanula yaltırıkii H. Duman‟dır. Bu
türlere ait örnekler 2005 ve 2006 yıllarında yapılan arazi çalıĢmalarında
türlerin çiçeklenme dönemlerinde toplanmıĢtır. Cephalaria elmaliensis türü
Türkiye Flora‟sı (MATTHEWS 1972) ve R. Süleyman GÖKTÜRK
tarafından doktora tezi olarak hazırlanan Türkiye Cephalaria Revizyonu
kullanılarak
teĢhis
edilmiĢtir
(GÖKTÜRK
2003).
Centaurea
cheirolepidoides türü de yine Türkiye Florası‟ndan (WAGENITZ 1975),
Campanula yaltırıkii türü ise Campanula cinsinin Türkiye Florası‟nda yer
alan revizyonundan daha sonra bilim dünyası‟na tanıtıldığı için türün bilim
dünyasına tanıtıldığı yayın (DUMAN 1999) ve Türkiye Florası‟nın 11. cildi
(GÜNER ve ark. 2000) kullanılarak teĢhis edilmiĢtir. Toplanan örnekler
daha sonra herbaryum materyali haline getirilmiĢtir. ÇalıĢmanın Bulgular ve
TartıĢma kısmında verilen bitki türlerine ait betimler gerek yukarıda
bahsedilen kaynaklar gerekse tarafımızdan toplanan bitki örneklerinin
değerlendirilmesiyle yapılmıĢtır. ÇalıĢma kapsamında tarafımızdan toplanan
bitki örneklerine ait herbaryum etiket bilgileri Ģu Ģekildedir:
Cephalaria elmaliensis
C2 Antalya: Elmalı, Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, GiriĢ Bekçi
Kulübesi Civarı, 1900-1950 m, 30.viii.2005, UTM 35 S 755959 D 4047644
K, S. BaĢaran, M.A. BaĢaran, R.S. Göktürk, Ġ.G. Deniz (BAORAM-1675).
Centaurea cheirolepidoides
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C2 Antalya: Elmalı, Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, Ayın GediğiKaĢ Gediği Arası, 1600-1700 m, 21.vi.2006, UTM 35 S 743428 D 4042492
K, S. BaĢaran, M.A. BaĢaran, R.S. Göktürk, Ġ.G. Deniz (BAORAM-1929).
Campanula yaltırıkii
C2 Antalya: Elmalı, Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, Bekir Sıtkı
Evcimen Hatıra Ormanı-Kavaklı Mevkii, 1900-1950 m, 30.viii.2005, UTM
35 S 754834 D 4044794 K, S. BaĢaran, M.A. BaĢaran, R.S. Göktürk, Ġ.G.
Deniz (BAORAM-1681).
Bulgular ve TartıĢma
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟nda yapılan flora çalıĢmasına ait ön
veriler, alanın floristik açıdan oldukça zengin ve nadir bir yapıya sahip
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu floristik zenginliği günümüze kadar elde
edilen veriler ıĢığında iklimsel ve topoğrafik temellere dayandırmak
mümkündür. Yakın mesafelerde görülen ani iklimsel ve topoğrafik
değiĢimler belirli bir bölgelerde yayılıĢ gösteren türlerin sahip oldukları
morfolojik karakterleri değiĢtirme zorunluluğunu beraberinde getirmekte, bu
da türleĢme mekanizmalarını tetiklemektedir. Stabil ortamlarda, çevresel
değiĢkenlerin sınırlı olduğu alanlarda floralar çok büyük değiĢiklikler
göstermezler. Zira ortam değiĢken değildir ve bitkiler birbirine benzer
ortamlarda yayılıĢ gösterdiklerinden dolayı yeni özellikler kazanma
gereksinimi duymazlar. Ancak Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı gibi gerek
iklimin, gerekse topoğrafik yapının geçiĢ gösterdiği bölgelerde türler hayatta
kalmak için genetik ve morfolojik olarak farklılaĢmakta, yeni türler ortaya
çıkmakta ve dolayısı ile endemizm artmaktadır. Alanın florası üzerine
günümüze kadar yapılan çalıĢmalar, floristik zenginliğinin göstergesi olan
tür sayısının ve nadir yapısının göstergesi olan endemizm oranının oldukça
yüksek olacağını göstermektedir. Alanın daha güneyindeki alçak kesimlerde
tipik Akdeniz iklimi hakimken, kuzeyine doğru iklim karasallaĢmaktadır. Bu
iklim geçiĢi, topoğrafik yapının farklılığıyla birlikte artan floristik zenginliği
beraberinde getirmektedir.
Bu çalıĢmada, alandaki floristik zenginliğin bir göstergesi
niteliğindeki dünya üzerinde sadece Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı‟nda
yayılıĢ gösteren lokal endemik bitki türleri tanıtılmıĢtır. Bu bitki türlerini
evrimsel geliĢmiĢlik sırasıyla Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür;
1. Cephalaria elmaliensis Hub.-Mor.& Matthews
Cephalaria elmaliensis türüne ait ilk örnekler 1965 yılında
ülkemizde çok sayıda arazi çalıĢması yapmıĢ olan Avusturyalı botanikçi
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Fredrike. Sorger tarafından toplanmıĢtır. Toplanan bu örnekler HuberMorath ve Matthews tarafından değerlendirilmiĢ ve yeni bir bitki türü
olduğunun anlaĢılmasıyla 1972 yılında C. elmaliensis ismiyle bilim
dünyasına tanıtılmıĢtır. Tür, Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı içerisinde giriĢ
bekçi evi yakın çevresinde, KaĢın Gediği yolunda ve Ayın Geçidi mevkiinde
üç belirgin populasyon oluĢturmaktadır (ġekil 4). Çığlıkara Tabiatı Koruma
Alanı dıĢında günümüze kadar baĢka herhangi bir bölgeden kayıt edilemeyen
bu tür, alana çok yakın olan ve benzer habitatların bulunduğu Elmalı Sedir
AraĢtırma Ormanı‟nda bile gözlemlenememiĢ dar alan endemiklerinden
biridir. EKIM ve ark. (2000)‟na göre LR (Az Tehdit Altında) kategorisinde
yer almaktadır.
C. elmaliensis türü, ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi‟nde, Ġç
Anadolu Bölgesi‟nin güneydoğusunda ve Akdeniz Bölgesi‟nin
kuzeydoğusunda doğal yayılıĢ gösteren C. stellipilis ve Doğu Anadolu
Bölgesi‟nde yetiĢen C. elazigensis türleriyle akrabalık göstermektedir.
Temmuz-ağustos aylarında çiçeklenen C. elmaliensis, ağustos-eylül
aylarında meyvelenmekte ve 1700-1900 m‟ler arasındaki Cedrus libani
açıklıklarını ve kayalık yerleri tercih etmektedir.

ġekil 4. Cephalaria elmaliensis Hub.-Mor.& Matthews
Figure 4. Cephalaria elmaliensis Hub.-Mor.& Matthews
Betimi: Narin yapılı, l m'ye kadar boylanabilen çok yıllık otsu
bitkilerdir. Gövde dik, oluklu, yoğun küçük stellat tüylü, alt kısımda yoğun
yukarı dönük büyük stellat tüylüdür. Yapraklar derimsi, yoğun küçük stellat
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tüylüdür. Taban yaprakları basit, mızraksı, yaprak sapı 4-13 cm, lamina
yaprak sapı dahil 10-26 x 1.3-4 cm, tam kenarlı veya dilimli-diĢli kenarlı,
sivri uçludur. Gövde yaprakları basit veya lirat parçalıdır. Basit yapraklar alt
yapraklara benzer, daha küçük, mızraksı, lamina yaprak sapı dahil 5-15 x
0.7-3 cm, tam kenarlı, krenat-dentat kenarlı, sivri uçludur. Lirat parçalı
yapraklar dar ovat-lanseolat, lamina yaprak sapı dahil 6-15,5 x 0.8-1.6 cm,
2-6 segmentli; segmentler mızraksı, sivri uçlu; lateral segmentler 5-20 x 2-5
mm, tam kenarlı; terminal segment belirgin Ģekilde lateral segmentlerden
büyük, 4-11 x 1.2-1.3 cm, tam kenarlı veya krenat-dentat kenarlıdır. Üst
gövde yaprakları basit, sapsız, linear-lanseolat, 0.7-7 x 0.1-0.4 cm, tam
kenarlı, yan sivri uçludur. Kapitula uzun saplı (2-35 cm.), yarı globoz, yoğun
çiçekli (25-45), çiçekli halde 1-2 cm çapında, meyveli halde 1-2.3 cm
çapında. Ġnvolukral brakteler 4 sıra halinde, ovat, 4-6 x 2.5-3 mm, tamamen
saman renginde veya kahverengi renkli, sırt ve taban kısmı saman renginde,
uç kısmı kahverengi renkli, pubescent ve piloz tüylü, silli kenarlı, sivri
uçludur. Reseptakular brakteler 4-5 sıra halinde, dar ovat veya mızraksı, 812 x 2-3 mm, taban kısmı saman renginde, sırt ve uç kısmı kahverengi
renkli, pubescent tüylü ve piloz tüylü, seyrek silli kenarlı, akuminat uçlu.
Kaliks fincan Ģeklinde, 1-3 mm çapında, düzensiz diĢli; diĢler 0.5-1,5 mm.
Korolla sarı veya krem renkli, 8-12 mm, dıĢ kısmı yoğun basık tüylü; loplar
tüpün 1/4'ü kadar. Filament 10-12 mm. Anterler krem renkli, kuruyunca
kahverengiye döner, 2-3 mm. Ġnvolusel meyveli halde 4 köĢeli, 10-12 mm,
piloz tüylü, 4 uzun ve 4 kısa diĢli; uzun diĢler 3 mm, kısa diĢler l mm.
2. Centaurea cheirolepidoides Wagenitz
Centaurea cheirolepidoides türüne ait ilk örnekler, Demirdöğen
tarafından 1964 yılında toplanmıĢ ve ISTO (Ġstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi Herbaryumu) numarası verilerek Edinburgh‟a götürülmüĢtür. Bu
örnekler, cinsin Türkiye Florası‟nın 5. cildinde düzenlemesini de yapan kiĢi
olan G. Wagenitz tarafından incelenmiĢ ve yeni bir bitki türü olarak 1974
yılında bilim dünyasına tanıtılmıĢtır (WAGENITZ 1975). Çığlıkara Tabiatı
Koruma Alanı içerisinde tarafımızdan sadece Ayın Gediği-Teke Geçidi
arasında birkaç noktada tesbit edilen tür oldukça dar alan endemiklerindendir
(ġekil 5). EKIM ve ark. (2000)‟na göre EN (Tehlikede) kategorisinde yer
almaktadır.
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ġekil 5. Centaurea cheirolepidoides Wagenitz
Figure 5. Centaurea cheirolepidoides Wagenitz
C. cheirolepidoides, ülkemizde sadece tip lokalitelerinden bilinen iki
türle morfolojik yakınlık göstermektedir. Bunlardan ilki Çığlıkara Tabiatı
Koruma Alanı‟na oldukça yakın olan Ak Dağ‟da (Elmalı/Antalya) yayılıĢ
gösteren C. pseudokotschyi Wagenitz türüdür. Diğeri ise ülkemizin
kuzeydoğusunda, Giresun ili sınırları içerisinde yayılıĢ gösteren C.
drabifolioides Hub.-Mor.‟dır. C. cheirolepidoides, bu türlerden gövde
yapraklarının veya involukrum yapısının farklı olmasıyla ayrılmaktadır.
Temmuz ayında çiçeklenen tür, ağustos ayında meyvelenmekte ve 17001750 m‟ler arasındaki Cedrus libani A. Rich altı ve açıklıklarını tercih
etmektedir.
Betimi: Dik gövdeli, yaklaĢık 40 cm boyunda, üst kısımda tek kısa
dallı, çok yıllık otsu bitkilerdir. Yapraklar gri-keçemsi tüylü; alt yapraklar
taban kısmında bir çift belirgin diĢli, saplı, yaprak sapı dahil yaklaĢık 11-13
x 1.5 cm boyutlarında; orta gövde yaprakları daha küçük, dar mızraksı
Ģekilli, tam kenarlı, 3-4 mm eninde, tabanda dar biçimde gövdeye doğru
sarkık, üsttekiler brakte benzeri, involukrum yaklaĢık 24 x 13 mm
boyutlarında, hemen hemen silindirik Ģekilli. Fillariler üzerindeki ekler
küçük, siyahımsı kahverengi, üçgensi biçimli, dik duruĢlu veya geriye kıvrık,
her iki tarafında 3-4 silli, siller 1-1.5 mm uzunluğunda, uçta ve merkezde
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bulunan mukro sillere nazaran biraz daha uzun. Çiçekler sarı renkli, pappus
7 mm uzunluğunda.
3. Campanula yaltirikii H.Duman
Campanula yaltirikii türüne ait ilk örnekler 1993 yılında Gazi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman tarafından toplanmıĢ ve
Prof. Dr. Faik Yaltırık‟ın ismine izafeten adlandırılarak yeni bir bitki türü
olarak 1999 yılında bilim dünyasına tanıtılmıĢtır (DUMAN 1999). Çığlıkara
Tabiatı Koruma Alanı‟ndaki Bekir Sıtkı Evcimen Hatıra Ormanı içerisinde
yayılıĢ göstermektedir (ġekil 6). Alanın baĢka herhangi bir yerinde
gözlemlenmeyen bu tür, dünya üzerinde sadece birkaç kilometre karelik
alanda yetiĢebilen lokal endemik ve nadir türlerdendir. Ekim ve ark.
(2000)‟na göre CR (Çok tehlikede) kategorisinde yer almaktadır.
Tür, cinsin Tracheliopsis (Buser) Dambolth seksiyonunda yer
almakta ve C. fruticulosa (O.Schwarz & P.H.Davis) Damboldt, C. buseri
Damboldt ve C. bluemelii Halda. türleriyle yakınlık göstermektedir. Bu
türlerden çiçek sapı uzunluğu, yaprak, kaliks ve korolla yapılarındaki
faklılıklarla ayrılan tür, küçük çiçekleriyle dikkat çekmektedir. 1900-1950
m‟ler arasındaki Cedrus libani yakın çevresindeki kayalık yerleri tercih eden
tür, ağustos ayında çiçeklenmekte ve ağustos-eylül aylarında
meyvelenmektedir.
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ġekil 6. Campanula yaltirikii H. Duman
Figure 6. Campanula yaltirikii H. Duman
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Betimi: Tabanda odunsu yapılı, küçük, yastık formunda çok yıllık
bitkilerdir. Gövdeler çok sayıda, dik duruĢlu, 1.5-6 cm boyundadır. Narin
yapılı, seyrek hispit tüylüdür. Yapraklar küçük, sapsız, eliptikten geniĢ
yumurtamsıya kadar değiĢen Ģekillerde, 4-10 x 2-6 mm boyutlarında, kenarı
tam veya her iki tarafta 1-2 diĢli, küt veya belirsiz kısa sivri uçlu, her iki
yüzeyde strigoz, damarlar belirsizdir. Çiçek durumu (3-)-15(-20) çiçekli
yalancı Ģemsiye Ģeklindedir. Çiçek sapları ipliksi, 10 mm‟ye kadar değiĢen
uzunluklarda, tüysüz veya nadiren tabana yakın kısımda seyrek hispit
tüylüdür. Kaliks eksiz, 5 parçalı, 1-1.5 mm‟lik Ģeritsi mızraksı Ģekilli lopları
dahil 2-3 mm uzunluğunda, tüysüzdür. Korolla darca silindirik-hunimsi
biçimli, beyaz veya bazen lavanta mavisi renginde, 0.5-1 mm‟lik loplar dahil
4-5 mm uzunluğunda, tüysüzdür. Filamentler yaklaĢık 3 mm, tüysüzdür.
Anterler uçta tepecikli, yaklaĢık 2 mm‟dir. Stilus 10 mm, belirgin olarak
korolladan dıĢa taĢmıĢ durumda; stigma 2-3 adet, uçta kıvrıkdır. Meyve
kapsül, 1.5-2 mm uzunluğunda, 3 bazal porla açılan tiptedir.
Sonuç ve Öneriler
Ülkemizde korunan alanlar 9 Ağustos 1983 yılında kabul edilen
2873 nolu Milli Parklar kanunuyla güvence altına alınmıĢtır. Bu kanuna göre
Tabiatı Koruma Alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taĢıyan nadir,
tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuĢ ekosistemler, türler ve tabii
olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak
korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere
ayrılmıĢ tabiat parçaları Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, Antalya Ġli içerisinde yer alan beĢ
milli parkın üçünden daha büyük alana sahiptir. Alanın iklimsel ve jeolojik
geçiĢ bölgesinde bulunması, içerisinde yayılıĢ gösteren canlı türlerindeki
çeĢitliliği ve zenginliği beraberinde getirmektedir. Dünya üzerinde sadece bu
alanda yayılıĢ gösteren lokal endemik bitki türlerinin yanında, yine benzer
Ģekilde sadece birkaç bölgeden bilinen endemik bitkilerin araĢtırma alanında
da varlığı bu zenginliğin açık bir göstergesidir.
Ülkemiz bitki çeĢitliliğinin korunması ve endemik bitki türlerinin
varlıklarının devam ettirilebilmesi ancak, etkin ve sürdürülebilir bir
korumayla mümkündür. Bulunduğu coğrafyada floristik zenginliğimizin
göstergesi niteliğindeki alanlardan biri olan Çığlıkara Tabiatı Koruma
Alanı‟nın mevcut yapısını koruyabilmesi için yasal korumanın yanında fiili
korumanın da sürekli bir Ģekilde yıl boyunca yapılması gerekmektedir.
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