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ÖNSÖZ
Bilindiği gibi tarih yazmm bulunuşuyla başlar. Çünkü o güne kadar
olaylar ve üretilen bilgiler sağlıklı olarak ileriye aktarılamamış, kalıcılığı
sağlanamamıştır.

Kültürlerin

ve

bilgilerin

toplumlara

aktarılması,

yaygınlaştırılması daha çok yazılı belgelerle, yayınlarla gerçekleşmektedir.
Araştırma kurumlan ve bilgi üreten diğer kurumlar bunun önemini çok daha iyi
bilmektedirler. Bu nedenle Ormancılık Araştırma Müdürlükleri'nin 1993 yılında
bölgesel kuruluşlar konumuna getirilmesiyle her kuruluşun kendi yayınlarını
çıkarması gündeme gelmiştir. Böylelikle

kuruluşlar ürettikleri bilgileri

uygulayıcıya, diğer kuruluşlara kolaylıkla sunabilme,

bilgi alışverişinde

bulunabilme olanağına kavuştular. Dolayısıyla her ürettiği bilgi, her yayın,
onların

biraz

daha

kökleşmesini,

biraz

daha kalıcılığını

sağlayarak,

kurumsallaşmasını kolaylaştıracaktır. Bölgesel Araştırma Enstitülerinin en
büyük amacı belli ilkeler, kurallar doğrultusunda
bölgesel, daha sonra ülkesel ve hatta küresel

kurumsallaşarak öncelikle

ormancılık sorunlarına sağlıklı

çözümler üretmektir. Bu amaçla 1995 yılında biz de araştırma kurumu olarak ilk
dergimizi çıkardık ama nedense devamını getiremedik. Bu gecikmede birazda
araştırma yönetmeliği ile yayın talimatının değiştirilerek yayın şeklinin yeniden
belirleneceği düşüncesinin büyük etkisi oldu. Bundan böyle, en kısa sürede
geçen yıllara ilişkin eksik sayılarımızı tamamlayarak, yayınlarımıza süreklilik
kazandırmaya karar verdik. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü olarak
amacımız her yıl yayınlarımızın niteliğini biraz daha yükselterek uluslararası
standardı yakalamaktır.
Bu sayımızda sizlere geniş bir yelpaze içinde populasyon genetiğinden
tutun da, doğanın korunmasına

kadar 8 değişik konuda yazılmış araştırma

sonuçları ve makaleler ile bir çeviri sunuyoruz.
Dergimizin ülkemiz ormancılığına yararlı ve kalıcı olmasmı diliyorum.
ANTALYA
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Senirkent’te 1995 ve 1996 yıllarında tam bir yıl ara ile iki taşkın
felaketi meydana gelmiştir. Bu makalede Senirkent’in konumu ve taşkınlar
hakkında bilgi verilmiş, alınmakta olan ve alınması gerekli önlemler
anlatılmıştır.

ABSTRACT

Two debris flow disasters occured in Senirkent, a small tovvnship in
The Lake District of Turkeyin July 1995 and July 1996,at almost exactly one
year interval.
In this paper, detailed information was given about the debris flow
disasters and the location of Senirkent was described. In addition measures
to prevent possible debris were explained.
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Giriş
Senirkent’te 13 Temmuz 1995 ve 18 Temmuz 1996 tarihlerinde tam
bir yıl ara ile meydana gelen iki taşkın felaketi hem büyük bir üzüntüye
neden olmuş ve hem de konuyla ilgili çevrelerde önemli bir teknik ve
bilimsel ilgi uyandırmıştır. Bunun nedeni ilk taşkının büyük bir can ve mal
kaybına neden olması ve daha küçük ölçekli de olsa bu taşkının bir yıl gibi
çok kısa bir aradan sonra yinelenmesi olmuştur. Senirkent tarihi kayıtlarında
rastlanan en son taşkın 1936 yılında meydana gelmiş ve kentin üst
mahallelerine ulaşan az miktardaki taşkın malzemesi ilk ev ve binalara
dayanarak durmuştur. Bu olaydan 1995 felakatine dek hiçbir taşkın
görülmemiştir.
Havzanın Morfometrik Özellikleri
Göller Bölgesinin küçük bir yerleşim yeri olan Senirkent İlçesi Kapı
Dağı’nm kuzey yamacındaki Doğru Dere ve Suyolu Derelerine ait birikinti
konisi üzerinde kurulmuştur (Şekil 1). İlçenin coğrafi koordinatları 30° 321
Doğu ve 38° 067 Kuzeydir. Taşkın bakımından Doğru Dere havzası Suyolu
Dere havzasından daha önemlidir. Her iki dere de anormal yağış ve akımlar
dışında bütün yıl boyunca kuru olup, sürekli bir akıma sahip değillerdir.
Doğru ve Suyolu Dere havzalarının alanı sırasıyla 275 ha ve 178 hektardır.
Suyolu Deresinin uzunluğu 3.2 km’dir. Kentin üzerinde kurulduğu birikinti
konisinin denizden yüksekliği 1000 m, Kapı Dağı’nm zirvesi ise 2402
metredir. Böylece, Marui ve Satu (1995) tarafından tanımlanan gerçek
sürtünme açısı 25.9° olarak saptanmıştır. Yamaç eğimi havzanın aşağı
bölümünde %20, orta bölümünde %44 ve yukarıdaki kayalık bölümünde
%71’dir.
Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri
Kapı Dağı, Senirkent-Hoyran Gölü grabeninin güneyinde bir horst halinde
uzanan Jura-Kretase yaşındaki büyük Barla kireçtaşı kütlesinin bir bölümünü
oluşturmaktadır (Şekil 2). Buradaki kireçtaşı tabakaları güneye doğru 25° eğimlidir.
Senirkent-Hoyran grabeninin tabanı, günümüzde verimli tarım arazilerini oluşturan
kuvatemer alüvyonlarla dolmuştur ve ortasından Pupa Çayı batıdan doğuya doğru
akmaktadır. Graben ile horst kütlesinin sımnndan geçen fay çizgisi aralannda
Senirkent ve yakınındaki Yassıören’nin de bulunduğu çok sayıdaki irili-ufaklı
birikinti konileri tarafından örtülmüştür.
Kapı Dağının kuzey yamacında yer alan Doğru ve Suyolu Dere
havzalarında balçık topraklar gelişmiştir. Ancak, yüksek eğim ve hızlı
erozyondan dolayı topraklar çok sığ olup havzaların büyük bir bölümü
çıplak arazi, kayalık ve büyük kireçtaşı kütleleriyle kaplıdır. Toprak
analizleri, tekstürün %38 kil, % 29 kum ve %33 çakıldan oluştuğunu;
taşkınlar bakımından önemli toprak özelliklerinden sayılan Atterberg
Limitlerinden (Shvvab et.al. 1966) Likit Limit=44, Plastik Limit=22, Plastik
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İndisi=22 olduğu görülmüş, kilin özgül ağırlığı 2.64 g / cm3 olarak
belirlenmiştir (Yalcınkaya, 1995).
Doğru ve Suyolu Derelerine ait kuru dere yatakları şimdiye kadar
parçalanmış ve ufalanmış irili-ufaklı kaya malzemesiyle dolu olup, meydana
gelen taşkınlarla taşınmakta ve geriye kalanlar bir sonraki taşkında harekete
geçmek üzere hazır beklemektedir.
Şekil 1: Taşkın Havzalarının Haritası.
Figüre 1: Map of The Debris Flow Basins.

Şekil 2; Senirkent Yöresinin Jeolojik Yapısı.
Figüre 2: The Jeological Structure of The Disaster Area.
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İklim ve Hidrolojik'Özellikler
Göller Bölgesi, Akdeniz iklimiyle İç Anadolu’daki step iklimine
geçiş zonunda yer almaktadır. Sıcak ve nisbeten kurak yazlar, yağışlı ve
serin kışlarıyla Akdeniz ikliminin dağ tipi hüküm sürmektedir. 1964-92
dönemine ait ortalamalara göre yıllık ortalama yağış 727.2 mm’dir. Yılın en
yağışlı ayı 152.8 mm ile Ocak, en kurak ay ise 14.4 mm yağış ile Ağustostur.
Yörenin Haziran veTemmuz ortalama yağışı sırasıyla 42.6 mm ve 16.6
mm’dir. Yıllık ortalama sıcaklık 12.4 C° dir. Havzalar bitki örtüsü
bakımından çoğunlukla çıplak veya çok zayıftır. Aktüel arazi kullanımına
gelince; 1950’lere ait 28 ha sedir ve karaçam plantasyonu, 1988 yılma ait 3'5
hektarlık genç bir plantasyon, 10 ha meyva bahçesi, 228 ha otlak ve geriye
kalan 152 ha kayalık araziden ibarettir.
13 Temmuz 1995 Taşkını
Senirkent Meteoroloji istasyonu kayıtlarına göre 13 Temmuz 1995
günü akşam saatlarinde 28 mm yağış kısa bir sürede sağanak halinde
düşmüştür (Kapıdağ’ın üst yamaçlarına doğru yağış miktarının daha fazla
olacağı gözden uzak tutulmamalıdır). Bu sağanağın sebep olduğu ani ve
büyük çamurlu sel, can ve mal kaybına sebep olacak boyutlara ulaşmıştır. 28
mm’lik yağışın 16 mm Tik bölümü 15 dakika içinde düşmüş ve yağış
yoğunluğu 64 mm/saat’e ulaşmıştır. Bu şiddetteki yağışlar, dik meyilli havza
topraklarının zaten düşük olan infıltrasyon kapasitesini kolayca aşma
gücündedir. Bu sağanak sonucu olarak saniyede 29 m3 Tük bir akım
meydana gelmiş ve bu boyuttaki bir akımm havzada 100 yıllık bir frekansa
denk geldiği saptanmıştır. Havzaların orta ve yukarı bölümlerinde suyla
doymuş hale gelen topraklar, aşırı meyilin de etkisiyle çamur halinde akmış
ve aynı zamanda çoğunluğunu ufalanmış ve kopmuş kireçtaşlarınm
oluşturduğu kaya malzemesini beraberinde taşıyarak büyük bir kinetik enerji
kazanmıştır. Doğru Dere havzasının birikinti konisine ulaşan taşkın su ve
malzemesi dört kola ayrılarak Suyolu Deresinden gelen bir kolla beraber
kent sokak ve caddelerine girmiş; özellikle kentin yukarı kesimlerindeki
kerpiç ev ve binaları yıkmıştır. Taşkın malzemesi kentin ana caddesinden
aşağıya akmış, dükkan, iş yeri ve bazı kamu binalarını zarara uğratmıştır. Bu
arada çok büyük kaya blokları da kent merkezine taşınmıştır. Bu olayda eski
birikinti konisi üzerinde derinliği yedi metreye varan yeni oyuntular açılmış
ve yaklaşık olarak toplam 200 000 m3 materyal taşınarak kent merkezinde
birkaç metre derinliğe ulaşacak şekilde birikmiştir. Bu felaket sonunda 74
kişi hayatmı kaybetmiş, 42 kişi yaralanmış, 180 ev yıkılmış, 212 ev ve 56 iş
yeri zarara uğramıştır. Kentin su ve kanalizasyon sistemi tamamen, elektirik
şebekesinin % 50’si devre dışı kalmıştır (Neyişci, 1995 ve Yalçınkaya,
1995).
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18 Temmuz 1996 Taşkını
Senirkent Meteoroloji İstasyonu kayıtlarına göre 18 Temmuz 1996
günü 75 dakikalık bir süre içinde toplam 17 mm’lik yağış düşmüş, geçen bir
önceki yılda meydana gelen taşkın kadar olmasa bile, ikinci bir felaket
yaşanmıştır (foto 1-2). Bu kez toplam 25 ev ve bazı dükkanlar zarara
uğramış, ancak belediyenin halkı anonslarla uyarması sonunda hiçbir can
kaybı olmamıştır. Böylece, basit bir uyarı sisteminin bile çok yararlı olduğu
kanıtlanmıştır.
Alınm akta Olan ve Alınması Gereken Önlemler
Bir yıl içinde 1995 taşkınından zarar gören felaketzedeler için kentin
fazla uzağında olmayan ve selden etkilenmesi olanaksız bir yerde yeni
yerleşim alanları ayrılmış ve konut inşaatı tamamlanarak sahiplerine teslim
edilmiştir. Doğru ve Suyolu havzalarında meydana gelen taşkınlardan
Senirkent ilçesi ve halkının büyük zarar görmesinin ilk ve en büyük sebebi,
kentin kurulduğu yerleşim alanının geleneksel yöntemlerle ve yanlış olarak
seçilmiş olmasıdır. Ancak, günümüzde kamu ve özel tüm kurumlarıyla
kuruluşunu tamamlamış ve daha da gelişmekte olan kentin bütünüyle başka
bir yere taşınması söz konusu değildir. Bu nedenle, böyle bir alternatifi
dışarıda bırakarak alınmakta olan ve alınması gereken önlemler maddeler
halinde aşağıda sıralananmıştır:
1Doğru ve Suyolu Dere havzaları ve diğer komşu havzaları
kapsayacak şekilde Dünya Bankasının 1.4 milyon $ la desteklediği bir proje
kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel
Müdürlüğü(AGM) tarafından erozyon kontrol çalışmalarına başlanmıştır. Bu
proje doğrultusunda İsparta AGM Başmühendisliğince 2300 ha Erozyon
kontrolü, 500 ha mera ıslahı çalışmasının yapılması planlanmıştır. Yapılmış
olan proje gereği olarak 1996 yılında havzanın üst kısımlarına ulaşabilmek
için 3 km yeni yol, 20 km lik yolun da bakım ve tamiri gerçekleştirilmiştir.
Böylece havzanın üst kısımlarına işçi ve malzeme çıkarma olanağı
sağlanmıştır. 1997 yılında erozyon kontrolü yapılan havzanın, orta bölümüne
170 bin adet Sedir (Cedrus libani A.Rich) ve Yalancı Akasya (Robinia
pceudoacacia L.) fidanı dikilmiştir. Havzanın kuzeyme yani ilçe merkezine
bitişik bölümlere 5 km lik dikenli tel çekilerek bu yönden hayvan girişi
engellenmiştir. Havzanın üst kısmına 65 ha lık bir alana yağış sularının
tutulması ve yüzeysel akışa geçen su miktarının azaltılması amacıyla teraslar
yapılmıştır. Bu saha ağaç sınırının üstünde olduğundan Korunga
(Onobrychis), Kılçıksız Brom (Bromus inermiş), Otlak ayrığı (Agropyron
crislatum) gibi ot tohumları ekilmiştir. Bu alan güneyden 5 km lik dikenli tel
ile korumaya alınmıştır.
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Şekil 3: Senirkent'in konumu ve 1996 taşkını sonrası şehirden bir görünüm.
Figüre 3: The location of Senirkent and a view after the debris flow in 1996

2Adı geçen dereler normal bir akıma sahip dereler olmayıp,
aslında, bir taşkın esnasında harekete geçmek için hazır bekleyen taş, moloz
ve büyük kaya bloklarının depolandığı doğal su kanalları olarak algılanması
gerekmektedir. Bu durumda, alınacak kültürel önlemlerin dere yatağı ve
burada birikmiş malzemenin stabil hale getirilmesinde herhangi bir rolü
olmayacaktır. Dere yatağının ve içinde birikmiş malzemenin durağan bir
yapıya kavuşturulması amacıyla aynı proje çerçevesinde DSİ tarafından çok
sayıda bent inşa edilecek ve etkin fiziksel önlemler alınmış olacaktır. Bu
projenin tamamlanmasından sonra meydana gelen taşkın ve malzeme
akımının inşa edilen yapay çevre kanallarım izleyerek kente zarar vermeden
aşağıdaki Pupa Çayına iletilmesi sağlanacaktır.
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3-Yapılan teraslama ve ağaçlandırmaların havzadaki toprak ve su
dengesini düzenleme konusunda göstereceği etki ve yararlar orta vadede
ortaya çıkacaktır. Bu nedenle söz konusu havzalar tam bir koruma altına
alınmalı, buralarda etkin bir bitki örtüsü yerleşinceye kadar hiçbir otlatma
yapılmaması sağlanmalıdır.
4Havzalar çeşitli mesleklere sahip (örneğin inşaat mühendisi,
orman mühendisi, ziraat mühendisi, jeolog, hidrolog vb gibi) uygulamacı ve
araştırmacı teknik personel tarafından sürekli olarak gözlem altında tutulmalı
ve alınacak fiziksel ve kültürel önlemlerin etkinliği sürdürülmeli ve
geliştirilmelidir.
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Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümünde yürütülen doktora çalışmaları sırasında seminer notu olarak
hazırlanmıştır. Populasyon genetiğinin bazı ilkeleri tanımlanmış ve biyolojik
kaynakların işletilmesindeki önemi ve bazı uygulamalar örneklerle
açıklanmıştır.

ABSTRACT
This study was prepared as seminar text and submitted to Akdeniz
University, Faculty of Arts and Sciences, Biology Department during
doctoral studies of the author. In the study the general principles of
population genetics were described and the application of the principles were
disscussed.

13

.
.

*

.

GİRİŞ
Populasyonu, genlerin serbestçe dolaştığı, bu genlerin gametler
aracılığı ile rastgele bir araya geldiği bir havuza benzetebiliriz. Bu havuz;
mutasyonlar, göçler, doğal seleksiyon, genetik kayma gibi evrimsel güçlerle
ve çevre faktörleri ile etkileşimde bulunarak her kuşakta
yeniden
şekillenmektedir. Bazı alellerin frekansı artarken, bazılarının azalmaktadır.
Populasyon genetiği, evrimsel güçler ve çevre faktörleri sonucu ortaya çıkan
populasyonlar arası ve populasyon içi çeşitliliği inceler. Bu çeşitliliğin ne
kadarının genetik, ne kadarının çevreden kaynaklandığını ortaya koyar. Boy,
ağırlık gibi metrik karakterlerin kalıtım derecelerini tahmin eder Genetik
varyasyonun devamını, evrimsel önemini ve bu varyasyonun ıslah amaçları
için nasıl kullanılacağını belirler (Mettler and Gregg 1969; Hartle 1981).
Canlılarda gözlenen karakterlerin bir kısmı kalitatif, büyük bir kısmı
ise metrik (kantitatif) karakterlerdir. İnsanlarda kan grupları, göz rengi veya
bazı bitkilerde çiçek rengi kalitatif karakterlerdir. Mendel, bezelyenin çiçek
ve meyve rengi gibi gözlenmesi kolay kalitatif karakterler üzerinde
çalışarak kurallarını geliştirmiştir. Kalitatif karakterlerin çoğu bir gen
tarafından kontrol edilirler. Bir genin değişik formları olan alellerin döllere
geçiş oranı Mendel kurallarında beklenen oranlara uyarlar. Örneğin
Aslanağzı bitkisinde çiçek rengini kontrol eden bir genin iki alelinden A
kırmızı rengi, a ise beyaz rengi kontrol etsin. Beyaz ve kırmızı bireyleri
çaprazladığımızda, Fİ döllerinin tümünün çiçek rengi (dominantlık olmadığı
için) pembe olacaktır. Fİ lerin çaprazlanması ile elde edilen F2 döllerinin
çiçek rengi bakımından dağılım oranı, Mendelin açılma (Segregation) kuralı
gereğince, 1/4 Kırmızı : 1/2 Pembe : 1/4 Beyaz olacaktır.
Kalitatif karakterlerin tersine, süt verimini az-çok, boyu uzun-kısa,
veya ağırlığı hafıf-ağır gibi iki sınıfa ayıramayız. Bir populasyonda en uzun
ile en kısa arasında çok sayıda boy değeri vardır. Boy gibi ekonomik önemi
olan bir çok karakter büyük bir varyasyon göstermektedir. Birden fazla genin
etkisi ile ortaya çıkan bu karakterlere Metrik (Kantitatif) veya poligenik
karakterler denir. Bu karakterler, çevrenin etkisiyle az veya çok
değişebilirler (Hartle, 1981). Poligenik kalıtımı, ilk defa İsveçli genetikçi
Nilsson-Ehle göstermiştir (Şekil 1).
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Şekil 1 : Üç genin kalıtımı (trigenic inheritance). Buğdayda iki saf
ırkın (homozigot) çaprazlanması ile elde edilen Fı ve F2 bireyleri. Fenotipik
dağılım oranlarının şematik ve grafik olarak gösterilmesi (Norton and Gould,
1993).
9H/R4

Normal
Dağılım

18/64
15/64
F
r
e
k

a
n
s

14/64
12/64
10/64
3/64

3/64
4/64
2/64

Beyaz

Kırmızı

Nilsson-Ehle denem esi: Buğdayda kabuk rengini üç gen çifti Aa, Bb
ve Cc belirlemektedir. A, B ve C alelleri beyaz renk; a,b, c alelleri ise
kırmızı renk bakımından yarı dominanttırlar. Beyaz ebeveynin genotipi
AABBCC, Kırmızı renkli ebeveynin ise aabbcc dir. Fı kuşağındaki
yavruların tümü iki homozigotun ortası bir renk almıştır. Her bir gen çifti üç
farklı kromozom üzerinde bulunduğu için 8 gamet oluşmuştur. Mendelin
açılma (segregasyon) kuralı gereğince F2 kuşağında 7 tip fenotip ortaya
çıkmıştır. Fenotiplerin oransal dağılımı genlerin eklemeli (additive)
etkisinden dolayı 1/64 : 6/64 : 15/64 : 20/64 : 15/64 : 6/64 : 1/64 şeklindedir
(şekil 1).
Kantitatif karakterlerde her bir genin devreye girmesi ile karakter
biraz daha modife olur. Örneğin AABBCCDD x aabbccdd çaprazlamasında
A'nın 1, B'nin 2 ve C ’nin 1 birim artıma, D'nin 2 birim azalışa neden
olduğunu varsayalım. F2 generasyonunda aabbccdd genotipinin değeri 4 ise,
AaBbCcDd genotipi = 4+1+2+1-2 = 6, AabbCcdd genotipi = 4+1+1= 6 ve
AABbCCDd genotipi =4+1+1+2+1+1 -2 = 10 değerlerini alacaktır.
Bir populasyonda kantitatif karakterlerin frekans dağılımı "normal"
dağılımdır. Normal dağılım, populasyonda bir karakteri kontrol eden çok
sayıda genin additive (eklemeli) etkilerinin ve çevrenin az veya çok etkisinin
bir sonucudur. Kantitatif karakteri kontrol eden çokgenlerden
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(poligenlerden) her biri, Mendelin kalıtım ilkelerini aynen izleyerek
ebeveynden döle geçerler. Ancak metrik karakterin döllere geçişinde
Mendelin beklenen oranları görünmez. Çünkü çok sayıda gen kalıtıma
katılır. Ayrıca metrik karakterler çevre tarafından etkilenirler. Bu nedenle
fenotipin ortaya çıkışında belirli oranda çokgenlerin ve belirli oranda da
çevrenin birlikte etkisi sözkonusudur.
Populasyon genetiğinin bazı ilkeleri
Metrik Karakterin kalıtımına çok sayıda genin katılması ve çevrenin
fenotipi etkilemesi nedeniyle kalıtımı tek tek bireylerde izlemek mümkün
değildir. Populasyon genetiği, bu nedenle metrik karakterlerin kalıtımını
incelemek için populasyonları ele alır. Populasyon genetiği, bir
populasyonda evrimsel güçlerin herbirinin gen ve genotip frekansını nasıl
değiştirdiğini inceler.
Kalıtımın daha iyi anlaşılabilmesi için bir populasyonda gen ve
genotip frekanlannın evrimsel güçlerle nasıl değiştiğini kısaca irdeleyelim.
Konunun daha anlaşılır olması için bir genin iki formunun (2 alel) meyve
ağırlığını kontrol ettiğini varsayalım. Meyve ağırlığını kontrol eden aleller A
ve a olsun. Hardy- Weinberg eşitliğine göre, rastgele eşleşmenin olduğu
büyük bir populasyonda seleksiyon, mutasyon ve göçün olmaması halinde,
gen ve genotip frekansları kuşaktan kuşağa değişmez, sabit kalır (Cook,
1976; Falconer 1989).

Ebeveyn
alelleri
A
a
Alel
Frekansı

P

q

Ortaya çıkan genotip 1er (döller)
AA

Aa

Aa

p2

2pq

q2

Ancak populasyon genetiğinin bu önemli kuralını etkileyen göç,
mutasyonlar ve seleksiyon gibi önemli evrimsel güçler populasyondaki gen
frekanslarının sürekli değişmesine neden olurlar.
p2 + 2pq + q2 = 1

(1)

Göç
Dengede olan populasyonumuza dışardan m oranında gelen bir alel,
gen frekansını nasıl değiştirir ? Populasyondaki mevcut alellerin oram 1-m
olsun. Göçer alelin frekansı qm, yerlilerin q0 olsun (Falconer 1989). Karışık
populasyondaki yeni gen frekansını, göçle gelen ve yerlilerin oranlarını
frekansları ile çarpıp toplamlarını alarak bulabiliriz.
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qı = m q m + ( l - m ) q0
= m ( qm- q0) + q0

(2)

Bir generasyondaki gen değişimi Aq, poulasyonun başlangıç ve
göçten sonraki gen frekansının farkına eşittir.
Aq = qı - q0

= r n ( q m- q 0)

(3)

Eşitlikten anlaşılacağı üzere gen frekansındaki değişim, göç oram m
ile, göçer ve yerli genlerin başlangıç frekanslarına bağlıdır. Eşitlik l'de göç
ile populasyonda m ( qm- q0) kadar bir artış olmaktadır. Aralarında gen alış
verişi olan populasyonlar arasındaki genetik farklılık azalırken, populasyon
içindeki genetik çeşitlilik artar.
Mutasyonlar
Büyük bir populasyonda uzun bir süre boyunca meydana gelen
mutasyonlar gen frekansını nasıl değiştirirler ?
Populasyonda bir lokusta sırasıyla frekansları p0 ve q0 olan A ve a
alellerini gözönüne alalım. A nın a’ya değişim oranı u, a’nın A’ya değişimi
ise v olsun.
Başlangıçtaki Frekans Oranlan

p0

3°
U

Mutasyon Oranlan

A

^

^

a

V
Bir generasyon sonra A da up0 kadar azalma
(po- up0), a da ise up0 kadar artış olacaktır. Tersine mutasyondan
dolayı ise A ’da vq0 kadar artış, a’da vq0 kadar azalış olacaktır. Toplam gen
frekansı değişimi formülü;
Aq = up0- vq0

(4)

Bir süre sonra değişim bir dengeye oturacak ve Aq = 0 olacaktır.
up = vq
q = u / u +v

(5)
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Yapılan araştırmalarda geriye mutasyon oranının daha az olduğu
ortaya konmuştur. Fakat doğal seleksiyonun mutant aleller üzerine daha çok
çalışması nedeniyle frekansları fazla değildir.
Seleksiyon
Populasyondaki genotiplerin bir sonraki generasyona döl verme
oranları aynı değildir. Genotiplerin yeni generasyondaki relatif gametik
katkısma uyum (fıtness, adaptation) denir (Mettler and Gregg 1969).
Seleksiyon basıncı fenotipler üzerinde etkilidir. Bu nedenle fenotipte ortaya
çıkmayan resesif mutant aleller üzerine seleksiyon çalışmaz.
AA
genotipinin uyum değeri 1 olsun (seleksiyonun etkisi s=0). Bu genotipin bir
sonraki generasyona gametik katkısı 1 dir. aa genotipi ise seleksiyonun
üzerine çalıştığı genotip olsun. Seleksiyon basıncına s dersek, aa genotipinin
gametik katkısı 1-s kadar olacaktır.

Genotipler
AA
İlk frekansları p2
Uyum değerleri 1
toplam

p2

Aa
2pg
1- 1/2 s

aa
q2
1-s

(2pg)l-l/2s q2(l-s)

aa nın bir sonraki generasyona gametik katkısı q2 (1-s) kadar
olacaktır. Heterozigot Aa nın katkısı dominantlık derecesine bağlı olarak
değişir. Yeni gen frekansı q ı,
qı = q2(l-s) + pq / 1 -s q2
=
q - s q2 / 1- s q2

(6)

Gen frekansındaki değişim :
Aq = qı - q
= (q -s q 2 / 1- s q2) - q
= - sq2 (l-q) / 1- s q2

(7)

Eşitlikten anlaşılacağı üzere, seleksiyon nedeniyle gen frekansındaki
değişim seleksiyon yoğunluğu s’ye ve başlangıçtaki gen frekansına bağlıdır.
Seleksiyon, populasyonun gen frekansını değiştiren en etkili evrimsel güçtür.
Genetik Çeşitliliğin Kaynağı
Çevremizdeki herhangi bir canlı populasyonuna baktığımızda
olağanüstü bir çeşitlilik görürüz. Örneğin insanlarda yüz şekli, ağırlık, boy,
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el büyüklüğü gibi birçok karakter bakımından birbirinin tıpkısı olan iki kişiyi
görmek olanaksızdır. Aynı olağanüstü çeşitliliği ağaçlarda da görmek
mümkündür. Çeşitliliğin temelde iki nedeni vardır: Bireyin genotipik yapısı
ve çevrenin etkisi. Canlıların gelişme çağı, çevre ile etkileşimde bulunup
bulunmaması da fenotipik farklılığa neden olmaktadır.
Eğer aynı yaştaki bir grup civcivi teorik olarak tamamen aynı şartlar
altında büyüterek bir süre sonra ağırlıklarını hatasız ölçsek, civcivler
arasında ağırlık karakteri bakımından bulacağımız farklılığın nedeni
genetiktir. Her civcivde genlerin kromozomlardaki dizilişi, birbiriyle
etkileşimleri farklıdır.
Bir kavağa ait klonlar mitoz hücre bölünmesi sonucu ortaya
çıktıkları için
aynı genetik yapıya sahiptirler. Genlerin dizilişi ve
etkileşimleri her klonda aynıdır. Aynı uzunluk ve ağırlıktaki klonlan alıp bir
tarlada diksek ve beş yıl sonra boylarını ölçsek, klonlar arasında boy
bakımından bir farklılık gözlenecektir. Birbirinden kopyalanan klonlarm
genetik yapısı aynı olduğuna göre aralarında farklılığın nedeni çevredir.
Bir klonu farklı çevrelerde yetiştirdiğimizde, farklı fenotipik
değerler elde ederiz. Klon için klonxçevre etkileşiminden ortaya çıkan
farklılık (norm of reaction) varyasyonun bir diğer önemli kaynağıdır.
Özel denemelerle bir populasyon içinde bir karakter için gözlenen
varyasyonun ne kadarının genotipik ne kadarının çevresel olduğunu ortaya
koymak mümkündür.
Tür içinde (örneğin kızılçam) genetik çeşitliliğin temelde iki nedeni
vardır : Mutasyonlar ve rekombinasyon. Populasyonlar arasında polen ve
tohum alışverişi, genetik farklılaşmanın başka nedenleridir.
Mutasyonlar; dölden döle geçen kalıcı genetik değişikliklerdir.
Mutasyonlar, DNA'nın kendini kopya etmesi sırasında ortaya çıkan hatalar
veya kromozomlarda parça kaybı, bir parçanın ikinci kez kromozomlarda
yer alması, parçaların ters dönerek bağlanmaları gibi nedenlerle ortaya
çıkarlar. Genetik çeşitliliğin temel ve asıl kaynağı mutasyonlardır. Yeni
genler ancak mutasyonlarla ortaya çıkabilirler. Bir lokusta (gen çifti olan
alellerin kromozom üzerinde bulunduğu yer) bir kuşakta oluşabilecek
mutasyon olasılığı oldukça küçüktür (10-4 ile 10'6). Çok büyük
populasyonlarda binlerce lokus vardır. Uzun kuşaklar ve çok sayıda lokus
sözkonusu olunca, mutasyonlar populasyonun gen frekanslarında
önemli
değişikliklere neden olurlar (Hartle, 1981).
Rekombinasyon; Eşeyli üreyen canlılarda zigot oluşumu sırasında
ana ve babadan gelen aleller rastgele bir araya gelerek yeni bir genotip
oluştururlar. Rekombinasyon ile mevcut aleller ve mutasyon sonucu biriken
yeni aleller harmanlanıp yeni gen kombinasyonları ve genotipler
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oluşmaktadır (Mettler and Gregg, 1969). Alel sayısı ve bir karakteri
etkileyen lokus sayısına göre ortaya çıkan genotip sayısı aşağıdaki formül ile
ifade edilebilir (Hartle, 1981).

(8)

g = [ a ( a + 1) / 2 } L

Formülde g; ortaya çıkan genotip sayısını, a; alel sayısını L ; lokus
sayısını ifade etmektedir. Örneğin her birinde 2’şer alel olan beş lokus
rekombinasyona girerse, g= (2(2+1) / 2 )5 = 35 = 243 farklı genotip ortaya
çıkacaktır. Lokus sayısı 10 olursa, ortaya çıkabilecek farklı genotip sayısı g=
310 = 59049 olacaktır. Yüksek yapılı (ökaryotik) bir canlıda binlerce lokus ve
her birinde en az ikişer alel olduğunu düşünürsek, ortaya çıkabilecek genotip
sayısı olağanüstü olacaktır. Her lokusta iki alel ve aleller arasında dominant
etki bulunması durumunda fenotip sayısı ise 2L ile verilmektedir. Beş lokus
ve her birinde iki alel alırsak fenotip sayısı = 2L= 25= 32 olacaktır.
Şekil 2 : Bir gen havuzuna etki eden evrimsel güçler: Seleksiyon ve
genetik kayma genetik çeşitliliği azaltırken, mutasyonlar, rekombinasyonlar
ve genetik göç bu çeşitliliği arttırmaktadır.
ANA KUŞAK

SELEKSİYON

GENETİK KAYMA

X,

GÖÇ

REKOMBİNASYON

&

İKİNCİ KUŞAK
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Genetik Çeşitlilik Neden Önemlidir ?
Genetik çeşitlilik, bir tür içinde populasyonlar arasında ve
populasyon içinde fertler arasında bir veya birden fazla morfolojik,
fizyolojik karakter için veya moleküler markerlar bakımından var olan
genetik kaynaklı farklılığı tanımlamaktadır. Türe ait tüm farklı aleller, türün
genetik çeşitliliğidir. Örneğin buğday türüne ait lokal ırklar ve buğdayın
yabani akrabaları türün geniş genetik çeşitliliğe sahip olduğu konusunda bize
bir fikir vermektedir. Kızılçamm stebe, sahile, 1400 metre yükseltilere
uyum sağlamış lokal populasyonları, genetik yönden çeşitliliğin fazla
olabileceğini işaret etmektedir (Işık ve Kaya 1993). Populasyonlarm farklı
allel frekanslarına sahip olması, onların evrimleşme ile farklı ortamlara
uyum yapabilmelerinin sonucudur.
Genetik çeşitlilik, bir canlı türünün soyunu devam ettirebilmesinin
bir sigortasıdır. Genetik çeşitliliği fazla olan populasyonlarm, değişen çevre
şartlarına uyumu sağlayabilecek seçenekleri vardır. Eğer populasyonda bu
değişime uyum sağlayacak farklı genotipler varsa, bir sonraki kuşak bu
genotiplerin döllerinden oluşacaktır. Böylece populasyonun yeni şartlara
uyumu gerçekleşebilecektir.
Buna karşılık saf bir ırktan oluşan, veya tek bir klondan oluşan
populasyondaki bireylerin genetik yapıları birbirine benzer. Bir hastalığa
veya çevre kirliliğine duyarlılık bütün bireyler için aynı olacaktır.
Populasyonun
değişen çevre şartlarına uyum esnekliği olmayacaktır.
İnsanların ihtiyaçları zamanla değişmekte ve artmaktadır. Genetik çeşitliliğin
fazlalığı, yeni ihtiyaçların karşılanması imkanı tanımaktadır. İnsanlar
günümüzde tüm besinlerini, ilaçlarının büyük çoğunluğunu, endüstriyel bir
çok ürünü canlılardan karşılamaktadırlar. Yaklaşık 3 milyar insanın
tedavisinde bitki kökenli ilaçlar kullanılmaktadır. Çin’de tedavi amacıyla
5100 tür bitkiden yararlanılmaktadır. Hindistan’da yeni bulunan yabani bir
çeltiğin bir geni kültür çeltiğine aktarılarak kültür çeltiği yaygın olan mantar
zararlarından kurtarılmıştır (McNeely et al., 1990). Bize bütün bu olanakları,
canlıların genomlarında yer alan genler sunmaktadırlar.
Genetik çeşitliliğin fazla olması, populasyonun hastalıklara, aşırı ısı
değişimlerine ve diğer çevre şartlarına dayanıklı genotipler bulundurarak
neslini devam ettirmesini sağlamaktadır. Bir tür yok olmamak için hem
populasyonlar arasında hem de populasyon içindeki genetik çeşitliliği
sürdürmek zorundadır (Mettler and Gregg 1969). Eğer buğday üretimini
yalnızca hibrit bir buğday ırkıyla sağlasak, bir hastalık veya iklimdeki bir
kaç derecelik sıcaklık değişimi, bu ırkı ve dolayısıyla ondan elde edilen
ürünün tümünü etkileyecektir. Bu yönde bir uygulama, aynı zamanda lokal
çevresel koşullara uyum sağlamış köy ırklarının yok olmasına da neden
olacaktır. Bir ağaç türünde negatif seleksiyonla devamlı düzgün gövde yapan
bireyler kesilirse, düzgün gövde yapmayı kontrol eden değerli genlerin
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populasyonda frekansları azalacak ve gençleştirme ile getirilecek yeni nesil
orman daha çok bozuk fertlerden oluşacaktır. Genetik erozyon dediğimiz bu
olay sonucu, türün ve populasyonun genetik değeri düşmektedir. Bu olay
uzun vadede türlerin yok olmasına da yol açabilir.
Hibrit sebze tohumları, genetik çeşitliliğin önemi bakımından çarpıcı
bir örnektir. Hibrit tohumlar, bir sebzeye ait iki arı (homozigot) ırkın
çaprazlanması ile elde edilmektedir (Şekil 3). Hibrit tohumda verim artışına,
meyvenin şekline, farklı tada neden olan genetik yapıyı elde etmek için
sözkonusu iki saf ırkın tekrar çaprazlanması gerekmektedir. Genler, tohum
şirketleri tarafından bir hammadde gibi işlenerek yeni bir ürün olarak
piyasaya sunulmaktadırlar. Örneğin Yeni Zealanda'da Proseed adındaki bir
şirket kurduğu tohum bahçelerinde belirli Pinus rcıdiata klonlanın
çaprazlayarak genetik yönden üstün özel tohum elde etmekte ve bu tohumu
yüksek fiyatlarla satmaktadır.
Eğer hibrit bireyin tohumunu kullanırsanız aynı sonucun alınamadığı
görülecektir. Çünkü hibrit
tohumdaki gen kombinasyonu, Mendel’in
‘Genlerin açılımı kuralı’ gereğince bozulmuştur. Tekrar hibrit tohumu
üreten şirkete başvurmak zorundasınız.
Hibrit tohumlar, bugün oldukça yüksek fiyattan alıcı bulmaktadırlar.
Bu örnekten anlaşılacağı üzere genler bir ülkenin doğal zenginliklerinden
biridir. Elinde bir bitki veya hayvan türünün bir karakterini olumlu yönde
etkileyen genleri bulunduran ülkeler veya şirketler bunu bir hammadde gibi
işleyerek elde ettikleri ürünleri pazarlamaktadırlar.
Genetik çeşitliliğin öneminin farkına varan bir çok ülke, kültür
bitkilerinin yabani akrabalarmdan ve lokal ırklardan materyal toplayarak gen
bankalarında saklamaktadırlar. Ülkemizde de gen kaynaklarını koruma
çalışmalarına başlanılmıştır.
Biyolojik Bir Kaynak Olarak Ormanların Önemi
Ormanlar biyolojik bir kaynak olarak bize ve diğer bir çok canlıya
sayısız yararlar sağlar. Birçok canlı türünün varlığını devam ettirebilmesi, bir
orman ekosistemini paylaşmalarına bağlıdır. Günümüzde özellikle tropik
ormanların yok edilmesi nedeniyle her gün birçok türün yok olduğu
bilinmektedir. Bu canlıların çoğunluğu henüz tanımlanmamıştır. Doğa
bilimci ve genetikçi Norman Myers’e göre orman ekosistemleri üzerindeki
insan baskısı bu hızla devam ederse 2000 yılma kadar 219000 tür yok
olacaktır (Anonim, 1991).
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Şeki! 3 : Hibrit tohumun elde edilmesinin şematik olarak olarak
gösterilmesi

X
Saf Irk 1
(AABBCC)

Saf Irk 2
■

(aabbcc)

Hibrit Tohurn
(AaBbCc)
Ormanlar, kuruldukları andan itibaren, toprağı tutarak, değişik
organizmalara yaşayabilecekleri bir ortam oluşturarak, havayı temizleyerek
bize ve diğer tüm canlılara favda sağlarlar. Fayda, zamanla artarak devam
eder ( Şekil 4).
Şekil 4: Ormanın insana ve diğer organizmalara sağladığı faydaların şematik
görünüşü.

MAKSİMUM FAYDA

KURULUŞ VE BAKIM
MASRAFLARI

Bazı Afrika ülkelerinde enerji ihtiyacının % 70 den fazlası
ormanlardan karşılanmaktadır (Anonim 1991). Finlandiya gibi bazı ülkelerin
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dışsatımının yarısı orman ürünleridir. Yeni Zelanda yılda 15 milyon m3
kereste ve selüloz hammaddesi üreterek yarısını ihraç etmektedir. Ağaçlar
fotosentez yoluyla güneş enerjisini gövdelerinde ve dallarında
depolamaktadırlar. Odun dediğimiz bu kütlenin 5000 den fazla kullanım yeri
olduğu ifade edilmektedir.
Ormanların yararlarını doğrudan ve dolaylı yararlar olarak ikiye
ayırabiliriz.
Doğrudan

Dolavlı Favdaları

Favdaları
1. Selüloz

1. Erozyonu önleme

2. Enerji

2. Temiz hava

3. Kereste

3. Temiz ve devamlı su

4. Reçine

4. Taşkınları, heyelanları,

5.Hayvan yemi

önleme Şehirleri, köyleri,

6.İlaç

barajları, yolları koruma

7. Yiyecek

5. Rekreasyon ve turizm

Ve diğerleri. . .

ve diğerleri. ..

Ormanlarımızın %56'sı bozuk durumdadır. Hektar başına düşen
yıllık ortalama artım diğer ülkelere göre oldukça düşüktür (Anonim, 1990;
Ürgenç, 1986). Bu miktar, Fransa’da 3.7 mVha, Romanya’da 2.6 mYha,
Yunanistan’da 2.1 m3/ha, Danimarka’da 6 m3/ha Türkiye’de 0.88 m3/ha
kadardır (Şekil 5).
Ormanlarımızdan en iyi şekilde yararlanmak için, orman gen
kaynaklarının korunması son derece önemlidir. Ülkemizin hammadde
açığını göz önüne alarak, genetik ıslah yöntemleri ile verimin bir an önce
arttırılması gerekmektedir.
Ülkemizde nüfusun hızlı artması ve başta selüloz olmak üzere odun
işleyen sanayinin gelişmesi nedeniyle bugünkü üretimimiz yeterli değildir.
1993 yılında açığın kapatılması için 280 milyon dolarlık dışalım yapılmıştır
(Cireli, 1993). Ormancılık Ana Planı (1988) verilerine göre endüstriyel
odun hammaddesi açığı 2010 yılında 6.5 milyon metreküpe ulaşacaktır
(Şekil 6). Hesap kolaylığı için açığın tümünün normal boy 1. sınıf kızılçam
tomruk olduğunu varsayalım. (1994 tomruk tahsis fiyatı = 4220000 TL).
Bunun günümüz Türkiye fiyatları karşılığı 718 milyon ABD dolarıdır.
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ı ülkelerde ve Türkiyede bir hektar ormanın yıllık
m-: artımı (m3).

Danirmarka

Fransa

Romanya

Yunanistan

Türkiye

Ülkemizde başta gazete kağıdı olmak üzere bir çok kağıt türü
dışardan alınmaktadır. Kağıt tüketimi bilgi üretmenin ve onu yaymanın bir
göstergesidir. Ülkemizde okuma ve araştırma alışkanlığının yaygın olmadığı
bir gerçektir.
Buna rağmen kağıt ve kağıt ürünleri talebi
karşılanamamaktadır. Bir yandan nüfus, diğer yandan okuma yazma oranı
arttığına göre yakın gelecekte kağıt ve kağıt ürünleri ithalatı dahada
artacaktır. Gelecek kuşakların dar boğazlarla karşılaşmaması için bilgi
üreterek elimizdeki doğal kaynakları daha verimli işletmemiz gerekmektedir.
Her canlı toplumu, çevresindeki diğer biyolojik kaynaklardan
faydalanarak varlığını devam ettirebilir. İnsanlar bilgiyi kullanmaya
başladığından bu yana faydalanmanın şekli değişmiştir.
Artık bilgi
üretmeden biyolojik bir kaynaktan beklenen faydayı arttırmak olanaksızdır.
Bilgi aynı zamanda biyolojik kaynağın devamlılığı için de son derece
önemlidir.
Günümüzde doğal kaynaklardan bilgisizlik ve hızlı nüfus artışı
nedeniyle aşırı ve düzensiz faydalanılmaktadır. Ormanlar, kardelen ve balık
populasyonları gibi bir çok biyolojik kaynağın devamlılığı tehdit altındadır.
Ancak bilgiyi arttırarak ve kullanarak doğal kaynaktan optimum fayda elde
edilebilir ve biyolojik kaynak devamlılık prensipleri içinde işletibilir.
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Şekil 6 : Türkiye’de yıllara göre endüstriyel odun hammaddesi açığı. 2010
yılında açığın karşılığı 718 milyon Doların üzerinde olacağı tahmin
edilmektedir ( x 100 000)

açık(m3)
Doğal kaynakların işletilmesinde populasyon genetiğinin
uygulanması
Doğal kaynaktan optimum faydalanmanm Kültürel ve genetik
yöntemler olmak üzere iki yöntemi vardır :
Tarım ve ormancılıkta
hastalıklara karşı kimyasal ve
yöntemlere girmektedir. Kültürel
son birkaç yüzyılda yoğunlaşmış
devam etmektedir.

gübreleme, makina kullanımı, sulama,
biyolojik mücadele teknikleri kültürel
yöntemlerle doğal kaynakların işletilmesi
olmasına rağmen binlerce yıldan bu yana

Yine insanlar kendi ihtiyaçlarına göre canlılar içinden seleksiyon
yapmış, ve seçtiklerini damızlık veya tohum kaynağı olarak kullanılmıştır.
Bunları yaparken binlerce yıldan buna bilmeden genetik prensipleri
uygulamıştır. Ancak 19. yüzyılda Mendel ile başlayan genetik-ıslah
yöntemlerinin devreye girmesi ile "yeşil devrim" adı verilen üretim
patlaması yaşanmıştır
Son yüzyılda kullanılan başlıca populasyon genetiği teknikleri,
melezleme, selektif ıslah ve poliploidy gibi tekniklerdir. Bu tekniklerdeki
temel hedef; bir veya birden fazla türe ait mevcut genleri modife ederek
üretimi ve kaliteyi arttırmaya dayanmaktadır.
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Melezleme tekniğinde iki bireyin genleri rekombinasyonla bir araya
getirilerek yeni gen dizilimleri elde edilmektedir. Bu yöntemle mısır,
ayçiçeği ve şeker pancarmda önemli verim artışı sağlanmıştır. Örneğin bu
yüzyılın başında ABD’li iki genetikçi mısırda kendileme ile iki saf ırk elde
ettiler. Bu saf ırkların çaprazlanması ile ortaya çıkan hibrit mısırın
verimliliği saf ırkların ve açık tozlaşma ürünü ataların verimliliğinden çok
daha fazlaydı. Aynı yöntemle diğer bir çok bitkinin yüksek verimli acar
hibritleri elde edilmiştir (Kaufman, 1989). Poliploidi olayı bitkilerde temel
kromozom sayısının üç katı veya daha fazla olması halidir, n, 2n, 3n, 4n, 5n
sayıda kromozom sayısına sahip bitkilere sırasıyla haploid, diploid, triploid,
tetraploid ve pentaploid denir (Wright 1962). Hücre bölünmesi sırasında
Kolhisin (colchicine) gibi alkoloidler kullanılarak kromozom sayısı ikiye
katlanmaktadır. Bu bitkilerin ürettiği polenlerin kromozom sayısı 2n olarak
kalmaktadır. Tetraploidler, diploid bitkilerle çaprazlanarak triploid bitkiler
elde edilmektedir. Bu yöntemle kromozom sayısı normale göre farklı olan
poliploid bitkiler elde edilmektedir. Örneğin pamuk, patates (Kaufman,
1989) ve kızılağaç (Alnus glutinosa) poliploid türlerdir (Ürgenç 1982).
Ancak orman ağaçlarının üreme şekli ve mevcut genetik çeşitliliğin
yapısına göre daha çok selektif ıslah yöntemleri yöntemleri
uygulanmaktadır.
Son 15-20 yılda hızla gelişen moleküler genetik teknikler yeni
ufuklar açmıştır. Bu tekniklerin temel amacı; genleri izole etmek,
fonksiyonlarını belirlemek ve arzu edilen genleri canlılar arasında transfer
ederek bir araya getirmektir. Ortaya çıkarılan yeni genotipler, hücre ve doku
kültürü teknikleri ile çoğaltılmaktadırlar. Günümüzde özel bir gen bakteriye
aktarılarak çok miktarda insülin ve büyüme hormonları üretilmektedir.
Bitkilere gen transfer edilerek hastalıklara dayanıklılık arttırılmaktadır. Bu
alandaki hızlı gelişmeler, 21. Yüzyıla damgasını vuracak gibi
görünmektedir. Büyük bir olasılıkla önümüzdeki yüzyıl ‘Biyoteknoloji Çağı’
olacaktır.
Moleküler teknikler ile populasyon genetiği yöntemleri genellikle iç
içe, birbirini tamamlayacı niteliktedirler. Örneğin genetik çeşitliliğin
belirlenmesinde morfolojik karakterler yanında elektroforez tekniği de
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Orman ağaçlarında, ağaçların biyolojik yapıları, yayılış alanlarının
geniş olması ve dışa döllenme özellikleri nedeniyle genetik çeşitlilik diğer
türlere göre fazladır. Orman ağaçlarının bu özellikleri nedeniyle yukarıda
belirtilen ıslah yöntemlerinden çok selektif ıslah yöntemi kullanılmaktadır.
Selektif ıslah yöntemleri
Bir populasyon evrimleşerek bir çevreye adapte olurken bizlerin
gereksinimini hiç dikkate almaz. Bir canlı türü için, bir sonraki generasyona
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döllerini aktarabilmek (çevreye uyum sağlama) önemlidir. Populasyonlarda
bir çok karakter bakımından farklı genotipler vardır. Genotiplerin
populasyondaki frekans dağılımı normal dağılım şeklindedir. Büyük bir
çoğunluğu bu dağılımın ortasında, ortalamaya yakın bir yerde olacaktır.
Dağılımın iki ucunda yer alan genotiplerin bir kısmının değeri, populasyon
ortalamasından az, diğer bir kısmının ise fazla olacaktır. Islahçılar öncelikle
bu varyasyonun nedenini, coğrafi değişkenlere göre nasıl değiştiğini
anlamaya çalışırlar. Daha sonra bu varyasyondan yararlanarak selektif ıslah
yöntemleri ile populasyonda yağ oranını ya da boyu etkileyen genlerin, bir
sonraki kuşakta frekansını arttırmaya çalışırlar. Bunun için çalışılan türe ait
populasyonlarm parametrelerinin bilinmesi gerekmektedir.

Şekil 7 : Mısırda yağ oranını arttırmak için yapılan sürekli seleksiyon
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Seleksiyon, binlerce yıldan bu yana kullanılan en etkili ıslah
yöntemidir.
İnsanların hayvan ve bitkileri evcilleştirdiği yontma taş
devrinden 20 yüzyılın başına kadar genetik bilimi hakkında hiç bir şey
bilinmemesine rağmen hep iyi fertler ana-baba olarak seçilmiştir. Daha önce
bilinçsizce yapılan ve üretim artışına etkisi az olan seleksiyon işlemi, 1920
lerden itibaren genetik biliminin uygulanması ile büyük bir ivme
kazanmıştır. İlionis Üniversitesinden bilim adamları 50 nesil boyunca
mısırda yağ oranını arttırmak için seleksiyona başlamışlar (Keeton and
Gould 1993). Başlangıçta %5 olan yağ oranı 50 generasyon sonra % 15’e
çıkmıştır (Şekil 7). Seleksiyon işlemi halen devam ettirilmektedir.
Seleksiyon işleminde, populasyonda bulunan alellerin başlangıçtaki
frekansları değiştirilmektedir. İyi genotiplerin ebeveyn olarak seçilmesi ile
yeni kuşakta arzu edilen gen kombinasyonlarının frekansı arttırılmış
olmaktadır. Böylece yeni populasyonda istenilen nitelikte fenotiplerin sayısı
çoğaltılmaktadır. Populasyonun başlangıç ortalaması ile yeni kuşak
populasyonun ortalaması arasındaki fark bize seleksiyon farklılığını
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vermektedir. Diğer bir deyimle ebeveynlere ait populasyon ortalaması ile
seçilen bireylerin ortalaması arasındaki fark, seleksiyon farklılığıdır.
Seleksiyon farklılığı, populasyonun başlangıç değerinden olan sapma olarak
da ifade edilmektedir. Yapay seleksiyon devam ettirilmezse populasyon,
daha önceki ortalamasına doğru yönelecektir. Seleksiyon etkisi, seleksiyon
farklılığı S’ye bağlıdır.
Genetikçiler 1950 li yıllardan itibaren melezleme ve seleksiyon
çalışmaları ile yeşil devrim adı verilen büyük bir üretim patlaması
gerçekleştirmişlerdir. Bunu en tipik örneği Meksikada yaşandı. Meksikada
1960 lı yıllara kadar üretilen buğdaylarda başak uzunluğu ile sap uzunluğu
arasında linkage ( İki karakteri kodlayan genlerin aynı kromozom üzerinde
biribirine yakın olması ve birlikte kalıtlanması) vardı. Diğer bir deyimle
uzun başaklı bireyler aynı zamanda uzun saplı olmaktaydı. Uzun sap
istenmeyen bir özellikti. Çünkü yağmurla birlikte buğday bir halı gibi tarlaya
serilerek büyük üretim kaybına neden oluyordu. Alexander Bourlog, 1960
yılında yaptığı melezleme çalışmaları ile başak uzunluğu ile sap uzunluğu
arasındaki genetik bağlantıyı (iki karakterin birlikte kalıtlanması) kırdı. O
güne kadar buğday ithal eden Meksika, kısa saplı ve uzun başaklı yeni
hibritleri ile, ihraç yapmaya başladı. Bu çalışmalarıyla açlığı önlediği için
Alexander Bourlog’a Nobel ödülü verilmiştir. Yine mısır bitkisinde yapılan
ıslah çalışmaları ile büyük verim artışı sağlanmıştır. Ormancılıkta ıslah daha
yeni olmasına rağmen 30-40 yılda, genetik ıslah çalışmaları ile % 100 den
fazla verim artışı sağlanmıştır.
Populasyon genetiği ilkelerinin uygulamaya aktarılması olan selektif
ıslah çalışmaları orman ağaçlarında ancak 1950’li yıllarda ivme kazanmıştır.
Orman ağaçlarında, serbest tozlaşma ve geniş doğal yayılış gibi bir çok
nedenden dolayı tür içinde genetik çeşitlilik tarımsal bitkilere göre yüksektir.
Bu nedenle selektif ıslah yöntemleri ile önemli düzeyde ıslah
yapılabilmektedir. Bunun için önce doğal populasyonlardan veya yaşlı
ağaçlandırmalardan en iyi fenotipler anaç olarak belirlenmektedir. Bu
anaçlara (aileler) ait fidanlar uygun deneme desenlerine göre arazide genetik
testlere tabi tutulurlar. Aileler için hesaplanan genel birleşme değerlerine
göre (General combiııing ability) bir sıralama elde edilir. Amaca göre
örneğin en iyi % 10 aile ile portakal bahçesi kurar gibi tohum bahçeleri
kurulur ve bakımı yapılır. Ağaçlandırmalar için bu tohum bahçelerinin
tohumu veya vejetatif materyali kullanılmaktadır, ilk kuşak endüstriyel
ağaçlandırmalardan daha kısa süre içinde asgari % 10 luk bir verim artışı ve
daha kaliteli ürün elde edilmektedir.
Yeni Zelanda’da bugün 3. Generasyon tohum bahçeleri kurulmuştur.
Genetik ıslah ve kültürel yöntemlerle
üretimi 50 yılda % 90-100
arttırmışlardır. Başta selüloz hammaddesi ve diğer orman ürünleri,
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dışsatımlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yine ABD, Güney
Afrika, Brezilya, ve diğer bir çok ülkede önemli aşamalar kaydedilmiştir.
Ancak Ülkemizde ağaç ıslahı çalışmaları henüz arzu edilen aşamada
değildir.
Ağaçlandırma için halen doğal populasyonlardan tohum
toplanmaktadır. Ormanların işletilmesinde ve ağaçlandırma yatırımlarında
"bilgi" kullanılmadan verimi daha fazla arttırmak ve gen kaynaklarını
korumak mümkün değildir.
Sonuç
Orman veya bir çam plantasyonu bir populasyondur. Bu
populasyona yapılan her türlü müdahale onun genetik yapısına yapılmakta
ve gen frekanslarını etkilemektedir. Yapılan yanlış çoğu zaman hemen
anlaşılamaz ve anlaşıldığında geri dönmek için artık çok geç kalınmış
olunmaktadır. Tarım bitkilerinde yapılan yanlışlıkların orman ağaçlarında
tekrarlanmaması ve ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetimi için
populasyon genetiği bilgilerine bugün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.
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öz
Bu makalede doğal kızılçam ormanlarındaki büyüme performansı
değerlendirilmiştir. Bu yapılırken ülkemizde doğal olarak yetişen ana ibreli
türler de ele almarak kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Ayrıca kızılçamm
IUFRO ve FAO gibi uluslar arası kuruluşların tespbit ettiği kriterlere göre
hızlı büyüyen tür sayılıp sayılamayacağına da bakılmıştır. Bu değerlendirme
ile 30 yaşında 10 m3 ü aşan yıllık ortalama hacım artımı ile kızılçamm hızlı
büyüyen tür kabul edilebileceği sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT
In this papers the Performans of natural Pinus brutia stands was
evaluated. For this the growth of Pinus brutia was marked on a coordinate
system with the other native conifers. Additionally it was looked at if Pinus
brutia was a fast grovving species considering IUFRO and FAO criteria.
Doing that it was understand that Pinus Brutia can be accepted as a fast
grovving species with its mean annual increment över 10 m3 at 30 age.
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I.GİRİŞ
Bu çalışma ile doğal kızılçam ormanlarındaki büyüme performansı
incelenmiş ve ülkemizde doğal olarak yetişen diğer ana conifer türleriyle
karşılaştırmalar yapılmıştır.
1960 lı yılların sonlarından bu yana ülkemizin gelecekte ortaya
çıkacak orman ürünü ihtiyacının karşılanması sorunları tartışılmaktadır.
Ulusal kalkınma planlarımızda orman ürünleri üretiminin mümkün olan en
yüksek düzeye çıkartılması öngörülmüş ve bu amaçla çalışmalar da
yapılmıştır. Bu çalışmaların başında hızlı büyüyen yabancı türlerle yapılan
plantasyonlar gelmektedir. Ancak yabancı türlerle yapılan ağaçlandırmalarda
ortaya çıkan böcek zararı ve kar kırması gibi sakıncalar, yine mevcut
ormanlarımızın verimli hale getirilmesi ve yerli hızlı gelişen türlerimizle
yeni plantasyonları gündeme getirmiştir. İşte bu noktada kızılçamm doğal
ormanlarda getirdiği büyüme performansına bakılarak yukarıda sözü edilen
plantasyonlar için kızılçamm adaylığı tartışılmıştır. Bu tartışmaya ERKAN
(1996) tarafından doğal kızılçam ormanlarında yapılmış olan hasılat
çalışmasında elde edilen bulgular esas alınmıştır. Ayrıca USTA (1991)
tarafından kızılçam ağaçlandırma ormanlarında yapılan hasılat çalışmasmada
değinilmiştir.
İL m a t e r y a l v e m e t o t
Normal kapalılıktaki genel meşcere verimi bir ağaç türüne ait
ormanının büyüme performansını değerlendirmede kullanılabilecek en iyi
kriterlerden biridir. Çalışmamızda ERKAN (1996)’ın doğal kızılçam
ormanlarına işlişkin elde ettiği hasılat değerlerinde genel meşcere verimi
değerleri AKALP (1978, s. 103) ve KALIPSIZ (1982) dan alınan Ladin,
Karaçam, Sarıçam ve Sedir’e ait genel meşcere değerleri ile kıyaslamalı
olarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla bu türlere ait genel meşcere verimleri
koordine eksenine taşınarak yaşa göre eğrileri çizilmiştir (Şekil 1).
Değerlendirme sadece I. bonitet için yapılarak türlerin kendi doğal
ortamlarında gösterebildikleri en iyi performanslar kıyaslanmıştır.
Ayrıca uluslararası kabul görmüş bazı kriterlere göre kızılçamm
hızlı büyüyen tür sayılıp sayılamayacağı konusu da tartışılmıştır.
SİL b u l g u l a r
Günümüze kadar doğal kızılçam ormanalrının hasılatı konusunda
değişik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada değerlendirmeye esas olarak
ERKAN (1996) tarafından yapılmış olan çalışma ile elde edilen hasılat
değerlerinden faydalanılmıştır. Sözkonusu çalışmada doğal kızlçam
ormanları için idare süresi en iyi ve en kötü bonitetler için sırasiyle 45 ve 50
yıl olarak bulunmuştur. Bu süre Şekil 1 de genel hasılat eğrileri bulunan
diğer türlerin idare sürelerine göre oldukça kısa bir süredir. Bu durum
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şekiİdende anlaşılmaktadır. Nitekim kızılçama ait eğrinin eğimi 50 yaşından
sonra azalma eğilimine girmektedir.

Şekil 1. Türkiye’deki bazı ibreli türlerin genel hasılat verimlerinin
yaşa göre gelişimi
Kızılçamın genel meşceıe verim eğrisi diğer türlerinki ile
kıyaslandığında yaklaşık 70 yaşma kadar kızılçam diğer türlerin üzerinde
seyretmektedir. Bu yaştan sonra gölge ağacı olan ve farklı bir büyüme
eğrisine sahip olan Ladin en üste geçmektedir. Yine bu yaşlarda Karaçama
ait eğri Ladinin altında kalmakla birlikte Kızılçamın üzerine çıkmaktadır.
Ancak Kızılçamın idare süresinin 45-50 yılları arasında değiştiği
düşünüldüğünde bu yaşlarda genel meşcere veriminin ve buna bağlı olarak
ta genel ortalama artımın diğer bütün yerli türlerin önemli farkla üzerinde
bulunduğu görülmektedir. Doğal Kızılçam ormanlarının I. Bonitetine ilişkin
hasılat değerleri Çizelge 1 de verilmiştir. Ayrıca Çizelge 2 de ise Kızılçamın
kötü (V. sınıf) bonitetine ilişkin hasılat değerleri verilmiştir.
Çizelge 1 ve 2 ııin karşılaştırmasından ilginç bir durum ortaya
çıkmaktadır. Çizelge 1 de I. bonitet sınıfı için 45 yaşında ortalama artım
11.44 m3/yıl iken Çizelge 2 de V. bonitet için aynı yaşta bu değer 4.20 m3/yıl
dır. Buradan şu önemli sonuç çıkarılabilir: Kızılçamın büyümesi yetişme
ortamı verimliliğine bağlı olarak büyük bir varyasyon göstermektedir. Bu
durum işletme amaçları ve buna bağlı olarakta işletme entansitesinin
tesbitinde dikkate alınması gerekmektedir.
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Bilindiği gibi ağaçlandırma ormanları ile doğal ormanlar genel
büyüme eğrileri bakımından birbirinden farklılıklar göstermektedir. Nitekim
Kızılçam ağaçlandırmaları için USTA (1991) tarafından yapılan hasılat
çalışmasında doğal ormanlarmkine göre oldukça farklı hasılat değerleri
tesbit edilmiştir. Bu çalışmaya göre genel ortalama artım, uygulanan aralık
mesafeye göre değişmekle birlikte, I. bonitette ve 27 yaşında 15.4 m3/yıl’e
kadar ulaştığı anlaşılmaktadır.
Yukarda yapılan değerlendirmeden sonra kızılçamm bu sonuçlara
göre hızlı büyüyen bir tür olarak kabul edilip edilmeyeceği konusu da
tartışılmıştır.
Bir ağaç türünün hızlı büyüyen tür olarak değerlendirilebilmesi için
bu konuda tespit edilmiş kriterlere uyması gerekmektedir. Hızlı büyüyen tür
kriterleri ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte IUFRO
ve FAO gibi uluslararası kuruluşlar bu amaçla bazı bazı kriterler
belirlemişlerdir. Bu kuruluşlara göre 30 yaşında genel ortalama artımı 10
m3,ün üzerine çıkan türler hızlı büyüyen tür olarak kabul edilmektedir
(ERASLAN 1983, S.9). Ülkemiz için de ERASLAN (1983, S.10) tarafından
uluslararası kuruluşlardan faydalanılarak hızlı büyüyen tür kriterleri tespit
edilmiştir. Bu kriterlerin en önemlileri; başlangıçta (ilk 30 yaşa kadar)hızlı
büyümesi ve 30 yaşındaki genel ortalama artmmın iyi bonitet için 10 m3’ün
üzerine çıkmasıdır. Kızılçam için bu değerlendirmenin yapılmasıyla bu türün
genç yaşlarda hızlı büyüdüğü ve birinci bonitet için 30 yaşındaki genel
ortalama artımının 10 m3’iin üzerinde (10.52 m3) olduğu anlaşılmaktadır.
Buradan yukarıda sözü edilen kriterlere göre kızılçamm hızlı büyüyen bir tür
sayılabileceği anlaşılmaktadır.
Aslında burada kızılçam için ulaşılan sonuçlar, meslek kamuoyunda
bilinen bir gerçeğin bilimsel yöntemlerle tespiti niteliğindedir. Nitekim
SAATÇİOĞLU (1982 S.43) kızılçamı ülkemizdeki hızlı büyüyen türlerin
başında saymakta, hatta birinci bonitette iyi bir tesis ve bakım tekniği
kullanmak şartıyla ülkemizin ve avrupanın en hızlı büyüyen ibreli türü
olduğunu ifade etmektedir. Daha eskilere gidildiğinde KAYIN (1966, S.
509) ülkemizin gelecekte karşılaşacağı odun açığının kapatılması için Ege ve
Akdeniz Bölgeleri’nde, uygun yerlerde kızılçam ağaçlandırmalarının
yapılmasını önermiştir.
IV. SONUÇ
Sonuç olarak kızılçamm diğer yerli kriterlere göre genç yaşlarda
daha hızlı büyüdüğü ve bu yeteneği ile de hızlı büyüyen türlerden
sayılabileceği ortaya çıkmıştır. Ayrıca doğal meşcerelerde genç yaşlarda
mevcut olan şiddetli yarışı azaltacak şekilde aralama yapmak birim alandaki
artımı yükseltecektir. Çünkü büyüme enerjinin yüksek olduğu genç yaşlarda
ağaçlar arasındaki şiddetli yarışma bu enerjiden yeterince faydalanılmasına
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engel olmaktadır. Nitekim ERKAN (1996) tarafından yapılan çalışmalarda,
meşcere içindeki tek ağaçlara düşen büyüme alanının artışına genç
yaşlardaki ağaçların ileri yaştakilere kıyasla daha fazla çap artımıyla cevap
verdiği tespit edilmiştir. Bıı nitelikteki sonuçlar başka çalışmalarla da elde
edilmiştir. Bu nedenle doğal kızılçam meşcerelerinde genç yaşlarda,
ağaçlararası mücadeleyi azaltacak ve kapalılığı bozmayacak şekilde
yapılacak müdahale birim alandaki verimi önemli ölçüde arttıracaktır.
Ayrıca kızılçamın en iyi ve en kötü bonitetleri arasında cari artım
bakımından çok büyük farklılığın bulunduğu (Ek Tablo 1.2), doîayısıyle de
iyi bonitetli yerlerdeki işletmeciliğin daha dikkatli yapılması gereği ortaya
çıkmıştır.
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Kızılçam tohumlarının doğal koşullarda bekleme sürelerini
gözlemek amacı ile, üç ayrı deneme alanında önceden belirlenen parsellere,
dışardan tohum girişine engel olunarak ve toprağın doğal yapısı bozulmadan
tohum bırakılmıştır. Çalışma sonunda, organik ve inorganik kökenli
zararlılar nedeni ile, doğal koşullarda çimlenme yeteneğine sahip tohumların
ancak %40 kadarının çimlenerek ölü yaprak örtüsü üzerine çıkabildiği
görülmüştür. Çimlenme isteklerine uygun iklim koşullarının gerçekleştiği
1994 yılı sonbahar ve 1995 ilkbahar dönemlerinde, deneme alanına bırakılan
tohumların tümüyle (ikinci yıla sağlıklı tohum kalmayacak şekilde)
çimlendiği görülmüştür. Doğal gençleştirme çalışmalarında, orman altında
çimlenmeden bekleyen tohumların varlığını tahmin etmek ve buna az da olsa
umut bağlamak, uygulamacı açısından yanıltıcı olacağı gözden uzak
tutulmamalıdır.
ABSTRACT
The objective of this study was to determine the duration of Pinus brutia
seeds in the soil until germination. Complete randomised design was used in
the experiment. Seeds were sawed in experimental plots which were covered
with latticed wire in order to prevent seeds coming from around trees. At the
end of the study, 40% of the seeds were germinated due to loss of some of
seeds from natural factors. Ali the seeds savved in the plots were germinated
in Autumn of 1994 and in Spring of 1995 in vvhich environmental factors
were suitable for the germination. It should be take into consideration that,
during the natural regeneration, the amount of the seeds in the soil could be
misleading.
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1.g i r i ş
Doğal gençleştirme çalışmalarında başarı, büyük ölçüde tohumun
varlığı ve çevre ilişkilerine bağlıdır.
Tohumun çimlenmesi ve çıkan fıdeciğin yaşamını sürdürüp
gelişmesinde, klimatik, edafık, fizyografık ve biyotik faktörler rol
oynamaktadır (Çepel, 1982 ; Atay, 1990).
İklim, toprağa düşen tohumun çimlenmesi için gerekli olan hava, su,
ışık, sıcaklık gibi faktörlerin kaynağıdır (Çepel, 1982). Bir tohumda
çimlenmenin başlaması için öncelikle tohum tarafından su emilmesi gerekir.
Böylece tohumda hacim artışı, oksijen ve karbondioksit geçirgenliğini
(permeabilitesi) artar ve enzim aktivitesi yükselir. Genellikle hayatiyetin
hızlanması biyokimyasal ve fiziksel olayların başlaması için su zorunludur.
Pratik olarak bütün tohumlar tarla kapasitesinde su absorbe ederler (Vardar,
1975).
Edafık faktörlerin temeli, anataş, anamateryal ile bunlardan meydana
gelen topraktır. Çimlenme yatağını oluşturan organik horizon ve üst mineral
toprak horizonu, özellikle ölü örtü kalınlığı, dolayısıyla humus formu, üst
toprağın tekstür ve strüktürü, tohumun çimlenmesi üzerinde etkilidir (Çepel,
*1982).
Fizyografik faktörlerden; arazinin yükseltisi, bakısı, eğimi ile biyotik
faktörlerden; bitki, hayvan ve insan, tohumun çimlenme ortamına ulaşması,
çimlenmesi ve fıdeciğin yaşaması üzerinde dolaylı ya da direkt etkiye sahip
olabilmektedirler.
Doğal gençleştirme çalışmalarında, alana yetecek sayı ve
homojenlikte fidan elde edilmesi için yukarıda sözü edilen tüm faktörlerin
göz önüne alınması gerekecektir.
Kızılçam türünün doğal gençleştirilmesi konusunda yapılan
araştırma ve gözlemlerde (Özdemir, 1977; Boydak, 1993; Yaka, 1993; Eler
ve Örtel 1993), tohumun toprakta 1-2 ve daha uzun yıllar çimlenmeden
beklediği konusuna yer verilmektedir. Ayrıca silvikültürel uygulamalarda bu
konu üzerinde durulmakta ve kızılçam doğal gençleştirme alanlarında
toprakta 3-4 yıl çimlenmeden kalabilen tohumların bulunduğu
vurgulanmaktadır (Silvikültür Dairesi Başkanlığı 1983).
Yaka tarafından belirtildiğine göre (Yaka 1993), kızılçamm tohum
özelliğinden dolayı, gençleştirme alanında bırakılan tohum ağaçlarından
değil, büyük ölçüde 1,2,3 sene önce, kesim öncesi meşcerede bulunan tüm
ağaçların döktüğü tohumların tamamından yararlanılmaktadır.
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Bazı araştırma ve gözlemlerde ise, tohum dökümünden sonra,
tohumların yıllanmadan çimlendiği belirtilmiştir. Cengiz tarafından ölü örtü
kalınlığının çimlenme üzerindeki etkileri konusunda yapılan bir araştırmada
(Cengiz, 1996), çimlenmelerin tümünün 1. yılının ilkbaharında olduğu
gözlenmiştir. Aksarı ve Kaş aynı konu ile ilgili olarak(Aksarı ve Kaş, 1993)
ikinci yıla kalan çimlenmelerin, sahada kalan kozalaklardan dökülen
tohumlardan meydana geldiğini gözlemişlerdir.
Yapılan araştırma ve gözlemlerin ışığında, Antalya yöresinde
kızılçam tohumunun doğal koşullarda çimlenme özelliklerini gözlemek
amacıyla, küçük bir arazi çalışması yürütülmüştür.
2. MATERYAL VE METOD
Deneme alanı olarak, Antalya ve Bucak Orman İşletme
Müdürlüklerinde toplam 4 deneme alanı seçilmiştir. Ancak Bucak İşletme
Müdürlüğündeki 2 deneme alanından biri, insan müdahalesi yüzünden
(tohumlarda büyük ölçüde kemirici zararlarına da rastlanmıştır) deneme dışı
bırakılmıştır. Çalışma Düzlerçamı ve Bucak Merkez Orman İşletme
Şeflikleri ile, Bük Araştırma Ormanında olmak üzere 3 ayrı yerde
yürütülmüştür. Deneme alanlarına ilişkin bilgiler Tablo l ’de verilmiştir.
Tablo 1: Deneme Alanlarının Tanıtımı
Deneme
Alanları

Yükseklik
(m)

Düzlerçamı
Bük
Bucak

280
450
750

Enlem

Boylam

36° 58' 30° 33*
36° 591 30° 25'
37° 25' 30° 41'

Bakı

-

Doğu
Batı

Yıllık
Yağış
(mm)
1068
530
680

Yıllık
Ort.
Sıcaklık
(C°)
17.7
14.4
13.7

Deneme kapalılığı l ’den küçük (gevşek kapalı) doğal meşcereler
içerisine kurulmuştur. Her deneme alana 4 blok ve her blok içerisine alanı
yaklaşık 1 m2 olan, 5 parsel yerleştirilmiştir. Çalışma süresi 5 yıl olarak
düşünülmüş ve her yıl blokların birer parselinde çimlenmeden bekleyen
tohumların, laboratuvarda test edilmesi planlanmıştır.
Kızılçamda tohum dökümünün büyük oranda Temmuz-Eylül ayları
içerisinde gerçekleştiği (Ürgenç, 1977 ; Odabaşı, 1983) gözönüne alınarak,
deneme alanlarına tohumların bırakılması işlemi, Temmuz ortalarında
gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sırasında parsellerdeki doğal yapı elden
geldiğince bozulmadan, önceden dökülmüş tohumlar uzaklaştırtmış ve
yaprak tabakasının altına, her parsele 500 adet tohum bırakılmıştır.
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Her deneme alanında kullanılan tohumlar, 1994 yılı Haziran ayının
son haftasında aynı meşcereden toplanan kozalaklardan elde edilmiş ve
laboratuvarda çimlenme testleri yapılmıştır.
Deneme alanındaki parsellerde yaprak ve çürüntü tabakalarının
kalınlıkları ölçülmüştür (Tablo 2).
Tablo 2: Deneme Alanlarında Ölü Örtü Kalınlıkları
Deneme
Alanı

Yaprak
Tabakası
(cm)
0.5-2
2.5-3
2-3

Düzlerçamı
Bük
Bucak

Çürüntü
Tabakası
(cm)
0.5-2
2.5-3
2-3

Deneme alanında parseller, meşcereden tohum girişine olanak
vermeyecek şekilde ince delikli tellerle kapatılmıştır.
Çalışma periyoduna ait aylık yağış toplamları
ortalamalarına ilişkin değerler Tablo 3’te verilmiştir.

ve

sıcaklık

Tablo 3: Çalışma Süresince Aylık Yağış ve Sıcaklık Ortalamaları
Deneme
Alanları
Eylül 94
Ekim 94
Kasım 94
Aralık 94
Ocak 95
Şubat 95
Mart 95
Nisan 95

Düzlerça
mı
Yağış
(mm)
0.3
298.2
260.5
209.2
109.8
36.3
275.0
31.6

Sıcaklık
(C°)
26.2
21.2
13.5
9.7
10.2
11.0
12.2
14.6

Bük
Yağış
(mm)
1.7
171.0
141.6
63.6
35.4
15.9
76.9
7.2

Sıcaklık
(C°)
22.3
18.2
9.7
4.9
5.8
6.1
7.6
11.0

Bucak
Yağış
(mm)
8.0
129.2
116.6
101.1
190.5
59.1
116.6
44.5

Sıcaklık
(C°)
23.1
16.4
7.8
3.4
5.0
6.6
7.2
10.6

3. VERİLER VE DEĞERLENDİRME
Deneme alanında kullanılan tohumların, Jacopsen aletinde yapılan
laboratuvar çimlendirme test sonuçlarına göre çimlenme oranları;
Düzlerçamı’nda % 87, Bük’te % 90, ve Bucak’ta % 94 olarak bulunmuştur.
Denemenin kurulduğu 1994 yılında, Ekim ayından itibaren yaklaşık
15-20 gün ara ile çimlenme durumu kontrol edilmiştir. İlk çimlenmeler
Kasım ayının ilk yarısında görülmeye başlamıştır. 6 Aralık tarihine kadar
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deneme alanlarındaki sonbahar çimlenmeleri, yaprak tabakası üzerine çıkan
fıdecik sayısı olarak belirlenmiştir.
İlkbahar çimlenmeleri için sayım işlemine Mart ayında başlanmış ve
24 Mayıs’ta son verilmiştir. Son sayım tarihinde, Bucak’ta çok az sayıda
Bük ve Düzlerçamı’nda ise hiç çimlenmeye rastlanmamıştır.
Bloklara göre toplam çimlenme miktarları ile 1994 yılı sonbahar ve
1995 yılı ilkbahar çimlenme oranları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Yörelere Göre 1994 Sonbahar ve 95 İlkbahar Çimlenmeleri
Deneme
Alanları

SonbaharÇimlenmeleri

İlkbahar Çimlenmeri

Düzlerçamı

Adet
4859

%
48.6

Adet
150

%
1.5

Bük

3776

37.8

176

1.7

Bucak

933

9.3

2670

26.7

Her parsele 500 adet olmak üzere, bir deneme alanında toplam
10.000 adet tohum bırakılmış olmaktadır. Bir yıl sonunda toplam çimlenen
tohum sayısı, bırakılan tohum sayısının;
Düzlerçamı’nda
Bük’te
Bucak’ta

% 50.1’i
% 39.5’i
% 36.0’sı kadardır.

Çimlenmelerin tamamlanmasından sonra, bir yıllık sonuçlar için,
önceden belirlenen parsellerde açılmadığı görülen tohumlar toplanarak
laboratuvara getirilmiş, ancak bu tohumların genelde boş, birkaçının da
çürük oldukları görülmüştür. İkinci yılın sonbahar ve ilkbaharında ise hiçbir
parselde çimlenmenin gerçekleşmediği gözlenerek, çalışmaya son
verilmiştir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Denemenin kurulduğu tarihten sonraki 8 aylık dönemin yağış
toplamları son 10 yılın aynı aylardaki yağış toplamları ile
karşılaştırıldığında; Bük Araştırma Ormanındaki ilkbahar yağışlarındaki
azalmalar dışında, oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu da tohumun
çimlenmesinde en etkili faktör olan suyun, çimlenme yeteneğine sahip ve
başka bir engelle karşılaşmayan tohumların ileriki yılları beklemeden
çimlenmelerini gerçekleştirmelerine neden olmuştur.
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Tohumların doğal ortama Temmuz ayı ortalarında bırakılması,
özellikle Düzlerçamı ve Bük deneme alanlarında, Ekim ayının bol yağışlı ve
ılık geçmesi ile, sonbahar çimlenme oranlarının yükselmesinde etkili
olmuştur.
Doğal koşullardaki çimlenmelerin laboratuvar koşullarına göre çok
daha düşük olasının nedeni, çeşitli organizmaların (kemirici, böcek, mantar)
zararından, bir ölçüde de tohum kabuğundan çıkan kotiledonların yaprak
tabakası üzerine kadar ulaşamayarak, kurumalarından kaynaklanmıştır.
Amerika’da yapılan bir araştırma sonucuna göre, diri ve ölü örtü
problemi bulunmayan bir alanda, kesimden sonraki ilk yıl içinde 1 çam
fidanının meydana gelebilmesi için, 9 adet çimlenme yeteneğinde tohuma
gerek duyulduğu belirtilmiştir (Atay, 1982).
Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, kurulan tel örtülerde kuş
zararlarının tümüyle ortadan kaldırıldığı düşünülse bile, diğer organik ve
inorganik kökenli zararlar nedeni ile doğal koşullardaki çimlenme
yeteneğine sahip tohumların ancak % 40 kadarı çimlenerek yaprak örtüsü
üzerine çıkabilmiştir. Sağlıklı fidan aşamasına gelinceye kadar bu oranın çok
altına düşülmesi kaçınılmaz olacaktır.
Sonuç olarak doğal koşullara bırakılan kızılçam tohumlarının, uygun
iklim koşullarının oluştuğu 1994 yılı sonbahar ve 1995 ilkbahar
dönemlerinde, ikinci yıla sağlıklı tohum kalmayacak şekilde tümüyle
çimlendiği görülmüştür. Doğada rastlanabilecek bekleme olayının ancak
iklimin, tohumun çimlenmesine olanak vermeyecek ölçüde kurak geçmesi
ile sözkonusu olabileceği, bunun yanı sıra, edafık ve fızyografık koşulların
da çimlenmede duraklamalara neden olabileceği söylenebilir. Ancak doğal
gençleştirme çalışmalarında, orman altında çimlenmeden bekleyen
tohumların varlığını tahmin etmek ve buna az da olsa umut bağlamak
uygulamacı açısından yanıltıcı olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.
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ESKİ YUNAN’DA ÇEVRESEL TAHRİBAT
Yaygın olarak kabul edilen eski Yunanlılar ve Romalılar "çevreleri
ile uyum içinde yaşadılar” görüşünün aksine arkeolojik ve jeolojik kanıtlar
bunun böyle olmadığını araziyi aşırı ve hor kullandıklarını göstermiştir.
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Yunanistan peyzajını gören herkes ona hayran kalır.Yunanlılar ve
burayı ziyaret edenler, Bronz Çağı Medeniyeti ve İnsanları’nın klasik
dönemdeki kültürel başarıları ile ünlü bu küçük ülkeyi hep övdüler. Fakat
bugünkü görülen peyzaj yalnızca iklimsel hareketlerin sonucu mu, yoksa
ormanları keserek toprak erozyonuna neden olan insanların rolü mü?
Son arkeolojik çalışmalar Yunanistan’daki tarımın yer şekilleri
üzerinde bilinen etkisi hakkındaki görüşü değiştiriyor. Geçen sekiz bin
yıldan bu yana dönem dönem devam eden ormansızlaşma ve aşırı toprak
erozyonunun kanıtları her gün artmaktadır. Birçok bilim adamı bugünkü
durumun, insanın araziyi uzun yıllar aşırı ve hor kullanmasının bir sonucu
olduğuna inanmaktadır. İnsan yerleşimleri ve onun doğal çevre üzerindeki
etkisine dayanan bu yeni görüş, Yunanlıları tanrılarla dolu toprakları
koruyan ve işleten dikkatli bir kahyaya benzeten 19.yy Romantiklerinin
görüşü ile taban tabana zıttır. Gerçekte modern medeniyetlerin zararlı
ekolojik uygulamalarının yeni bir gelişme olduğu yaygın olarak kabul edilen
bir görüştür. Popüler basın sık sık eski insanların dünyanın doğal dengesini
bozmadıklarına dair raporlar yayınlar. Cennet Bahçesi (The Garden of Eden)
batı medeniyetlerinin orijinal bir efsanesidir ve insan oğlunun iyiniyetli bir
şekilde doğal çevresi ile uyum içinde yaşadığına inanılan Altın Çağ’daki
klasik zaman inancından gelmektedir.
Sir Peter B. Medawar (in The Limits of Science, 1984) bu düşünceyi
“Arcadian” olarak tanımladı. O Utopia kavramı ve Arcadia’yı karşılaştırdı
ve Arcadia’nın Altın Çağ düşüncesi ile Thomas More ve Francis Bacon’un
Utopialarından daha yakın ilişki içinde olduğu sonucuna vardı. Onların
Ütopyaları toplumun ıslah edilmesi için bilimsel teknolojinin kullanılmasına
dayanır. Halbuki Arkadiya’yı Utopya’dan ayıran en önemli özelliği doğal,
önsezili ve teknolojik olmamasıdır. Arkadiya felsefesinde, insanoğlu
medeniyetin getirdiği ruhsal rahatsızlıklar ve hastalıklardan uzak mutlu ve
sükun içinde yaşar. Ancak gerçekte bu durum yalnızca varlıklı olmakla ve
sahip olunan zenginliklerden belli bir özel gelir elde etmekle sağlanabilir.
Arkadian düşüncesinin etkisi, eski Yunanlıların ormansızlaştırma ve
erozyonla
Yunanistan’nın
çıplak,
taşlık,
kayalık
bir
şekle
dönüştürülmesindeki sorumluluklarının derecesi ile ilgili tartışmalarda
görülebilir. Muhakkak ki birçok eski referans da ve özellikle de Platon ve
Aristoteles’in yazıtlarında çevresel bozulmadan bahsedilmiştir. Filozoflar
İ.Ö. IV. yüzyıldaki ormansızlaşma ve toprak erozyonunun derecesi hakkında
doğru ve eksiksiz bilgiler verdiler. Artık arkeoloji çevresel tahribatın ilk
çağlarda başladığını doğrulayabilmekte ve bununla birlikte mevcut kanıtlar
tahribatın asıl sorumlularının da o yörede yaşayanlar olduğunu ortaya
koymaktadır.
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Arkeolojinin Yeni Bir Türü
Geçen yirmi yıldan uzun bir süredir,Yunan Arkeolojisi birçok bilim
dalı ile işbirliği yaparak ve yoğun bölgesel gözlem tekniklerini kullanarak
önemli değişikliklere konu oldu. Bütün bir yörenin kültürel tarihi ve
doğasının incelenmesi için yalnızca bir örnek alanda araştırma
yapılmasından vazgeçilmesi, bu değişikliklerden biridir. Bu yaklaşım,
kısmen yeni arazi çalışması metodlarının kullanılmasıyla ve özellikle geniş
alanların araştırılmasında (100 km2 den büyük sahalarda) her antik eserin
özelliklerini ve konumunu belirleyebilen uzman ekiplerden yararlanılmasıyla
başarıya ulaşmıştır. Diğer bir yenilik, arkeolojistlerin geçmişteki insan
aktivitelerini belirlemede geniş ölçüde uzaktan algılama metodlarını ve uydu
görüntülerini amaçları doğrultusunda kullanmalarıdır. Daha ileri bir katkıda,
antik kültürlerin kendi doğal koşulları içinde yorumlanmasını sağlamak için
jeoloji ve arkeolojinin teknolojilerini bir araya getiren jeoarkeolojiden
gelmektedir. Arkeolojistler ve jeoarkeolojistler arasındaki işbirliğinin bir
örneği Güney Yunanistan’daki peyzaj değişikliği çalışmalarında görülebilir.
Peloponnes yarımadasının kuzey doğusunda 1979 dan beri devam eden iki
ana projede ben de çalıştım. Bu projelerde arkeolojik alanların teşhisinde
jeolojik gözlemler kullanılmış ve son 50.000 yılda ( Pleistocene ve Holocene
çağlarında) bu arazilerin yapısında meydana gelen değişiklikler ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Bu projelerden birisi Argive Ovası’m hedefledi.
Aristoteles’e göre İ.Ö. 3000’ den 1000 ‘e kadar devam eden Bronz Çağında
peyzaj önemli ölçüde değişikliklere uğradı.
Eski çağlardaki arazi kullanımının araştırılmasına Atina’daki İsveç
Enstitüsü’nün müdürü arkeolojist Berit Wells, Heidelberg Üniversitesinden
jeoarkeolojist Eberhard A.W.Zangger ve ben katıldım. Bizim amacımız
Argive Ovası’nın kuzey kenarı boyunca uzanan Berbati ve Limnes
Vadileri’nde gözlem yapmak ve 60 km2 lik bir alanı tamamlamaktı. İki ayrı
çalışmadan oluşan bu projeyi İsveç Enstitüsü ve Berit Wells destekledi.
Çalışmalardan biri, Zenger’in yaptığı iki vadinin jeoarkeolojik açıdan
araştırılması idi. Zenger buna benzer bir çalışmayı daha önce Stanfort
Üniversitesinde doktora tezi olarak yapmıştı. Diğer çalışma ise yoğun bir
arkeolojik gözlemdi.
Gözlem yaklaşık 50.000 yıl öncesi Orta Paleolitik Periyod’daki
insan aktiviteleri ile ilgili net kanıtlar ortaya koymuş ve Berbati Vadisi’nin
yakınındaki sulak, verimli topraklara çiftçilerin yerleşmelerinin 7.000 yıl
öncesine dayandığını göstermiştir. Bu ilk kolonileşmelerden sonra yerli
Neolitik yerleşmecilerin sayısı artmaya başladı ve böylece yeni bir yerleşim
yeri kuruldu. Geç Neolitik Periyod’a kadar (İ.Ö 4000 - 3000 yılları arası)
20’den fazla yeni koloni ve daha küçük yerleşmeler bu bölgeye yayıldı. Bu
yayılma Üçüncü Binyılın (erken bronz çağı’nın) ilk bir kaç yüzyılında
devam etti.
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Eski Çağlarda Arazi Kullanımı
Büyük yerleşim yerlerinden tarımın ve el sanatlarının kanıtı olarak,
obsidian ve çakmaktaşından yapılmış basit taş aletler, tahıl öğütmekte
kullanılan el değirmenleri, çanak, çömlek gibi gereçler elde edilmiştir. Daha
küçük bazı yerleşmeler şüphesiz ki özel amaçlara (çobanlar için yapılmış
külübeler ve araç gereçlerin saklandığı depolar gibi) hizmet veriyordu ve
buraların sürekli ikamet edilen yerler gibi olması gerekmiyordu. Nitekim
onların toprak verimliliğinin sınırda olduğu yüksek rakımlardaki çok dik
yamaçlara yerleşmiş olmaları o dönemdeki çok yoğun arazi kullanımını
kanıtlamaktadır.
Bizim
araştırma
metodumuz
geçmişteki
insan
aktivitelerinin irdelenmesine ilave olarak kırsal alana yayılmış olan
onbinlerce neolitik eserin açığa çıkarılmasını da sağlamıştır. Bu eski çağlara
ait el yapımı eserler şu anda yerleşim yeri olarak kullanılmayan tarıma
ayrılmış arazilerde bulunmuştur.
Eski el sanatları ve yerleşimlerin yer aldığı peyzaja arkeolojistler “
kültür fosilleri” adını veriyorlar. Özellikle birçok yerde bulunan cilalanmış
sert taş baltalar, otları ve diğer bitkileri kesmek için kullanılan çakmak
taşından yapılmış çökeltilmiş silisle kenarları kaplanmış bıçaklar oldukça
ilginçtir. Bu yaygın tarım aletleri Neolitik Periyot’a (Erken Bronz Çağma)
aittir ve eskiden bu bölgede tarım arazilerinin olduğunun işaretidir. Biz
otlatma ve tarımın İ.Ö. 4000 den 3000’e kadar Berbati ve Limnes
Vadilerinin yamaçlarında yapılan temel aktiviteler olduğunu biliyoruz.
Argive Ovasını örten kalın sediment tabakalarından ve vadinin dibinde kalan
allüviyal birikintilerden de bu aktivitelerin bir veya birçok kez meydana
gelen korkunç toprak erozyonu ile sonuçlandığını anlıyoruz. Bu korkunç
toprak erozyonlarından birisi Neolitik çağın sonunda, Limnes ve Berbati
Vadilerindeki yerleşimlerin iyice yayılmasından sonra meydana geldi. Bu
erozyon Argive Ovasında en azından bir Neolitik kentin toprak altında
kalmasına neden oldu. Buna benzer ikinci bir olay da Üçüncü binyıl’da
Erken Bronz Çağının sonunda ortaya çıktı. Bu dönemde yayılan erozyona!
birikintilerle Argive Ovasının mevcut yüzeyinin büyük bir kısmı bir baştan
öbür başa örtüldü. Fakat meydana gelen bu iki olay hiç bir yere
kaydedilmedi.
Geç Bronz Çağında (İ.Ö. 1200’ lerde) Tiryns kasabasının sele maruz
kalan kısmı ve Berbatinin yamaçları, bu doğal afetten sonra bir daha
yerleşilmemek üzere terk edildi. Arkeolojik olarak ortaya konulan kayıtların
doğruluğu, Göttingen Üniversitesinden Susanne Jahns’ın Argive Ovasında
şu anda olmayan Lerna Gölündeki yedi metrelik bir yığıntıdan elde ettiği
polenlerin analizinden de anlaşılmaktadır. Yapılan bu çalışma Holocene
Çağında Argolid’de meşe ağaçlarının yaygın olarak bulunduğunu ortaya
koymuştur. İ.Ö. IV. BinyıPın ortalarına doğru her nasılsa meşe polenleri
belirgin bir şekilde azalır ve onun yerini C. betulus, çam, meşe (Q.

57

marilandica) ve Erica L. polenleri alır. Bu bitkiler kesilmiş ve tahrip edilmiş
alanlarda endemiktir. Bugün Argive Ovası’nın çıplak kayalarla çevrili
yamaçları kısa boylu, cılız çalı vejetasyonu, bir yıllık otsu bitkiler ve
yalnızca izole olmuş ceplerde kalan çamlarla kaplanmıştır. Yunanistan’daki
toprak erozyonu başka projelerde de ele alınmıştır. Fakat bu olaylar
Argolid’deki erozyon periyotları ile ilişkili değildir. Eğer tek sebeb iklim
olsaydı bütün Yunanistan’ın olaylardan eşzamanlı olarak etkilenmesi
gerekirdi. Zaman içinde meydana gelen değişiklikler olaylardaki insan
faktörünü ortaya koymaktadır. Kültür arazisi haline getirmek ve koyun, keçi
otlatmak için yamaçlardaki doğal vejetasyonun kesilmesinin sonucu olarak
hareketli hale gelen toprak, yoğun ve sürekli erozyonu tahrik etti.

17 TH TO 20 TH
CENTURY
MIDDLE...............
BYZANTINE.......
300-50 B.C............

60.000 B.P............

YEARS
BEFORE
PRESENT..............

Soldaki resim eski Yunanlı’lar tarafından arazinin aşırı ve hor
kullanıldığına ilişkindir. Başlangıçta; a) yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan
oluşan karışık orman eğimli bir yamaçta toprağı tutuyor, b) tarım amacıyla
orman kesildiğinde, toprak bir süre yerinde kalıyor fakat sonunda erozyon
eğimli yamaçtan aşağıya toprağı taşıyor ve vadi tabanında biriktiriyor, c)
sonuç olarak Yunanistan’ın Güney Argolid bölgesinden alman tipik bir
jeolojik profil birbirini izleyen erozyonal birikintileri ve toprağın oluşumunu
göstermektedir.
Toprak Hikayeyi Anlatır
İkinci projemizde bölgedeki kötü arazi kullanımına ait daha fazla
bilgiler elde edildi. Bu çalışma Argolid’in güneyinde, Peleponnes
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Yarımadası’nın bir bölümünde yürütüldü. Stanford Üniversitesi’nden tarihçi
Michael H. Jameson ve Cambridge Üniversitesi’nden jeoarkeolojist Tjeerd
H. van Andel ile birlikte yaklaşık 250 km2’ lik arkeolojik bir keşfi yönettim.
Bu araştırma sonucunda yaklaşık 50.000 yıldır insan aktivitesinin devam
ettiği 350 den fazla yerleşim yeri tanımlandı. Arkeolojik periyotlara göre
sitelerin numaralan belirlerken ilginç bir yerleşim yeri örneği ortaya çıktı.
Anlaşıldığı üzere siteler aynı zamanda ve düzgün bir şekilde araziye
dağılmak yerine vadilerde ve sarp, yüksek tepelerde ayrı birer silsile olarak
yeralmıştı. Bu durum araziyi terk etme periyotlarım, yeni yayılma
periyotlarının izlediğini akla getirmektedir. Bu ilginç yerleşim örneğinin,
yörenin jeolojik tarihi ile ilişkili olabileceği sonucuna varmak bizi biraz
şaşırttı. Bu bağlantı, yine Stanford Üniversitesin’den van Andel ve Kevin O.
Pope tarafından yapılan arazinin erozyonal tarihi ile ilgili bir analizin sonucu
olarak ortaya konmuştur. Onların çalışmaları toprak çalışmalarına yeni bir
boyut kazandırdı. Erozyon yığıntılarından, toprağın birikme ve tabakalanma
durumuna göre geçirmiş olduğu süreçler (ki bu Yunanistan’ın yarı kurak
bölgelerinde binlerce yıldır devam eden bir süreçtir ) irdelenebilir. Çünkü bu
yığıntılar sediment tabakalarının altında kimyasal ve fiziksel değişimin bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Van Andel ve Pope kaim toprak profillerinin
oluşumu için elverişli koşulların ortaya çıktığı stabil evrelerce izlenen en az
yedi toprak erozyonu devresi tanımlamışlardır.
Toprak profillerinden ve farklı erozyonal birikintilerden elde edilen
arkeolojik bulgular toprak profillerinin özelliklerinin ortaya konulmasını
sağlar. Son buzul çağında yaklaşık 272.000, 52.000 ve 33.000 yıl önceleri
jeolojik izler bırakan üç büyük erozyon meydana gelmiştir. Bu erozyon
olayları global iklim değişikliklerine bağlanabilir. Fakat son 5000 yılda dört
büyük erozyon daha meydana gelmiştir. Bunlardan birincisi yaklaşık İ.Ö.
2500 yıllarında, İkincisi İ.Ö. 350 ile 50 yılları arasında, üçüncüsü İ.S. 950 ile
1450 yılları arasında sonuncusu ise daha yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır.
Bu örnek küçük iklim değişikliklerine bağlanarak kısmen açıklanmaya
çalışılsa da, bizim bulgularımıza göre bu olaylar o yöredeki yerleşimcilerin
toprakla ilgili hatalı aktiviteleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bizim bu iddiayı
ileri sürmemizi gerektiren aynı derecede önemli başka kanıtlarımız da vardır.
Bunlardan birisi erozyon periyotları ile yoğun insan yerleşim dönemleri
arasındaki sıkı ilişkidir. Diğeri ise insan baskısının en az olduğu süreç
boyunca toprağın oluşumudur.
Bizim olayların tarihini belirleme yöntemimiz, alüvyona gömülmüş
veya üzerinde duran el yapımı tarihi eserlerin ve arkeolojik yerleşimlerin
araştırılması ile başladı. Arkeolojik ve jeolojik verileri bir araya getirerek
erozyonun oluştuğu dönemleri belirleyebildik. Erozyon periyotları ile zıtlık
oluşturan yüzeyin stabil kaldığı periyotların ayırt edilebilmesi toprak
katmanlarının tanınmasında önemli bir öge oldu. Veriler bizi yoğun insan
yerleşimleri etkisiyle arazinin üzerindeki bitki örtüsünün kaldırıldığı
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dönemlerde toprak erozyonun arttığı sonucuna götürdü ki neticede o yörede
yaşayan insanlar ya yerlerini terk ettiler ya da doğayı tahrip edici
faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldılar. İnsan baskısının azalması erozyonal
birikintilerin stabilizasyonunu ve toprağın oluşumu için uygun ortamı
sağladı. Güneyde Girit bölgesinde, Euboea Adasında, Teselya’da,
Makedonya’nın kuzey bölgelerinde ve Yunanistan’ın diğer kısımlarında
Argolid benzeri toprak erozyonu olayları bildirilmektedir. Bu olaylar İ.Ö. 6.
Binyıl’ın ilk dönemlerinden itibaren günümüze kadar olan her tarihi çağda
devam etmiştir.
Geçmişteki çevresel felaketlere ilişkin arkeolojik çalışmalar yeni
başlamıştır ve bu gibi analizlerin her zaman iklimin etkilerinden insan
faaliyetlerinin etkilerini ayırt edebileceğini söylemek için belkide henüz çok
erkendir. Buna rağmen birbirine komşu olan bölgelerdeki çevresel tahribat
olaylarının zamanlama farkı ve çeşitliliği kolayca anlaşılabilir ki bu verilerin
iklimsel değişikliklere bağlayarak açıklanmak olası değildir. Biz bu
çalışmadan, en azından eski çağlardaki doğal peyzaj değişikliklerinin bir
dereceye kadar geleceği dikkate almayan insan davranışlarının bir sonucu
olduğunu iddia etmeyi öğrendik. İnsanlığın, uzun süredir devam eden yanlış
arazi kullanımı ile ilgili bu çalışmamızdan çıkarılacak ders: çevresel
tahribatlardan yalnızca modern dünya sorumlu değildir.
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öz
Bu makalede, Antalya ve Bük’teki iklim değerleri karşılaştırmalı
olarak ele alınmıştır. Aralarında çok az (20 km) bir yatay mesafe olmasına
rağmen özellikle yağış değerlerinde büyük farklar bulunmasının nedenleri
açıklanmıştır. Ayrıca, topoğrafık şartların çok değişken olduğu ülkemizde,
enterpolasyon yoluyla elde edilen iklim değerlerinin pek fazla geçerli
olamıyacağı da vurgulanmıştır.

ABSRACT
In this paper, climatic data collected from Antalya and Bük sites
vvere compared. Although there is very a short horizontal distance betvveen
the two sites (20 km) the reasons in the differences in betvveen average
rainfall was explained.
In addition, it is stressed that, interpolation of climatic data is not
appropriate due to the sharp and frequent topografıc changes in our country.
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1. GİRİŞ
Bilindiği gibi iklim “yeryüzünün herhangibir yerinde atmosferin
ortalama halini karakterize eden meteorolojik olayların bütünüdür”. İklimi
etkileyen meteorolojik olaylar; sıcaklık, atmosfer basıncı, rüzgar, hava nemi
ve yağıştır. Bu olayların bir bölge ve yöre üzerinde oluşturduğu iklimi
belirtmek açısından rasat süresinin uzun yılları kapsaması ve sık bir rasat
ağının olması gerekmektedir.
Ülkemizde belirli yerleşim merkezlerinde bulunan meteoroloji
istasyonlarının rasatları, buralardan kilometrelerce uzakta bulunan ormanlık
alanların iklim değerlerini yeteri kadar yansıtmamaktadır. Her ne kadar
enterpolasyon yoluyla bazı yükseltilerin iklim ^değerleri bulunmaya
çalışılıyorsa da, ülkemiz gibi yükseklik, bakı, dağ sıralarının sık sık değiştiği
sahalarda her zaman doğru neticeler vermediği gibi, iklim olaylarını
açıklamada yanılgılara da yol açmaktadır. Bu nedenle özellikle dağ
kuşaklarındaki ormanlık alanlarımızın iklim değerlerinin yorumlanmasında
rasat ağının sık olmasının önemi büyüktür. Gerek bu düşünceden hareketle,
gerekse araştırma ormanı içerisinde bir meteoroloji istasyonunun bulunması
gerekliliğinden dolayı Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne
bağlı bir birim olan Bük Lütfı Büyükyıldırım Araştırma Ormanında
meteoroloji istasyonu kurulmuştur. Denizden yüksekliği 460 metre olan bu
istasyonda
sıcaklık ve yağış rasatları yapılmaktadır. Antalya şehir
merkezine kuş uçuşu sadece 20 km. mesafede bulunan bu istasyonun
sıcaklık ve yağış değerleri, Antalya meteoroloji istasyonunun sıcaklık ve
yağış değerleri ile karşılaştırıldığında önemli farkların olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Bu makalede, aralarında önemli bir yatay mesafe ve yükseklik
farkı bulunmayan Antalya ile Bük arasındaki sıcaklık ve özellikle yağışta
meydana gelen değişmenin nedenleri açıklanmağa çalışılacaktır
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Çizelge : 1 Antalya ve Bük Meteoroloji İstasyonlarının Rasat Değerleri

Table : 1 Climattic record of Antalya and Bük
Meteorolojik Elemanın İstasyon Rasat
Adı
Adı
Süresi
YılI
year
Ortalama Sıcaklık oC
61
9,9
Antalya
Average temperature
4,7
Bük
15
En Yüksek Sıcaklık oC
Antalya
61
23,9
Maximum temperature
Bük
20
21,5
En Düşük Sıcaklık oC
61
Antalya
-4,3
Minimum temperature
Bük
-14,8
20
Antalya
Ort.Nisbi Nem %
61
68
Aver. Relative humidity
Bük
12
75
Ort.Donlu Gün Sayısı
61
Antalya
1,0
Average Frosty days.
Bük
17
20,7
Ort. Karlı Gün sayısı
35
Antalya
Average snowy days
Bük
10
0,2
Ort. Yağış Miktarı (mm)
Antalya
61
247,5
Aver. amont of precipitat.
Bük
10
91,9
2,1
4,8
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Şekil 1. Lokasyon Haritası
Figüre 1. Location map
2.GÖZLEM ve BULGULAR
Bük Araştırma Ormanı meteoroloji istasyonu ile Antalya meteoroloji
istasyonunun rasat değerleri çizelge 1 de verilmiştir. Çizelgedeki iklim
elemanları aşağıda teker teker ele alınacaktır.
2.1.Sıcaklık
Çizelge 1 deki değerlere göre Antalya’da ortalama sıcaklık 18.5 °C,
Bük’te 13.8 °C dir. Çizilen termik rejim diyagramında (şekil 2) görüleceği
gibi her iki istasyonda da sıcaklığın seyri aynıdır. En soğuk ay olan Ocak’tan
itibaren başlayan sıcaklık yükselmesi temmuz ayında en yüksek değere
(Bük’te 24.6 °C, Antalya’da 28.1 °C) ulaştıktan sonra Ağustos ayında az bir
düşüşü takiben Eylül ayından itibaren hızlı bir sıcaklık azalması
görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklıklara göre çizilen bu diyagramdan
Antalya’da en sıcak ayın 28.1 °C ile Temmuz, en soğuk ayın ise Ocak
olduğu anlaşılmaktadır. Yıllık amplitüd (sıcaklık salımmı) değeri 18.2 °Cdir.
Buna göre Antalya’da en az dört ayın sıcaklığı 20 °C nin altına düşmeyen,
kışları ılık geçen ve amplitüdü fazla olmayan “subtropikal/ okyanusal termik
rejim tipi”hüküm sürmektedir.
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Şekil 2. Termik Rejim Diyagramı
Figüre 2. Thermic regime diagram
Bük’te ise yine yıllık ortalamalara göre en sıcak ay 24.6 °C ile
Temmuz, en soğuk ay ise 4.7°C ile Ocak ayıdır. Yıllık amplitüd 20 °C
civarındadır. Buna göre de Bük Araştırma Ormanı, orta kuşak termik
rejiminin bir alt tipi olan denizel etkilerin görüldüğü "okyanusal termik rejim
tipine” dahil edilebilir.
En düşük ve en yüksek sıcaklıklarda her iki istasyonda da aylar
itibariyle benzerlik görülmektedir. En yüksek sıcaklıklar Temmuz ve
Ağustos,en düşük sıcaklıklar ise Ocak ve Şubat aylarmdadır. En yüksek
sıcaklık değerleri iki istasyonda birbirine yakın (Antalya 44.7 °C, Bük 43.6
°C) olduğu halde en düşük değerler Bük’te daha fazladır (Antalya -4.6 °C
B ük-14.8 °C).
2.2. Yağış
Antalya’da yıllık yağış miktarı 61 yıllık ortalamalara göre 1052.3
mm, Bük’te 10 yıllık ortalamalara göre 466.8 mm dir (çizelge 1). Hemen
tamamının yağmur olarak düştüğü her iki istasyonda da en yüksek yağış
değerleri Aralık ve Ocak aylarında olmaktadır. En düşük yağış değerleri ise
Antalya’da Temmuz, Ağustos, Bük’te Ağustos, Eylül aylarına
rastlamaktadır. Antalya’da Ocak ayından Temmuz ve Ağustos ayına doğru
hızlı bir yağış azalması, Eylül ayından itibaren de hızlı bir yağış artışı
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olmaktadır. Maksimum yağışın kışa, minimum yağışın da yaza isabet
etmesiyle Antalya “Akdeniz yağış rejim tipine” girmektedir.
Bük’te yağışın yıllık seyri Antalya’ya göre biraz farklıdır. Yine
yağış maksimumu kışa isabet etmekte ise de Ocak ayından sonra hızlı bir
düşüş görülmemekte, özellikle Mayıs ayına kadar olan yağış azalması tedrici
olmaktadır. Ağustos ve Eylül aylarında çok düşük değerlere ulaşıldıktan
sonra (2.1 mm) Ekim ayından itibaren tekrar bir yağış artışı görülmektedir.
Her iki istasyon için yağışın mevsimlere dağılışım göstermek üzere
hazırlanan grafiklerin (Şekil 3) incelenmesinden anlaşılacağı gibi en fazla
yağış kış mevsimine rastlamaktadır. (Antalya %64, Bük % 46.7).
Anta lya

Bük

% 15

Şekil 3. Yağışın Mevsimlere Dağılışı
Figüre 3. The distribution of rainfall to seasons
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İlkbaharda ve yaz mevsiminde düşen yağış miktarı Bük’te
Antalya’ya nazaran daha fazladır. Ancak yine de yaz mevsiminde düşen
yağış miktarı oldukça azdır. Dolayısiyle her iki istasyonda da uzun bir kurak
devre bulunmaktadır. Bu kuraklığın süresini tam olarak belirlemek üzere
Thorntwaite yöntemine göre su bilançosu diyagramları çizilmiştir.
Antalya’nın su bilançosu diyagramına göre (şekil 4) Kasım ayından
itibaren yağışların potansiyel evapotransprasyondan (PE) fazla olması ile
toprakta su birikmeye başlar. Aralık ayında toprak suya doymuş olur, bu
doymuşluk Nisan ayına kadar devam eder. Nisan ayından itibaren PE
yağıştan fazla olmağa başladığından, aradaki fark topraktaki birikmiş sudan
karşılanır. Bu durum Mayıs ayının sonlarına kadar devam eder. Dolayısiyle
bu dönemde kuraklık söz konusu değildir. Ancak Haziran ayının başlarından
Ekim ayma kadar olan dönemde toprakta birikmiş su kalmadığından ve
yağ ılar PE den çok düşük olduğundan bariz bir kurak devre yaşanır.
Thorntvvaite iklim tasnifine göre Antalya Bı B'3 s2 b'3 simgeleri ile ifade
edilen Nemli, orta sıcaklıkta, su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli
olan, okyanus tesirinde bulunan iklim tipine girmektedir.
Bük meteoroloji istasyonu rasatlarına göre çizilen su bilançosu
diyagramında (şekil 5) yağışın PE den fazla olduğu Kasım ayından itibaren
toprakta su birikmeğe başlamakta, Ocak ayından itibaren Mart ayı sonuna
kadar toprak suya doygun hale gelmektedir. Nisan, Mayıs ve Haziran
aylarında yağış her ne kadar PE den az ise de aradaki fark topraktaki
birikmiş sudan karşılanmakta ve böylece toprakta su açığı meydana
gelmemektedir. Ancak Temmuz ayından Eylül sonlarına hatta Ekim ayının
ortalarına kadar süren bir kurak devre yaşanmaktadır. Thorntvvaite
yöntemine göre Bük’te Cı B'ı s b'4 simgeleri ile ifade edilen K urak-az
nemli, orta sıcaklıkta, m fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan
okyanus tesirine yakın iklim tipi hüküm sürmektedir.
2.3.Nisbi Nem
Her iki istasyonda yıllık ortalama nisbi nem değerleri yılın her
ayında yüksektir. Bu değerler Antalya’da % 64, Bük’te % 71 dir. Yıllık
ortalamalara göre en düşük nisbi nem değerleri Antalya’da % 58 ile
Temmuz, Ağustos ve Eylül, Bük’te ise % 63 ve 64 ile yine Temmuz ve
Ağustos aylarındadır.Ancak bu değerler yöre için çok düşük olarak
tanımlanamaz (çizelge 1).
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2.4.Don)u G ünler
Antalya’da 61 yıllık rasatlara göre çok nadir olarak Ocak ve Şubat
aylarında donlu güne (1.0 ve 0.5 gün) rastlanılmıştır. Bük’te ise Kasım’dan
Mart ayma kadar olan dönemde don olayları görülmektedir. Bunun yanında
17 yıllık rasat değerlerine bakıldığında Ekim aylarında erken, Nisan
aylarında da geç donlarla karşılaşılmaktadır (çizelge 1).
3.SONUÇ ve ÖNERİLER
Antalya şehir merkezine kuş uçuşu 20 km mesafede bulunan BükLütfi BÜYÜKYILDIRIM Araştırma Ormanı ve aynı topoğrafık şartları
gösteren Antalya çevresindeki orman alanlarında yürütülecek olan
ormancılık faaliyetlerinde (özellikle ağaçlandırma çalışmaları esnasında),
Antalya meteoroloji istasyonuna ait rasatlara göre hareket edilmesi
yanılgılara yol açacaktır. Şöyle ki; Antalya’da en düşük sıcaklıklar sıfır
derecenin çok altına düşmediği halde Bük’te Ekim ayından itibaren sıfır
derecenin altında olan en düşük sıcaklık değerleri Ocak ayında -14.8 °C ile
en yüksek değere ulaşır. Şubat, Mart hatta Nisan ayında bile sıfır derecenin
altındaki değerleri görmek mümkündür. Bu da erken ve geç donlarla
karşılaşılabileceğinin bir işaretidir. Bük’te düşük sıcaklığın -15 °C ye kadar
inmesi, sıcaklık terselmesi ile ilgilidir. Yani, kış döneminde bir depresyon
halinde olan Bük’ün çevresindeki yüksek sahalarda soğuyan hava ağır
olduğu için Bük çanağına yığılır ve sıcaklık, çanak tabanında çevreye
nazaran daha düşük olur. Bu tür alanlarda yapılacak ağaçlandırmaların emek
ve masraf yönünden boşa çıkmaması için, dikimlerin donlu devrenin sonuna
doğru yapılması daha uygun olacaktır.
Yağış rasatlarına bakıldığında her iki istasyonda farklı değerlerin
olduğu görülmektedir.Antalya’da ortalama 1052 mm olan yıllık yağış,
hemen yakınındaki Bük’te 466 mm ye düşmektedir. Bük’te Ocak-Mayıs
rasında yağıştaki tedrici azalış ağaçlandırma faaliyetleri için olumlu bir
faktör olsa da yağışın bu kadar kısa mesafede üçte bire yakın oranda
azalması düşündürücüdür. Bu durum şöyle açıklanabilir; Bilindiği gibi Orta
Akdeniz’den yağış getiren cepheler Torosların denize bakan yamaçları ile
vadiler boyunca girebildikleri iç kısımlara fazlaca yağmur bırakırlar.
Torosların iç kesimleri ile kuzey bakılarında bu miktar daha düşüktür. Ancak
Bük ve benzeri yöreler iç kısımda olmadığı halde çok düşük yağış alırlar.
Bunun başlıca nedeni, bu yörelerin yağm ur gölgesinde (rain shadovv / lee of
precipitation) kalmalıdır.Yani Toros silsilelerinden birini geçip diğerine
giden yağmur bulutlarının iki kuşak arasındaki bazı yörelere yağmur
bırakmamaları ‘yağmur gölgesi’ olarak tanımlanır.
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Deniz kenarında bulunan Antalya’da 1052 mm olan yıllık ortalama
yağış miktarı, Torosların eteğindeki Çakırlar’da 1491 mm, hemen yakınında
ve 450 m rakımlı olan Bük’te ise 466 mm dir. Buna benzer durumlara Toros
silsilesinde rastlamak mümkündür. Nitekim Orta Akdeniz’de deniz
kenarında bulunan Aydıncık’ta 805 mm olan yıllık yağış, 275 m rakımlı
Mut’ta 418 mm ye düşmekte, 1310 m yükseltideki Dağpazarı’nda 906 mm
ye çıkmaktadır. Bu çelişkili durum şöyle açıklanabilir; Orta Akdeniz’den
gelerek Toroslara çarpan cephelerin ilerlemesi engellenir ve buna bağlı
olarak yağışın bir kısmını kıyı kesimine ve daha çoğunu Torosların güney
yamaçlarına bırakırlar.Ancak bazı yöreler (Bük ve Mut gibi) kıyı kesimine
yakın olmalarına ve Torosların güney yamaçlarında bulunmalarına rağmen
“yağmur gölgesinde” kaldıkları için çok daha az yağış alırlar. Bu da
enterpolasyonla bir yerin yağışının hesaplanmasındaki her 100 m yükselme
ile yağışın 52 mm artacağı kuralına ters bir sonuç doğurmaktadır. İşte Bük
ve benzeri yörelerdeki ormancılık faaliyetleri için sıcaklık şartlarında olduğu
gibi yağış durumunun da gözönünde bulundurulması, üstelik bazı yıllar
ortalamalardan da düşük değerlerin olabileceği, Haziran, Temmuz, Ağustos
ve Eylül aylarında hiç yağış alamıyacağı da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu
durumda ülkemizde tarım ve ormancılık faaliyetlerinin, özellikle büyük
yatırımları gerektiren ağaçlandırma çalışmalarının planlanmasında yörenin
iklim olaylarının çok iyi bilinmesi gerekir. Bunun için de değişik yükseltileri
ve yöreleri temsil edebilecek sık bir rasat ağının kurulması zorunludur.
Sonuç olarak;
1. Yağış ve sıcaklık için uygulanan enterpolasyon, topoğrafık
şartları dikkate alındığında Türkiye için pek fazla geçerli değildir.
2. En fazla yağışı; cephelerin geldiği yöne bakan yamaçlar alır.
Çünkü buralarda cepheler engellenir ve birbiri ardınca gelen cepheler,
birbirlerine kavuşarak (oklüzyon cephesi) günlerce süren yağışların
oluşmasına neden olurlar.
3. Cephelerin geliş yönünün ardında kalan sahalar, çukur
alanlar, dar ve derin vadilerin yamaçları çok az yağış alır.
4. Çukur alanlarda kış döneminde sık sık sıcaklık terselmesi
meydana gelir, bu nedenle de buralarda sıcaklık değerleri çok düşük
olur.
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Şekil 4 ve 5. Antalya ve Bük’e ait Su Blançosu Diyagramları
Figüre 4 and 5. Water balance diagrams
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öz
Bitki fizyolojisi çalışmalarının ormancılık araştırmalarına en önemli
katkısı niçin ve nasıl sorularının cevabındadır. Örneğin belirli bir
silvikültürel uygulama veya çevre koşulları bir ağacın büyüme ve gelişmesi
üzerinde nasıl bir etki yapıyor? Bu soruya ancak bitki fizyolojisi
çalışmalarıyla yanıt verilebilir. Çünkü ışık, toprak nemi veya aralama veya
budama gibi silvikültürel uygulamalar ağacın dış görüntüsünde ve içsel
olaylarında birçok değişikliğe neden olarak ağacın büyüme ve gelişmesini
etkileyebilmektedir. Ormancılık araştırmalarında bitki fizyolojisinin
fonksiyonu ağaçta meydana gelen içsel olaylar ve durumlardaki
değişiklikleri incelemek, ölçümek, bunları etkileyen çevresel faktörleri
gözlemek ve ormancılara ağacın gelişme ve büyüme davranışları konusunda
elde edilen bilgilerin kullanılmasına yardımcı olmaktır.
ABSTRACT
In this study, the importance and application of plant physiology in
forestry were discussed by revievving the literatüre and given examples.Plant
physiology enable foresters to understand, measure and observe internal
mechanisms and conditions inside a three, to observe external factors that
has effects on the internal mechanisms. Thus physiology can help foresters
to apply this information obtained about growth behaviours of trees.
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Giriş
Bitki fizyolojisi, bitkilerin yaşamları boyunca oluşan tüm olayları ve
onların meydana getirdiği belirtilerin temel sorunlarını fizik ve kimya
yasalarına göre açıklayan bir bilim koludur (Önder, 1985).
Bütün canlılarda olduğu gibi bitkilerin hayatsal olayları da doğma,
büyüme ve ölüm gibi genel safhaları kapsar. Bütün bu hayat safhaları bitki
fizyolojisinin konularıdır ve hücrenin canlı maddesindeki fiziksel ve
kimyasal değişimler sonucu meydana gelir. Canlılarda meydana gelen
fiziksel ve kimyasal değişimler fizyolojik olaylardır. Bitki fizyologları da
bitkilerde ortaya çıkan, birbiriyle bağlantılı birçok olaylar dizisinden oluşan
fizyolojik süreçlerin nedenlerini ortaya koymaya ve bunları fizik ve
kimyanın yasalarına göre açıklamaya çalışırlar. Başka bir deyişle temel
bilimlerde araştırmalar yaparlar.
Ormancılık ve Bitki Fizyolojisi Arasındaki İlişkiler
Kramer ve Kozlowski ( 1960) ye göre bitki fizyolojisinin
ormancılığa önemli katkıları olmuştur. Bitki fizyolojisinin ormancılığa en
önemli katkısı ağaç büyüme ve gelişmesine bilimsel bir bakış açısı
getirmesidir. Uygulamacılar için fotosentez, solunum ve transpirasyon gibi
büyümeyle ilgili fizyolojik olayları ölçmek çok teorik ve uzak gelebilir.
Fakat, daha verimli, kaliteli ve çok sayıda ağaç yetiştirmek için, bir ağacın
belli çevre koşullarında uygulanan silvikültürel bir uygulamadan nasıl
etkilendiğinin bilinmesi gerekmektedir.
Teknik ormancılığın başladığı dönemlerde
yapraklı ve ibreli
ağaçlardan oluşan ormanlarda çam fidelerinin yaşamlarım sürdürmeleri,
ormanlarm yenilenmesinde en önemli problemlerden birisiydi.Yapılan
çalışmalara göre yapraklı ağaçlarm iğne yapraklı ağaçlara göre büyüme ve
gelişmelerinin daha iyi olduğu belirtilmiştir. Bunun nedenlerini ortaya
çıkarmak amacıyla, Loblolly çamı (Pinus teada), Kırmızı meşe (Quercus
borealis), Akmeşe (Quercus pubescens), Kızılcık (Cornus florida),
fidanlarında ışık yoğunluğuna bağlı olarak fotosentez hızları ölçülmüş ve
(Kramer ve Decker 1944) yapraklı ağaçlarda maksimum fotosentez hızına
düşük ışık şiddetinde ulaşılırken iğne yapraklı ağaçlarda maksimum
fotosenteze ancak yüksek ışık şiddetinde ulaşabildiği görülmüştür. Başarılı
bir ormancılık için bir ağacm gelişim dönemleri, bu dönemlerde seyreden
fizyolojik olaylar ve bunları etkileyen önemli çevresel faktörlerin de (Tablo
1.) iyi bilinmesi gerekmektedir (Kramer, Kozlowski,1960).
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Tablo 1. Bitki büyüme ve gelişmenin değişik
fizyolojik olaylar ve çevresel faktörler.
Bitki Büyüme
ve Gelişme
Dönemleri
Tohum
Çimlenmesi

Fidan Gelişimi

Vegetatif
Büyüme

Generatif
Büyüme

Senesens

dönemlerinde önemli

Fizyolojik Olaylar

En Önemli Çevresel
Faktörler

Su Alınması
Enzim Aktivasyonu
Solunum
Asimilasyon
Fotosentez
Asimilasyon
İçsel Su Dengesi

Sıcaklık
Su
Oksijen

Fotosentez
Solunum
Asimilasyon
Translokasyon
İçsel Su Dengesi
Fotosentez
C/N Dengesi
Çiçeğe Hazırlanmak
Çiçek Tomurcuğunun
belirmesi
Besin Birikimi
Su ve Hormanal ilişkiler,
Translokasyon ve Fotosentez
ve Solunum arasındaki
dengenin bozulması gibi
olasılıklar,

Işık
Su
Sıcaklık
Besin Maddeleri
Işık
Su
Besin Maddeleri
Sıcaklık
Işık
Besin Maddeleri
Sıcaklık

Su
Besin maddeleri
Böcekler ve
Hastalıklar

Bir ormanda yetişen bir ağacın gelişme dönemlerini gözönüne
alırsak; örneğin bir çam meşçeresinde yetişme ortamı koşulları çimlenme
için uygun olabilir ve yüzlerce tohum çimlenebilir, ancak çimlenme için
uygun olan bu koşullar fidanların sağlıklı olarak yaşaması için uygun
olmayabilir. Fidanlar bir iki yıl sonra ölebilirler. Yine bir bölgede iklim ve
toprak koşullan bir ağaç türünün vejetatif büyümesi için uygun olsa da
generatif büyümesi için uygun olmayabilir, bu da o türün o bölgede
devamlılığını sağlayamayacağı fikrini vermektedir (Kramer ve Kozlowski,
1960).
Ormancıların, gerek ormanların devamlılığı sağlamak gerekse
kaliteli odun üretmek için ağaçların büyüme ve gelişme dönemlerini, bu
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dönemlerdeki fizyolojik olaylar ve onları etkileyen çevresel faktörleri
bilmek zorunda olduklarına inanılmaktadır. Bununla ilgili olarak , Tablo 1
de bitki büyüme ve gelişiminin çeşitli dönemlerinde önemli fizyolojik
olaylar ve çevresel faktörler verilmiştir.
Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Olayı
Genel olarak büyüme denildiğinde, bir canlının boyutlarında
artışla m eydana gelen şekillenm e anlaşılır. O ysa zigottan gelişen çok
hücreli organizm aların sadece hacimleri değil hücre sayıları,
protoplazm anm m iktarı ve kom pleksliği de artm aktadır ( Salisburg ve
Ross 1991 ).
Zigot
Gövde

ORGANLAR.

Y a p ra k la r

DOKULAR

E p id e rn is

G övde
^ •

S e p a lle r
p e ta lle r

Kök.

Starnen K a r p e lle r
.

V a sk ü ler rte a e t

A na
A na

ı , fik
KOK

Haya

i l e t i m d e n e ti
Embrio T e s ta P e rik a c p
K s ile n Kanbiujı Flöeıa
E p id erm is K o rtek s K silem Flöem

K o rtek s

,

HÜCRELER
Bekçi E p id ern B l İ l e t i n
T r a k e i t l e r Parankim a K a lb u rlu b o ru Arkadaş F i b r i l l e r
h ü c r e l e r i h ü c r e l e r e l e a a n l a r ı ve i b r i l l e r
e le m e n tle r i - h ü c r e l e r i

Şekil 1. Bitkilerde zigottan itibaren gelişme ve farklılaşm anın
ilerleyişi ve farklı organ, doku ile elem entlerin m eydana geliş
şeması
Bir çok araştırmacı büyüm eyi çalışm a alanlarına bağlı olarak
farklı şekillerde tanım lanm aktadırlar. Örneğin bitki fizyologları ve
bazı araştırm acılar kuru madde artışı olarak, orm ancılar hacim artışı,
m oleküler biyologlar belli bir zam anda bir yapıda protein veya
deoksiribonükleik
asitteki
(DNA)
artış
olarak
kabul
etm ektedirler(Şekill)(V ardar, 1975).
Bilindiği gibi ağaçlarda da büyüme ve gelişme
diğer
bitkilerde hatta bütün diğer organizm alarda olduğu gibi genetik
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özellikler ve çevre faktörleri
(K auffm an 1926) (Şekil 2).

tarafından

Ağacın Genetik Özellikleri
(Genetik ve Ağaç Islahı çalışma
alanı)

kontrol

edilm ektedir

Çevresel Faktörler
(Ekoloji, Toprak Bilimi
çalışma alanı)

M/
İçsel Fizyolojik Olaylar ve Durumlar
(Bitki Fizvolojisinin Çalışma Alanı)

V

Ağaç Büyüme ve Gelişmesi
(Ormancılık, Bahçe Bitkileri Çalışma Alanı)
Şekil 2. Bitkilerde büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler.
Bitki Büyüme ve Gelişmesinde Genetik Özelliklerin Etkisi
Aynı yetişme ortamını paylaşan türler, bir tür veya varyetenin
bireyleri arasındaki farklılıklar daha çok genetik kaynaklıdır. Örneğin
kızılçam {Pinus brutia Ten.) fıstıkçamı (Pinus pinea) veya Kırmızımeşe
(iQuercus borealis) ile Akmeşe (Quercus alba 1.) gibi türler arasındaki
farklılıklar genetik yapılarından kaynaklanmaktadır. Bunların yanında bazı
tür içi genetik farklılıklarda vardır. Örneğin Pinus echinata üzerinde yapılan
bir çalışmada reçine veriminin aynı çevre koşullarında yetişen diğer çam
türlerine göre yüksek olduğu saptanmış, bu özelliğinin genetik olarak kontrol
edildiği belirtilmiştir (Merge ve arkadaşları 1955). Yine aynı çam türü
üzerinde yapılan başka bir çalışmada da, tepe tacı genişliği özelliği
bakımından (tohumu alınan ağaç) aileler arasında genetik varyasyon
gösterdiği bildirilmiştir (Barber et al. 1955). Kızılçamda tür içi genetik
çeşitlilik üzerine yapılan bazı çalışmalarda boy, tepe formu ve dallanma ile
ilgili karakterler bakımından populasyonlar ve aileler arası genetik
farklılıklar olduğu belirlenmiştir (Işık, K. 1986; Işık, F. 1997).
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Bitki Büyüme ve Gelişmesinde Çevresel Faktörlerin Etkisi
Çevrenin, bitki büyüme ve gelişmesi üzerindeki etkisi ve önemi
uygulamacılar tarafından kolaylıkla farkedilebilmektedir. Çevre, birbiriyle
ilişkili çok sayıda faktörden oluşmaktadır. Bitki büyüme ve gelişmesini
etkileyen bazı çevresel faktörler ve önemli özellikleri Tablo 2 de verilmiştir.
Çevresel faktörler genellikle bitkilerin büyüme ve gelişme
dönemlerine
bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Bitki büyümesinin
belirli
dönemlerinde bazı çevresel faktörler daha önemli rol
oynamaktadırlar. Örneğin tablo l ’de görüldüğü gibi çimlenme için bitki
türlerine bağlı olarak ışık ve besin maddeleri öncelikli olmazken, fidan
gelişimi için gerekli olabilmektedir. İnsanlar tarafından yapılan kültürel
müdahaleler bitki büyüme ve gelişmesinde
bazı değişiklikler meydana
getirebilmektedir. Bunun nedeni olarak bitkinin içsel olaylarındaki
değişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, bir ağaç patojen bir organizma
tarafından yaralanır veya öldürülürse bunun nedeni, organizmanın bitkide bir
veya bir kaç önemli fizyolojik olayı yavaşlatması veya durdurmasıdır. Bazen
bitkiler bu tür patalojik zararlara karşı fizyolojik savunma mekanizmaları
geliştirebilmektedirler.
Işık yoğunluğu, toprak nemi, besin maddeleri gibi çevresel faktörler
ağaçlardaki içsel olayları değiştirerek ağaçların, kantitatif ve kalitatif olarak
gelişmesini etkilediği bildirilmektedir. (Kramer, Kozlovvski 1960).
Ağaçlarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen çevresel faktörlerden
olan ışık ve su faktörü üzerinde durulacaktır.
Çevresel Faktörlerden Işığın Bitki Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkisi
Bilindiği gibi ışık, bitkilerin çim lenm esinden olgunlaşıp çiçek
açma ve m eyva verm esine kadar geçen çeşitli büyüme ve gelişme
dönem lerinde etkili bir rol oynam aktadır. Bitkilerin çoğu çimlenmek
için ışığa ihtiyaç duyarken, bazıları da karanlıkta daha iyi
çim lenm ektedirler (Vardar, 1975). Örneğin, orman ağaçlarının
tohum larının çim lenebilm esi ve çimlenm iş fideciklerin yaşayabilm esi
için m utlaka ışığa gereksinim leri vardır. Özellikle fide çağında ışık
gereksinim i önem lidir. Bu nedenle, gelen ışığın büyük bir kısmını
tutan üst orm an tabakasının doğal gençleştirm elerde türlerin ışık
isteğine bağlı olarak kapalılık derecesinin ayarlanm ası büyük önem
taşır. Konu ile ilgili olarak orm an ağaçları fidanlarında ışık
ihtiyaçlarının (Tablo 3) ve çeşitli ışık miktarına göre organik madde
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üretim lerinin (Tablo 4) farklı olduğu Çepel (1978) tarafından rapor
edilmektedir.
Tablo 2. Bitki gelişme ve büyümesini etkileyen bazı çevresel faktörler ve
önemli özellikleri
Çevresel Faktörler
Klimatik Faktörler
Işık
Sıcaklık
Yağış
Nemlilik
Rüzgar
Gazlar
Edafik Faktörler
Toprağı Fiziksel Özellikleri
Toprağın Kimyasal Özellikleri
Toprağın Biotik Özellikleri
Biotik Faktörler
İnsan

Böcekler
Bitkiler
Hayvanlar

Önemli Özellikleri
Yoğunluğu, Kalitesi,
Fotoperiyod süresi
Derecesi
Süresi, Miktarı, Sıklığı
Mevsimsel Dağılışı, Derecesi,
Süresi
H ızı,Süresi
Oksijen, Karbondioksit,
Kirlilik(Sülfürdioksit, ....)
Toprağın Sınıflandırılması,
Topografya, Eğim
Strüktür, Tekstür, Havalanma,
Nemlilik, Sıcaklık
Ph ,Mineraller, Organik bileşikler
Organik Ö zellik,Bitkiler,
Hayvanlar
Açma ,Peyzaj , Yangın, Kültürel
Faliyetler (Gübreleme, Budama,
Seyreltme, Sulama Vejetatif
üretme),
Tozlaşma, Hastalık bulaştırma
Rekabet
Parazitlik, Simbiotizm, Otlatma

Tabloda 3 de görüldüğü gibi ışık miktarı, belli bir sınıra kadar
büyüm eyi olum lu yönde etkilem ektedir. Işık m iktarı azaldıkça, gövde
kök oranı da azalmaktadır. Yine ışık yoğunluğunun bitki büyüme ve
gelişmesiyle ilgili olarak
ağaç türlerinin gölgelem e dereceleri ile
gençlik dönem lerinde gölgeye dayanıklılıkları incelendiğinde (Tablo
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5), bu özelliklerin
ağaç türlerine göre değişkenlik
bildirilm ektedir (Şişli, 1996).

gösterdiği

Tablo 3 .Yeni çimlenmiş fıdeciklerin boy artımı ve gövde/kök ağırlık oranı
ile güneş ışınları miktarı arasındaki ilişkiler (Spurr and Barnes 1973).
Total güneş ışığının % si olan ışık miktarı

Ağaç türü

Ulmus
americana
(13 hafta)
Ulmus alta
(13 hafta)
Platanus
occidentali
s
(15 hafta)
Acer
rubrum
( 13 hafta)
Alnus
rugosa
(13 hafta)

% 20
Boy Gövde/
kök
cm

% 33
Boy
Cm.

Gövde/
kök

%50
Boy Gövde/
cm. kök

% 100
Boy
Göv
cm.
de/
kök
37
1.7

73

3.1

81

3.2

69

3.0

59

5.2

71

3.9

76

4.4

28

1.9

43

4.6

41

3.5

40

4.1

33

2.0

26

4.1

27

3.7

29

3.5

26

2.0

21

3.4

20

3.5

38

4.7

30

2.8

Işık dalga boyu yani kalitesi de bitki büyüme ve gelişmesinde etkili
olmaktadır. Işık dalga boyunun bitki büyüme ve gelişmesinin değişik
dönemlerinde farklı olduğu rapor edilmektedir (Yentürk,1982;,Kramer ve
Kozlowski,1960). Örneğin kırmızı ışık, karanlıkta büyüyen bitkilerde
çimlenme ve boy uzamasını artırırken, kırmızı ötesi ışığın, ışıkta büyüyen
bitkilerde boy uzamasını artırdığı saptanmıştır. Ayrıca ışık dalga boyunun
bitki büyüme ve gelişmesi üzerindeki etkisi yapılan bir çalışma ile de
gösterilmiştir. Bu çalışmada inkendeskent ve floresan ışık uygulamalarının
Pinus teada ve Pinus ponderosa fidanlarında gövde ve ibre uzunlukları
incelendiğinde, inkendeskent ışık uygulamasının floresan ışık uygulamasına
göre gövde ve ibre uzunluğunu artırdığı saptanmıştır (tablo 6) (Dovvns et
al.,1958).
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Tablo 4. Orman ağaçlarının çeşitli ışık miktarlarına göre organik madde
üretimleri (Leibundgut 1970)

Ağaç cinsi veya
türleri
Avrupa ladini
Dağ çamı
Karaçam
Göknar
Kayın
Dişbudak
Gürgen
Ihlamur
Adi Kızılağaç
Saplı meşe
Sapsız meşe

Tam ışığın % si olarak ışık miktarı
100
75
50

25

Bitki ağırlıkları
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

17
26
8
44
38
50
19
44
56
53
38

(oransal)
90
60
68
128
57
100
89
97
88
92
108

65
51
33
120
111
91
62
80
80
75
67

Tablo 5. Ağaç türlerinin gölgeleme dereceleri ile gençlik dönemlerinde
gölgeye dayanıklılıkları.
Tür
Fagus orientalis (Kayın)
Taxus baccata (Porsuk)
Quercus sp (Meşe)
Fraxinus sp (Dişbudak)
Betula, salit sp(Huş)
Pinus sp (Çam)

Gölgeleme Derecesi
Çok yoğun
Çok yoğun
Yoğun
Az yoğun
Hafif
Yoğun
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Gölgeye
Dayanıklılık
Çok dayanıklı
Çok dayanıklı
Dayanıklı
Az dayanıklı
Dayanıksız
Dayanıksız

Tablo 6. Fidan gelişimi üzerinde dışarıdan uygulanan eşit dalgaboyunun
etkisi

Gün
Uzunluğu
(saat)

Işık
Uygulaması

8
16

Kontrol
Inkendeskent
ışık
Floresan ışık

16

Lobloly Çamı
Gövde
İbre
Uzunluğu Uzunluğu
(mm)
(mm)
37
149

36
84

80

57

Pondeosa Çamı
Gövde
ibre
Uzunluğu uzunlu
(mm)
ğu
(mm)
22
0
59
76
26

45

Suyun Bitki Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkisi
Suyun tek başına veya diğer çevresel faktörlerle birlikte yeryüzünde
vejetasyon dağılımının belirleyen önemli bir çevresel faktör olduğu çeşitli
araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir (Kramer, 1969,1958). Literatür
bilgilerimize göre suyun, bu konudaki etkisinin bir sonucu olarak, pek çok
stres fizyolojisi araştırmaları su azlığı (su kıtlığı) veya su fazlalılığına (aşırı
sulama) bağlı olarak oluşan su stresi konusunda yoğunlaşmıştır. Bilindiği
gibi gerek su gerekse su fazlalığı literatürde su stresi olarak
adlandırılmaktadır. Doğada bitkilerin maruz kaldığı su stresi ise kuraklık
stresi olarak ifade edilmektedir. Eğer bitkiler insanlar tarafından buharlaşma
yoluyla su kaybına maruz bırakılırsa bu da desiccatin (kurutma) stres olarak
adlandırılmaktadır. Dış ortamın yüksek osmotik basıncı nedeniyle bitki
bünyesine su alınımını engelleyen stres ise osmotik stres olarak ifade edilir,
ozmotik stres aynı zamanda fizyolojik kuraklık olarak da bilinmektedir.
Fizyolojik kuraklığa osmotik dehidrasyon gerilimi neden olduğu için
kuraklık stresinden farklıdır.Ayrıca su stresine bağlı olarak tarımsal
kuraklıktan bahsedilmektedir. Tarımsal kuraklık, kök ortamındaki toprak
nemliliği solma noktasında veya solma noktasının altında olduğu zaman
ortaya çıkmaktadır (Bozcuk ve Topçuoğlu,1984).
Kuraklık koşullarında, bitkilerde pek çok metabolik ve fizyolojik
olaylarda değişiklikler olabilmektedir. Çeşitli araştırmacılar (Stevvart et. ali)
su stresi koşulunda büyüyen bitkilerde Absisik asit (ABA) ve prolin
miktarlarının değiştiğini ve buna bağlı olarak bitkinin fizyolojik olaylarında
ve davranışlarında bazı değişikler olabileceğini rapor etmişlerdir.
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Bitki büyüme ve gelişmesinde önemli rol oynayan ve genellikle
engelleyici etkisiyle bilinen bitkisel hormonlardan ABA nın srese maruz
bırakılan bitkilerde, strese adaptasyon mekanizmasında önemli rol oynadığı
rapor edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak bazı orman ağaçlarında su stresi
uygulamasına bağlı olarak içsel hormon miktarlarında değişmeler olduğu
bildirilmiştir (Hoquen, Dathe, Sembcher 1983). Örneğin, kuraklık stresine
maruz bırakılan Duglas göknarı fidanlarının ibrelerinde ABA miktarında
artış olduğu bildirilmektedir. Benzer sonuçlar kavak (Populus robusta x
Schied), sarıçamda, (Pinus silvestris) kızılçam (Pinus brutia Ten.) gibi ağaç
türlerinde de ölçülmüştür (Sivakumaran, Hergen, Heald, Hail., 1980,Akça,
1996). Su stresi koşulunda bitkilerde, ABA miktarındaki artışın strese
adaptasyon mekanizmasıyla ilgili olarak stomatal kapanmaya neden olduğu
belirtilmektedir (Blake ve Ferrel 1977).
Strese adaptasyon ve dayanıklılık mekanizmasında önemli rol
oynayan metabolitlerden biriside bir amino asit olan prolindir. Prolin yüksek
çözünebilirlik özelliğinden dolayı, stres koşullarında, dokularda yüksek
miktarlarda bulunabilmektedir. Prolinin strese adaptasyon mekanizmasında,
osmoregulasyon rolünün stoplazmadaki enzimler için koruyucu ve suyun
proteinlere bağlanmasını sağlayıcı bir etkisinin olduğu ileri sürülmektedir
(Rensburg ve Kruger, 1994).
Yine su kıtlığının Cupressaceae , Pinaceae ve Taxodiaceae
familyalarına ait türlerde çiçeklenmeye sebeb olduğu ve kültürel olarak
çiçeklenmeyi teşvik etmek amacıyla kullanılabileceği de bildirilmektedir.
Bunun nedeni tam olarak bilinmese de Gibberellik asit (GA) miktarındaki
artış olabileceği belirtilmektedir ( Pharis ve Ruo, 1977).
Konu ile ilgili olarak Duglas göknarı (.Pseudotsuga menziesii),
ponderosa çamı {Pinus ponderosa) ve larix (Larix occidentalis) fidanlarında,
su stresinin büyüme ve gelişme üzerine etkisi incelenmiş, büyüme ve
gelişmenin türelere bağlı olarak su kullanma yeteneği ile ilişkili olduğu rapor
edilmiştir (Tablo 7), (Zhang, Marshal ve Fins.,1995).
Su stresine maruz bırakılan Lübnan Sediri (Cedrus Libani A. Rich.)
fidanlarında kök regenerasyonunun iyi sulanmış fidanlara göre daha yüksek
olduğu da tesbit edilmiştir. (Boydak,
Dirik, 1990) Su stresinin fidanlarda meydana getirdiği bu olumlu
etki, esasen kök regenerasyonunda kullanılan glusidlerin, stres süresince
köklerde birikimi ile açıklanmaktadır .
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Tablo 7. İyi sulanmış ve su stresi uygulanmış üç konifer türünün büyüme
parametrelerindeki eğişimler.

Tür
Duglas
çamı
Batı çamı
Ponderosa
Çamı

Yetişme
Ortamı
iyi sulanmış

Toplam
kuru
ağırlık
25.91

Nisbi
büyüme
hızı
18.30

Su stresi
iyi sulanmış
Su stresi
iyi sulanmış

18.31
61.26
29.88
29.92

Su stresi

23.54

Boy

Çap

0.31

8.47

16.55
16.43
12.32
17.68

0.44
0.35
0.42
0.49

6.70
13.32
8.84
8.73

16.17

0.45

6.88
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Applications of nature protection in Turkey and other countries
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ANTALYA
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Öz
Doğa korumanın asıl amacı, doğanın el değmeden bulunduğu
konumunda muhafazasıdır. Ancak,gerekli hallerde gelecek nesillerinde
doğal alanlara gereksinimi göz önünde bulundurularak, bozulmuş
parçalarının kısıtlı olarak imar ve restoresine izin verilebilir.
Doğa korunmasında, çeşitli metotların kullanılarak halkın
bilinçlendirilmesi ile doğanın korunduğu alanların sınıflandırılması esasdır.
Turistik uygulamalarla birlikte doğanın korunması, ”Milli
Parklar”görüşünü yeni bir yaklaşım olarak desteklemiştir.Birçok ülke,bugün
doğal değerlerini milli parklarla korumaktadırlar.
Abstract
The main goal of nature protection is to conserve the nature in an
untouch situation. If necessary limited reconstration and restoration could be
allovved in the destroied parts of natural areas for the need of future
generation.
It is essential to promote ,public avvarness using various methods
and classification of nature protected areas.
Along the protection of nature with touristic activities suppoıted
the”national parks”concept as new approach.
Many countries are protecting their natural values as national parks
today
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1. DOĞAYI KORUMANIN GELİŞİMİ
Doğayı korumanın günümüzden çok eski zamanlarda da özenle
takip edildiği saptanmıştır.
Efsanelere göre bir kimse ormanlara ve içerisinde yaşayan canlılara
zarar verdiği zaman tanrı SİLVANUS tarafından cezalandırılmış. Romalı şair
Liviyus, insanları doğamn ve ormanların en büyük düşmanı sayan bu güçlü
ve kavgacı tanrıyı MS. 507 yılında tanımlamıştır.
Doğayı koruma anlamına gelen “Hogo” kelimesinin Sanskrit'çe de
bulunuşu da
doğayı koruma görüşünün çok önceleri uygulandığını
kanıtlamaktadır.
1.1 TÜRKLERDE DOĞAYI KORUMA ÇABALARI
Tarih boyunca Türkler doğal güzelliklere geniş ilgi duymuş ve onu
korumak için dönemlerinin özelliklerine göre gerekli önlemleri almışlardır.
İlk çağlarda dağı, ırmağı, ağacı ve bazı hayvanları özellikle kuşları totem ve
ilah olarak seçen Türkler doğa ile yakın ilgileri nedeni ile doğayı
korumaya aşırı özen göstermişlerdir(Gürpınar,1978).
Orhun anıtlarında, başbuğ Gültekin “Ormandan ayrılmazsa Türk e
sıkıntı
yoktur"
diyerek
Türklerin
doğaya
olan
bağlılığını
göstermiştir(Gürpınar, 1978).
Timur, Semerkant’ı bahçeler ve parklarla süslemiş ve buralara çeşitli
hayvanlar ve renkli kuşlar getirtmiştir(Gürpınar,1978).
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kendi döneminde bir gülistan
yapmış, kendi elleri ile selviler dikmiştir. Hocası Akşemsettin'in diktiği
çınarlar Eyüp'te halen yaşamaktadır. Fatih, döneminde Haliç yamaçlarmda
hayvan otlatılmasını yasak etmiş ve giydiği tören kaftanlarını çiçek ve
yaprak motifleri ile süslettirmiştir(Gürpmar,1978).
18.yy'da Lale devri ile birlikte klasik stilde parklar ve doğayı
koruma alanlarının ayrılması ve düzenlenmesine başlanmış, av hayvanları
üretme ve koruma alanları da bu dönemde tesis edilmiştir.
Cumhuriyet
döneminin
başlarında
ATATÜRK
yurdun
ağaçlandırılması çalışmalarına büyük önem vermiş ve 1935 yılında
Almanya'dan davet ettiği Prof. Bernhart'tı ormancılık konularında kendisine
özel danışman atamıştır(Gürpınar,1978).
Daha sonraları doğanın ve ormanların korunması, erozyonla savaş
gereksiniminden doğmuş olup iki yönde gelişme göstermiştir.
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a) Ormanların zarar görmesini önlemek ve erozyonla savaşmak için
orman-halk ilişkilerini düzenlemek.
b)
korumak.

Ormanların

sosyal,

kültürel

ve doğal peysaj özelliklerini

Bu yöndeki çalışmalara dernek ve vakıflarda etkili bir şekilde
katılmışlardır.
Türkiye Ormancılar Derneği (T.O.C),
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD),
Doğal Hayatı Koruma Derneği ( DHKD ),
Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı ( TEMA ),
yurt ölçüsünde başarılı çalışmalarını halen sürdürmektedirler.

1.2 GLOBAL DOĞAYI KORUMA ÇALIŞMALARI
Dünya nüfusunun devamlı olarak artışı, ile çeşitli endüstri kollarının
hızla gelişmesi ve yayılması, doğal kaynakların özellikle ormanların büyük
ölçüde ve hızla tüketilmesine neden olmuştur.
Genellikle Avrupa ve Amerika'da doğal dengenin bu şekilde
bozulması, flora ve fauna türlerinin ve özellikle ormanların korunması fikrini
öne çıkarmıştır.
18.asrın başlarında doğayı koruma konusu yalnız ormanlarda
kendisini göstermekte idi.
Almanya'da ilk defa 1829 yılında Bonn şehri
yakınlarında Drachenfels ormanının, 1838 yılında Bohemya'da Kubani doğal
ormanın bir bölümünün ve 1852 yılında Harz bölgesinde Teufelsmauer
yöresinin
korumaya
ayrılması,
doğa
koruma
akımının
öncüleridir(Anıl, 1977).
Doğal dengenin bozulması, 19.yy toplumunun yaşamında kendisini
hissettirmeye başlamıştır. Bu olumsuz hareketlerin duyurulmasında ve
önlenmesinde o yüzyılın romantik sanatçılarının büyük rolü olmuştur.
Resim dalında Alman Gaspar David ve AvusturyalI Waldmüller,
Edebiyat dalında AvusturyalI Adelbert Stifler ve kültür tarihinde Wilhelm
Heinrich
Riel, meydana getirdikleri eserleri ile doğayı koruma ve
sevdirmekte yararlı hizmetler vermişlerdir(Anıl,1977).
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Amerika'da doğayı koruma görüşünün gelişmesi 19.yy rastlar. O
yıllarda Batı Amerika'nın Yellowstone bölgesine beyazlardan bir gurup,
inceleme gezisi yapmış ve seyrine doyulmaz bir görüntü sunan gayzerler ve
sıcak su kaynaklarını gelecek kuşaklara mal olacak bir yönetim ve
yararlanma şeklinde değerlendirmeyi düşünerek ilk" Milli Park " kavramının
temellerini atmışlar ve 1872 yılında kongrenin onayı ile dünyanın ilk milli
parkını tesis etmişlerdir.
19.yy. sonlarına doğru da birçok Avrupa ve Amerika ülkelerinde
doğayı koruma görüşü yaygın bir gelişim göstererek bu konuda kanunlar
çıkarılmış ve birçok alan koruma ve gözetim altına alınmıştır.
1.3 ULUSLAR ARASI DOĞAYI KORUMA ÇALIŞMALARI
Doğayı koruma konusunda ilk defa Lütticn deki Uluslararası Sanat
Kongresinde(1905) her ülkeye özgü flora, fauna ve minerallerin korunması
görüşü ele alınmıştır(Anıl,1977).
Daha sonraları Uluslararası Arazi Koruma Kongresinde (1909)
gelecekleri tehlikede olan flora ve faunanın korunması istenmiştir.
İsviçre'nin daveti üzerine Bern'de bir Uluslararası Doğayı Koruma
Konferansı (1913) 17 ülkenin katılımı ile toplanmış değişik ülkelerdeki
doğayı koruma çalışmaları gözden geçirilmiş ve dünya doğasının korunması
için örgütlenmeye gidilmesi görüşü benimsenmiştir.
Savaştan sonra toplanan 2. Uluslararası Doğayı Koruma Konferansı
(1931) yılında, 3. Doğayı Koruma Konferansı da (1942) yılında toplanmıştır.
Bu konferanslar sonucunda, ülkelerin doğayı koruma görüşlerinde
büyük gelişmeler oluşmuş ve değişik statüler altında bir çok doğal değerin
kurtarılmasına ve korunmasına başlanılmıştır.
Bunlardan UNESCO , 1948 yılında 31 ülkenin katılımı ile kurulmuş
ve genel olarak " Doğayı insan için korumak " prensibi
benimsenmiştir(MPG, 1986).
Daha sonraları kurulan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (1UCN),
dünya üzerinde yer alan doğal çevrelerin, yaban hayatının, sosyal ve kültürel
değerlerin insanlık yararına korunması, fonksiyonlarının arttırılması için
ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamayı
amaçlamıştır.
WWF- Dünya Yaban Hayatı Vakfı,
UNEP- Birleşmiş Milletler Çevre Programı,
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FAO - Gıda ve Tarım Organizasyonu,
CE -

Avrupa Konseyi,

IWRB - Su kuşları koruma bürosu, gibi benzer kuruluşlar da
doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasında çeşitli projeler ile etkin
çalışmalarını sürdürmektedirler(MPG, 1986).
2. DOĞAYI KORUMA STATÜLERİ
Milli parklar kavramı üzerinde yaptığımız araştırmalara göre "park"
kelimesinin çeşitli ülkelerde değişik anlamlara geldiği görülür(MPG,1986).
Latinler parkı, yapay olarak insan elinden çıkmış etrafı çevrili bir
yer olarak tarif ederler. Anglosaksonlar ise park denilince güzel doğal
peyzajlı bir yer düşünürler.
Çinlilerin "Yus", İranlıların"Cennet", Roma ve Kartacalıların
"Mirıoras"ı modern park sistemlerinin öncüleri olarak kabul edilirler.
Uluslararası Milli Parklar Konseyinin genel tanımlarına göre de
milli parklar; (National Parks) çok üstün değerde doğal peyzaj güzelliği ve
milli öneme sahip flora ve faunanın korunması amacı ile tesis edilmiş aynı
zamanda da ziyaretçilerin rekreasyon gereksinimlerine yönelik çok büyük
alanlardır.
Ülkemizdeki milli parklar ise 2873 sayılı kanunda; Bilimsel ve
estetik bakımdan ulusal ve uluslararası ender bulunan doğal ve kültürel
kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip doğa
parçalarıdır şeklinde tanımlanmıştır.
Milli koruma sahaları (National Reserves); Devlete ait doğal
kaynakların korunma ve gözetilmesi amacı ile tesis olunan ve kuruluş
amacına uygunluğu oranında üzerindeki var olan fauna ve floranın
korunmasına önem verilen alanlardır.
Doğa anıtları(Nature Monuments); Kesin korumaya alınmış estetik,
tarihi ve bilimsel yönleri ile ilgi çeken bölgeler, objeler veya yaşayan flora
ve fauna türleridir.
Bizde de halen 54 alan bu statüde yönetilmektedir. Düzce
Samandere Şelalesi ilk örneklerden biridir.
Yabanıl hayatı koruma sahaları(Strict Wilderness Reserves);
Endemik florası ve faunası ile doğal özelliklerinin kesin korunması
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sağlanan, her türlü ticari girişime ve motorlu aracın geçişine izin verilmeyen
bilimin yararına ayrılmış alanlardır.
Doğa parkları(Nature Parks); Bu tip parklarda doğal peysaj
hazırlanan kullanma planları ile korunur. Bu alanları milli parklardan ayıran
en belirgin özellik, doğal peyzajın gözetimi ve korunmasında insan
aktivitelerinin dikkate alınması ve planlarda yerlerinin belirtilmesidir. Bizde
de 11 alanda bu tür uygulamalar vardır. Antalya Kurşunlu Şelalesi
örneklerden biridir.
3.DOGAYI KORUMA STATÜLERİNİN BAZI
ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARI
Milli parklar ve benzeri doğayı koruma alanları ülkeler bazında,
yönetiminden tesisine kadar değişiklikler gösterir. Koruma amaçlarının ve
uygulamalarının ayrıldığı doğayı koruma konusundaki iletişim ile işbirliğini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Tüm bunlara karşın, ülkeler doğal değerlerinin korunmasının
gelecek kuşakların gereksinimi açısından yaşamsal öneme sahip olduğunun
bilinci ile çeşitli statülerde korunan alanlar tesis etmişlerdir.
Milli parkların kurulmasında öncülük eden ABD'de gerek halk ve
gerekse Milli Park Servisi 29 milli parkın doğal karakterlerinin
ve
bütünlüğünün bozulmaması için her yıl 1,5 milyar $ harcamaktadır.
ABD'de İç İşleri Bakanlığına bağlı Milli Parklar Servisinin yönetimi
altında bulunan korunan alanlar statüsü çok çeşitlidir. 29 milli park, 7 tarihi
park, 83 milli anıt, 12 milli askeri park, 10 milli mezarlık, 5 milli savaş
meydanı, 3 milli park yolu, 1 milli anıt parkı, 1 milli sahil mesiresi, 180 şehir
milli parkı olarak, tüm korunan alanlar 9 mil. ha. alan kaplamaktadır.
Görüldüğü üzere ülke gereksinimlerine göre geliştirilen çeşitli statüler ile
alanların korunması sağlanmıştır(MPG,1986).
Japonya hızlı ekonomik kalkınmanın sonucu, doğal değerlerinin
hızlı bir şekilde kaybolmakta olduğunu çok önceleri fark ederek, bir korunan
alanlar sistemi oluşturmuştur. Bu sistemde hidrolojik, madencilik, ziraat ve
ormancılık gibi faaliyetlerle doğanın korunması arasında koruma-kullanma
dengesi sağlanmaya çalışılmıştır.
Japon milli parkları ve doğayı koruma alanları ülkenin %6'sına denk
2.270 mil. ha alanı kaplamakta olup 28 milli parkı, 51 yarı milli parkı ve
300 bölgesel doğa parkı tesis edilmiştir.
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Milli parklarının içerisinde Nikko, Fuji-Hakone, İse-Shima ve Aso
milli parkları ziyaretçi potansiyeli (3.000.000 Kişi/yıl) çok yüksek ve
popüler parklardır. Japonya'da milli parklar Çevre Müsteşarlığınca
yönetilmektedir(SAVAŞ, 1990).
Kanada'da milli parklar konusunda ABD'nin etkisinde kalmış "sessiz
ve sakin doğa" sloganı ile 19 milli park ve 22 milli tarih parkı tesis etmiştir.
Papua-Yeniğine tropiklerinden güney kutbunun buzullarına kadar
uzanan Avusturalya milli parkları ilmi değer,estetik çekicilik,zengin flora ve
fauna habitatlarına sahiptirler. Milli park idaresi
Orman Bakanlığı
sorumluluğu altında çalışmaktadır.
Meşhur milli parklarından Belair ve Flinders Chase, parlamentonun
özel kanunları ile tesis edilmişlerdir(MPG,1986).
Rusya'da doğayı koruma, doğa rezervleri statüsü ile sağlanmakta ve
ülke genelinde 75 doğa rezervi tesis edilmiş olup tamamı hükümet kontrol ve
yönetiminde bulunmaktadır. Bu rezervlerin tümünde bilimsel araştırmalar
düzenli ve devamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Kaynak değerleri ve
toplanan
doneler
her
rezervin
kendi
müzesinde
sergilenmektedir(MPG,1986).
Almanya da doğayı koruma statüleri geliştirmiş. Ancak doğanın
korunmasında pek başarılı olamadıklarını ileri sürerek yeni statüler üzerinde
çalışmaktadırlar. Son yıllarda açık hava müzeleri (frei-licht museum)
popüler olmuş ve bir çok yerde bu müzeleri tesis etmişlerdir.
Bonn yakınlarında Kommern açık hava müzesinde toplum yaşamı
için gerekli araçlar, gereçler, ve çeşitli yörelere ait evler otantik bir bütünlük
içerisinde doğanın korunmasına da özen gösterilerek sergilenmektedir.
Almanya yaban hayatının korunmasına da özen göstermekte olup,
ala geyikler (Dama dama)ve benzeri türler için özel koruma alanları tesis
etmişlerdir.
İtalya da milli parkların kuruluşuna önem vermiş olup, kurduğu milli
park bekçileri örgütü ile parkların korunmasında büyük çaba harcamaktadır.
Özel arazi sahiplerinin baskısı, doğanın korunmasında halk ve yönetim
arasında her zaman sorun çıkarmaktadır. En iyi korunan milli parkı Abbruzi
dir.
Güney Amerika ülkelerinden Arjantin'de 6 milli park kurulmuş olup,
flora ve faunanın korunması başarı ile sağlanmıştır(MPG,1986).
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Bolivya da sosyal baskılar nedeni ile doğayı koruma konusunda hiç
bir çalışma yapılmamıştır.
İsveç de güzel doğal peysajlı ormanlarını ve tarihi değerlerini
korumak için yaklaşık 400.000 ha. lık saha üzerinde 15 milli park tesis
etmiştir.Kraliyet toprakları ve ormanları, milli parklar konseyi tarafından
yönetilmektedir. Sarek, Stora, Abisko meşhur parklarıdır(MPG,1986).
4. SONUÇ
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere , tüm ülkeler doğal
güzelliklerini ve doğal kaynaklarını ülke gereksinimlerini de dikkate alarak
yönetmeye ve korumaya bir şekilde çalışmaktadırlar.
Bizde gelecek kuşaklara yaşanabilir bir ülke bırakma
sorumluluğumuza sahip çıkarak, doğayı hep birlikte, her olumsuzluğa karşın
kesinlikle korumalıyız.
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KIZILÇAM KAĞITLIK YUVARLAK ODUN ÜRETİMİNDE
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Work Study on The Barking of Pinus brutia Pulpwood
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Seka müessesesi için imal edilen kızılçam kağıtlık odunun, kabuk
böceği üremesini önlemek amacıyla, kabuklarının balta ile soyulması işinde
geçen standart süre 330.4 dakika / ster veya 5.9 dakika / adet olarak
saptanmıştır. Buna göre, deneyimli bir işçinin 8 saatlik bir iş gününde
soyabileceği kağıtlık odun miktari 1.45 ster / gün veya 81.4 adet / gün olarak
belirlenmiştir.

ABSTRACT
Standard time for manual barking of Pinus brutia pulpwood as a
measure against the bark beetle propagation was determined to be 330.4
minutes / stere or 5.9 minutes / piece. Therefore, it was estimated that an
experienced and qualifıed forest worker can manually bark 1.45 steres or
81.4 pieces of pulpvvood in an 8-hour daily work.
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1. GİRİŞ
Seka için imal edilen kızılçam ( Pinus brutia A.Rich ) yuvarlak
kağıtlık odunu kabuklu olarak istife alındığından, kabuk böceği ve orman
koruması bakımından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle, Seka’nın
teslim alma ve nakliyat işlerinde yaşanan gecikmeler bu konudaki
sakıncaları daha da arttırmaktadır. Bu sorunun çözümlerinden biri kabuklu
emval istiflerinin ormanın en az 5 km açığındaki bir depoda yapılmasıdır.
Diğer bir çözüm ise emvalin orman içindeki bir depoda soyulduktan sonra
istiflenmesidir. Uygulamada çalışan meslektaşlarımızın talebi üzerine konu
ele alınmış olup, bu çalışmada, kağıtlık odunun işçi ile kabuklarının
soyulmasında geçen sürenin ve bu yöntemin ekonomik açıdan uygulanabilir
olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. Kağıtlık Yuvarlak Odun
Seka için istihsal edilen kağıtlık kabuklu yuvarlak odunlar TS 1015
ve TS 2378 standartlarına uygun olarak üretilmekte ve istife alınmaktadır.
Kağıtlık yuvarlak odunun kabuklu orta çapı 8-15 cm’dir. Odunlar boşluksuz
ster olarak istiflenmekte ve çökme payı dahil ster yüksekliği 1.10 m olarak
alınmaktadır. Bu durumda teslimatlarda 1 sterin 0.600 m3 e denk geldiği
kabul edilmektedir. Araştırmaya ilişkin ölçümler Nisan 1996 ayında,
Antalya Orman İşletmesi, Düzlerçamı İşletme Şefliğine bağlı KırkgözBıyıklı deposunda yürütülmüştür. Denemede kullanılan soyulmuş kağıtlık
yuvarlak odun da aynı şekilde istife alınmış ve 1 sterin 0.750 m3 e denk
geldiği esası kabul edilmiştir. Soyma işlemi, henüz yeni kesilerek depoya
nakledilmiş olan yaş odunlar üzerinde uygulanmıştır. Depoda yığılı halde
bulunan odunlar soyularak zaman ölçümleri yapıldıktan sonra, ster halinde
istife alınmış ve gerçekleştirilen imalat miktarı ster boyunun ölçülmesi ve
stere giren odunların adet olarak sayılmasıyla belirlenmiştir. İstifleme işinde
harcanan süre ölçümlere dahil edilmemiştir.
2.2. Kabuk Soyma İşçileri
Denemelerde 2 adet deneyimli ( kalifiye ) erkek orman işçisi
çalıştırılmıştır. İşin mahiyeti icabı işçiler ayrı ayrı çalışmış, 1 işçi postası 1
işçiden oluşmuştur.
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2.3. Soymada Kullanılan Alet ve Gereçler
Denemelerde işçiler ‘kabuk soyma baltası’ veya ‘soyma nacağı’ diye
adlandırılan ve normal baltadan daha küçük ve hafif olan aletler kullanmıştır.
Bu aletlerin ortalama ağırlığı 1.350 kg olup, sapı 0.70 m, ağız genişliği 13
cm toplam baş ve levha yüksekliği 17.5 cm dir. Çalışma esnasında işçiler
normal iş kıyafetlerini giymiş; el, diz ayak ve başlarını korumak amacıyla
hiçbir koruyucu gereç kullanmamışlardır ( Berkel, 1965; Yıldırım, 1989 ) .
2.4. Hava Durumu ve Diğer Çalışma Koşulları
Deneme esnasında hava açık veya az bulutlu ve çok hafif rüzgarlı
olmuştur. Hava sıcaklığı ortalama 20 C °olup verimli bir çalışma için uygun
hava koşulları hüküm sürmüştür.
Denemenin yapıldığı depo sahası düz bir alan olup meyil sıfırdır.
Denek işçilerin kabuk soyma esnasında karşılaştığı bazı olumsuz
koşullar şunlardır:
a- Eğilerek çalışma zorunluluğu,
b- Odunların çok kaygan olması,
c- Odun üzerindeki budakların soyma işini güçleştirmesi,
d- İnce çaplı odunların ( 8-9 cm ) daha zor soyulması.
2.5. Sürelerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Denek olarak kullanılan işçiler normal bir tempoda kabuk soyma
işini yürütürken işe başlama ve işi bırakma zamanları dijital bir saat üzerinde
1 dakika hassaslıkla okunmuş ve ilgili cetvellere işlenmiştir. İşçilerin
kullandıkları molalar çalışma sürelerine dahil edilmemiş ve net olarak
çalışarak harcanan sürelerin başlangıç ve bitiş zamanları okunmuştur.
Arazide doldurulan cetveller büroda değerlendirilirken, önce işi
bırakma saatlerinden işe başlama saatleri çıkarılarak aradaki farklar
hesaplanmış ve bu farkların toplamı alınarak ‘toplam temel’ süre elde
edilmiştir. Daha sonra çeşitli payların temel süreye eklenmesiyle ‘standart
süre’ belirlenmiştir.
Hesaplanan temel süre esnasında gerçekleştirilen iş miktarının
(imalat) belirlenmesi için, soyulan kağıtlık odunlar adet olarak sayılmış ve
istife alınarak ster cinsinden ölçülmüştür.
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3- BULGULAR
Deneme sahasında yapılan ölçmeler sonunda, iki işçi toplam 650
dakikalık net çalışma süresinde toplam olarak 135 adet (çapına
bakılmaksızın) yuvarlak oduna denk 2.42 ster kağıtlık odunun kabuklarını
soymuştur. Buna göre:
Temel Süre = 650 / 2.42 = 268.6 dakika/ster, veya
Temel Süre = 650 / 135 = 4.8 dakika/adet olarak belirlenmiştir.
Standart sürenin hesaplanması için temel süreye ilave edilecek
paylar ( MPM, 1981; Yeşilkaya et.al. 1991; Wıttering, 1973 ) şunlardır:
a- Hazırlık payı
%2
b- Kişisel ihtiyaçlar payı
% 5
c- Temel yorgunluk payı
% 4
d- Ayakta durma payı
%2
e- Anormal duruş payı
% 4
f- Ağırlık kaldırma ve kuvvet kullanma payı
% 6
g- Hava durumu payı_______________________ % 0
Toplam paylar:
% 23
Bu durumda standart sürenin hesabı aşağıdaki gibi olmuştur:
Standart süre = 268.6 x 1.23 = 330.4 dakika / ster, veya
Standart süre = 4.8 x 1.23 = 5.9 dakika / adet olarak saptanmıştır.
Yukarıda belirlenen standart sürelere göre 1 kalifiye orman işçisinin
8 saatlik bir iş gününde soyabileceği kağıtlık odun miktarının hesabı:
8 x 60 / 330.4 = 1.45 ster / gün, veya
8 x 60 / 5.9 = 81.4 adet / gün kağıtlık yuvarlak emvaldir.
1996 yılı fiyatlarıyla, deneyimli orman işçisine ödenen azami brüt
yevmiye 690 000 TL olduğuna göre, 1 ster kağıtlık odunun soyulmasının
maliyeti:
690 000 / 1.45 = 475.862 TL / ster
Çapına bakılmaksızın 1 adet kağıtlık odunun soyulmasının maliyeti
ise:
690 000 / 81.4 = 8 477 TL / adet olarak belirlenmiştir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yukarıda verilen standart süre ve maliyet fiyatlarından görüldüğü
gibi Seka müessesesi için istihsal edilen kağıtlık yuvarlak kabuklu emvalin
kabuklarının soyulması işi fazla emek sarfına neden olmakta ve maliyeti
yüksek olmaktadır. Bu nedenle, bu tür emvalin soyulmasına ancak çok
zorunlu durumlarda baş vurulmalıdır. Mamafih, böcek zararlarından
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korunmak için emvalin orman dışındaki depolara nakliyatı da bir maliyet
getirmektedir. Bu durumda izlenecek en uygun yöntemin nakliyat ve soyma
maliyetlerinin karşılaştırılması ve soyma işleminin daha ucuz olduğu
durumlarda, zaman faktörünün uygun ve işçi temininin kolay olması
halinde kağıtlık emvalin orman içi depoda soyulması olduğu kanaatine
varılmıştır.
ÖZET
Antalya Orman İşletmesi, Düzlerçamı Orman İşletme Bölgesine
bağlı Kırkgöz-Bıyıklı deposuna taşınmış kağıtlık yuvarlak emvalin işçi
marifetiyle soyulması işçiliği konusunda gerçekleştirilen iş analizi sonunda
standart sürenin 330.4 dakika / ster veya 5.9 dakika / adet olduğu
görülmüştür. Buna göre, kalifiye bir orman işçisinin 8 saatlik bir iş gününde
yapabileceği soyma miktarı 1.45 ster / gün veya 81.4 adet / gün olarak
hesaplanmıştır.
Denemelerde kullanmak için işçi bulmakta güçlük çekildiğinden
dolayı, yukarıda verilen standart süreler oldukça kısa süreli bir çalışma ve
küçük bir imalat miktarına dayanmaktadır. Verilen ortalama değerlerin daha
güvenirli olması ve farklı çalışma koşullarını da kapsayabilmesi için benzer
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Orman içi depolarda kabuklu emvalin depolanmasının böcek
çoğalması açısından sakıncalı olması, bu gibi emvalin ya orman dışına
naklini veya yerinde kabuklarının soyulmasını gerektirmektedir. 1996 yılı
fiyatlarıyla 1 ster kağıtlık odunun soyulmasının maliyeti 475 862 TL / ster
veya 8 477 TL / adet olduğuna göre, uygulamadaki meslektaşların soyma ve
kamyonla nakliyat maliyetlerini karşılaştırdıktan sonra en iyi kararı
vermeleri gerekmektedir. Bu konuda süre ve işçi temini gibi faktörlerin de
maliyet kadar ömenli bir rol oynayacağı kesindir.
SUMMARY
This work study on the barking of Pinus brutia pulpwood was
carried out in a forest depot, 30 km north of Antalya. Pulpwood pieces with
1 m lenght were barked manually by 2 qualifıed forest vvorkers and basic
time was measured by means of a digital clock. Then, Standard time was
calculated by the addition of a 23 % allowance to the basic time.
Results showed that the barking of pulpwood required Standard time
of 330.4 minute / stere or 5.9 minutes / piece. Therefore, it was estimated
that a forest worker can bark 1.45 stere or 81.4 pieces of pulpvvood in an 8hour daily work.
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In order to prevent the fast propagation of bark beetles, pulpvvood
materials must either be barked and piled up in forest or transported by lorry
out of forest area. Fellovv foresters are recommended to make fınancial
comparison between barking and lorry transportation before taking the right
decision.
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