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ÖNSÖZ
Değerli okuyucular, Müdürlüğümüzün 50. Kuruluş yıldönümünü gururla
kutladığımız bu yıl sizlere 9. sayımız ile tekrar merhaba diyoruz. 13 yıldır sizlere bu
sayfalarla ulaşmaya çalıştığımız Dergimizin kalitesini gittikçe artırmaya ve sizlere
her defasında daha faydalı bilgilerle vermeye çalışıyoruz.
Bu sayımıza, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU ve Dr. Ufuk COŞGUN’un
kaleminden, Müdürlüğümüzün kuruluşunu gerçekleştiren ve sarf ettiği eşsiz
gayretlerle bugün ülkemiz ormancılığına hizmet eden önemli araştırma kurumları
arasında yer alan Müdürlüğümüzün bu konuma gelmesinde büyük katkıları olan M.
Lütfi BÜYÜKYILDIRIM (1923-1978)’ın Ağaçlandırma Uygulamaları ve
Araştırmaları konusundaki makale ile başlıyoruz.
Yine;
Esra ALIM ve Arkadaşlarının badem fidan yetiştirilmesi ile ilgili “Fidan
Sıklığının Badem (Prunus amygdalus L.) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri
Üzerine Etkisi” başlıklı makalesi ile,
Cumhur GÜNGÖROĞLU tarafından hazırlanan ve “peyzaj” kavramını
Almanya tecrübesiyle biraz daha geniş çerçeveden bakışla değerlendiren “Almanya
Örneğinde Peyzaj Yaklaşımı” başlıklı makalesi ile,
Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU ve Doç. Dr. Fahrettin TİLKİ tarafından kaleme
alınan ve ekim ve dikim yolu ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarında başarıyı
artıran bir uygulamayı konu alan “Plastik Fidan Korunaklarının Yarı-Kurak
Alanlarda ve Akdeniz Bölgesi Koşullarında Kullanımı” başlıklı makalesi ile,
Dr. Ufuk COŞGUN ve Dr. Halil İbrahim YOLCU’nun hazırladığı ve
rehabilitasyon-hayvancılık uygulamalarının irdelendiği “Rehabilitasyon Eylem
Planı Oluşturmada Çok Ölçütlü Karar Verme ve Çalışmanın Tarım Orman
İlişkileri Çerçevesinde İrdelenmesi (Antalya İli Örneği)” isimli makale ile,
Dr. Elif TOPALOĞLU ve Prof. Dr. Nurgül AY tarafından hazırlanan ve
Monteri Çamı’nın odun özellikleri ve kullanım alanlarının çalışıldığı “TrabzonYeşilbük Yöresinde Yetiştirilmiş Monteri Çamı (Pinus radiata D. Don)
Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri” başlıklı makale ile,
sizlere yararlı olacağını düşündüğümüz bilgiler verilmeye çalıştık. Bu kapsamı ile
Dergimizin meslek kamuoyuna ve diğer tüm kullanıcılarına faydalı olmasını
diliyorum.
Dr Neşat Erkan
Araştırma Müdürü
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ÖZET: Bu makalede, öncelikle M. Lütfi Büyükyıldırım (19231978)’ın yaşam öyküsü, ormancılık yaptığı dönemin koşulları çerçevesinde
kısaca tanıtılmıştır. Daha sonra, kendilerinin Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki
ağaçlandırma uygulama ve araştırmaları özetlenmiş ve irdelenmiştir. Bu
araştırmaların yeniden irdelenmesi ile bir yandan O’nun araştırmacı yönünü
gözler önüne sermek, diğer yandan da Türkiye ağaçlandırmalarının tarihsel
gelişimine yaptığı katkıları ve bu gelişim içerisindeki yerini ortaya koymak
hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: Lütfi Büyükyıldırım, ağaçlandırma, gradoni,
kumul, marnlı alan, kızılçam.

ABSTRACT: In this article, first of all, the biography of M. Lütfi
Büyükyıldırım (1923-1978) was briefly introduced with regard to conditions
of the period when he professed as a forester. Then his reforestation
practices and investigations in South-western Anatolia were summarized and
reviewed. By this review, it was purposed to exhibit his investigational view
and also his place in the historical development of Turkey’s reforestations.
Keywords: Lütfi Büyükyıldırım, reforestation, gradoni, sand dune,
marly land, Turkish red pine.
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1.Giriş
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nün 50. yıl dönümü
olan 2008 yılı, kurucu müdür olan ve ilk 17 yıl bu görevini sürdüren merhum
Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Lütfi BÜYÜKYILDIRIM’ın da 30.
ölüm yıldönümüdür. Bu anlamlı yılda, Büyükyıldırım’ın ağaçlandırma
uygulama ve araştırmalarını tanıtan bir makale yazılmasının uygun olacağı
düşünülmüştür.
Bu amaçla, önce Büyükyıldırım’ın yaşam öyküsü kısaca
açıklandıktan sonra yayınları özetlenerek irdelenmiştir. Bunlar ışığında
Büyükyıldırım’ın çalışmalarının, Türkiye’deki ağaçlandırmaların tarihsel
gelişimi içerisindeki yeri vurgulanmaya çalışılmıştır.
2. Yaşamöyküsü
Mehmet Lütfi Büyükyıldırım, 31 Ekim 1923 tarihinde Antalya’da
dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda
tamamlayıp 1936 yılında mezun olmuştur. Gerek ortaokul (1939), gerekse
lise eğitimini Antalya Lisesi’nde tamamlamıştır (1942). Aynı yıl girdiği
Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi’nden 1946 yılında mezun
olmuştur. Büyükyıldırım’ın bu tarihten sonra, emekli oluncaya kadar yaptığı
görevler Çizelge 1’de sunulmuştur.
Çizelge 1: M. Lütfi Büyükyıldırım’ın yaptığı görevler (Bilgiler merhumun
kurumumuz arşivindeki personel hizmet dosyasından alınmıştır)
Görevi

Görev Yeri

Görev tarihleri

Orman Bölge Şefi

Çerkeş Orman İşletmesi

Temmuz-Kasım 1946

Askerlik

Motorlu Topçu Teğmen

Kasım 1946-31.10.1947

Orman Bölge Şefi

Karabük Orman İşletmesi

Kasım 1947-27.12.1948

Orman Bölge Şefi

Antalya Orman İşletmesi

27.12.1948-8.12.1950

İstihsal Mühendisi

Bayramiç Orman İşletmesi

Aralık 1950-15.5.1951

Orman Bölge Şefi

Antalya Orman İşletmesi

14.6.1951-14.2.1953

Müdür Muavini

Antalya Orman İşletmesi

14.2.1953-2.7.1953

İşletme Müdürü

Manavgat Orman İşletmesi

2.7.1953-29.4.1957

İşletme Müdürü

Dursunbey Orman İşletmesi
Güney Anadolu Ormancılık
Araştırma İstasyonu

30.4.1957-3.4.1958

İstasyon Müdürü
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12.4.1958-9.6.1975

Lütfi Büyükyıldırım’ın Orman Fakültesi’nden mezun olduğu tarihte
(1946) Türkiye ormancılığının durumu ana hatlarıyla şu şekilde
özetlenebilir:
3116 sayılı orman kanunu 1937 yılında çıkarılmış ve teşkilat kanunu
ile devlet orman işletmeleri kurulmaya başlanmıştır. Büyükyıldırım’ın görev
yapacağı Çerkeş, Karabük, Bayramiç, Antalya ve Manavgat Orman
İşletmeleri 1946 yılından önce kurulmuş bulunuyordu (MİRABOĞLU,
1957). 1945 yılında çıkarılan 4785 sayılı kanunla Türkiye ormanlarının
tamamına yakını devletleştirilmiştir. Müteahhit işletmeciliğine ise 19461947 yıllarında son verilmiştir (BALKIR, 1957). Bazı yazarlar bu dönemi
(1937-1950), Türkiye ormancılığının kuruluş ve yükseliş dönemi olarak
nitelendirmişlerdir (ÇAĞLAR, 1999; SELÇUK, 2005).
Ancak 1946 yılı mezunlarını sorunsuz bir devlet orman
işletmeciliğinin beklemiş olduğunu söylemek zordur. Her şeyden önce,
devlet orman işletmeciliği dönemiyle birlikte, ormanların devamlılığının tam
olarak güvence altına alınamadığı bir gerçektir. Üstelik bu dönemde
ormanlardan devlet orman işletmeleri eliyle öylesine fazla miktarda ve
tekniğine uygun olmayan kesimler yapılmıştır ki, bu dönem “otoriter sömürü
dönemi” olarak nitelendirilmiş ve bu anlayışta bir ormancılık için devlet
orman işletmelerine de gerek olmadığı belirtilmiştir (DİKER, 1947).
Kurulan devlet orman işletmelerinin alan olarak oldukça büyük,
buna karşılık personel ve alt yapı olanakları açısından yetersiz durumu, yeni
mühendisleri bekleyen en büyük sorunlardan birisi olmuştur. Nitekim
Büyükyıldırım’ın müdür olarak görev yaptığı Manavgat Orman İşletmesi’nin
sınırları bugünkünden çok daha geniş olup, Akseki, İbradı, Cevizli ve
Taşağıl ormanlarını da kapsamaktaydı ( CENGİZ ve ark., 2007).
Özellikle 1945 yılında ormanların tamamına yakınının
devletleştirilmesi orman köylüsü tarafından sert tepkilerle karşılanmış ve
orman köylüsü ile olan ilişkilerin daha da bozulduğu bir döneme girilmiştir
(ÖZDÖNMEZ ve İSTANBULLU, 1981).
1946 yılında geçilen çok partili sistem sonrasında da, devletin
ormanlar ve ormancılık üzerinde kurmaya çalıştığı mutlak otorite anlayışı
mevzi kaybetmeye başlamıştır. Sistem, kuramsal olarak halkın istencini ülke
yönetimine yansıtmayı amaçlıyordu. Pratik olarak da, kırsal ve yoksul
çevrenin, güçlü bürokratik merkezî yapıya karşı güçlenmesinin bir aracı
olabilecekti ve bu kırsal kalkınma bakımından olumlu kabul edilebilirdi.
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Ancak belirtilen “çevre”nin, hemen ele geçirip, kendi çıkarı için kullandığı
bir durum oluşmuştu (MARDİN, 2002). Bu bağlamda olmak üzere, orman
köylüsünün sorunlarının akılcı çözümü yerine, bunların politik sömürü
konusu yapılmasının önü açılmış ve ormancılar üzerinde politik bir baskı
oluşmaya başlamıştır.
Dönem, Cumhuriyet’in ilanında yaklaşık 13 milyon olan Türkiye
nüfusunun iki katına yaklaşmakta olduğu bir dönemdi. Üstelik bu nüfusun
büyük çoğunluğu da kırsal alanda yaşamaktaydı. Özellikle orman içi ve
çevresinde yaşayan gelir düzeyi çok düşük halk, tek geçim kaynağı olarak
gördüğü ormanlar üzerinde aşırı bir baskı oluşturmaya başlamıştı
(BÜYÜKYILDIRIM, 1961). Orman yakma, tarla açma, gelişigüzel otlatma,
kaçak kesim gibi yasa ve yöntem dışı uygulamalar alıp başını gitmişti.
Yürütme, bu sorunlara kalıcı ve sağlam çözümler üretmek bir yana, adeta
ormancı ile vatandaşı karşı karşıya bırakmıştı.
Bu sorunların 1954 tarihinde Manavgat ormanlarında ulaştığı
boyutu, Yaşar Kemal’in “Yanan Ormanlarda Elli Gün” adlı röportaj
eserinden okumak olanaklıdır (YAŞAR KEMAL, 1954). Yaptığı gezi ve
röportajlar sonucunda yazar, birkaç yıl içinde ormanların tamamen
tükeneceği izlenimine kapılmıştır. DİKER ve SAVAŞ (1947)’ın, 1926-1946
yılları arasında, Antalya ormanlarında meydana gelen alan ve servet
azalması ile ilgili verileri, bu bölgedeki orman yıkımının cumhuriyet dönemi
boyunca da süregeldiğini gözler önüne sermektedir. Gerçekten de 1954
yazında röportaj yapılan köylü vatandaşlar, orman yıkımının hep olduğunu
belirtmişler, ancak son 10 yıllık dönemde bunun hızlandığını da
vurgulamışlardır. Bunun nüfus artışı bir yana, 1945 tarihi ile de ilişkili olma
olasılığı vardır.
Eserin daha ilk sayfasında, “gençten, zayıf, ince yüzlü, durmadan
sigara içen, sinirli” biri olarak tanıtılan Büyükyıldırım’ı, Bucak tepelerinin
üzerinde, birkaç bakım memuru ile duman gözetlerken buluruz. Esen
poyrazımsı yel ile ilgili olarak, “şimdiye kadar boşa salındığı görülmemiştir”
der. Karanlıkla gelen telefon iki ayrı yerden ateşin verildiğini bildirir. Ancak
genç orman işletme müdürü deneyimlidir: “Bekleyelim, çok uzaklarda. Az
sonra birkaç yerden yeniden ateşe verirler.” Az sonra beşer onar kilometre
aralıklarla ateşler parlamaya başlar.
“Müdür: Gördünüz ya işte, önceki yangın burayı söndürmeyelim
diyedir. Yürüyün söndürmeğe.
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Ben: Peki, öteki yangınlar ne olacak?
Müdür: Onları da Allah’a havale ettik. Onu da O söndürsün.
...
Sesinde bir ölüm kederi vardı. Bu seste binlerce ağıtı bir arada
duydum.”
Kâh araçla, kâh inip koşarak, dikene bata çıka yangın yerine varılır.
“İşletme müdürü geyik gibi fırladı gitti. Tırmığı omzunda.” “Ateşin etrafında
tırmığı ile dört dönen müdürü gördüm. Kırmızı ışıkta yüzü kapkara
kesilmişti. Habire tırmık çekiyor, yaprakları öteye öteye kürüyordu. Sonra
bakım memurlarından birini çağırdı. Elindekini ona verdi. Yanıma geldi.
Kesik kesik de soluk alıyordu. Bana bir şeyler söyleyecek oldu.
Söyleyemedi. Elleri yanlarına halsizce düştü. Tabiatın haşmeti, felaketi
karşısında insan güçsüzlüğünü, bitkinliğini iyice gördüm. Ta yüreğimde
yangın gibi duydum.”
Köylülerden ise ümit yoktur. Bir bakım memuru:” Sekiz kadar
köylüyü elini öpe öpe getirdim. Gelmiyorlar.” der. “Müdür: Demek
gelmediler? Bakım memuru, boynu bükük: Hangi kapıyı çaldımsa…..”
Sabaha kadar birçok yerden orman ateşe verilir. “ Ben bir gecede
otuz yangın çıkardıklarını bilirim. Bir başlamasın arkası çorap söküğü gibi
gelir.” diyen müdür, bitkin ve ölü halde ekler:” Allah taksiratlarımızı
affetsin.” (YAŞAR KEMAL, 1954).
Bu aktardıklarımız özverili bir orman işletme müdürü ve yanındaki
diğer ormancılar ile ilgilidir. Köylülerin durumunu anlatan şu bölüm ise,
olayın trajik boyutunu gözler önüne sermektedir:
“ Abdış Ağa: Dedim ki Valiye, Vali Paşa dedim, ben tam elli beş
yaşındayım. Demek ki bu dünyada elli beş yıldır sürtüyoruz. Ben bu elli beş
yılın yalnız, yalınız beş yılını yaşadım. Gerisi….Gerisini ömürden sayarsam
cehennemlik olurum…Gözlerim kör olur.. İşte Vali Paşa halimiz dirliğimiz
bu. Elli beş yılın ellisinde yalınayak gezdim. Ekmeksiz, yataksız, tarlasız
gezdim. Elli beş yılın ellisinde tarla açmak için süründüm. Mahkeme
mahkeme süründüm. Bütün dağ köylüleri de benim gibi. Bu beş yılı nerede
mi yaşadım? İkisini askercilikte, üçünü de İzmir mahpushanesinde Vali
Paşam. Duydun mu Vali Paşam?” (YAŞAR KEMAL, 1954).
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Yaşar Kemal’in bu eseri okunduğunda, köylünün orman yıkımının
sonuçlarının açık bir şekilde ayırdında olduğu görülür. Ormansızlaşmanın ne
sıkıntılar getireceğini, açmalarla kazandıkları tarlaların birkaç yıl içinde
yağışlarla birer kayalığa döneceğini bilmektedirler. Ancak, mahkemeye
düşme, hapis yatma pahasına da olsa orman kıyımına devam etmeye
kararlıdırlar, çünkü çare yoktur. BÜYÜKYILDIRIM (1961) bu durumu
şöyle anlatır: “Geçim derdi ve cehalet, bu insanlara kendinden sonra
gelecekleri düşündürmeyecek derecede acı bir egoistlik itiyadı vermiş, bu
hal acı bir gelenek halini almıştır. Geçim derdine siyasetin kulak tıkadığı bu
insanların, lâyıkıyla, ne elinden tutanı, ne yol göstereni, ne de yardım edeni
olmuştur. Hele, yalnız kendi çıkarını düşünen ve doymayan haris bazı
münevver siyasetçileri gören bu insanlar, yaşamak ihtiyaçlarını temin için
işlediği böyle bir suçun mahiyetini düşünmek lüzumunu dahi duymaz
olmuşlardır. Bunlardan son tarlası elinden gitmekte olanlar da çaresizlik
içinde «Devlet düşünür elbet, bizi aç koymaz ya» tesellisiyle avunup
durmaktadırlar. Elinden son tarlası giden de, bir ince yorganı sırtına ve bir
torbayı omzuna aldı mı, çare, şehirdeki ameleliktir.” BÜYÜKYILDIRIM
(1961)’ın yazdığı gibi “Aç insanlara geçim imkanı bulunmadıkça tahsil ve
dünyanın en iyi kanunları bu derde şifa olamayacaktır.” Ülkede küçücük bir
orman teşkilatı bu dertlerle baş başa bırakılmıştır (BÜYÜKYILDIRIM,
1961).
Yürütmenin yaptığı tek şey geçici önlemlere başvurmaktır.
Kuşkusuz en geçici ve kolay olan da, görevden almaktır. Gerçekten, bu
koşullarda nice hizmetlerde bulunmuş olan ve belki de yükseltilmeyi
bekleyen Büyükyıldırım’ın, bir telgraf emriyle Sarıkamış’a ataması çıkar.
Bazı vatandaşlarca “Halk Partili” diye şikâyet edilmiştir. Ankara’da genel
müdürlüğe derdini anlatınca atama durdurulur ve Dursunbey’e işletme
müdürü olarak atanır. Burada da politikacılarla arası iyi olmaz ve
işletmecilikten ümidi keserek, boş bulunan Güney Anadolu Ormancılık
Araştırma İstasyonu’na atanmasını ister ve bu isteği kabul edilir
(BÜYÜKYILDIRIM, K., 1984).
Ormancılığımız açısından konuya bakılacak olursa, herhalde bazı
eski insanların “o zamanlar yine de iyi zamanlardı” görüşüne katılmamız
gerekir. Milletvekillerinin Manavgat Orman İşletmesi binasına girip çıktığı
yıllardayız (YAŞAR KEMAL, 1954). BÜYÜKYILDIRIM (1960), bir
keresinde köylü vatandaşların, kendisini “ağaçlandırma yapıyor, otlatma
alanlarımızı yok ediyor” diye bir milletvekiline şikâyet ettiklerini belirtir.
Şikâyet konusu alandan söküp getirdiği bir fidanla Büyükyıldırım’ın odasına
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giren bu milletvekilinin, “Ben çalışmakla tohumdan orman yetiştirildiğini ilk
defa görüyorum, sizi tebrike geldim” sözü bugün insanı şaşırtmaktadır. O
yıllardaki ormancılık örgütünün ruhu da dikkat çekicidir. Politik baskıya
rağmen, Türkiye’nin büyük ve önemli bir orman işletmesine (Dursunbey)
müdür olarak atanmak ve sonra da bir araştırma istasyonunun başına ilk
müdür olarak geçirilmek üzerinde durulması gereken konulardır.
“…Politikacılara karşı az çok ayakta durabilen ve elemanına sahip çıkan bir
genel müdürlük henüz varmış, üstelik yeterlilik (liyakat) sistemi de iyi kötü
işlemekteymiş…” diyebiliyoruz.
İşletmecilikte yeterlilik ölçütlerine uygunluğun, Büyükyıldırım için
kolayca belirlenebilmiş olduğunu söyleyebiliriz. 1957 yılında O’nun meslekî
geçmişi konusunda yapılacak geriye dönük bir değerlendirme, bu özelliği
açık olarak göz önüne serebilecek durumdaydı ( Büyükyıldırım’ın bir
ormancı olarak özellikleri için bkz. BÜYÜKYILDIRIM, K., 1980). Ancak
O’nu yeni kurulmuş bir araştırma istasyonunun başına getirenlerin
öngörülerinin sağlamlığı da bugün insanı düşündürmektedir. 1958 yılı nisan
ayında Büyükyıldırım, bir odası ve masası bile olmayan istasyonun
müdürlük görevine, cebindeki bir tek gümüş kalemle başlamıştır
(BÜYÜKYILDIRIM K., 1980). Yürüttüğü 17 yıllık görev süresince; daha
önce kurulma onayı çıkmış olan “Bük Araştırma Ormanı” ayrılıp işlevsel
kılınmış ve “Elmalı Sedir Araştırma” Ormanı seçilip kurulmuştur. Bu
ormanlardaki hizmet binaları, alt yapılar ile yollar yaptırılıp hizmete
sokulmuş ve araştırma projeleri başlatılmıştır. Ayrıca bugünkü Müdürlük
yönetim binası ile bugün araştırmanın elinden alınmış olan lojmanlar
yaptırılmıştır. 1975 yılında emekli olduğunda, geride yetiştirme ağırlıklı
bitmiş ve devam eden projeler, faklı yetiştirme konularında uzmanlaşmaya
yönlendirilmiş teknik elemanlar ve IUFRO’nun silvikültür kongresi
ekskürsiyonlarına ev sahipliği yapıp, çeşitli bildirileri sunabilecek düzeyde
bir kuruluş bırakmıştır.
Lütfi Büyükyıldırım, her biri orman yetiştirme konularında bilgi ve
görgü artırmak amaçlı olmak üzere, 3 kez yurtdışına çıkmıştır. Bunlar; 1954
yılındaki 3 haftalık Kıbrıs gezisi, 1962-63 yıllarında AID bursuyla A.B.D’ye
yaptığı 9 aylık gezi ve 1967 yılında IUFRO XIV. Kongresi’ne katılmak için
gerçekleştirdiği 3 haftalık Batı Almanya gezileridir. İyi derecede İngilizce
bilen Lütfi Büyükyıldırım, 1.12.1978 tarihinde vefat etmiştir (Lütfi
Büyükyıldırım ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. DİNGİL, 2008).
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3.

Lütfi Büyükyıldırım’ın
Araştırmaları

Ağaçlandırma

Uygulama

ve

Lütfi Büyükyıldırım’ın araştırma yayınları incelendiğinde, bunların
tamamen ağaçlandırma bilim dalı ile ilgili olduğu görülür. Yayınların
tamamına yakını 1960’lı yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bazıları,
Büyükyıldırım’ın 1953–1957 yılları arasında, Manavgat Orman İşletme
Müdürü görevindeyken yönettiği ağaçlandırma uygulamaları ile ilgili olarak
sonradan yaptığı değerlendirmeleri içermektedir. Diğerleri ise araştırmacı
olduğu yıllarda kurduğu ve yürüttüğü denemelerin ön veya ara sonuçlarının
verildiği ve irdelendiği yayınlardır. O halde Büyükyıldırım’ın
ağaçlandırmayla ilişkili uygulama ve denemeleri, 1950’lerin ortası ile
1960’lı yıllarda, yani Türkiye’de ağaçlandırmaların örgütsel anlamda
kuruluş çabalarının olduğu ve teknik anlamda ilk gelişme evrelerine karşılık
gelen bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu araştırmaların yeniden irdelenmesi,
bir yandan O’nun araştırmacı yönünü gözler önüne serecek, diğer yandan da
Türkiye ağaçlandırmalarının tarihsel gelişimine yaptığı katkıları ve bu
gelişim içerisindeki yerini ortaya koyacaktır.
3.1. Teras Ağaçlandırmaları
BÜYÜKYILDIRIM (1961), Güney Anadolu koşullarındaki şiddetli
yaz kuraklığının, uzun yıllar ormancıları, bataklık ağaçlandırmaları hariç
diğer orman ağaçlandırmalarından uzak tuttuğunu belirtmiştir. 1954 yılında,
Antalya Orman Başmüdürlüğü bünyesinden bazı teknik elemanların 20 gün
süreyle inceleme ve görgü amaçlı olarak Kıbrıs’a seyahat ettiğini ifade
etmiştir. Kıbrıs’ta görülen erozyonla mücadele ve ağaçlandırma çalışmaları
bu gidenler üzerinde olumlu etkiler bırakmış, dönüşte her işletme
müdürünün, küçük çapta da olsa bu tip çalışmalara başlamasını, kendi
aralarında kararlaştırmışlardır. Bunun üzerine Alanya-Kale, Manavgat-Türk
Beleni, Elmalı-Elma Dağı, Kaş-Kemer ve Eğridir’de erozyon ve
ağaçlandırma denemelerine girişilmiştir (BÜYÜKYILDIRIM, 1960). 5’er,
10’ar hektarlık bu denemeler (BÜYÜKYILDIRIM, 1968c) ve bunlara ilişkin
olarak yapılan gözlemler, sonraki yıllarda daha geniş alanlardaki
ağaçlandırma uygulamaları için bölge ormancılarını yüreklendirmiştir.
Bu çalışmaların belki de ilki ve en büyüğüne, 1954 yılında, İşletme
Müdürü Büyükyıldırım yönetiminde, Manavgat-Sazlıçeşme yöresinde o yaz
kasten yakılan 100 hektarlık bir alanda başlanmıştır. Sonbahar sağanak
yağmurları ile taşınan topraklar Manavgat-Akseki şosesini kara yanık
çamurundan geçilemez hale getirmiş ve dönemin Antalya Orman
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Başmüdürü Galip Üntürk’ün uyarısı üzerine, ağaçlandırma raporunun
hazırlanıp ödeneğin çıkması beklenmeden, en kritik kısımlarda toprak
işlemesine başlanmıştır. BÜYÜKYILDIRIM (1960), toplanan fazla miktarda
işçi ile bu kısımlarda Kıbrıs’ta uygulamaları görülen gradoni ve hendekli
gradonilerin hazırlatıldığını bildirmiştir. Bu çalışmalardan hemen sonra,
teraslar sayesinde toprağın yıkanmadığı ve suların bırakılan yerlerden
zararsızca akıp gittiği görülmüştür. Kış sonunda küçük bir alanda teraslara
atılan tohumların ilkbaharda çimlenip hızla geliştiğinin ve yaz kuraklığını az
bir zararla atlattıklarının görülmesiyle, 1955 yılında yalnız Manavgat
İşletmesi’nde 144,5 ton kızılçam kozalağı toplanmış ve 4 ton tohum elde
edilerek izleyen dönemde ekim çalışmalarına devam edilmiştir. Daha sonra
Ağaçlandırma Grubu tarafından ağaçlandırılması tamamlanan bu 100
hektarlık saha, 1959 yılında 50-60 cm boyunda kızılçam fidanları ile
kaplanmıştır. Türk Beleni’nde ise, 1955-1956 yıllarında teraslar üzerine 1+0
dikilen kızılçam fidanları, yine 1959 yılı sonunda 70 cm üzerinde boy
yapmışlardır. BÜYÜKYILDIRIM (1960), bu ilk çalışmalarda yapılan
gradoni ve hendekli gradonilerin şekil ve ölçülerini ayrıntısı ile vermiş,
bunların hazırlanmasında izlenecek yollar ile üzerlerine yapılacak dikim ve
ekimlerin uygulama esaslarını da açıklamıştır.
Burada ülkemizdeki teras ağaçlandırmalarının tarihsel gelişimi ile
ilgili olarak bir noktayı daha vurgulamak önemli olacaktır.
BÜYÜKYILDIRIM (1960), Manavgat’taki ilk gradoni uygulamalarında,
ekim kültürleri için toprağın arkvari bir şekilde işlenmesi zorunluluğunun
görüldüğünü belirtmiştir. Bu bağlamda oluşturulan yeni yaklaşıma göre,
önce tesviye eğrileri boyunca 30 cm derinliğe kadar arklar (kanallar) açılmış,
daha sonra arkların içi şevden yıkılan bir miktar toprak ile doldurulmuş ve
son olarak da daha önce çıkarılmış olan toprağın bir kısmı ile ark tepeye
doğru eğimli olarak kapatılmıştır. Böylece ekim kültürlerine, klasik teras ve
gradonilerdekine oranla, daha hızlı ve derin kök geliştirme olanağı
sağlanmıştır. GÖRCELİOĞLU (2003), “kanallı gradoni” lerin, Türk
ormancıları tarafından uygulamada geliştirildiğini ve uluslar arası ölçekte
övgü topladığını belirtmektedir. OKUTAN (1966) bu gradoni tipinin,
kızılçam, karaçam ve sarıçam dikim kültürleri için uygulandığını belirtmiş
ve bunların hem toprak koruma, hem de ağaçlandırma bakımından
yararlarını geniş olarak tartışmıştır. Kızılçam ekim kültürleri için
düşünülmüş de olsa, kanallı gradonilere ilişkin ilk örneklerin, ManavgatSazlıçeşme ağaçlandırmasında ortaya çıkarılmış olduğu söylenebilir.
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3.2. Kumul Ağaçlandırmaları
Lütfi Büyükyıldırım’ın araştırmacı olarak, görev süresi boyunca en
çok üzerinde durduğu konu, güneyde geniş alanlara yayılmış olan kıyı
kumullarının durdurulması ve ağaçlandırılması problemi olmuştur. Bu
kapsamdaki araştırma yayınlarından ve yıllık raporlardan, kumul
probleminin ne kadar karmaşık ve değişken karakterli olduğunun görüldüğü
ve farklı yönleriyle devamlı yeni denemelere konu edildiği anlaşılmaktadır.
Bu konudaki ilk yayını, 1955 yılında Manavgat-Side-Sorkun kumulunda,
işletme müdürü olarak kendi yönetiminde yapılan ilk uygulamaların
değerlendirilmesine ilişkindir (BÜYÜKYILDIRIM, 1961). Bu yayın
Türkiye’de, kıyı kumullarının (eserdeki adıyla eksibelerin) durdurulması ve
ağaçlandırılması ile ilgili olarak yapılmış ilk araştırma yayınıdır. Kıbrıs’taki
uygulamalar bu çalışma için de esin kaynağı olmuştur.
Büyükyıldırım bu yayınında, güneydeki kumul ağaçlandırmalarının
başlangıç dönemi ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermiştir. Bu bilgilerden;
güneydeki ilk kumul ağaçlandırma uygulamasının, 1950-1951 yılında, KaşOvagelemiş’te, 0,4 hektarlık bir alan üzerinde, Kıbrıs akasyası dikimleri ile
gerçekleşmiş olduğunu öğreniyoruz. Söz konusu Kıbrıs akasyası fidanlarının
yetiştirildiği tohumların, Kıbrıs Türk’ü ormancımız merhum Dr. Osman
Alpay tarafından getirildiği de bildirilmektedir. Nitekim Antalya’daki ilk
dönem ağaçlandırma uygulamalarına büyük emeği geçmiş olan ve bu
ağaçlandırma uygulamasını da gerçekleştiren merhum Orman Mühendis
Muavini Kazım Titiz de anılarında bu konuyu dile getirmektedir (TİTİZ,
1989). Titiz, bir gün Kaş Orman İşletme Müdürü merhum Mehmet
Yalçıner’in makamına çağırıldığını, Yalçıner’in kendisine Osman Bey’in
getirdiği bir zarfı uzattığını, bu zarf içerisindeki Kıbrıs akasyası tohumlarını
Okaliptüs fidanlığında ekip yetiştirmesini rica ettiğini belirtmiştir. Bu işlemi
gerçekleştiren Titiz, aynı yıl yetişen fidanları ilgili sahaya dikmiştir. Burada
önemli olan bir nokta, bir zarfa sığacak kadar tohumdan yetiştirilen
fidanların, daha sonra verdikleri tohumlar sayesinde, Ovagelemiş’teki
bataklık önü kumluk sahada 1957 yılına kadar yapılan 125 hektarlık
ağaçlandırmaya kaynaklık etmiş oluşudur (BÜYÜKYILDIRIM, 1961).
Güney kıyılarında, bu değerli türün sonradan geniş alanlardaki dikimlerinde
kullanılan fidan materyalinin, tamamının ya da önemli bir bölümünün,
genetik anlamda kaynağı da aynı tohumlar mıdır, bu da ilginç bir soru olarak
durmaktadır.
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BÜYÜKYILDIRIM (1968a) ’ın bu ağaçlandırma ile ilgili olarak
“kumda ağaçlandırma” nitelemesi nedensiz değildir. Çünkü Ovagelemiş’teki
söz konusu alan, denizden 2-2,5 km içeride, üzerinde belirli ölçüde
vejetasyon bulunan, rüzgârın, kum tanelerinin ve tuzlu su zerrelerinin pek
fazla etkili olmadığı, tipik kıyı kumulu özelliği göstermeyen bir alandır.
Ancak Kıbrıs akasyası fidanlarından kuruyanların tekrar sürgün vererek
alanda tutunduklarının gözlenmesi, gerçek kıyı kumulu koşullarında
yapılacak ağaçlandırmalar için önemli bir veri oluşturmuştur
(BÜYÜKYILDIRIM, 1961). Bu durumda güneyde yapılan gerçek anlamda
ilk kıyı kumulu ağaçlandırma uygulaması, 1955 yılında Manavgat-SideSorkun kumulunda, Büyükyıldırım yönetiminde yapılan uygulamadır. Bu
uygulamalar için de, dönemin Antalya Orman Başmüdürü Galip Üntürk’ün
heyecanı ile maddi ve manevi teşviklerini saygıyla anılmıştır
(BÜYÜKYILDIRIM, 1961).
Kumul ağaçlandırmaları ile ilgili bu ilk eserde Büyükyıldırım, kıyı
kumulları ve oluşumları ile ilgili geniş bilgiler vermiş, ülkemizin önemli kıyı
kumullarını tanıtmıştır. Manavgat ve yakın çevresindeki kumul alanlarının
oluşum tarihçesi ve nedenleri, orman yıkımının gelişimi, kumulun özellikleri
ve yayılışı açıklanmıştır. Daha sonra ilk yapılan uygulamalar belirtilmiş ve
bu uygulamalara ilişkin olarak 1957 yılında yapılan gözlem ve ölçümler
sunulmuştur. Alınan ilk sonuçlar tartışılmıştır. Özetle; kıyıya paralel
konumlandırılan örme çitlerin önemi görülmüş; kum ve tuzlu su zerrelerinin
öldürücü etkisine karşı bu çitlerin dikilen fidanları korudukları, korumasız
kalan fidanların ise fazla kayıp verdikleri belirlenmiştir. Özellikle kıyı
çizgisine yakın yerlerde birden fazla örme çit sırası oluşturulmasının önemi
kavranmıştır. Alanda bulunabilen her türlü doğal çalı ve ot siperinde yapılan
dikimler ile sazlarla kurulan yapay siperlerin altında yapılan dikimlerden
yüksek yaşama oranı ve boy gelişimi sağlanmıştır. Ekim yoluyla
ağaçlandırmanın başarısız olacağı ve derin dikimin gerekliliği ortaya
çıkarılan diğer sonuçlar olmuştur. Fıstıkçamı, kızılçam ve Kıbrıs akasyası, 2.
yıl sonunda en başarılı türler olarak belirlenmiştir. Büyükyıldırım, bu ilk
deneyimlerde yüksek başarı elde edilemese de, yaşayan fidanların birkaç yıl
içinde kumuldaki koşulları yumuşattığını, alanın yavaş ta olsa canlılık
kazandığını belirtmiş ve daha sonra kurulan Antalya Ağaçlandırma Grup
Müdürlüğü’nün kalan boşluklarda yaptığı dikimlerin, bu nedenle daha
başarılı olduğunu ifade etmiştir.
Sorkun kumul ormanlarının oluşturulmaya başlandığı 1950’li
yıllardan günümüze kadar gelinen nokta için küçük bir parantez açarak bir
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tarihsel sorumluluğa işaret etmek gerekmektedir. Araştırmacısı,
akademisyeni ve uygulamacısıyla tüm ormancılık kamuoyunun, Sorkun
ormanlarının golf alanları kurma amaçlı olarak yok edilmesine karşı çıkma
gibi bir sorumluluğu vardır. Kamu yararının ön planda olduğu bir durumda,
bilimsel esaslar yerine politik tercihler nedeniyle yapılan uygulamaların hoş
görülmesi doğru olmaz. Sorkun ormanlarının hangi koşullarda, nasıl çabalar
sonucunda oluşturulduğu ve bu çalışmaların ülke ağaçlandırma
çalışmalarının tarihsel gelişimindeki yeri gibi noktalar ormancılık
kamuoyunda gerektiği gibi bilinemezse veya unutulmuşsa, konuya yeterince
sahip çıkmaları da beklenemez.
BÜYÜKYILDIRIM (1968a), toplam 9 hektarlık alanda yapılan bu
ilk çalışmalardan önemli deneyimler kazanıldığını belirtmiştir. Ayrıca kıyı
kumullarının durdurulması ve ağaçlandırılması sorununun Dr. İbrahim
ATAY tarafından, bir doçentlik tezi kapsamında ele alındığını ifade ederek,
ATAY’ın Sorkun’da 1959 yılında kurduğu denemeden elde ettiği sonuçların
da (1964), bu konudaki soruları daha geniş şekilde cevapladığını eklemiştir.
Ancak kumul ağaçlandırma uygulamalarından değişik sonuçlar da
alınabilmiştir. Çünkü yıllarca süren gözlemler, Antalya kıyılarındaki
kumulların çok farklı özellikler sergilediğini ortaya koymuştur. Kumulun
yüzeysel yapısı, kum tanelerinin büyüklüğü, denizin derinliği, rüzgâr hızı,
dalga şiddeti, yaz aylarındaki taban suyu yüksekliği v.b etkenlerin her
kumulda farklı olduğu ve farklı ekolojik koşullar oluşturduğu saptanmış,
dolayısı ile yapılacak ağaçlandırmalarda şablon yaklaşımların yetersiz
kalabileceği anlaşılmıştır. Bu sorunların daha ayrıntılı olarak ele alınması
amacıyla 1964 yılında, birbirinden farklı özellikler taşıyan Kaş-Demre,
Finike-Yeniceköy ve Antalya-Kemerağzı kumullarında yeni ağaçlandırma
denemeleri kurulmuştur. Bu denemelerde ön kumul oluşturmak için farklı
tesis tipleri kullanılmış, ağaç türü ve fidan tipinin başarıya etkisi
incelenmiştir. 2 yıllık sonuçlar, tesis tipi ve farklı kumula göre, ön kumulun
değişik hız ve şekillerde oluşabileceğini göstermiştir. Finike’de henüz ön
kumul oluşmamasına rağmen, Kemerağzı’nda ve Demre’de ilk kış sonunda
perdeler dolmuş, kum geriye doğru birikmiş ve uçuşan tuzlu su zerrelerinin
zararı çok şiddetli olmuştur. Buna karşılık Finike’de düşük taban suyu
seviyesi kuraklık zararlarının fazla olmasına yol açmıştır. Kışın zaman
zaman öldürücü olabilen poyrazlar, dağların kıyıya yakın ve paralel
uzandığı Kemer ve Finike’de çok etkili olmazken, tersi durumdaki
Antalya’da çok büyük zararlar vermiştir. Tüm bu sonuçlar, kumul
ağaçlandırması probleminin, yöreden yöreye farklı yoğunluk ve
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karmaşıklığa sahip olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak Kıbrıs akasyası
ile fıstıkçamının en başarılı türler, tüplü fidan dikimlerinin de en garantili yol
olduğu ortaya çıkmıştır.
Denizinin bir anda derinleşmesi, kışın yüksek ve şiddetli dalgaların
kum ve tuzlu su zerreciklerini yoğun olarak uçurmasıyla, en problemli
kumul alanlara bir örnek olan Antalya-Kemerağzı’nda, 1975 yılında bir
deneme daha kurulmuştur. Denemenin sonuçları Büyükyıldırım’ın
vefatından sonra yayınlanmış bulunmaktadır (BÜYÜKYILDIRIM ve
CENGİZ, 1984). Bu eserde, Kıbrıs akasyasının ağırlığını oluşturduğu
yapraklı türlerin kumul hareketinin durdurulmasında başarılı olduğu
belirtilmiş, ancak sahil kumullarının tahrip edilmemiş doğal peyzajında, iğne
yapraklı türlerin öneminin büyük olduğu vurgulanmıştır. İleride, kumu
durduran ve ıslah eden yapraklıların öncü tür fonksiyonunu
tamamlamalarıyla bu alanların yavaş yavaş ve kısmî olarak ibreli türlere
dönüştürülmesinin gerekebileceği belirtilmiştir. Bunun da mevcut Kıbrıs
akasyası plantasyonları içinde dama tahtası veya şerit halinde boşluklar
yaratarak, ekonomik bakımdan ve peyzaj yönünden daha işlevsel iğne
yapraklı türlerin dikimini gerektireceği ifade edilmiştir. Öte yandan ağaç
dalları ile yapılan yüzeysel stabilizasyonun yüksek giderli ve zor olduğu
belirtilerek, canlı perdelerle ön kuruluş çalışmalarına gidilmesinin gereği de
vurgulanmıştır. Tüm bu konular doğrultusunda 1967 yılında ön kumul
oluşturmak amacıyla tahta perde çekilen bir alanda, 1969 yılında, oluşmuş
olan ön kumulun gerisinde, 18x42m lik bir alanın çevresi, 3 sıralı olarak
Kıbrıs akasyası ile ağaçlandırılmıştır. 6 yıl içinde 2,5 m boya ulaşan bu canlı
perdenin içinde, 1975 yılında iğne yapraklı ve yapraklı türlerle dikim
denemelerine başlanmıştır. Denemenin 2 yıl sonuçlarına göre, bu ve benzeri
zor ekolojik koşullara sahip kumulların, yine zor olmakla birlikte, canlı
perde tesisinden sonra ağaçlandırılabileceği ortaya konmuştur. Halepçamı,
sahilçamı ve servi en başarılı iğne yapraklı türler olarak belirlenmiştir.
3.3. Çıplak Marnlı Alanların Ağaçlandırılması
Burdur kentini çevreleyen ve şiddetli erozyonun etkili olduğu çıplak
marnlı alanların ağaçlandırılması sorunu, Büyükyıldırım tarafından 1960’lı
yıllarda bir araştırma projesi olarak ele alınmıştır. Bu arazide ilk

15

ağaçlandırma çalışmasının, Antalya Ağaçlandırma Grubu1 tarafından 196162 yıllarında küçük bir alanda yapılmış olduğunu, Ormancılık Araştırma
Enstitüsü’nün de bir toprak koruma araştırmasını aynı dönemde başlattığını
öğreniyoruz (BÜYÜKYILDIRIM, 1964).
BÜYÜKYILDIRIM (1964), öncelikle bu alanların klimatik ve
edafik koşullarını ele almış, yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının amaç ve
kapsamının ne olması gerektiği konusunda görüşler ortaya koymuş ve bu
konuda kurulacak ağaçlandırma denemelerinin esaslarını oluşturmaya
çalışmıştır. Marnlı alanların jeolojik oluşum süreci özetlendikten sonra, o
tarihlerde Doçent olan Prof. Dr. Necmettin Çepel’ in de katkılarıyla alandaki
toprakların genel bir sınıflandırması yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre
arazide; marnlı kalkerin sadece kabaca ayrıştığı ham topraklar, kimyasal
olayların da gerçekleştiği yarı olgunlaşmış topraklar ve biyolojik etkinliğin
az çok görüldüğü olgunlaşmış topraklar bulunmaktadır. Ayrıca alanın farklı
eğim ve bakı gruplarındaki toprak durumu ile erozyonun şekli ve şiddeti
konusunda gözlem ve bulgulara yer verilmiştir. Büyükyıldırım, bu
çözümlemeler
sonucunda,
söz konusu alanın %
60-70’inin
ağaçlandırılabileceğini belirtmiştir. Bu savın dayandığı noktalar şu şekilde
özetlenebilir:


Marn anakayası kolayca parçalanabilmekte ve doğal koşullarda hızla
ayrışmaktadır. Gerek ağaçlandırma grubunun yaptığı, gerekse
Enstitü’nün toprak koruma projesi kapsamında oluşturduğu
teraslarda, yağış sularıyla getirilen toprağın hızla biriktiği
görülmüştür. Bu alanlar otlatmadan da korunduğu için yavaş da olsa
otsu vejetasyon yer yer gelip yerleşmiştir. O halde koruma ve
teraslama ile birlikte belirli bir süreçte yarı olgunlaşmış ve
olgunlaşmış topraklar elde edilebilecek, bu da daha sonra yapılacak
ağaçlandırmaların başarı şansını artırabilecektir.

-

Ağaçlandırma grubunun ilk uygulaması ve Enstitü’nün kurduğu
toprak koruma denemesi kapsamında dikilen fidanlar, ilk yıllarda
yüksek bir yaşama oranı sergilemişlerdir.

1

Büyükyıldırım’ın hemen hemen her yayınında çalışmalarına gönderme yaptığı Antalya
Ağaçlandırma Grup Müdürlüğü’nün, o yıllarda görev yapmış ilk müdürü İbrahim Cireli’yi de
saygıyla anmak isteriz.
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-

Kentin kuzeyindeki uzak kısımlarda iğde, badem ve ceviz gibi
ağaçlara yer yer de olsa rastlanmıştır.

- Kentin yaşlıları çevre tepelerde bir zamanlar çam ağaçları olduğunu
hatırlamaktadırlar.
Bununla
birlikte
BÜYÜKYILDIRIM
(1964),
yapılacak
ağaçlandırmalarda önceliğin, toprağın yeterli derinlikte bulunduğu yerler ile
toprak, nem ve otsu vejetasyon durumu bakımından biraz daha iyi koşullara
sahip kuzey yamaçlara verilmesini önermiştir. Koşullar kötüleştikçe,
açılacak olan teraslara hemen dikim yapılmamasını, yukarıda belirtilen
toprak olgunlaşma sürecinin ilerlemesinin beklenmesini ve daha sonra
dikimlerin düşünülmesini de önermiştir. Marn kalkerinin som yapısının,
Toros dağlarındaki çatlaklı kalkerden farklı olduğunu belirterek, dikilecek
fidanların daha zor koşullarda büyüyeceği konusunda uygulamacıları
uyarmıştır.
Burdur çevresindeki yaklaşık 15 000 hektarlık çıplak arazideki
ağaçlandırma denemeleri 1964 yılında kurulmuştur (BÜYÜKYILDIRIM
1968 b). Denemeler ikisi kuzey bakıda, ikisi de güney bakıda olmak üzere 4
blok şeklinde oluşturulmuştur. Her blokta işlemler olarak; toprak işleme
şekilleri (gradoni, hendekli gradoni, banket gradoni, normal teras, kesikli
teras, ocak ve adi çukur), ağaç türleri ( kızılçam, karaçam, sedir, servi),
yöntemler (ekim, dikim) ve fidan tipleri (çıplak köklü, tüplü) denenmiştir.
Denemenin 2 yıllık sonuçlarına göre;
-kuzey bakılardaki denemelerin daha başarılı olduğu ancak güney
bakılarda da başarının %70’in altına düşmediği,
-yaşama oranı bakımından en başarılı toprak işleme şeklinin normal
teras ve gradoni olduğu, boy gelişimi bakımından ise gradonilerin
üstünlük gösterdiği,
-tüplü fidanların denenen tüm türlerde daha iyi sonuç verdiği,
-en başarılı türün kızılçam olduğu, bunu servi ve karaçam ile sedirin
izlediği,
-ekimin tüm türlerde başarısız olduğu
belirlenmiştir. Bu ilk sonuçların çıplak marnlı arazinin ağaçlandırılabileceği
düşüncesini desteklediğini belirten BÜYÜKYILDIRIM (1968 b), daha
önceki uyarılarını tekrarlamış ve marnlı arazinin özelliklerinden dolayı
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dikimlerde yer yer kurumalar olabileceğini, tutunan fidanların ise zayıf boy
gelişimi sergileyebileceğini de eklemiştir.
Aradan geçen 40 yıllık sürede ağaçlandırma örgütümüz, Burdur
çevresindeki alanlarda önemli ağaçlandırma çalışmaları yapmış
bulunmaktadır. Yer yer boşluklar ve zayıf fidan gelişimi ile, kimi alanlarda
süregelen tabaka ve oyuntu erozyonuna rağmen (HIZAL ve ŞENGÖNÜL,
1987), bu zor koşullarda başarılı kabul edilebilecek bir ağaçlandırma
gerçekleştirilmiştir. Toprak koşullarının uygun olduğu yerlerde iyi bir fidan
gelişimi olmuştur. Otlatmaya karşı koruma, yaşayan fidanların çevrelerinde
yarattığı olumlu koşullar ve alanın teraslanması toprağı iyileştirmeye
başlamış, doğal vejetasyon da yavaş yavaş alana yerleşmiştir. Bunların
sonucunda, sellerle moloz ve toprak taşınması olayı azaltılmış, kentin her
yağışta çamurlu sularla, yazın rüzgar erozyonu sonucu oluşan toz bulutuyla
kaplanması sona erdirilmiştir. Kimi ormancıların zayıf gelişimli ağaçlara
bakıp, bu çalışmaları “bonsai ağaçlandırmaları” diye niteledikleri
bilinmektedir. Fakat unutulmaması gereken konu, bu ağaçlandırmaların ana
amacının hiçbir zaman üretim olmamasıdır. Ana amaç hidrolojiktir, toprak
korumadır. Kullanılacak türlerin ekonomik değer taşıması, ancak ikincil
nitelikte bir amaç ve hizmet olarak düşünülmüştür (BÜYÜKYILDIRIM,
1964). Ağacın boy büyümesine takılmaktan çok, çalışmalarla amaca ne
kadar ulaşıldığının değerlendirilmesi daha yararlı olacaktır. Üstelik yukarıda
da aktarıldığı gibi, konunun araştırma cephesi; bu tabloların oluşabileceğine
ilişkin uyarılarını, daha çalışmaların başlangıç aşamasında yapmış
bulunmaktadır.
Bazı çevreler de, bu arazide asıl yapılması gerekenin ağaçlandırma
değil, “bitkilendirme” olduğunu öne sürmektedirler. Bu noktada Ormancılık
Araştırma Enstitüsü’nün yukarıda belirtilen toprak koruma denemesini
anımsatmakta yarar vardır. İş ve uygulama planı Kemal Aşk tarafından
hazırlanan bu deneme 1962 yılında kurulmuş ve Kemal Aşk ile Güney
Anadolu Ormancılık Araştırma İstasyonu’ndan merhum Mustafa Solak
tarafından yürütülmüştür. Daha sonra deneme deseninin arazi genelini temsil
etmediği gerekçesiyle durdurulan bu denemeden, uygulama için yararlı
olabilecek bazı gözlem ve bulgular bir teknik rapor olarak yayınlanmıştır
(SOLAK, 1968). Otlatmadan tamamen korunan bir parselde 5 yıllık sürede
doğal otsu vejetasyonun gelişmesi; gradoni parsellerinde karaçam, kızılçam,
sedir, badem ve kısmen yalancı akasya dikiminin başarılı olması; malç
malzemesiyle birlikte ot ekiminin yapıldığı bir parselde yüksek başarı
sağlanması; örme çitler ardına karaçamla birlikte patlangaç çalısı
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dikimlerinin başarılı olması; ayrık çeliği dikiminin yapıldığı parsellerin
tamamen otlanması; bir baklagil türü olan patlangaç ekim ve dikimlerinden
yüksek başarı sağlanması; dere içlerinde arkası toprakla doldurulmuş canlı
barajların ardına dikilen iğde ve yalancı akasyaların başarılı gelişimi bu
denemeden elde edilmiş, gelecek çalışmalar için ümit verici gözlem ve
bulgular olmuştur. Yazar koşullara göre mutlak koruma, teras
ağaçlandırması, teraslandırıp bekletme, çalılandırma ve otlandırma
işlemlerinin bir arada yürütüleceği bir yeşillendirme çalışmasına gidilmesini
önermiştir. O halde Burdur toprak koruma ve ağaçlandırma çalışmaları, daha
ilk aşamasında, bugün eleştiri konusu olan yönüyle düşünülmüş ve belli
sonuçlar alınmıştır. Bu bulgulara dayalı daha geniş denemelerin kurulup
izlenmesi veya uygulama çalışmalarında bunlardan daha geniş ölçüde
esinlenilmesi elbette yararlı olurdu. Kaldı ki HIZAL ve ŞENGÖNÜL (1987),
Burdur toprak koruma çalışmalarında, ağaç türleri dışında zaman zaman
çeşitli otsu ve odunsu türlerin kullanıldığı çalışmaların da yapılmış olduğunu
belirtmektedirler. Yazarlar, şiddetli erozyonun söz konusu olduğu
kısımlarda, ağaçlandırmadan çok bu tip bitkilendirme çalışmalarının
gerçekleştirilmesini önermekte, özellikle mevcut bitki örtüsünün olanaklar
ölçüsünde korunması zorunluluğunu da vurgulamaktadırlar. Gelecekte bu
alanlarda devam edilecek çalışmaların, müdürlüğümüzün halen bu kapsamda
devam eden araştırmalarının sonuçlarını da dikkate alarak, belirtilen
çerçevede gerçekleştirilmemesi için bir neden de yoktur.
3.4. Bük- Kızılçam Araştırma Ormanında Ağaçlandırma
Tekniği Denemeleri
Toroslardaki kızılçam ormanlarının orta yükselti kuşağında geniş yer
tutan bozuk orman alanları ile orman içi açıklıkların ağaçlandırılması
tekniklerinin belirlenmesine yönelik denemeler, 1964-65 yılında Bük
araştırma ormanında, 500 m yükseltide yer alan bir sahada başlatılmıştır.
Denemelerde; bakı, toprak işleme şekli, ağaçlandırma yöntemi (ekim,dikim),
fidan tipi ve ağaç türünün yaşama oranı ve boy büyümesine olan etkileri
incelenmiştir. 2 yıllık ara sonuçlara göre;
- hem tüplü, hem çıplak köklü fidanlarda, yaşama oranı bakımından
kuzey bakıların, boylanma açısından ise güney bakıların daha iyi
sonuç verdiği,
- hendekli gradoni, gradoni ve banket teraslar gibi tepeden tarafa
eğimli toprak işleme şeklinin daha çok başarı getirdiği,
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- sedirin ve karaçamın bu yükselti kuşağında başarısız olduğu,
- ekim yönteminin başarısız olduğu,
- gradoni hariç diğer toprak işleme şekillerinde tüplü fidanın
üstünlüğü,
- toprağın derin ve entansif işlendiği şekillerde (gradoni, hendekli
gradoni ve banket) kızılçamın, ocak ve adi çukur dikimlerinde ise
servinin daha başarılı olduğu belirlenmiştir (BÜYÜKYILDIRIM,
1968 c).
Bu denemelerde ilk yıllarda başarılı olan serviler ile araştırma
ormanında daha önce dikilmiş olan servilerin birçoğu, 1972-1973 yazında
gerçekleşen aşırı kuraklıktan dolayı kurumuşlardır. Ormancılık Araştırma
Enstitüsü 1973 yılı bülteninde Büyükyıldırım, bu durumun servinin
kızılçamın yayılış yaptığı her orman alanında yaşayamayacağını gösterdiğini
yazmış ve küçük doğal servi meşcerelerinin, Toroslarda yer yer tabana
yakın, rutubetli ve alçak yükseltilerde bulunmasının nedenini de bir ölçüde
ortaya koyduğunu belirtmiştir.
Bük araştırma ormanında bir tanesi 1968’de, diğeri 1970-71 yılında
olmak üzere iki ağaçlandırma denemesi daha kurulmuş ve bunların ilk
sonuçları IUFRO 1975 Silvikültür Kongresi’nin Antalya Ekskürsiyon
ayağında birer bildiri şeklinde sunulmuştur (BÜYÜKYILDIRIM, 1975 a ve
b). Bu sonuçlara göre:


Tüplü kızılçam fidanları (2+0 ve 1+0) her bakıda çıplak köklülere
oranla daha başarılı olmuş,



Tüplü kızılçam fidanlarının yaşama oranı üzerinde dikim yapılan
ayın etkisi olmazken, çıplak köklü fidanların yaşama oranı üzerinde
Aralık ayı dikimleri, Ekim ve Şubat ayı dikimlerine oranla çok daha
olumlu bir etkide bulunmuş,



Yarma, çapa, küçük çukur dikimi gibi toprağın ancak 15-20 cm
işlendiği yöntemlere oranla, toprağın 40 cm işlendiği banket tipi
gradoniler hem yaşama oranı hem de boy gelişimi bakımından
üstünlük göstermiş, ark gradonisi ise güney bakılarda dikim
başarısını artırmış, tepeden tarafa eğik hangi teras tipi kullanılırsa
kullanılsın toprağın en az 40 cm işlenmesi gerektiği belirlenmiş,
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Servi türünün başarısızlığı bir kez daha görülerek, bu türün yalnızca
taban alanlarda, toprağın az güneşlendiği yerlerde ve nemli
topraklarda kullanılabileceği bulunmuş,



Bük gibi yağışın çok az olduğu kapalı havzalarda, ekim başarısının
5-6 yılda bir gerçekleşebilecek yağışlı yıllara bağlı olduğu
belirlenerek, bu tip yetişme ortamlarında ilke olarak dikimin
yeğlenmesi gereği vurgulanmıştır (BÜYÜKYILDIRIM, 1975 a ve
b).
4. SONUÇ

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nün dünü ve
bugününü anlayabilmek ve geleceğine ışık tutabilmek, yaşanmış tarihsel
sürecin objektif olarak ortaya konması ile mümkün olabilecektir. Bunun için
bu makaledeki gibi bibliyografya çalışmaları gerekli, ancak yeterli değildir.
Tarihsel gelişim içerisinde yer almış olanların kişisel anıları ile diğer tarihsel
belgelerin değerlendirilmesi de, bu amaca ulaşmada önemli araçlar olacaktır.
Kurumların gelişimi, bugüne kadar içerisinden geçtikleri sürecin
olanak ve kısıtları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu açıdan
Büyükyıldırım’ın ormancılığı ve araştırmacılığının örnek bir çizgi
oluşturduğunu görmekteyiz. Sürecin Büyükyıldırım’dan sonraki bölümünü
de, tarihsel çerçevede ve objektif olarak yansıtmak yararlı olacaktır.
Büyükyıldırım’ın kimliğinin değeri, belki ancak bu durumda hak ettiği
boyutta ve çok daha net olarak algılanabilecektir. Bu noktada,
Büyükyıldırım’dan sonra bu süreci yaşamış emekli büyüklerimize de tarihi
bir görev düşmektedir. Onlar tarafından yazılmış ve yazılacak anı
niteliğindeki eserler ile diğer tarihi belge ve metinlerin incelenmesi, yaşanan
süreci olumlu ve olumsuz yönleriyle yansıtabilecek, bu sayede de, rol alanlar
ile, sürecin getirdikleri sonucunda ortaya çıkan temel değişimlerin ve geçilen
dönemlerin analizinin yapılması mümkün olacaktır.
BÜYÜKYILDIRIM (1967), ormancılık örgütünde sık sık
“araştırmanın hala şu mesleğe yararlı olmadığı” yolunda görüşü bulunanlar
olduğundan söz eder. “1958 de Dursunbey Orman İşletmesi
Müdürlüğü’nden araştırmaya geçtiğimiz zaman şahsen ben de araştırma için
bu gibi inançlarda idim” diyerek bir itirafta da bulunur. O tarihte bir
araştırmanın kısa sürede hazırlanabileceğini ve sonuçlandırılabileceğini
düşünmektedir. Ancak Enstitünün geçmişte yapmış olduğu çalışmaların
dosyalarını incelediğinde, bu düşüncelerin ne kadar yanlış olduğunu
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anladığını, araştırmanın çok kapsamlı ve zor bir uğraş olduğunun bilincine
vardığını belirtir.
Esasen Büyükyıldırım’ın bir araştırmacı olarak en belirgin
özelliklerinden bir tanesi, ormancılık sorunlarının sahip olduğu zamansal ve
mekansal değişkenliğin ayırdına varmış olmasıdır. “Bir denemenin 5-10
bazen 20-30 seneyi gerektirdiğini öğrendim” şeklindeki düşüncesi bir açıdan
bunu yansıtmaktadır. O’nun yayınlarında hep ara sonuçlar verilmiş,
denemelerin devamının önemi vurgulanmış ve arka planda silvikültürün
yerellik ilkesi sürekli kendisini hissettirmiştir. Bunun sonucunda,
ormancılıkta denemelerin oldukça ayrıntılı ve tekrarlı bir şekilde kurulması
gerektiğinden söz ederek, bunun bir kişinin değil bir ekibin işi olması
gerektiğini de vurgulamıştır (BÜYÜKYILDIRIM, 1967).
Bu noktada Büyükyıldırım’ın yayınlarından yansıyan bir diğer
özelliğini belirtmekte yarar vardır. Yapılan çalışmalarda ve denemelerde
emeği geçen herkesi anmış, her zaman “işletme müdürlüğümüz,
istasyonumuz, enstitümüz” gibi çoğul vurgulamalarda bulunmuştur. Başında
bulunduğu her çalışmaya bir ekip kimliği ve kurumsallık kazandırmaya
çalışmıştır.
Büyükyıldırım’ın kişiliğinde belirginleşen, ormancılık araştırma
çalışmalarında görev alan tüm personelin birlikte bir bütün oluşturması
olgusu, zaman zaman sekteye uğramasına rağmen geçerliliğini yitirmemiştir.
Ülke genelindeki tüm ormancılık araştırma kuruluşları çalışanları, büyük bir
ailenin bireyleri olma duygusunu yaşamış ve yaşamaktadırlar. Ormancılık
araştırma projelerinin uzun süreler gerektirmesi, araştırmacıların bir ölçüde
tarihsel sürece de ne kadar bağlı olması gerektiğini göstermektedir. Ancak
bu bilinçle yapılan çalışmaların devamlılığı sağlanabilecektir. En önemlisi
de, ancak bu bilinçle gelecekte karşılaşılacak ormancılık sorunları önceden
algılanabilecek ve bunlara yönelik çözümler üretecek projeler
geliştirilebilecektir. Ormancılık araştırma çalışmalarında tarihsel süreci
izleme bilincinden yoksun yaklaşımların, kısa veya orta vadeli dönemsel
dalgalanmalara kendini kaptırarak, sonbahar yaprakları gibi döküldüğü ve
bir kimlik bunalımı içerisine düştüğü görülmüştür. Dönemsel dalgalanmalara
karşı tarihten gelen bilincini kullanamayan araştırma kuruluşları, kısa sürede
ormancılık kamuoyu önünde olması gereken saygınlık noktasının çok
uzağına düşecektir. Büyükyıldırım’ın araştırmacı yönü, dönemsel
dalgalanmalar karşısında bilimsel temellere dayanması ve ormancılığa olan
inançla sağlam bir duruş sergileyebildiğini göstermesi bakımından son
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derece anlamlıdır. Ben merkezcilik yerine kurumsal algılayış yaklaşımı, Batı
Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’nün bugüne kadar var
olabilmesinin de önemli temellerinden birisini oluşturmuştur.
Büyükyıldırım, iyi bir ağaçlandırma denemesinin veya bir
silvikültürel uygulamanın, sağlam bir yetişme ortamı çözümlemesinden
sonra ve hep bu çözümlemelere koşut olarak yürütülmesi gerektiğini
kavramıştır. Kumul koşullarının çok yönlü incelenmesi, marnlı alanlar
konusunda yaptığı toprak incelemeleri, Bük gibi Akdeniz’in kapalı havzaları
ile deniz etkisindeki bölümleri arasındaki iklimsel farkların yorumu ve tüm
bunlardan yaptığı çıkarımlar, ancak iyi ağaçlandırmacılarda ve
araştırmacılarda bulunabilecek bir özelliğin göstergeleri olarak kabul
edilebilir.
Büyükyıldırım’ı zor koşullar içeren alanların ağaçlandırmacısı
olarak da kabul etmek yerinde olur. Teras ağaçlandırmaları ve kumul
ağaçlandırmaları gibi gerek uygulama, gerekse öğretim açısından “özel
nitelikli ağaçlandırmalar” kavramı altında sınıflandırılabilecek konuları
seçmesi bunun göstergesidir. “Klasik ağaçlandırmalar” a ilişkin ana ögelerin
henüz yerine oturtulmaya çalışıldığı dönemlerde buna girişebilmiş olmasının
önemini burada bir kez daha vurgulama gereği duyuyoruz.
Lütfi Büyükyıldırım’ın Orman Fakültesi’nden mezun olduğu 1946
yılında, Prof. Dr. Fikret SAATÇİOĞLU “Sunî Orman Gençleştirmesi ve
Ağaçlandırma Tekniği” adlı ilk kitabını yayınlamıştır. Eser, Müderris
Neşet’in 1927 tarihli “Teşciri Sun’î” adlı kitabından sonra, modern ve geniş
kapsamlı ilk ağaçlandırma kitabı niteliğindedir (SAATÇİOĞLU, 1946). Eser
bugün alınıp incelendiğinde, tamamen Orta Avrupa silvikültürüne
dayanılarak hazırlanmış olduğu görülür. Bu oldukça normal kabul
edilmelidir. Çünkü henüz o yıllarda, Türkiye ormancılığının ağaçlandırma
alanında, bataklıklardaki okaliptüs dikimleri, bazı mesire yeri ve şehir
korusu tesisleri ile çoğu çeşitli nedenlerle başarısız olan köy
ağaçlandırmalarından başka bir deneyimi bulunmamaktaydı (DİKER, 1947;
ÖZDÖNMEZ, 1971). 1945 yılından sonra İstanbul-Florya, Tokat-Çamlıbel,
Ankara-Harbiye ve Etimesgut, Eskişehir-Tüllüce ve Kocalar ile GaziantepDüllükbaba gibi yerlerde orman dışı nitelikte ağaçlandırma çalışmalarına
başlandı (ÖZDÖNMEZ, 1971). 1945 yılında, 13 000 hektarlık büyükçe bir
kısmı yanarak yok olan güzide Dursunbey-Alaçam ormanlarının,
ağaçlandırma tarihimizdeki yeri ve önemi de unutulmamalıdır. Bütün
ormancılık kamuoyunu derin üzüntüye boğan bu olay, geniş yanık sahaların
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yeniden ağaçlandırılması yönünde Orman Genel Müdürlüğü’nü harekete
geçirmiş ve 1948 yılında karaçam tohumu ekimi ile ağaçlandırma çalışmaları
başlatılmıştır. Bu alanların ağaçlandırma tekniği üzerine araştırmalar,
merhum Besalet Pamay tarafından kapsamlı bir doktora tez çalışması olarak
tamamlanmıştır (PAMAY, 1951). Dursunbey ağaçlandırmaları yıllar
boyunca devam ederek gelişmiş, tohum toplama, fidanlık tekniği, dikim
yoluyla ağaçlandırma gibi konularda bir okul görevi görmüştür. Bu yıllarda
Bahçeköy’deki deneme ve uygulama amaçlı ağaçlandırma çalışmaları da
sürmüş, bu çalışmalar hem fakülte eğitimi, hem de meslek içi eğitim
bakımından önemli işlevler görmüştür. Türkiye ağaçlandırmalarının
akademik ve uygulama temeli yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır.
O halde 1954 yılında, Antalya’da görev yapan bir avuç ormancının,
bir Kıbrıs gezisi sonrasında başlattıkları küçük çaplı ilk ağaçlandırma
uygulamalarının, gerek Türkiye gerekse Akdeniz bölgesi ağaçlandırmaları
bakımından önemi şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu ekip içerisindeki
Büyükyıldırım, Manavgat Orman İşletme Müdürü olarak, teras ve kumul
ağaçlandırmalarına büyük bir arzuyla ve bilimsel bakış açısıyla başlayan
ormancı olarak kabul edilmelidir. Çünkü farklı olarak, yönetiminde yapılan
ilk uygulamaları bir araştırmacı yaklaşımıyla ele almış, gözlemi, ölçmeyi,
karşılaştırma yapıp sonuç çıkarmayı elden bırakmamış ve araştırmaya
girişinden sonraki ilk yıllarda, bunlarla ilgili bilimsel yayınlar yapabilmiştir.
1955 yılında Orman Genel Müdürlüğü’nce toplanan “Türkiye
Ağaçlandırma ve Kavakçılık Teknik Kongresi”’ nde, Türkiye’deki
ağaçlandırmaları yeni bir düzene sokmak ve daha iyi bir biçimde örgütlemek
amacıyla kararlar alınmıştır. 1957 yılında Ağaçlandırma ve Toprak
muhafaza grup müdürlüklerinin kurulmasıyla da bu amaç doğrultusunda
önemli bir adım daha atılmış, teknik ve organizasyon anlamında
ağaçlandırma çalışmaları ilerleme kaydetmeye başlamıştır. Devletin
ekonomik politikası gereği olarak, 1960’lı yılların ortalarından itibaren
kavakçılık, hızlı gelişen türler ve genel olarak ağaçlandırma çalışmalarındaki
gelişmeler hızlanmıştır (EKİZOĞLU ve AKESEN, 2007). 1969 yılında
Orman Bakanlığı’nın kurulması ve ağaçlandırmaların bu bakanlık içinde
genel müdürlük düzeyinde yer alması ile de yeni bir tarihsel aşamaya
girilmiştir. Planlı ağaçlandırma önem kazanmış, etüt ve projeli çalışmaların
esasları araştırılmaya ve bu bağlamda 1970 yılında bölge müdürlükleri
boyutunda ağaçlandırma planlarının hazırlanmasına başlanmıştır.
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“Sunî Orman Gençleştirmesi ve Ağaçlandırma Tekniği” adlı eserin
3.baskısı da 1970 yılında yayınlanmıştır (SAATÇİOĞLU, 1970). Eserin
içeriğinin ilk baskıya oranla oldukça değiştiği görülmektedir. Aradan geçen
zaman içinde, ilk baskıda yer alan tohum ve fidanlık bölümleri ayrı birer
kitap olarak yayınlanmış, 3. baskı sadece ağaçlandırma uygulama
tekniklerini ve planlama esaslarını içermiştir. Eserin özü, ağaçlandırma
alanında sadece Orta Avrupa’da değil, dünyada gerçekleşen gelişmeler de
içine katılarak geliştirilmiştir. Ayrıca 25 yıl boyunca Türkiye koşullarında
yapılan, elle tutulur nitelikteki ağaçlandırma deneme ve uygulamaları da
ilgili bölümlerde özetlenmiştir. Böylece kitap, hem kuramsal (teorik) özü
açısından gelişmiş, hem de Türkiye’ye özgü görgül (ampirik) sonuçlar ile
zenginleşmiştir. Saatçioğlu’nun kendi araştırma ve gözlemleri; PAMAY
(1962)’ın doktora tezi; ATAY (1964)’ın doçentlik çalışması; Kavakçılık
uygulamaları; Keşan-Korudağı’ndaki kızılçam ve Bursa-Narlı’daki hızlı
gelişen tür ağaçlandırmaları; Ankara ve Kızılcahamam toprak koruma
çalışmaları; Antalya, Mersin, Muğla ve Antakya ağaçlandırma uygulamaları
ile Turgut Beşkök’ün Ankara-Balâ’daki koruyucu orman kuşaklarının
oluşturulmasına yönelik denemeleri, önemleri ölçüsünde bu eserde yer
verilen çalışmalar olmuştur. Lütfi Büyükyıldırım’ın yönetiminde
Manavgat’ta yapılmış teras ağaçlandırmaları ise, eserde genişçe yer almış ve
bu çalışmalar “güneyde yapılan ilk uygulamalar” olarak tanıtılmıştır.
Büyükyıldırım, orman işletmeciliği yaptığı dönemin sosyoekonomik
ve politik açıdan zor koşullarında, ormanların günden güne yok olmasının
önüne geçememenin verdiği üzüntüyü en derin şekilde yaşamış bir
ormancıdır. Ancak yakılan ormanlardan, yolları kaplayan kara yanık
çamurundan, tarlaları ve evleri gömen kum tepelerinden ve kentlerin üzerine
çöken toz bulutundan geleceğe yönelik bir umut çıkarabilmeyi de
başarmıştır. Bu umudun adı ağaçlandırmadır. Daha ağaçlandırma
çalışmalarımızın ilk döneminde, “Türkiye’de orman davası, büyük ölçüde
bir ağaçlandırma davası haline gelmiştir (F.Saatçioğlu)” saptamasını en
iyi anlamış ve özümsemiş ormancılarımızdan biri olmuştur. Bu yönü ile de,
Türkiye ağaçlandırmalarının temeline ilk harcı koyanların arasındaki hak
ettiği yeri almıştır.
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ÖZET
Bu çalışmada; erozyon sahalarında kullanımı mümkün görünen doğal
türümüz Bademin (Prunus amygdalus L.) fidan yetiştirilmesinde fidan sıklığının
fidan morfolojisi üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma
Eğirdir Orman Fidanlığında kurulan deneme alanlarında yürütülmüştür. Çalışmada,
beş farklı fidan sıklığı (kontrol, 34, 46, 69 ve 138 fidan/m²) uygulanmıştır. Büyüme
mevsimi sonunda fidan boyu, kök boğazı çapı, yan kök sayısı (5 cm den uzun), fidan
taze ağırlığı ve fidan kuru ağırlığı gibi değerler ölçülmüştür. Araştırma sonucunda
farklı fidan sıklıkları boy ve yan kök uzunluğunda etkili olmazken, fidan çapı, yan
kök sayısı ve fidan kuru ağırlığı bakımından farklılığa neden olmuş ve bu fark
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0,001). Badem fidanlarında sıklık
azaldıkça çap büyümesinin arttığı ve en fazla çap büyümesinin 34 fidan/m² fidan
sıklığında (7,11 mm) olduğu belirlenmiştir. Fidan sıklığı azaldıkça kuru ağırlık ve
yan kök sayısında artış meydana gelmiştir. En fazla yan kök sayısı 46 fidan/m² ekim
sıklığında tespit edilmiştir. Eğirdir Orman Fidanlığı koşullarında badem fidanlarının
yetiştirilmesinde m² de 46 adet fidan olacak şekilde ayarlanmasının uygun olacağı
önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Prunus amygdalus L., Fidan sıklığı, Fidan morfolojisi
ABSTRACT
The main objective of this study is to determine the effects of seedling
density on seedling morphology of Prunus amygdalus which is a suitable native
species for erosion control. The Study was carried out in experimental sites
established in Eğirdir Forest Nursery. There were five treatments as seedling density
(control, 34, 46, 69 and 138 seedling/m²) applied in the experiment. At the end of
the growing season, seedling height, root collar diameter, number of thin roots
(longer than 5 cm), fresh and dry weight and height and root collar diameter ratio
were measured. Results of the study showed that heights of the seedlings were not
affected by seeding density. After all, some of the parameters (diameter at root
collar, height-diameter ratio, dry weight of seedling and number of thin roots) were
found statistically significant on seedling heights (P<0,001). It was determined that
Prunus amygdalus seedling’s root collar diameter growth increases as the seedling
density decreases. The highest root collar diameter growth (7.11 mm) was occurred
at the lowest seeding density (34 seedling/m²). The seedlings which have grown on
the wide rows of spacing had greater dry weight and thinner root number. The thin
roots were mostly observed on the 46 seedling/m² density. According to this study, it
is advised that the density of 46 seedling/m² should be used for cultivating Prunus
amygdalus under conditions of Eğirdir Forest Nursery.
Keywords: Prunus amygdalus L., Seedling Density, Seedling Morphology .
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1.GİRİŞ
Yapraklı türler arasında önemli ve çok sayıda değişik türe sahip
olan Prunus’lar Dünyanın her yerinde bulunurlar. Prunus amygdalus L.
ormancılık çalışmalarında, özellikle erozyon sahalarının ağaçlandırılmasında
kullanılan önemli türlerdendir. Prunus’un çiçekleri biseksüel olup,
çiçeklenme Şubat-Mart aylarında meydana gelir. Tohumlar ise Eylül-Ekim
de olgunlaşır (TOLAY 1987).
Bademin (Prunus amygdalus L.) anavatanı Asya ve Kuzey
Afrika’dır. Daha kuzeyde ise süs bitkisi olarak yetiştirilir. Ülkemizde
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri hariç diğer tüm bölgelerimizde
rahatlıkla yetiştirilebilir (BOLU ve ark. 2006). Badem çalı ya da 12 m’ye
kadar boylanabilen ağaç yada ağaççık formunda dikensiz, pembe veya beyaz
çiçekli bir ağaçtır. Tohumları yenir ve yağ elde edilmesinde kullanılır.
Hafif, derin, besince zengin toprakları sever. Sıcak ve güneşli yerlerde
bulunur. Büyümeleri hızlıdır. Gövde ve köklerinden sürgün verme özelliği
vardır (BAYTOP 1994, DAŞDEMİR ve ark. 1994)(GÜLTEKİN, 2007).
Bilindiği gibi, çevreye en iyi uyum sağlayabilecek nitelikteki fidanın
dikimde kullanılması, başarının en önde gelen koşuludur. Bu uyumun
sağlanmasında fidanın morfolojik özelliklerinden olan boy, çap, kuru ağırlık
ve gövde-kök oranlarının önemli derecede etkili olmaktadır. Bu özelliklerin
fidan yaşama ve gelişmesine etkileri tek tek, ortaklaşa ya da tümüyle
olmaktadır. Fidan morfolojik özelliklerinin değişmesi ise gübreleme, sulama,
gölgeleme, fidan yaşı, fidanlık toprağı, fidanlık yüksekliği, yerinde kök
kesimi, şaşırtma, fidan sıklığı v.b. etkilidir (EYÜPOĞLU 1988, TETİK
1994).
Ağaçlandırmanın başarısında fidanın toprak üstünde kalan
kısmından çok, kök durumu büyük önem taşımaktadır. Aynı yaşta fidanlar
arasında boy arttıkça ağaçlandırma sahalarında dikim şoku oranı
yükselmektedir. Fidanlarda toprak üstü boyu uzun olan fidanlar değil, toprak
üstü ve toprak altı organları arasında dengeli olanların seçimi esas
alınmalıdır. İyi kaliteli olarak belirlenen, kalın ve boylu fidanların, uygun bir
kök yapısına sahip olması gerekir. Zira fidanlıklarda boy, genellikle
fidanlıktaki sık yetiştirmeden kaynaklanmakta ve bu fidanlarda sak/kök
oranı sak lehine dengesiz bulunmaktadır. Kök/fidan ağırlığı oranı dengeli
fidan, fidanlık tekniği (kök kesimi, gübreleme, seyek ekim v.b.) nin
uygulandığı fidanlıklardan ancak sağlanabilmektedir (ERLER ve ark. 1990,
ÜRGENÇ 1986).
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Ormancılıkta kaliteli fidan yetiştirmenin amacı, başarılı
ağaçlandırmalar yapmaktır. Uygun orijinlerden tohum temini yanında,
geliştirilmiş fidanlık tekniklerinin uygulanması suretiyle ağaçlandırmalarda
başarı artmaktadır (ŞİMŞEK 1992). Fidan kalitesinin arttırılmasında önemli
etkenlerden biri de fidan sıklığıdır.
Bu çalışmada, fidan sıklığının badem fidanlarının morfolojisi
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Uygulama Yeri ve Özellikleri: Çalışma Eğirdir Orman Fidanlığında
gerçekleştirilmiştir. Fidanlık Isparta iline bağlı Eğirdir ilçesinde 950 m
yüksekliktedir. Fidanlık sahası Akdeniz geçiş iklim bölgesinde yer alan
Eğirdir yarı-karasal (zonoekoton) iklime sahiptir. Yıllık ortalama sıcaklık
12-13 C°, max sıcaklık 38 C°, ortalama yıllık yağış 763 mm’dir. Fidanlık
toprağının toprak reaksiyonu genel olarak pH 6.79- 7.83 arasında değişmekte
olup Alkalen özellik taşımaktadır. Organik madde miktarı %1,67 değeriyle
beslenme bakımında orta vasıftadır. Fidanlık sulamasında göl ve kanal suyu
kullanılmakta olup, sulama suyunun kalitesi fidan sulamaya uygun
özelliktedir (GÜLTEKİN ve ark. 2004a, 2004b ).
Deneme Deseni ve Uygulanan İşlemler: Çalışmada, rastlantı blokları
deneme desenine göre üç yinelemeli deneme deseni kurulmuştur. Beş sıklık
derecesi (kontrol (0),3 cm, 6 cm, 9 cm ve 12 cm) kullanıldığından, desen
toplam 15 parselden oluşmaktadır.
Araştırma için 25 Eylül 2005 tarihinde Eğirdir fidanlığı çalışanları
tarafından toplanan tohumlar Eğirdir/Seniçbey orijinlidir. Tohumların
toplandığı sahanın denizden yüksekliği 1050 m, ağaçların yaşı ise 40-60
civarındadır. Badem tohumları 16.11.2005 tarihinde önceden hazırlanan
ekim yastıklarına ekilerek bölgesel kapatma materyali ile kapatılmıştır.
Fidan sıklığı dışındaki tüm ekim ve bakım işlemlerinde (sulama, ot alma
v.b.) zaman ve şekil olarak fidanlıktaki uygulamalara bağlı kalınmıştır.
Tohumların ekiminden sonra, yastıklarda çimlenmeler tamamlanıp
fidecikler 4-5 cm boya ulaştığında 4 Mayıs 2006 tarihinde ekim yastığında 1
m uzunluğunda parsellere ekim çizgileri üzerinde fidecikler arasında 3 cm, 6
cm, 9 cm ve 12 cm’lik seyreltme işlemleri makas ve cetvel kullanılarak
uygulanmıştır. Hiç seyreltme yapılmadan bırakılan parsel kontrol işlemini
oluşturmuştur. Seyreltme esnasında işlem parselleri arasında 50 cm’lik
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mesafe seyreltilmeden zon olarak bırakılmıştır. Fidanlık yastıklarında
ekimler 5 sıra halinde yapılmış olup, ekim yastıklarının eni 120 cm ve
çizgiler arası uzaklık 24 cm olacak şekilde fidanlıkta uygulanmakta olan
ölçülere uyulmuştur. Seyreltme işleminden sonra, parsellerde aralık ve
mesafelere göre m² de ki fidan sayısı yaklaşık aşağıdaki gibidir.
Fidan sıklığı (cm)
Kontrol (0)
3
6
9
12

Fidan sayısı (adet/m²)
175
138
69
46
34

Vejetasyon dönemi sonunda her işlem parselinden tesadüfi olarak 25
adet fidan bel küreği kullanılarak fidan kökleri zedelenmeden sökülerek
polietilen torbalara konulmuş ve ağzı kapalı bir şekilde hiç bekletilmeden
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Laboratuvarına getirilmiştir.
Ölçümler: Fidanlar, ölçüm işlemine başlamadan önce temizlenerek
buzdolabında saklanmıştır. Sökülen fidanların önce gövde boyu (cm), kök
boğazı çapı (mm) ve 5 cm’den uzun yan kök sayısı (adet) ölçülmüş, yaş
ağırlıkları (g) tartılmıştır. Daha sonra fırın kurusu ağırlık ölçümleri için her
işlemdeki fidanlar 105oC’de, 48 saat kurutularak fidan kuru ağırlıkları
ölçülmüştür. Fidan özelliklerinin ölçülmesinde homojenitenin sağlanması
için, ölçmeler aynı kişiler tarafından yapılmıştır. Her işlem parselinden 25
fidan örneklenmiş boylar 1.0 mm, çaplar 0.05 mm ve ağırlıklar 0.01 gr
duyarlılıkla ölçülmüştür. Ölçülen morfolojik fidan özelliklerini
karşılaştırmak için SPSS programı kullanılarak varyans analizi yapılmış ve
farklılıkları ortaya koymak amacı ile Duncan çoklu karşılaştırma testi
uygulanmıştır (SPSS, 1999).
3. BULGULAR
Ölçülen morfolojik özelliklerle ilgili varyans analiz sonuçları
incelendiğinde, bademde farklı fidan sıklığının fidan çapını, yan kök sayısını
ve fidan kuru ağırlığını önemli ölçüde etkilediği görülmektedir (P<0,001).
Fidan sıklığının fidan boyu üzerinde etkili olmadığı bu çalışma sonucunda
ortaya çıkmıştır (Çizelge 1 ve 2). Badem fidanlarında, sıklık azaldıkça çap
büyümesi artmış, en fazla çap ortalaması 7,11 mm ile 12 cm’lik sıklıkta, en
ince çap ortalaması ise 5,89 mm ile kontrolde meydana gelmiştir.
Kuru ağırlıkları üzerindeki etkileri incelendiğinde ise, fidan sıklığı
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azaldıkça kuru ağırlıklarında orantılı olarak artış gözlenmiş en düşük değer 3
cm’lik sıklıkta 17,9 gr bulunurken, en yüksek sonucu 9 cm (26,39 gr) ve 12
cm (29,02 gr) sıklıklarda vermiştir. Badem fidanlarının yan kök sayısı
üzerindeki etkileri bakımından ise fidan sıklığı azaldıkça yan kök sayısında
artış olmuş, en iyi sonucu 6 ve 9 cm’lik sıklıklarda (15 adet) meydana
geldiği belirlenmiştir.
Çizelge 1: Fidan Özelliklerine Ait Varyans Analiz Tablosu
Table 1: Analysis of Variance For Seedling Properties
Fidan
Özellikleri
Kuru
Ağırlık

Fidan
Çapı

Fidan
Boyu

Yan kök
sayısı

Varyasyon
Kaynağı
Blok

Kareler
Toplamı

Serbestlik
Derecesi

1,788,826

Kareler
Ortalaması

F değeri

Önem
düzeyi
(P)

2

894,413

6,405

,002

14,400

,000

işlem

8,043,563

4

2,010,891

Hata

49,153,858

352

139,642

Blok

66,284

2

33,142

20,400

,000

işlem

81,949

4

20,487

12,610

,000

Hata

571,875

352

1,625

Blok

1,202,893

2

601,447

2,490

,084

işlem

2,672,306

4

668,076

2,766

,027

Hata

85,010,916

352

241,508

Blok

190,819

2

95,409

2,560

,079

8,091

,000

işlem

1,206,146

4

301,536

Hata

13,119,033

352

37,270

α: 0,001 olasılık düzeyi

4. TARTIŞMA
Ekim yastığındaki yoğunluk, üretilmek istenen fidanların
özelliklerini etkilediğinden önemli bir unsurdur. Ekim yastığında fidanlara
verilecek aralık ve mesafeler, fidanların boy ve çapını, fizyolojik
faaliyetlerini ve ağaçlandırmadaki güçlerini etkilemektedir (TOLAY 1987).
Fidan sıklığı azaldıkça genellikle kök boğaz çapı ve kuru ağırlık değerleri
artmakta, boy ve gövde-kök oranı her fidanlıkta, her zaman veya her türde
etkilenmemektedir (YAHYAOĞLU ve GENÇ 2007).
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Çizelge 2: Duncan Testi Sonuçları
Table 2: Results of The Duncan Test
Kuru ağırlığı (g)

Kök boğazı çapı (mm)

Yan kök sayısı (adet)

İşlemler

Ortalama

İşlemler Ortalama

İşlemler

Ortalama

kontrol

16,6 ±1,4

kontrol

5,9 ±0,1

kontrol

11 ±0,7

3 cm

17,9 ±1,4

3 cm

6,1 ±0,1

3cm

12 ±0,7

6 cm

21,2 ±1,4

6 cm

6,4 ±0,1

12 cm

15 ±0,8

9 cm

26,4 ±1,4

9 cm

6,9 ±0,1

6 cm

15 ±0,7

12 cm

29,0 ±1,5

12 cm

7,1±0,2

9 cm

16 ±0,7

Son yıllarda, yurdumuzda yapraklı tür fidanı üretimine ve
ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmasına olan ilgi, dikkate değecek
şekilde artmıştır. Bugüne kadar fidanlıklarımıza yapraklı tür fidanları, talebe
paralel olarak, kök ve gövdesi dengeli olmayan, uzun gövdeli ve iri yapılı bir
şekilde üretilmiştir. Bu şekilde morfolojik ve fizyolojik yapıya sahip
olmayan, fidanlıkta söküm aşamasından ağaçlandırma sahasına dikime kadar
titiz bir kullanmaya tabi tutulmayan fidanlardan başarılı bir tutma ve büyüme
beklenemez. Ağaçlandırma çalışmalarında kullanılabilecek fidanların daha
değişik nitelikte ve kalitede olması istenmektedir. Yetişme ortamına göre
değişmekle beraber, genelde belirli minimum kalınlıkta olan bir gövde çapı,
çok iyi gelişmiş bol kökçüğü olan bir kök sistemi ve nihayet kök ile denge
içerisinde kalın fakat fazla uzun olmayan iyi dallanmış bir gövde, kaliteli bir
fidanın morfolojik yapısını göstermektedir. Fidan boy ve çaplarına dayalı bir
kalite standardı geliştirmek son derece zordur. Bu husus türlere ve yetişme
ortamına göre çok değişmektedir. Bu hususta bölgelere göre detaylı
çalışmalar yapmak gerekmektedir (TOLAY 1987). Ormancılıkta
ağaçlandırma çalışmalarında çok fazla emek ve para harcandığı için,
ağaçlandırmada kullanılacak fidanların iyi nitelikte olmasının çok büyük
önemi vardır. Bu nedenlerdir ki, fidanlıkta uygulanacak değişik bakım
işlemlerinin fidanın kalitesi üzerindeki etkisi çok önemlidir. Fidan sıklığı
badem fidanlarının, kök boğazı çapı, fidan kuru ağırlığı ve yan kök sayısı
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şeklinde sıralanan morfolojik özelliklerine istatistiksel anlamda etkilidir
(P<0,001). Genel olarak fidan sıklığı azaldıkça, fidanın kullandığı alanın
artması nedeniyle daha uzun boylu, daha kalın çaplı ve kuru madde oranı
daha ağır hale gelmiştir.
Badem fidanlarında kök boğaz çapı, kuru ağırlığı ve yan kök sayısı
fidan sıklığından en çok etkilenen fidan özelliklerinden olmuş, 3 cm mesafe
ile yetiştirilen fidanların, diğerlerine göre daha başarısız olduğu
belirlenmiştir. Badem fidanlarında çap kalınlığı incelendiğinde, en düşük çap
büyümesinin 3 cm’lik fidan sıklığında gerçekleştiği, sıklık azaldıkça çap
büyümesinin arttığı, en fazla çap büyümesin ise 7,11 mm ile 12 cm sıklıkta
meydana geldiği belirlemiştir. Kuru ağırlıkları üzerindeki etkileri
incelendiğinde ise, fidan sıklığı azaldıkça kuru ağırlıklarında orantılı olarak
artış gözlenmiş, en yüksek kuru ağırlığı ise 9 cm (26,39 gr) ve 12 cm (29,02
gr) sıklıklarda vermiştir. Fidan sıklığı azaldıkça yan kök sayısında artış
olmuş, iyi sonuç 6 ve 9 cm’lik sıklıklarda (15 adet) meydana gelmiştir.
Farklı fidan sıklıklarının fidanların boy ve yan kök uzunluğuna ise etkisinin
olmadığı görülmüştür. Araştırma bulgularımıza benzer bir şekilde, KESKİN
(1992)’in kızılçam fidanları üzerinde yaptığı bir çalışmada, fidan sıklığının
çap, fidan kuru ağırlığı, yan dal ve kök sayılarını etkilediğini, fidan boyunun
ise sıklıktan etkilenmediği belirlemiştir. Aynı şekilde, kızılağacın (Alnus
barbata C.A. Mayer) fidanlıkta yetiştirilmesinde uygun fidan sıklığının
belirlenmesi üzerine yapılan bir çalışmada; fidan sıklığının fidanlıktaki boy
büyümesi üzerinde etkili olmadığı bildirmiştir (EYÜPOĞLU 1975). Benzer
bir şekilde CENGİZ ve ŞAHİN (2002) yalancı akasya ve kokar ağaç türleri
ile yapılan araştırma sonucunda; her iki türde de fidan sıklığının boy ve çap
büyümesi ile yan kök sayısını önemli düzeyde etkilendiği ve sıklık azaldıkça
çap büyümesinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca SEMERCİ ve ark. (2008)
Yalancı akasya fidanları üzerinde yapmış olduğu bir çalışmada yetiştirme
sıklığı kademelerinin ekim yastığında, yeni oluşan köklerin sayısına
istatistiksel etkili olduğunu, yaptığımız araştırma sonuçları ile benzerlik
göstererek 3 cm mesafe ile yetiştirilen fidanların, diğerlerine göre daha
başarısız olduğunu bildirmiştir. Toros sedirinde yetiştirme sıklığının bazı
morfolojik fidan özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla Eğirdir Orman
Fidanlığında yapılan bir çalışmada, kontrol, 2.5 cm, 5 cm, 7.5 cm, 10 cm
mesafelerle toplam beş farklı işlemin etkisi araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda morfolojik fidan özelliklerine göre en kaliteli fidanlar 15.0 x 10.0
cm aralık-mesafe ile yetiştirilen fidanlar olmuştur (ÇATAL 2002).
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Bazı çalışmalarda, sıklığın fidan morfolojisine etkisi yanında,
değişik sıklık derecelerinde yetiştirilmiş fidanların dikim alanlarındaki tutma
ve büyüme başarıları da incelenmiştir. Dursunbey fidanlığında karaçam
fidanları üzerinde yapılan araştırmada, değişik sıklık derecelerinde
yetiştirilmiş 2+0 yaşlı karaçam fidanları arasında yaşama yüzdeleri
bakımından bir fark çıkmamıştır. Fidan boylarının, fidan sıklığı ile doğru
orantılı olarak arttığı; kök boğazı çaplarının ise fidan sıklığı fazlalaştıkça
azaldığı belirtilmektedir (ÖZDEMİR 1971). Çiçek ve arkadaşlarının yaptığı
bir araştırmada (2007), sıklığın fidan karakteristikleri ile dikim başarısına
etkisini araştırdıkları çalışmalarında, aralık ve mesafenin, Fraxinus
angustifolia fidanlarında boy, çap, kök kuru ağırlığı ve gövde kuru ağırlığı
üzerinde etkili olduğunu; kök/gövde oranı üzerindeki etkilerin ise önemsiz
çıktığını bildirmektedir. Fidanların dikim alanlarındaki başarılarına
baktığımızda, arazideki çap büyümesi hem orijin hem de aralık
farklılığından istatistiksel bakımdan anlamlı bir düzeyde etkilenmiştir.
Çünkü 33 cm aralıkla (dikim sıraları arasındaki uzaklık) yetiştirilen fidanlar,
20 cm aralıkla yetiştirilen fidanlara kıyasla % 88 daha fazla çap artımı
yapmışlardır.
Prunus amygdalus fidanlarında Ankara Orman Fidanlığında yapılan
araştırma sonuçlarına göre; kök kesimi yapılmamış fidanlarda en yüksek boy
ortalaması 115,3 cm ve en yüksek ortalama çap kalınlığını 8,0 mm ile 15 cm
fidan sıklığında (m² ye 33 adet fidan) vermiştir. Aynı türe ait Eskişehir
orman fidanlığına ait sonuçlarda ise; yine benzer şekilde en yüksek boy
ortalaması 74 cm ve en yüksek ortalama çap kalınlığını 9,3 mm ile 15 cm
fidan sıklığında (m² ye 33 adet fidan) olmuştur (TOLAY 1987).
Ankara ve Eskişehir fidanlıklarında Prunus amygdalus fidanları
üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise, Ankara fidanları 106,3 cm,
Eskişehir fidanları ise 67 cm’lik boy ortalaması göstermişlerdir. Ayrıca
Ankara fidanlarının çap ortalaması 7,1 mm, Eskişehir fidanlarının ise 5,6
mm’dir (GEZER ve ERCAN 1989). Yukarıdaki çalışmalarla uyum
içerisinde bulunan sonuçlarımızda ise, badem fidanlarında en yüksek
ortalama boy büyümesi 72,40 cm ve en yüksek çap kalınlığı 7,11 mm ile 12
cm fidan sıklığının uygulandığı (m² ye 34 adet fidan) fidanlarda
gözlenmiştir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, farklı fidan sıklığında yetiştirilmiş Prunus amygdalus
fidanlarının fidan boyu, kök boğazı çapı, yan kök sayısı (5 cm den uzun),
fidan taze ağırlığı ve fidan kuru ağırlığı gibi değerlere olan etkisi
araştırılmıştır. Badem fidanlarında, sıklık azaldıkça çap büyümesi artmış, en
fazla çap ortalaması 7,11 mm ile 12 cm’lik sıklıkta, en ince çap ortalaması
ise 5,89 mm ile kontrolde meydana gelmiştir. Kuru ağırlıkları üzerindeki
etkileri incelendiğinde ise, fidan sıklığı azaldıkça kuru ağırlıklarında orantılı
olarak artış gözlenmiş en düşük değer 3 cm’lik sıklıkta 17,9 gr bulunurken,
en yüksek sonucu 9 cm (26,39 gr) ve 12 cm (29,02 gr) sıklıklarda vermiştir.
Badem fidanlarının yan kök sayısı üzerindeki etkileri bakımından ise fidan
sıklığı azaldıkça yan kök sayısında artış olmuş, en iyi sonucu 6 ve 9 cm’lik
sıklıklarda (15 adet) meydana geldiği belirlenmiştir. Bu verilere dayanarak
badem fidanlarının m² de 46 adet olacak şekilde yetiştirilmesinin uygun
olacağı önerilebilir. Fidanlık yastıklarında fidanlara yeteri kadar büyüme
alanının verilmesi ve seleksiyon uygulanması, kaliteli fidan yetiştirmeleri
için temel şarttır (ŞİMŞEK 1992). Fidanlıklarda fidan sıklığının kontrolü
yanında diğer bakım işlemlerinin (sulama, gübreleme, kök kesimi v.b.)
yapılması ile birlikte kaliteli fidanların yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.
Böylece hem fidanlıkta ki ıskarta fidan sayısı da daha aza indirilmiş olacak
hem de fidanlar daha kolay ve kısa zamanda sınıflandırılmış olacaktır.
Konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda, değişik sıklıklarda
yetiştirilmiş fidanların aynı zamanda arazi performanslarının da
belirlenebileceği çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu sayede
ağaçlandırma çalışmalarında kaliteli fidan kullanımından kaynaklanan
sorunlar daha da aza indirgenerek, arazi şartlarında hangi fidan sıklığında
yetişen fidanların daha başarılı olduğu belirlenmiş olacaktır.
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ÖZET
Doğal kaynakların planlanması ve yönetimi alanında ülkemizde son
yıllarda gelişmeler görülmesine rağmen, kırsal peyzajın yeterli derecede ele
alınmadığı rahatlıkla söylenebilir. Peyzajın park-bahçe mimarisi dışında
başka bir yaklaşımı olduğu da hatırlanması gerekmektedir. Bunun dışında
Türkiye Avrupa Peyzaj Sözleşmesini onaylamıştır. Önümüzde bu
sözleşmenin yerine getirilmesi gereken hususları bulunmaktadır. Bu
çalışmada peyzajın kavramsal, plansal ve yönetimsel içeriğine yabancı bir
ülke tecrübesinden bakılmaya çalışılmıştır. Almanya bu konuda yaklaşık iki
yüzyıl öncesine dayanan bir bilgi birikimine sahiptir.
Anahtar kelimeler: Kırsal peyzaj, doğal kaynakların planlanması ve
yönetimi

ABSTRACT
Although many national projects or literature in recent years refer
new perspectives for planning and management of natural resources, they
unfortunately did not involve the “landscape” concept. It’s necessary to
remind that, landscape has conceptual topics as distinct from park and
gardening design. In addition, Turkey had put signature to European
Landscape Convention. We have been confronted with a task, that is relate
to conceptual topics of the landscape. In this study were conceptual topics of
landscape reviewed the in relation to terminology, planning and
administration procedure from Germany. Germany has an centenary
experience on this theme.
Keywords: landscape, planning and management of natural resources
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1. GİRİŞ
Özellikle 20. Yüzyılın ikinci devresinde çevre sorunlarının yarattığı
olumsuz etkiler sonucu, çevre ve doğa koruma konularına olan toplumsal
duyarlılığın arttığı görülmektedir. Ayrıca bu konulara kurumsal ve bilimsel
yaklaşımlarında artmasını sağlamıştır. Toplumsal bir inisiyatif olarak bu,
özellikle endüstrileşmiş ve sosyo-ekonomik yapısı gelişmiş ülkelerde ortaya
çıkmıştır. Buna paralel olarak bu konuda kamu kuruluşları ve bilim
çevrelerinin yürüttüğü çalışmalar önem kazanmaya başlamıştır. Geçen
yüzyıllarda Orta ve Batı Avrupa doğal kaynaklarının yoğun kullanım sonucu
tahrip olduğu ve bunun sonucu olarak da doğal peyzajın yok olduğu
kamuoyunda ortak görüş olarak yer tutmuş ve bunun neticesinde Avrupa
Konseyi çerçevesinde çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Avrupa Konseyi
tarafından hazırlanan Avrupa Peyzaj Sözleşmesine 20 Ekim 2000 tarihinde
İtalya’nın Floransa şehrinde diğer konsey üyeleri ve ülkemiz imza atarak
taraf olmuştur. Diğer taraftan bu sözleşmenin yerine getirilebilmesi için
peyzajın bir konsept olarak anlaşılması ve bu konsept altında yer alan
uygulamaya dönük yaklaşımlarının incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
2. ÇALIŞMANIN AMACI
Peyzaj konusunda altlığı 18. yüzyıla dayanan tecrübe ve faaliyetlere
sahip bir ülke olan Almanya’nın (BUCHWALD, 1995b), özellikle Orta
Avrupa ölçeğinde peyzaj planlama ve koruma çalışmaları için geliştirdiği
yaklaşımların incelenmesi bu çalışmada amaç edinilmiştir.
3. PEYZAJIN TANIMI
Kavram olarak “Peyzaj”, tarih içerisinde özellikle Orta Avrupa`da
çeşitli anlamlara dayandırılarak farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu
tanımlamalar, kullanım amacı, çeşitli dönemlerde sanatsal-bilimsel
akımlardan etkilenmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde, peyzaj
kavramı “yeryüzünün belirli bir bakış noktasından görsel yansıma” şeklinde
günümüze kadar genel bir tanımlama alanı bulmuştur (BERNINGER, 1973).
Diğer bir yaklaşımla bu, bizim bir insan olarak gördügümüzdür. Ama bu
genel tanımlama antropojen bir temele dayanmaktadır. Peyzajın, bu
antropojen yaklaşımda ifade edilmesi yanında, bizim bir insan olarak
göremediğimiz, değişik faktörlerce (insan yerleşimleri, ormancılık, ziraat,
hayvancılık, iklim değişiklikleri, doğal biyo-ekolojik süreçler) sürekli
değişiklik içinde olan bir süreci vardır (CLARKE, 1999). Bu iki ifadeye
kesin bir tanımlama yapılacak olursak; I.si için “Peyzaj, çayır, kayalık,
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orman ve su kaynakları gibi, yeryüzünün bir parçasını diğer parçalarından
‘görünüşte’ ayırt etmemizi sağlayan, tabiatı temsil eden özelliklerdir” ifadesi
kullanılabilmektedir (BERKOWITZ ,1999). II.si için “Peyzaj, insan ve onun
kültürünün (medeniyeti), doğal çevre ile arasında oluşturduğu karşılıklı
ilişkinin somut ve karakteristik sürecidir” (WASCHER, 2000). Birinci
tanımlamanın, peyzaji daha cok doğal bileşenleri ile ele alarak, onun genelde
daha anlaşılır olmasını sağlamaktadır. İkinci tanımlamada ise peyzajın daha
çok insan ve onun toplumunun yaşamını sürdürebilmesi için arazi
kullanımlarıyla ortaya koydugu sürecin sonucunu göstermektedir
Bu iki yaklaşımın yanında BUCHWALD 1995a, ’a göre peyzaj, bir
yeryüzü parçasının birbirlerinden tarihsel-kültürel, yapısal, görsel ve
ekolojik açıdan ayrılan nitelikleri olarak kısaca tanımlanmaktadır. Burada bir
peyzajda yer alan niteliklerin, o peyzajda bir araya gelen ekosistemlere ait
özelliklere bağlı olarak değiştiği ve bu şekilde her bir peyzajın diğer
peyzajlardan ayrılan kendine has niteliklerinin oluştuğunu tanıma eklemiştir.
Bu tanımlamada peyzaj, ekosistemlerin özelliklerine ve bunların iç içe
birleşmesine bağlı olarak oluşturduğu sistemin tarihsel-kültürel, yapısal,
görsel ve ekolojik nitelikleriyle ayrılabilmesine bağlanmıştır.
4. ALMANYA ÖRNEĞİNDE PEYZAJIN PLANLANMASI VE
KORUNMASI
4.1 Peyzaj Planlama
Peyzaj Planlamanın Almanya`daki başlangıcı, 18. yüzyılın sonları
19. yüzyılın başlarında tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişe kadar
gitmektedir. Bu dönemde bazı eyaletler ve şehirler peyzajın fonksiyonunu
sürdürülebilir koruma ve doğanın işlevsel özelliklerini optimize etme
amacıyla, estetik ve düzenleyici görüş açılarından çeşitli girişimlerde
bulunmuşlardır. 1960 yılında yapılan detaylı çevre politikasıyla, peyzaj
planlama doğanın işlevsel özelliğini koruma amacıyla bir çevresel politik
enstrüman olarak ülke kalkınma politikalarında yer edinmeye başlamıştır
(BUCHWALD, 1995b). Bu yaklaşımda 1970`li yılların başında önce bazı
eyalet hükümetleri kendi doğa koruma kanunlarında peyzajla ilgili
hükümlere yer vermeye başlamıştır. 1976`dan itibaren Federal Doğa Koruma
yasasında peyzajla ilgili yasal hükümlere ve bu kanunun çeşitli maddelerinde
peyzaj planlamanın kapsam alanlarına yer verilmiştir (BUCHWALD,
1995b). Almanya`da bulunan federal yönetim sistemine göre her eyalet,
federal yönetim anlayışı içerisinde kendi politikalarını oluşturabilmektedir.
Federal yönetim içerisinde peyzajın en üst kademedeki idaresi, Federal
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Çevre Bakanlığı Doğa Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde yer almaktadır.
Eyalet yönetimleri kendi kamusal iradeleri çerçevesinde başta çevre ve
orman olmak üzere farklı bakanlıklar bünyesinde peyzaja yer vermişlerdir.
Genellikle bölge valiliklerinde bulunan doğa koruma büroları, federal ve
eyalet doğa koruma kanunundan yola çıkarak peyzaj planlama ve peyzaj
koruma alanlarının sorumluluğunu almıştır. Bu noktada belirtilmesi gereken
husus ise, eyaletlerin kendi çıkardıkları kanunlar veya uygulamalar, federal
kanunların kapsamı dışına çıkamamaktadır.
Çizelge 1. Almanya`da peyzaj planlamanın farklı yönetim alanlarında diğer
planlamalarla olan kapsamı (BUCHWALD, 1995b).
Table 1. Scope of the landscape planning with other planning procedures in
different administrative management areas (BUCHWALD,1995b).
Planlamanın
Kapsam Alanı

Planlama Tipi

Peyzaj
Kapsamı

Planlamadaki

Federal/Eyalet
Yönetimi

Arazi Düzenleme
Programı
(Planı)/Eyalet
Kalkınma Planı

Peyzaj Programı /Peyzaj
Amenajman Programı

Bölge(Valilikler)

Bölge Planlaması

Peyzaj Çerçeve Planı

Kaymakamlıklar

Arazi Kullanım
Planı

Peyzaj Planı

Belediyeler

İmar Planı

Yeşil Düzenleme Planı

Bölgesel ve
Yerel Ölçekteki
Kurumlar

Kurumsal Planlar
(Orman
Amenajman Planı
vb.)

Peyzaj Amenajmanı
Referansplanı

Planlama
Ölçeği
1:500.000/
1:200.00
1:25.00050.000
1:5.00010.000
1:5001:2.000
Kapsam
Alanına
Göre Farklı
Ölçekler

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere peyzaj planlama, çevre
planlamasına entegre edilmiş bir merkezi planlama enstrümanı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Doğa korumanın geçerli olduğu alanlar dışında
peyzaja yapılacak müdahale veya kullanımlar için (Tabiat Parkları dahil
olmak üzere) mutlaka bir peyzaj planlaması yapılmaktadır. Kapsam alanına
göre her bir peyzaj planlama türü, bir üstündeki plana hiyerarşik olarak
bağlıdır. Bu yaklaşımda Federal/Eyalet ve Bölge düzeyinde yapılan Peyzaj
Planlarının kapsamı peyzaj planlamanın konsepti olarak ortaya çıkmaktadır.
Bire-bir sorunları araştıran ve somut çözümler ortaya koyan ilçeler
düzeyindeki peyzaj planları ve peyzaj amenajmanı referans planlarıdır.
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Peyzaj planlama, peyzaj yönetimi veya amenajmanı (ÇEPEL, 1982) bir
planlama aracıdır. Peyzaj amenajmanı peyzajın bilimsel kapsam alanıdır. Bu
bilimsel kapsam alanında peyzaj ekolojisi, peyzaj tipleri ve yapısının
belirlenmesi, doğa koruma alanındaki yeri gibi bilimsel yaklaşımlar yer
almaktadır. BUCHWALD 1980`e göre peyzaj planlamanın amacı; Bu
tablodan da anlaşılacağı üzere peyzaj planlama, çevre planlamasına entegre
edilmiş bir merkezi planlama enstrümanı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Doğa korumanın geçerli olduğu alanlar dışında peyzaja yapılacak müdahale
veya kullanımlar için (Tabiat Parkları dahil olmak üzere) mutlaka bir peyzaj
planlaması yapılmaktadır. Kapsam alanına göre her bir peyzaj planlama türü,
bir üstündeki plana hiyerarşik olarak bağlıdır. Bu yaklaşımda Federal/Eyalet
ve Bölge düzeyinde yapılan Peyzaj Planlarının kapsamı peyzaj planlamanın
konsepti olarak ortaya çıkmaktadır. Bire-bir sorunları araştıran ve somut
çözümler ortaya koyan ilçeler düzeyindeki peyzaj planları ve peyzaj
amenajmanı referans planlarıdır. Peyzaj planlama, peyzaj yönetimi veya
amenajmanı (ÇEPEL, 1982) bir planlama aracıdır. Peyzaj amenajmanı
peyzajın bilimsel kapsam alanıdır. Bu bilimsel kapsam alanında peyzaj
ekolojisi, peyzaj tipleri ve yapısının belirlenmesi, doğa koruma alanındaki
yeri gibi bilimsel yaklaşımlar yer almaktadır. BUCHWALD 1980`e göre
peyzaj planlamanın amacı;



Peyzajın işlevsel özelliğini optimal ve sürdürülebilir koruma ve
geliştirme,
Peyzajın yapısı ve onun görsel tespit edilebilen görünümünü ve buna
bağlı olarak gelişen peyzaj alanlarının rekreasyon ve doğayı
hissetme alanları olarak korumak ve geliştirmektir.

Almanya`da peyzaj amenajmanı ile doğa koruma arasında çok yakın
ilişkiler bulunmasına rağmen doğa koruma alan ve tür bazında daha spesifik,
koruma ve geliştirme dayalı tedbirlerde daha ağır amaç ve yöntemlere
sahiptir. Peyzaj planlamanın en önemli çalışma alanlarından birisi de
planlama amaçlarına uygun olarak peyzajın analizi ve yorumlanmasıdır.
Özellikle peyzajın işlevsel özelliğini, çeşitli arazi kullanım amaçlarına bağlı
olarak optimal ve sürdürülebilir koruma ve geliştirme peyzaj planlamanın en
önemli adımlarını oluşturmaktadır. Burada peyzajın ekolojik özelliklerinin
çok iyi tespiti ve analizi önemli bir adımdır. Peyzajın ekolojik eşit-ağırlığı,
stabilitesi, dış baskılara dayanma kabiliyeti ve kendini yenileme prensibi
peyzajın ekolojik işlevsel özelliğini tespit analizinde önemli kriterlerdendir
(FINKE 1996). Yorumlamada, planlamanın yapılış amacına göre her bir
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kullanım tipinin ortaya çıkaracağı ekolojik etkiler bu kriterlerle analiz
(Ekolojik Risk Analizi- Etki Analizi) edilerek koruma ve geliştirme için
tedbirlerin belirlenmesi yapılmaktadır (BUCHWALD 1980)
Peyzaj Planlamadaki Çalışma Aşamaları (BUCHWALD 1995b):
I. Sorunun Belirlenmesi
1. Alan üzerindeki arazi kullanım isteklerinin ortaya çıkardığı ekolojik
sorunlar
2. Hedeflerin tespit edilmesi
3. Plansal öncelikler (planlamanın hayata geçirilmesindeki şartlar)
II. Peyzajın yapısı ve dinamiğini, ortaya çıkabilecek ekolojik sorunları
hedefleyen veri çalışmaları ve bunların yorumlanması. Burada alanların
içerdikleri doğal işlevsel özellikleri, kapasiteleri, hassasiyetleri ve arazi
kullanımlarından dolayı uğradıkları baskılar konu edilmektedir.
III. Doğa koruma ve peyzaj amenajmanı bakış açısından amaçların
ortaya konması. Burada gelişim amaçları-amaç konsepti ve amaç tipleri,
amaç çatışmalarını giderici diğer alternatif çözümlerin araştırılması konu
edilmektedir.
IV. Farklı ölçekteki yönetim alanlarında peyzaj planlama faaliyetlerin
programlanması (Tedbirler Katalogu)
1. Peyzaj Programı (Eyalet)
2. Peyzaj Çerçeve Planı (İl)
3. Peyzaj Planı (İlçe)
V. Planlamanın Hayata Geçirilmesi
 Diğer kurumların ilgi alanlarında yer alan planlamalardaki uzmanlarla,
kesişen planlama konularında diyaloğa geçilmesi. Burada yapılan
görüşmelerde kesişmeler sonucu ortaya çıkan ekolojik-biyolojik-sosyal
çatışmalar, bu çatışmaların çözülmesi, alan kullanımlarının yeniden
düzenlenmesi, zararın karşılanması gibi alternatif çözümlerin bulunması,
planlama sürecine katılma, ortak çalışma grupları ve kamuoyuna
gidilmesi sayesinde planlamanın hayata geçirilmesi gibi faaliyetler yer
almaktadır.
 Tedbirlerin uygulamaya geçirilmesinde ki mekanizmalar;
1. Yerel yönetimler
2. Kurumsal yönetimler
3. Doğa koruma kurumu
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4. Peyzaj ve doğa koruma alanındaki sivil toplum inisiyatifleri
5. Kamu özel araçları.
 Uygulamadaki başarıların kontrolü
1. Planlama sonrası yorumlamaların ve tedbirlerin sonuçları
2. Duruma göre amaç konsepti ve tedbirlerin sonradan
değiştirilmesi
Şekil 1. Peyzaj planlamada doğa ve peyzajın korunması ve gelişimi için
aşamalar (BUCHWALD, 1995b)
Figure 1. The working procedures of the landscape planning to protect and
development of nature and landscape (BUCHWALD, 1995b)
Planlama Alanı Kesiti
Ekolojik
Doğal
Mekan
Potansiyeli – Türler ve Yaşam
Birlikleri İçin Önemi
- Doğayı ve Peyzajı Okuma
- Hava ve İklim
- Su
- Toprak
Arazi Kullanımında Ortaya Çıkan
Sorunlar
-Gelişim Zonu Talepleri
-Tedbirler
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4.2 Peyzaj Koruma Alanları
Peyzajın koruma alanları içerisine alınması uluslararası alanda
giderek artan önem kazanmıştır (HENKE 1986). Bu önem peyzajın doğa ve
insan için oluşturduğu işlevsel özelliklerin, temeli özellikle sürdürülebilir bir
koruma ve kullanım anlayışına dayanan koruma alanı stratejesi yaratmada
bulunmaktadır. Uluslarararası alanda koruma alanlarının organizasyonunu
üstlenen IUCN tarafından peyzaj alanlarının sürdürülebilir bir koruma ve
kullanma yönetimini öngören bir koruma alanı tipi önce 1985 yılında grup A
-5. sıra ve daha sonra 1993 yılında 5. sırada yer alan uluslararası koruma
alanları listesinde yer almıştır.
Almanya´da Peyzaj Koruma Alanları yasal mevzuata bağlı olarak
Alman Federal Doğa Koruma Kanunun 26. maddesi (BNatSchG) uyarınca
“Peyzaj Koruma Alanları“ adı altında 1976 yılından itibaren kurulmaktadır.
Almanya`da bulunan federal yönetim içerisinde eyalet yönetimleri federal
yasaya uygun olarak kendi doğa koruma kanunlarını ve peyzaj koruma
alanlarını kurmakla sorumlu tutulmuştur. Federal doğa koruma kanununda
bu alanların kurulma amacı aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;
1. Doğanın doğal ve doğala yakın işleyişinin korunması veya duruma
göre tekrar oluşturulması.
2. Peyzajın çeşitliliği, nadirliği, güzelliğinin korunması.
3. Rekreasyon için özel anlamı olan alanların kurulması.
Rekreasyon burada bir amaç olarak yer alsa da kapsam olarak
sınırlandırılmıştır. Aynı şekilde bu kanunun 2. maddesi ve buna dayanarak
çıkarılan yönetmeliklerle bu alanlar içerisinde yapılaşma ve teknik tesislerin
kurulması, faaliyetlerin
türü ve şiddeti yasayla kısıtlanmış veya
belirlenmiştir. Peyzaj koruma alanları Almanya`nın ülke yüzölçümünün
%27`sini kapsamaktadır (PLACHTER, 1991).
PLACHTER 1991`e göre doğa korumacı yaklaşımda peyzaj koruma
alanlarını diğer koruma alanlarıyla karşılaştırırsak, aşağıdaki sıralama ortaya
çıkmaktadır;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doğa Koruma Alanları
Milli Parklar
Peyzaj Koruma Alanları
Tabiat Parkı
Tabiat Anıtı
Korunan peyzaj parçaları
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Bu sıralamadan Peyzaj Koruma Alanlarının planlama ve yönetimindeki
öncelikleri hakkında ön bir bilgiye sahip olmamız mümkündür. Burada
özellikle dikkati çeken peyzaj koruma alanlarında, rekreasyon kullanımının
tabiat parklarına göre daha kısıtlı olduğudur. Peyzaj koruma alanlarında
abiyotik kaynak değerlerine dayalı doğal işlevsel özelliğin korunması,
peyzajin güzelliği, çesitliliği, nadirliğinden
öncelikli gelmektedir
(PLACHTER, 1991). Peyzaj koruma alanları tek başına bir koruma alanı
olabildiği gibi, Doğa Koruma Alanları ve Milli Parkların etrafında kurularak
onlara bir tampon saha özelliğinde olabilmektedir (PLACHTER, 1991)
(POHL, 1986) (BAUER, 1986). Ama yine bunun için mutlaka belli bir
düzeyde kendi statüsüne uygun kaynak değerinin mevcut olması
gerekmektedir. Korunan peyzaj parçaları, küçük alanlı özellikli peyzaj
oluşumlarıdır. Bu alanlardaki asıl koruma amacı doğanın doğal ve doğala
yakın işleyişinin korunması olarak, özellikli ve çevrelerinden ayrılan küçük
oluşumları koruma altına almaktır (PLACHTER, 1991).
Her eyalet sahip olduğu peyzaj koruma alanlarının seçimini,
planlanmasını ve yönetimini
kendi doğa koruma kanuna göre
gerçekleştirmektedir. Bu alanların planlanması esnasında hangi kullanımlara
ne şekilde izin verileceği konusunda eyaletler tarafından farklı uygulamalara
rastlanmaktadır. Buradaki farklılık bazı eyaletlerin plan kararlarına etki
edecek verilerinin yetersiz olması veya plan önceliklerini eyaletin sahip
olduğu farklı doğa koruma öncelik ve amaçları veya eyalet peyzaj
programına bağlı olarak değişebilmektedir (POHL, 1986).
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Peyzaj bir taraftan içerdiği doğal-kültürel işlevsel özelliği ve diğer
taraftan insan ve doğal elemanlar için taşıdığı fonksiyonları yüzünden uzun
vadede korunması ve gelişimini hedefleyen sürdürülebilir yönetim ve
planlama anlayışlarına Almanya örneğinde olduğu gibi ulusal ölçekten
başlayarak en küçük idari ölçeğe kadar sahip olmalıdır. Bunu hayata
geçirmek için ise idari-politik anlamda karar mekanizmaları ve teknik
anlamda planlama ve yönetim prensiplerinin oluşturulması gerekmektedir.
Bu çalışmada Almanya’da peyzaj alanında uygulamaya konulan
tecrübeler bir konsept halinde kısaca incelenmis olup, bu ülkenin
tecrübelerinden yararlanmak suretiyle AB peyzaj politikasının ülkemizde
uygulamaya geçirilmesine katkı sağlayacak planlama ve korumaya yönelik
temel altlıklar gösterilmeye çalışılmıştır.
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Korunan alanlar yönetiminde ise peyzaj koruma alanları tesis edilerek,
bunların seçilme kriterleri ile yönetim amaçları ulusal ve bölgesel öncelikleri
yüksek alanları kapsayacak şekilde resmi olarak ilan edilmelidir.
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ÖZET
Fidan korunakları, ağaçlandırma çalışmalarında ekim veya dikim
başarısını artırmak için ilk defa 1978 yılında İngiltere’de denenmeye
başlamıştır. Kırsal peyzaj çalışmalarında, şehir içi ağaçlandırma
çalışmalarında, yüksek alan ağaçlandırmalarında ve özellikle yarı-kurak ve
Akdeniz tipi yazın kurak alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında da
başarıyı arttırabilmek için, fidan korunaklarından yararlanılabileceği ifade
edilmektedir. Dikim veya ekimden sonra fidan korunağı kullanımı ile rüzgar
ve hayvanların neden olduğu fiziksel zarar azaltılabilmekte ve fidan
etrafındaki mikro-iklim koşullarında olumlu yönde bir değişim
sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak özellikle dikimi takip eden ilk 3 ay
içerisinde fidanın su alımı kolaylaşmakta, transpirasyonun azalması
neticesinde fidan yaşama yüzdesi ve büyümesi artırılarak dikim şoku
azaltılabilmektedir. Fidan korunakları ayrıca fidanın etrafında sıcaklık artışı
sağlayarak düşük sıcaklık zararlarına karşı da koruma sağlayabilmektedir.
Ancak; ağaç türü, korunakta fidanın kalma süresi ve korunağın boyu ve
rengi gibi faktörler dikim başarısını farklı yönlerde etkileyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dikim başarısı, Fidan korunağı, Yarı-kurak alan,
Akdeniz Bölgesi
ABSTRACT
Tree shelters were first evaluated in England in 1978 to improve
both seeding and planting success. They have been used effectively in many
locations to establish a wide range of tree species. In last years, it has been
frequently mentioned that they can also be used in semi-arid and
Mediterranean typed drought areas for the same purpose. The use of tree
shelters can improve the survival and growth rate of the planting stock. The
advantages gained by using tree shelters arise both from physical protection
from wind and animal browsing and from alteration the microclimate inside
the shelters surrounding the seedlings. These microclimatic improvements,
which mean increases in temperature, air humidity and reduction of
radiation, offer special benefits for seedlings grown in cold, temperate and
hot types of semi arid environments. However, tree species and tree shelter’s
size, color, shape, etc. affect plantation success.
Key Words: Planting success, Tree shelter, Semi-arid lands,
Mediterranean Region
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1. GİRİŞ
Plastik fidan korunakları, ağaçlandırma çalışmalarında ekim veya
dikim başarısını artırmak için kullanılmaktadır. Özellikle yarı-kurak ve
Akdeniz tipi yazın kurak alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında da
fidan korunaklarından yararlanılabileceği ifade edilmektedir.
Kurak ve yarı-kurak alanlarda yapılan ağaçlandırmaların
başarısında, toprak rutubeti ve besin elementleri ile birlikte çeşitli hayvansal
zararlar da önem taşımaktadır (BAINBRIDGE ve VIRGINIA 1990;
BAINBRIDGE 1994). Ayrıca bu alanlarda hüküm süren kurutucu rüzgarlar,
varolan kuraklık stresinin etkisini artırarak fidanlara öldürücü zararlar
verebilmektedir (MOSJIDIS 1983; BAINBRIDGE 1994). Fidanların suyuna
ve besin maddesine ortak olan diri örtü de, bu tip alanlarda dikim başarısını
(yaşama oranı ve büyüme) önemli ölçüde azaltan bir problemdir. Bu
bağlamda, özellikle kurak ve yarı-kurak alan ağaçlandırmalarında başarıyı
artırmak için; daha özenli saha hazırlamak, kaliteli ve kaplı fidan kullanmak,
toprağa mikoriza aşılamak, farklı dikim teknikleri kullanmak, çapalama ve ot
alma işlemlerini uygulamak ve malçlama yapmak gibi farklı kültürel
yöntemler ve işlemler uygulanmaktadır (ÜRGENÇ 1998). Fidan korunakları
da, son yıllarda başta İspanya ve A.B.D’de olmak üzere, özellikle kurak ve
yarıkurak alan ağaçlandırmalarında başarıyı artırmak amacı ile yaygın olarak
kullanılmaktadır. Fidan korunakları 1980’li yılların başında, yeni dikilen
fidanların dikim başarısını arttırmak için, ilk defa İngiltere’ de üretilmeye
başlanmıştır (TULEY 1985). Daha önceleri İngiltere’de, özellikle marjinal
alanlarda (sulak alanlar, yoğun diri örtü bulunan alanlar) yapılan
ağaçlandırma çalışmalarında, diri örtü baskısı ve hayvan zararlarını önlemek
amacıyla, boylu ve yaşlı fidanların kullanımı yoluna gidilmiş ve dikimler
oldukça sık yapılmıştır. Artan ağaçlandırma maliyetini düşürebilmek ve yeni
dikilen fidanların büyüme hızını artırabilmek amacıyla siyah renkli plastik
fidan korunakları geliştirilmiştir.
Fidan korunağının ortaya çıkmasındaki ana düşünce, fidanları sera
içerisinde büyütmek yerine, serayı ağaçlandırma alanındaki fidanların
ayağına getirmektir (KERR 1995). 1983-1984 yıllarında yaklaşık 1 milyon
fidan korunağı İngiltere’de kullanılmış (TULEY 1985) ve 1991 yılında 10
milyon fidan korunağı İngiltere’de üretilmiştir (POTTER 1991). Fidan
korunakları bu ülkedeki ağaçlandırma çalışmalarında halen yaygın ve
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında, başta A.B.D. olmak
üzere bir çok ülkede de farklı amaçlar için (diri örtü, hayvan zararı ve rüzgar
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zararını azaltmak gibi) kullanılmakta ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar
devam etmektedir (MINTER ve ark. 1992; WEST ve ark. 1999). Bu
makalede, fidan korunakları ve bunların özellikle yarı kurak ve Akdeniz
Bölgesi’ndeki yaz kuraklığı olan alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarında
kullanımı konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır.
2.

FİDAN KORUNAĞI
KULLANIMI

VE

FARKLI

ALANLARDA

Ağaçlandırma çalışmalarında ekim ve dikim başarısını artırmak
amacı ile kullanılan fidan korunaklarının boyutları, genel olarak 25-200 cm
boy ve 30-200 mm çap değerleri arasında değişmektedir (Resim 1). Fidan
korunaklarının boyunu ve çapını, bölgede yayılış gösteren hayvan türü, ekim
veya dikim şekli ile dikilen fidanın ait olduğu bitki türü etkilemektedir.
Fidan korunaklarının çapı ve boyu arttıkça maliyeti de artmaktadır. Fidan
çevresine yerleştirilen fidan korunaklarını ayakta tutabilmek için verilen
destek elemanının çürümeye karşı dayanıklı olması ve desteğin
yüksekliğinin, genel olarak korunağın boyundan yaklaşık 10 cm daha kısa
olması gerekmektedir. Fidan korunağının fidan üzerine olan etkisi,
korunağın rengi, çapı, boyu ve fidanın korunak içerisinde kalma süresine
göre değişebilmektedir. Açık alanlarda yapılan ağaçlandırmalarda fidan
korunağının rengi fazla önem taşımamakta (beyaz, kahverengi, siyah gibi),
ancak siper altı dikimlerde fidanın ışıktan daha iyi yararlanabilmesi amacıyla
beyaz veya şeffaf korunak kullanımı tercih edilmektedir (POTTER 1991).

Resim 1. Farklı çap ve boydaki fidan korunakları
Picture 1. Tree shelters in different height and diameter
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Fidan korunakları, açık alan veya siper altı ekim veya dikim
çalışmalarında, çıplak köklü veya kaplı fidanların dikiminde
kullanılabilmektedir (Resim 2).
Fidan korunakları, kırsal peyzaj çalışmalarında, şehir içi
ağaçlandırma çalışmalarında, yüksek alan ağaçlandırmalarında, kurak ve
yarı-kurak bölge ağaçlandırmalarında kullanılmaktadır. Fidan korunaklarıyla
kentsel alanlardaki ağaçlandırmalara yönelik yapılan çalışmalarda, bir çok
türde yaşama yüzdesi ve boyun önemli oranda arttığı belirlenmiştir (KERR
ve EVANS 1993; JONES ve ark. 1996; WEST ve ark. 1999).

Resim 2. Fidan korunaklarının kullanımı (ANONİM 2007)
Picture 2. Use of tree shelters (Anonymous 2007)
Fidan korunağı kullanımı durumunda yaşama yüzdesindeki artışın,
ağaçlara verilen zararın ve çevresel streslerin (kuraklık gibi) azalması ile
ortaya çıktığı ifade edilmektedir (KERR ve EVANS 1993; JONES ve ark.
1996; WEST ve ark. 1999). Kentsel alanlarda yapılan ağaçlandırmalarda
plastik fidan korunağı kullanımının maliyeti çok artırmadığı, çünkü bu
alanlarda ölen fidanların yerine yapılan tamamlamaların zaten oldukça
masraflı olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu alanlara dikilen küçük fidanlar
büyük fidanlara göre strese daha iyi dayanabilmekte ve bu fidanların dikim
ve bakım masraflarının daha ucuz olduğu ifade edilmektedir (JONES ve ark.
1996). Fidan korunağı içerisinde hava akımının azlığı ve gölgelemeden
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dolayı genellikle çap daha az gelişmektedir. Ancak havalandırma
deliklerinin bulunması durumunda bu olumsuzluğunda ortadan kalktığı
yapılan araştırmalarla belirlenmiştir (PETERSON ve ark. 1994). WEST ve
ark. (1999) tarafından kentsel bir alanda, bir çok tür ile yapılan bir araştırma
sonucunda, 3. yıl sonunda boy ve yaşama yüzdesinin arttığı, fakat toprak
üstü biyokütlenin önemli oranda değişmediği belirlenmiştir. Bu çalışma
sonucunda, ABD’nin güneyinde yapılacak kent içi ağaçlandırmalarda bir çok
tür için fidan korunağı tavsiye edilmiştir (Çizelge 1).
Çizelge 1. A.B.D’nin güneyindeki kent içi ağaçlandırmada plastik fidan
korunaklarının 2. yıl sonundaki yaşama yüzdesi ve boy büyümesine
etkisi (WEST ve ark. 1999).
Table 1. Effects of tree shelters on survival percentage and height of urban
plantings in the southern United States after 2 growing seasons (WEST ve
ark. 1999).
Yaşama yüzdesi (%)
Survival percentage (%)
Fidan
Kontrol
korunağı
Sheltered Nonsheltered
Quercus acutissima 95.8
42.3
Fraxinus
100.0
84.0
pennsylvanica
Q. alba
84.0
33.3
Cornus florida
84.6
48.0
Quercus nuttallii
95.5
53.8
Ulmus parvifolia
100.0
88.9
Cercis canadensis 82.6
46.4
Quercus michauxii 96.0
48.0
Ouercus rubra
100.0
77.8
Acer barbatum
68.0
29.2
Ortalama
83.3 51.6
Mean
Tür
Species

Boy (cm)
Height (cm)
Fidan
Kontrol
korunağı
Sheltered Nonsheltered
186.1
92.5
164.7
128.0
172.6
136.2
178.3
237.3
161.0
166.5
148.1
111.7
167.8

96.2
101.9
77.8
197.3
83.4
71.9
88.7
85.1
110.9

İlk 2 yıl süresince görülen olumlu etkinin bir tür hariç 3. yıl sonunda
da devam ettiği yapılan ölçümler ile tespit edilmiştir. Ayrıca, 3. yıl sonunda
tepe tacı alanının ve toplam biyokütlenin önemli oranda değişmediği, ancak
3. yıldan önce fidan siperliği uzaklaştırıldığında büyüme hızının
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değişmemesine karşın ağaç formunda estetik açıdan bir bozulma olabileceği
ifade edilmektedir.
Çevre düzenlemesinde kullanılan bazı türlerin (Cornus sp., Prunus
serrulata, Magnolia stellata, Carpinus caroliniana, Cercis canadensis)
fidanlıkta üretimi safhasında yapılan bir çalışmada, 8-18 cm çapında, 1.5 m
boyunda fidan korunakları kullanılmış, 2 veya 3. yılda fidan korunaklarının
uzaklaştırılması durumunda 4 yıl sonunda boy gelişiminin arttığı ancak
genelde çap gelişiminin daha az olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışma
sonucunda, 18 cm çapındaki fidan korunaklarının daha iyi sonuç verdiği, bu
korunakların ilk 2. yıl sonunda uzaklaştırılması durumunda çap büyümesinin
artacağı sonucuna varılmıştır (GERHOLD 1999).
Alpin ve sub-alpin ağaçlandırmalarında da fidan korunağı
kullanımının bazı türlerde dikim başarısını artırdığı ifade edilmektedir
(JACOBS ve STEINBECK 2001). Örneğin Picea engelmannii gölgeye
dayanabilen ancak yüksek alanlarda gençleştirilmesi zor olan bir türdür.
ABD’nin Colorado eyaletinde 3273 m yükseklikte traşlama yapılmış 48 ha
büyüklüğündeki bir alanda, 4 farklı renkte plastik fidan korunağı
kullanılarak yapılan bir ağaçlandırma çalışması sonucunda, 2. yıl sonunda
kontrol grubunda yaşama oranı %58, buna karşılık açık renkli fidan
korunakları içerisinde yaşama oranı %95-99 olarak elde edilmiştir (JACOBS
ve STEINBECK 2001). Koyu renkli fidan korunaklarında ise, 1. yıl
sonunda %90’lara varan ölümler meydana gelmiştir. Fidanların dikildiği
alandaki serpili ağaç veya diğer vejetasyonların gölgesinden yararlanılmıştır.
Kontrol ile karşılaştırıldığında, açık renkli fidan korunaklarının fidanın boy
ve çap büyümesini de önemli oranda arttırdığı belirlenmiştir. Bu çalışma
sonucunda fidan korunağı kullanımının, P. engelmannii türünün yüksek alan
ağaçlandırmalarında başarıyı artırmak için etkili bir yol olduğu ifade
edilmiştir.
Fidan korunakları ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarında, birçok
türde (meşe, karaağaç, dışbudak, akçaağaç türleri gibi) dikimi takiben
yaşama yüzdesi ve fidan boyunun önemli oranda arttığı belirlenmiştir
(TULEY 1985; LANTAGNE ve ark. 1990; NIXON 1994; WEST ve ark.
1999) Ancak fidan boyu fidan korunağının boyunu geçtiğinde büyüme
hızında bir düşüş görülebilmektedir (NIXON 1994). Fidan korunağı fidana
büyüyebileceği sıcaklığı sağlayarak büyüme dönemini uzatmakta (PONDER
1994), ayrıca klorofil varlığını teşvik emektedir (MINTER ve ark. 1992).
Fidan korunağı içerisinde farklı bir mikroiklim oluşmakta (sıcaklık artmakta,
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ışık entansitesi düşmekte, radyasyon azalmakta, hava rutubeti artmakta), diri
örtü ve hayvan zararına karşı koruma sağlanmakta ve ayrıca
evapotranspirasyon azaldığı için fidan büyümesi artmaktadır (PONDER
1996).
Bu bilgiler ışığında fidan korunağının dikim başarısı üzerine olan
etkileri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:





Yeni dikilen fidanların yaşama yüzdesini ve büyüme hızını artırmak,
Fidanları değişik zararlılardan (hayvan, rüzgar v.s.) korumak,
Dikim şokunu azaltmak,
Sulamanın etkinliğini artırmak.
3. YARI-KURAK ALANLARDA VE AKDENİZ BÖLGESİ
KOŞULLARINDA
FİDAN
KORUNAKLARININ
KULLANIMI

Kurak dönemde fidan ölümlerinin sıkça görüldüğü Akdeniz iklimi
etkisindeki bölgelerde, Pinus halepensis, Quercus ilex, Quercus coccifera,
Olea europaea, Ceretonia siliqua ve Pinus brutia türleriyle yapılmış
ağaçlandırmalarda, fidan korunağı kullanımının yaşama yüzdesi ve boy
büyümesini önemli oranda artırdığı belirlenmiştir (COSTELLO ve ark.
1996; BELLOT ve ark. 2002; LEROY and CARAGLIO 2003).
LEROY ve CARAGLIO (2003), Fransa’da, sığ, taşlı ve kireçli
topraklı bir alanda, kızılçam (Pinus brutia) ile yaptıkları fidan korunağı
denemelerinde, korunak içerisinde büyüyen kızılçam fidanlarının kontrol
fidanlarına oranla daha fazla boy büyümesi gerçekleştirdiğini
belirlemişlerdir. Araştırmada 120 cm x 10 cm ve 120 cm x 15 cm lik iki
farklı boyutta korunak kullanılmıştır. Yazarlar 1+0 kızılçam fidanlarının
kullanıldığı dikimlerden sonra, ilk 3 yıl boyunca boy farkının korunaklı
kızılçam fidanları lehine devamlı arttığını belirlemişlerdir. 3.yılın sonunda
korunak içerisinde büyüyen kızılçam fidanlarının boyu, kontrol fidanlarının
boyuna oranla 1.5 kat fazla bulunmuştur (Korunak içerisinde ortalama 128
cm, kontrol fidanlarında ortalama 79 cm). Fidan kök boğazı çapı bakımından
da korunak içerisinde büyüyen fidanlar üstünlük göstermişlerdir (Korunak
içerisinde ortalama 1.8 cm, kontrol fidanlarında ortalama 1.4 cm). Farklı
boyuttaki korunakların gerek boy, gerekse çap gelişimi üzerinde anlamlı
düzeyde farklı bir etki yapmadığı tespit edilmiştir. Yazarlar korunak
içerisindeki kızılçam fidanlarının boy üstünlüklerinin, bunların daha fazla
sayıda ve her biri daha uzun yaz sürgünü oluşturmalarından kaynaklandığını
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belirlemişlerdir. Etkili bir diri örtü mücadelesinin bazı ağaç türlerine ait
fidanlarda polisiklizmi artırması gibi, kızılçamda da tüp korunakların,
fidanların hidrolojik dengesini olumlu yönde etkileyerek yaz sürgünü
sayısında artışa neden olduğu ifade edilmiştir. Her bir yaz sürgününün daha
uzun olması da, korunak içerisindeki klimatik koşulların fotosentetik
aktiviteyi teşvik etmesi ile açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada, yaz
sürgünü sayısındaki ve her bir sürgünün uzunluğundaki artışa rağmen,
korunak içerisinde gelişen kızılçamların morfolojik yapısında bir değişiklik
olmadığı belirlenmiştir.
DUPRAZ (1997) fıstıkçamı ile yaptığı fidan korunağı
denemelerinde, korunağın bu türe ait fidanların boy gelişimini olumlu yönde
etkilediğini belirlemiştir. Yazar fidan korunaklarının fıstıkçamı fidanlarının
çap gelişimi üzerinde ise negatif bir etki yaptığını tespit etmiştir. Aynı
çalışmada Akdeniz servisi fidanlarının ise, hem boy, hem de çap
bakımından, fidan korunaklarından olumsuz yönde etkilendiği ortaya
konmuştur.
Meşe gençleştirme alanlarında yapılan otlatmalar gençlik üzerinde
olumsuz etki yapmaktadır. İlk yıllardaki otlatma zararından sonra meşeler
tekrar sürebilmekte, ancak devam eden otlatma özellikle sonraki yıllarda
hem meşeler, hem de toprak koşulları üzerinde önemli olumsuzluklara yol
açabilmektedir. Bu gibi alanlarda fidan korunağı kullanımı ile fidanlara
gelebilecek zararların anlamlı ölçüde azaltılabileceği tespit edilmiştir. Fidan
korunağı meşe fidanlarını hayvan zararlarından korumakta, ayrıca mini-sera
etkisi yaparak fidan büyümesini teşvik etmektedir. Quercus lobata ile
yapılan bir çalışmada, fidan korunağı kullanımı durumunda, 1 yıl sonunda
kontrol fidanlarına oranla yaşama yüzdesi ve boyun önemli oranda arttığı ve
hayvan (inek) zararının olmadığı görülmüştür (McCREARY 1997). Benzer
sonuç Quercus ilex ile yapılan bir çalışmada da elde edilmiştir (SVIHRA ve
ark. 1993). Otlak alanlarında Quercus douglasii ve Quercus wislizenii
türlerinde fidan korunağı ile yapılan çalışmalarda hayvan (inek, tavşan gibi)
zararının çok azaldığı ve başlangıçtaki boy büyümesinin önemli oranda
arttığı belirlenmiştir (McCREARY 1997).
BELLOT ve ark. (2002), İspanya’daki bir yarı kurak alanda (yıllık
ortalama sıcaklık 18.23 ºC, yıllık yağış 358.4 mm), Kermes meşesi (Q.
coccifera) ile bir fidan korunağı denemesi kurmuşlardır. Tüplü fidanların
dikilmiş olduğu denemede, farklı boylarda kahverengi fidan korunakları
kullanılmıştır. Dikimden 30 ay sonra yapılan değerlendirmede, 30 cm
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boyundaki fidan korunaklarının, hem kontrol işlemine (korunaksız fidanlar),
hem de 60 cm boyundaki fidan korunaklarına oranla, daha fazla boy ve çap
gelişimine neden olduğu belirlenmiştir (Çizelge 2). Fidan yaşama yüzdeleri
bakımından ise işlemler arasında istatistiksel anlamda bir fark
bulunamamıştır.
Araştırmcılar, 30 cm boyundaki korunakların Kermes meşesi
fidanlarının toprak üstü ve altı biyokütle miktarlarını da istatistiksel anlamda
olumlu olarak etkilediğini belirlemişlerdir. Yapılan kök ölçümlerinde, 30 cm
boyundaki korunak içinde büyüyen fidanların daha uzun ve kalın kökler
geliştirdiği tespit edilmiş, ayrıca daha iyi kök gelişiminin, en kurak aydaki
fidan su potansiyelini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Çalışmada, fidan
korunağının delikli veya deliksiz oluşunun boy, çap veya kök gelişimine bir
etkisi olmadığı bulunmuştur.
Çizelge 2. Kermes meşesi fidanlarında fidan korunaklarının dikimden
sonraki 30 aylık dönemde gerçekleşen boy ve çap artımına etkisi
(BELLOT ve ark. 2002).
Table 2. Height and diameter increments of kermes oak seedlings during 30
months after planting (BELLOT et al. 2002).
İşlem
Treatment

Çap artımı (mm)
Diameter
increment(mm)

Kontrol

Boy
artımı
(mm)
Height
increment(mm)
77.3

30 cm boyunda korunak
Tree shelter (height 30 cm)

145.7

5.1

60 cm boyunda korunak
Tree shelter (height 60 cm)

66.0

4.5

4.7

Meşe türleriyle yapılan denemelerde, fidan korunağının periyodik
olarak kontrolü ile içerlerinde büyüyebilecek yabani otların uzaklaştırılması
gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca fidan korunağının bir çubuk ile
desteklenmesi, bu çubuğun 30 cm kadar toprağa sokulması, tepesinin ise
korunak boyundan 10-30 cm daha kısa olması da önerilmiştir. Fidan
korunağının tepesine bir plastik örtü konularak içerisine kuş vs. girmesi
engellenebilmektedir. Meşeler ile yapılan diğer bir çalışmada da, fidan
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boyunun fidan korunağı boyunu geçmeden korunakların uzaklaştırılması
durumunda, fidanların devrilebildiği belirlenmiş, buna karşılık fidan boyu
fidan korunağı boyunu geçtikten 1 yıl sonra siperliğin uzaklaştırılmasında
fidanların devrilmedikleri ve oldukça dayanıklı oldukları tespit edilmiştir
(McCREARY 1997).
İspanya’da fidan korunakları tarımsal alanlarda ve yarı-kurak alanlarda
yapılan ağaçlandırmalarda son 15 yıldır kullanılmakta ve dikim şokunu
azaltmada önemli bir tedbir olarak kabul edilmektedir (COSTELLO ve ark.
1996; BELLOT ve ark. 2002). Gerek bu ülkede, gerekse A.B.D’ deki yarı
kurak alanlarda yapılan çalışmalar sonucunda;





fidan korunağı içerisindeki hava rutubetinin az yada çok oranda artarak,
fidan transpirasyon tutumunu olumlu yönde etkilediği (BERGEZ ve
DUPRAZ 1997; SHARPE ve ark. 1999; SWISTOCK ve ark. 1999),
kurak koşullarda transpirasyon düzeyindeki bu olumlu değişimin,
fidanın büyümesini artırdığı (COSTELLO ve ark. 1996),
ayrıca fidan korunakların, içlerindeki fidanların kök sistemini de
geliştirerek topraktan su alımını fazlalaştırdığı (BELLOT ve ark. 2002)
belirlenmiştir.

A.B.D’nin, step ve çöl sahalarında da fidan korunaklarının kullanıldığı
dikimlerden başarılı sonuçlar alınmıştır (Resim 3). Aşırı kurak ve soğuk
koşulların hüküm sürdüğü bu alanlardaki ağaçlandırmalarda fidan korunağı
kullanımı ile;




sulama yapılan sistemde su kaybının azaldığı,
dikim sonrası don zararlarına karşı bir koruma sağlandığı,
yaşama oranı ve gelişmenin arttığı

belirlenmiştir. Ancak çapı küçük olan korunakların fidan formlarında bir
bozulmaya neden olabildikleri de saptanmıştır (BAINBRIDGE 1994).
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Resim 3. Kumul sahalarında fidan korunağı kullanımı
(BAINBRIDGE 1994).
Picture 3. Using tree shelters in sand dunes (BAINBRIDGE 1994).
POTTER (1991) ve BURGER ve ark. (1996), fidanın fidan siperliği
içerisinde kalma süresinin önemli olduğunu ve fidanın korunak içerisinde
fazla kalması sonucu çap büyümesinin ve toprak üstü biyokütlenin olumsuz
etkilenebileceğini ifade etmektedirler.
4. SONUÇ
Birçok ülkedeki ağaçlandırma çalışmalarında kullanım alanı
yaygınlaşan plastik fidan korunakları ile ilgili bazı problematik hususlar da
mevcuttur. Bunlar;
Plastik fidan korunaklarının ağaçlandırma maliyetini artırabilmesi,
Renk, boyut, hava deliklerinin bulunup bulunmaması gibi unsurlarda
belirli bir standart olmayışı ve bu unsurların etkisinin türden türe ve yöreden
yöreye değişebilmesi,
Az da olsa bazı türlerin ağaçlandırmasında korunakların boy, çap ve
yaşama yüzdesini olumsuz yönde etkilemesi veya olumlu bir etkide
bulunmaması,
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Bazı türlerde plastik korunak içerisindeki olumlu gelişmenin
korunak uzaklaştırıldığında ortadan kalkabilmesi veya gerilemesi şeklinde
özetlenebilir.
Maliyet ile ilgili olarak şu noktanın belirtilmesi gerekir. Görüldüğü
gibi plastik fidan korunakları, yarı kurak alan ağaçlandırmaları, kumul
ağaçlandırmaları, yüksek alan ağaçlandırmaları ve kent içi ağaçlandırmalar
gibi, zaten klasik ağaçlandırmalara oranla özel teknikler gerektiren ve
maliyeti fazla olan ağaçlandırma çalışmalarında yaygınlaştırılmaya
çalışılmaktadır. Bu tip ağaçlandırmalarda plastik fidan korunakları;
tamamlama, gençlik bakımı, koruma ve gerektiğinde sulama işlemlerinden
kaynaklanan yüksek maliyetleri azaltıcı bir teknik enstrüman olarak da
düşünülmektedir. Klasik ağaçlandırmalar için lüks olabilecek fidan
korunakları özel koşullarda daha ekonomik olabilmektedir. Bu yüzden
plastik fidan korunakları ele alınırken bu noktayı da gözden uzak tutmamak
yararlı olacaktır.
Hem ekonomik, hem de teknik anlamda, plastik fidan korunaklarının
klasik kültür bakımı tekniklerine bir alternatif olup olamayacağı
irdelenmelidir. Yapılan birçok çalışmada, plastik fidan korunaklarının
dikilen fidanların kurak dönemdeki su ekonomisini olumlu yönde etkilediği
belirlenmiştir. LEROY ve CARAGLIO (2003)’nun kızılçamda yaptıkları
araştırmalarda, fidan korunaklarının yaz sürgünü sayısını ve uzunluğunu,
dolayısı ile boy gelişimini olumlu yönde etkilemiş olduğunu belirledikleri
daha önce vurgulanmıştı. KANTARCI (1984), Antalya-Kurşunlu yöresinde
yapılmış kızılçam ağaçlandırmalarında, toprağın makine+ekipman gücü ile
işlenmesine kızılçamların fazla sayıda yaz sürgünü oluşturarak olumlu bir
tepki verdiğini belirtmiştir. Yine KANTARCI (2000), aynı sahalarda
dikimden sonra diskaro veya çapa ile yapılan üst toprak işlemesinin de
boylanmayı önemli derecede artırdığını ifade etmektedir. Yazar ilk 3 yıl
boyunca; 1. yıl 3, 2.yıl 2, 3.yıl ise 1 kez yapılan üst toprak işlemesinin
boylanma bakımından en iyi sonucu verdiğini belirlemiştir. O halde gerek
makineli saha hazırlığı ve makineli+insan gücüyle kültür bakımı, gerekse
plastik fidan korunakları kızılçamda fidan su ekonomisini aynı yönde olumlu
olarak etkilemektedir.
Yarı kurak alanlarda ve yazın kurak bölgelerde (Akdeniz) yapılan
ağaçlandırmalarda, makinalı arazi hazırlığının ilk yıllar fidanların suyuna
ortak olabilecek diri örtüyü uzaklaştırarak dikim başarısının artmasında etkili
olduğu bilinmektedir (ZORALİOGLU 1990 ve 1993). ŞİRİN ve IŞIK
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(1999), kızılçam (Antalya) ve sedir (Elmalı) ağaçlandırma alanlarında
kurdukları malçlama denemelerinde, malçlamanın yaşama oranı ve boy
gelişmesini etkilememiş oluşuna, ilgili alanların makinalı işlemeyle
hazırlanmış olmasının ve kontrol fidanlarının çapalama işlemine tabi
tutulmasının neden olmuş olabileceğini belirtmişlerdir. Malçlama yapılan
fidanlarla kontrol fidanları arasında bir fark bulunmamasına rağmen, her iki
teknik uygulama, maliyet bakımından karşılaştırılabilir ve uygulamacıya
alternatifler sunulabilirdi. Yarı kurak alan ağaçlandırmalarında çapalama ve
ot alma işlemlerinin en az ilk 3 yıl boyunca uygulanması zorunluluğu genel
kabul görmüştür (ÜRGENÇ 1998). Üstelik bu işlemleri her yıl birden fazla
sayıda uygulamak başarıyı daha da artırmaktadır. Bugün bu alanlarda çalışan
ağaçlandırmacılar, söz konusu kültür bakımlarının 5 yıla kadar uzatılması
gerektiğini bile düşünmektedirler (KARATAŞ 2007). Bu durumda oldukça
artacak olan bakım masrafları dikkate alınırsa, plastik fidan korunaklarının
maliyeti artırmak bir yana, maliyeti düşürücü bir etkisi bile olabilir.
Doğal meşe türlerimiz, yarı kurak alan ağaçlandırmalarında,
herhalde en öncelikli ele alınması gereken ağaç türlerinin başında
gelmektedir. Fidan korunaklarının, hem ekimle hem de dikimle getirilmiş
meşe kültürlerinde başarıyı (hızlı büyüme, kuraklıktan, don zararlarından,
otlatmadan ve çalılaşmadan korunma sayesinde) artırdığı birçok çalışma ile
ortaya konmuş ve bu husus ilgili bölümde özetlenmiştir. Bu açıdan fidan
korunakları, ülkemizdeki meşe ağaçlandırmalarında başarıyı artırıcı bir
fonksiyon görebilir. Özellikle ekimlerdeki domuz zararları ile fazla engel
tanımayan agresif keçi otlamasına karşı ne derece koruyucu olabilecekleri
elbette iyi irdelenmesi gereken noktalardır.
Esasen gerek Türkiye genelinde, gerekse Akdeniz Bölgesi
koşullarında var olan eğimli arazi yapısı, ağaçlandırmaların ve kültür
bakımlarının her yerde makineli olarak yapılmasını engellemektedir. Birçok
yörede uygulamacıların, makineli çalışılabilecek sahaları kolaylıkla
bulamamaktan yakındıkları bir gerçektir. O halde bu alanlarda yapılacak
ağaçlandırmalarda, insan gücü ile kısmi (şeritlerde veya ocaklarda) diri örtü
temizliği ve toprak işleme uygulamaları bir zorunluluk olarak karşımıza
çıkacaktır. Bu ise ağaçlandırmacıları dikimden sonra daha yoğun bir diri örtü
sorunu ile baş başa bırakacaktır. Hem ağaçlandırmaların, hem de kültür
bakımlarının emek yoğunluğu ve maliyetleri artacaktır.
Akdeniz Bölgesi koşullarında maki alanları da, ağaçlandırmacılar
tarafından, özellikle kızılçam için potansiyel ağaçlandırma alanları olarak
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görülmektedir. Ancak özellikle son yıllarda makiliklerin köklenerek
ağaçlandırmalar yoluyla kızılçam meşcerelerine dönüştürülmesine karşı
görüşler ortaya çıkmaktadır. Makiliklerin yangınlardan sonra hızla sürgün
vererek sahayı kapatan ve toprağı koruyan bir sigorta işlevi görmeleri ile bir
biyolojik çeşitlilik kaynağı olmaları gibi argümanlar ortaya konmaktadır
(BAŞARAN ve ark. 2004; NEYİŞCİ 2007). Bu görüşlerin ileride daha çok
taraftar bulabileceği ve ağaçlandırma politikalarını etkileyebileceği göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu alanlar makineli çalışmaya uygun olsa bile,
tam saha halinde köklemeye nazaran, yine kısmi alan hazırlığı yoluna
giderek maki örtüsünü koruyucu bir ağaçlandırma yaklaşımı sergilenmesi
ileride bir zorunluluk teşkil edebilir. BÜYÜKYILDIRIM (1969), maki
elemanlarının kızılçam ağaçlandırma alanlarında yoğun bir diri örtü
problemine neden olduğunu belirtmiştir. Kesilen maki elemanlarının,
dikimlerden sonra hızla sürgün vererek fidanları boğduğunu, 4 yıla kadar
entansif sürgün mücadelesinin gerekli olabildiğini ve bu çalışmaların
maliyetinin, ağaçlandırmanın tüm diğer masraf kalemlerinin toplamını
geçebildiğini ifade etmiştir. O halde bu koşullarda fidanların büyüme hızını
artıracak ve onları biran önce biyolojik istiklale kavuşturacak etkin ve
ekonomik teknikleri belirlemek önemlidir. “Plastik fidan korunaklarının
getirdiği avantajlardan yararlanılabilir mi ve bu yararlanma klasik
yöntemlerin artan maliyetlerine bir alternatif oluşturabilir mi?” sorularına
cevap arama da, bu yöndeki yararlı yaklaşımlardan biri olabilir.
Doğal
yayılış
alanı
içerisinde
ekim
yöntemi,
sedir
ağaçlandırmalarında başarıyla uygulanmaktadır. Ancak düzenli ve yeterli
miktarda tohum temini problemi ile değişen edafik koşullar, doğal yayılış
alanı içerisinde, sedir dikimlerini de halen gerekli ve/veya mümkün
kılmaktadır (BOYDAK 1996; BOYDAK ve ÇALIKOĞLU 2008). Batı
Akdeniz Bölgesi’nin, üst kuşağa yakın ve deniz etkisine kısmen kapalı
alanlarında yapılan çalışmalarda, özellikle çıplak köklü sedir fidanlarının,
yaz kuraklığı, don olayları ve tavşan zararlarından dolayı yüksek oranda
zaiyata uğrayabildiği belirlenmiştir (GÜVEN 1975; AKAN 1979). CENGİZ
(1990), kesikli teraslar üzerinde, şaşırtılmış tüplü fidan ( 1+1, 1+2, 2+1)
kullanımı ve ihmal edilmemesi gereken kültür bakımlarıyla bu yörelerde
başarılı sedir dikimleri yapılabileceğini ortaya koymuştur. Akdeniz ikliminin
genel özelliklerini taşıyan, ancak kışların oldukça şiddetli geçtiği, yüksek
ışık yoğunluğu ve güneşlenmenin görüldüğü, büyük sıcaklık farkları ve
şiddetli yaz kuraklığı olan Akdeniz yüksek dağ iklimi kuşağında yapılacak
sedir ağaçlandırmalarında da, fidan korunakları araştırma amaçlı olarak
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denenmeye değer kabul edilebilir. Böylece bakım çalışmalarının kolaylaşıp
kolaylaşmayacağı ile; kuraklık, don ve özellikle tavşan zararlarına karşı daha
etkin bir koruma sağlanabildiği takdirde daha ekonomik olan küçük ve
çıplak köklü sedir fidanlarının kullanım olanakları da ortaya konabilir.
Bilindiği gibi Akdeniz Bölgesi oldukça fazla miktarda kıyı
kumullarına sahiptir. Bu kumulların ilerleyişinin durdurulması ve tespiti
yönünde ağaçlandırılması bakımından, ülkemizde önemli bir yol kat edildiği
de gerçektir. Ancak bu kumullarda, kuzeyin kıyı kumullarındaki nemli iklim
koşulları bulunmamaktadır (BÜYÜKYILDIRIM 1961). Üstelik Akdeniz
kıyı kumullarında homojen koşullardan ziyade, rüzgar ve dalga şiddeti
değişikliklerinden kaynaklanan çok farklı koşullar hüküm sürmektedir.
Örneğin Manavgat-Side-Sorgun kıyı kumulunun bir kısmında ATAY
(1964)’ın yapmış olduğu araştırmalarda %90 dikim başarısı elde edilirken,
belirtilen koşulların çok daha ekstrem olduğu Antalya-Kemerağzı
kumulunda, ikinci yıl sonunda en başarılı türde (Sahilçamı) başarı oranı %52
civarında kalmıştır (BÜYÜKYILDIRIM ve CENGİZ 1984). Yazarlar başarı
yüzdesinin ikinci yıldaki düşüşünde, birinci vejetasyon devresi ardından
yaşanan şiddetli kış rüzgarlarının ve uçarak gelen tuzlu su moleküllerinin de
etken olduğunu savunmuşlardır. Dikimden 6 yıl önce hem ön kumul, hem de
canlı perdeler tekniğine uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyon görebilecek
hale gelmiş olduğuna göre, yörelere göre kumul ağaçlandırmalarının ne
kadar zorlaşabileceği açıktır. O halde plastik fidan korunaklarının bu gibi
zorlu kumul alanlarının ağaçlandırılmasında denenmesi, bu alanlarda
fidanların rüzgar zararlarından ve yaz kuraklığından daha etkin korunmasına
bağlı olarak dikim başarısının artırılmasını sağlayabilir.
Ülkemizde ormanın alt sınırında yer alan bölgelerde, örneğin
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, toprağı koruyucu ve tarımsal verim
artışını destekleyici yönde ağaçlandırmalar önem taşımaktadır. KANTARCI
(2005), yaptığı analiz ve gözlemler çerçevesinde, örneğin Harran Ovası’nda
ilk yıllar sulama yapmadan bir orman yetiştirmenin mümkün olmadığını
belirtmektedir. Suyun günümüzde ne kadar kısıtlı, fakat değerli bir kaynak
olduğu da bir gerçektir. İspanya’nın kurak bölgelerindeki tarımsal alanlarda
ve A.B.D’ nin çöl iklimine yakın bölgelerinde yapılan ağaçlandırmalarda,
plastik fidan korunaklarının özellikle sulama etkenliğini artırıcı yönlerinin
tespit edilmiş oluşu dikkate değer bir başka olgudur.
Elbette yabancı ülkelerde başarıyla uygulanan ağaçlandırma
tekniklerinin veya başarıyı artıran teknolojilerin hiçbir denemeye tabi
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tutulmadan ülkemize getirilip, geniş alanlarda uygulanmasını kabul etmek
mümkün değildir. Bunlarla ilgili olarak ayrıntılı araştırma çalışmaları
yapılmalı ve ülkemiz koşullarına uygunlukları denetlenmelidir. Özellikle
yarı kurak ve Akdeniz tipi yazın kurak alanlarda dikim başarısını önemli
ölçüde artırdığı birçok araştırmalarla ortaya konmuş olan plastik fidan
korunakları ile de, özel nitelikli potansiyel ağaçlandırma alanlarında bu tip
araştırmaların kurulması öneriye değer görülmektedir.
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ÖZET
Ülke kırsal alanındaki köyler nüfusunun yaklaşık % 32,47’sini orman
köyleridir ve bu oran tarım-orman ilişkisindeki organik bağı göstermesi açısından
önem taşımaktadır. Ülkemiz tarımsal yapısına yönelik yapılacak her türlü
müdahaleler orman köylüsünü büyük ölçüde etkileyecektir. Çalışmada; Antalya ili
kırsal kesimindeki ve orman köylerindeki hayvancılık işletmelerinin hayvan
varlığının dağılımı saptanmıştır. Ayrıca hayvancılık işletmelerinin ilçeler bazında
orman alanlarındaki baskı düzeyleri, ilçelerin mera alanları varlığı, kapasitesi,
yararlanma durumu ve potansiyeli ortaya konulmuştur. Ormancılık çalışmalarında
son günlerde oldukça yaygınlaşan orman alanlarındaki rehabilitasyon çalışmalarının,
orman köylerindeki hayvan işletmeciliği üzerindeki baskılarının bugün ve
gelecekteki olası boyutları irdelenmeye çalışılmıştır. Bu tartışma ışığı altında orman
alanlarına yönelik hayvan işletmelerinden doğan sosyal baskıları azaltabilecek bazı
stratejik planlama yaklaşımlarının nasıl ortaya konması gerektiği üzerinde de
durulmaktadır. Çalışmayla Köy başına düşen büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı
açısından bölgedeki orman bitişiği köyler üzerinde daha yoğun çalışmaların
yapılması ortaya çıkmıştır. Ormancılıkta rehabilitasyon uygulamalarının, ülke
hayvancılık yetiştiriciliği ve ülke kırsal alanında önemli bir yeri olan orman
köylerindeki hayvancılık yetiştiriciliği için önemi, bu konuya ilgili Genel
Müdürlüğün bakış açısından ve uygulanması düşünülen çözümlemelerden
kaynaklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Orman Köyleri, Tarım-Orman İlişkileri,
Rehabilitasyon Eylem Planı.
ABSTRACT
Forest villages are 32,47 % of the total rural village population . That
determines the relationship between agriculture and forestry. It is obvious that any
kind of agricultural threatments would also effect forest villagers. In this study, the
livestock distribution of livestock enterprises was determined at the forest villages
and rural areas. On the other hand, the pressure levels of the livestock enterprises to
the forest, the amount, capacity, usage situations of pasture lands of the towns were
presented. Actual and future dimensions of the forest rehabilitation studies which are
widely used recently and the pressure of these rehabilitation studies to the livestock
enterprise at the forest villages were discussed. Under the spotlight of these
discussions, how to build some strategic planning approaches which may decrease
the social pressure to the forest lands originated from livestock enterprises also
discussed. With this study, it was understood that more intensive studies about the
number of cattle and ship per forest village are needed. The importance of forest
rehabilitation studies for stockbreeding both on national and regional level, arises
from the viewpoint of the corresponding general directorate and decided settlements.
Keywords: Forest villages, Agriculture-Forest relations, Rehabilitation
Action Plan
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1. GİRİŞ
Ülkemizdeki yaklaşık 4 milyon civarında bulunan tarım işletmeleri
kırsal alanda yaşam mücadelelerini sürdürmektedir. Bu büyük kitle
içerisinde orman köyleri kırsal alanın koşullarının en kısıtlığı olduğu
yörelerdir. Orman köylülerinin yerleşim yerleri olan bu alanlar; doğal yapısı
gereği orman alanlarıyla iç içe alanlardır. Diğer yandan, orman köylülerinin
temel geçim kaynağını tarım ve ormancılık etkinlikleri oluşturmaktadır.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmeye çalışılan ve uygulamaya
aktarılan birçok etkinlik orman köylerini doğrudan etkilemektedir.
Rehabilitasyon çalışmaları da bunlardan sadece bir tanesidir. Orman
köylerindeki hayvan yetiştiriciliği de bozuk nitelikli orman alanlarının
iyileştirilmesine yönelik yaklaşımlarla karşı karşıya olma durumunu
yaratmıştır. İşte bu süreçte her iki kesimin de bir çatışma içerisinde olmadan
yaşam barışı içerisinde olmalarını sağlayacak yaklaşımlara ve/veya bakış
açılarına gereksinimleri bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kadar yapılan
uygulamalar göstermiştir ki; çatışma içerisinde yapılacak her türlü uygulama
ne kadar gerekli olursa olsun sürekliliğini koruyamaz. Süreç içerisinde yok
olmaya mahkumdur. Bu ise, zaten oldukça sınırlı olan kaynakların verimli
kullanılamaması demektir. Çok kriterli karar verme yaklaşımları kullanılarak
sürecin yaşam barışı içerisinde olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
Çalışmada Orman Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve yaşama
geçirilmeye başlanan Ormancılıkta Rehabilitasyon Çalışmaları ile bu
çalışmaların Orman Köylerindeki Hayvan Yetiştiriciliği İlişkileri ve 6831
sayılı Orman Yasasında hayvancılığa yönelik yaklaşımlar irdelenmektedir.
2. MATERYAL VE METOD
Çalışmada, bölge orman köyleri ve bu köylerde yapılan hayvan
yetiştiriciliğine yönelik veriler, kayıtsal verilerin taranması yoluyla elde
edilmiştir. Bu veriler rehabilitasyon konusunda doğrudan ve/veya dolaylı
olarak çalışan uzmanların görüşleri dikkate alınarak sistematikleştirilmiştir.
Bir alanda rehabilitasyon çalışmaları için 1 kapalı alanlar varlığı dikkate
alınırken salt bu alansal kriterle yetinilmeyip diğer başka kriterlerin de
dikkate alınarak planlamaların yapılması gerekli olduğu yaklaşımı esas
alınmaktadır. Bu amaçla; söz konusu kriterlerin bir listesi konuyla ilgili
orman mühendisleriyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Bu
ölçütlerden kısa sürede ve sağlıklı sayısal veri sağlanabilecek olanlara
odaklanılarak bu veriler kayıtsal veriler arasından seçilmiştir. Böylece yedi
ölçüt seçilerek çalışmada kullanılmıştır. Analitik Hiyerarşi süreci içerisinde
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kullanılan tekniklerden Ranking (Sıralama) ve Doğrusal Eşitlik Teknikleri;
belirlenen yedi kriter bazında konu uzmanları tarafından önem derecesine
göre (1-9 arasındaki değerlerden birisi, her bir ölçüte önemli görülme
durumuna göre verilmiştir) puanlaması yapılmıştır. Değerler konu uzmanı 31
kişinin puanlamasıyla elde edilmiştir. Böylece her bir ölçütün ağırlığı
bulunmuştur. Her bir ölçütün ağırlığı ile ölçütlerin reel değerleri olan
oranların ilişkilendirilmesinden de her orman işletme müdürlüğünün kat
sayılı değerleri oluşturulmuştur. Bu değerlere göre ilçeler sıralandığında ise,
orman işletme müdürlüklerinin öncelik sıralaması ortaya çıkmaktadır.
Değerlendirmede
kullanılan
teknikler
ana
hatlarıyla
aşağıda
vurgulanmaktadır.
2.1. Sıralama (Ranking) Tekniği
Sıralama (Ranking) tekniği, çok ölçütlü karar verme tekniklerinden
olup, karar elemanlarının sıralanmasında kullanılmaktadır(YILMAZ, 2006).
Ranking tekniğinde ölçütlere göreceli önem derecelerine göre, karar verici
tarafından Şekil 1’de sunulan dokuz dereceli ölçeğe göre bir ağırlık
verilmektedir. Bu ağırlıklara göre ölçütler sıralanır.
1

2

Çok Az
Önemli

3

4

Az
Önemli

5

6

Orta
Derecede
Önemli

7

Fazla
Önemli

8

9

Çok Fazla
Önemli

Şekil 1: Sıralama Tekniği Değerlendirme Ölçeği
Şekil 1’de verilen ölçekte; 1. Çok Az Önemli, 3. Az Önemli, 5. Orta
Derecede Önemli, 7. Fazla Önemli, 9. Çok Fazla Önemli olarak kabul
edilmektedir. 2,4,6,8 değerleri orta değerler olarak kullanılmaktadır.
Ölçütlerin göreceli önem değerleri veya ağırlıkları her bir ölçüte verilen








k

i





k

puana göre sıraya konulmaktadır. Örneğin bir k karar vericisi j ölçütünün alt
ölçütüne rjk1, rjk2, rjk3,...., rjkm şeklinde bir sıralama verildiği kabul edilsin.
Buna göre Sıralama Tekniğinde i alt ölçütünün göreceli ağırlık değeri olan
Wji değeri, aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. Bu şekilde elde edilen öncelik
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değerleri matrise yerleştirilmektedir. Böylece aşağıdaki şekilde bir öncelik
değerleri matrisi elde edilmektedir.









Burada,











A = Öncelik Değerleri Matrisi,
aij = Hiyerarşinin bir üst düzeyindeki elemana göre, i. elemanının j.
elemanına göre önemidir.
2.2. Doğrusal Eşitlik Tekniği
Doğrusal Eşitlik Tekniğinde; kriter reel değerlerini aynı ölçeğe
getirebilmek için, her birinin kriter ağırlığı ile çarpılması gerekmektedir. Her
bir köy ve ilçenin öncelik sıralamasının elde edilebilmesi için,
ağırlıklandırılmış kriter reel değerlerinin toplamına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla, aşağıda genel formu verilen “Doğrusal Eşitlik” oluşturulmuştur
(YILMAZ, 2005).




bu eşitlikte;
TAP= Toplam Ağırlıklandırılmış Kriter Reel Değerleri,
Ai= Kriter Ağırlığı,
Pi= Kritere Ait Reel Değer
göstermektedir. Sıralamada yer alan toplam puanlar dikkate alınarak; orman
alanlarında planlanan rehabilitasyon uygulamalarının yıllık dağılımı da
saptanabilecektir.
3. Bulgu ve Tartışmalar
3.1. Tarım ve Orman İlişkileri Çerçevesinde Orman Köyleri
Ülkemiz tarımın yapısı; i)fiziki yapı, ii)tarımsal yapı ve iii)kırsal
yapı olarak üç açıdan irdelenebilir. Fiziki yapı ile; tarımdaki üretim
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birimlerinin (işletmelerin) ve parsellerin (arazi parçalarının) sayıları,
genişlikleri ve dağılımı ifade edilmektedir. Tarımsal yapı ile; arazi mülkiyet
durumu ve Kırsal yapı ile de; belirli bir dönemde kırsal alandaki sosyoekonomik öğelerin tümünü bu arada kırsal kesimde yaşayanların etkinlikleri
dikkate alınmaktadır (TALİM ve IŞIN, 1998). Tarımsal yapıyı oluşturan bu
unsurlar, ülke kırsal kesiminin yaşadığı ortamı yansıtmaktadır. Kırsal
alandaki köyleri ovada ve/veya dağlık alanlarda yerleşmesi bu alanlarda
yapılan tarımsal etkinliklerin de şekillenmesini sağlamaktadır. Ülke tarımsal
yapısının tanımlanmasında ve bu yapının sorunlarının çözümünde ağırlıklı
olarak ova köyleri dikkate alınmıştır. Bu köylerdeki işletmelerin genel
yapıları üzerinde durulmuş ve analizler yapılmaya çalışılmıştır. Ova köyleri
ile dağ ve orman köylerinin tarımsal yapı üzerindeki payları dikkatlerden
uzak tutulmuştur. Oysa, sağlıklı bir analiz için tarımsal yapıyı oluşturan
kırsal kesimin yani, köylerin daha objektif olarak analizlerinin yapılması
gereklidir. Doğru veriler ışığı altında doğru tanılar oluşturulabilir. Doğru
tanılardan yola çıkılarak stratejiler geliştirilebilir ve çözümler üretilebilir.
3.1.1. Tarım Kesiminde Orman Köylerinin Yeri
Orman köylüleri ve/veya köylerinin oluşumuna yönelik tarihsel
yaklaşımlar tartışılmaktadır. Ekonomik sorunların olduğu dönemlerin öznel
koşulları altında orman alanlarından ekonomik amaçlarla yararlanma
gündeme gelmeye başlamıştır. Bu bağlamda, doğal yaşam çevresi orman
alanları olan ortamda yaşayan kitle ile ilgili düzenlemeler de oluşturulmaya
başlanmıştır. Bu düzenlemeler, 19. yüzyılın ikinci yarısında çıkarılan 1858
yılındaki “Arazi Kanunnamesi” ve 1869 yılındaki “Orman Nizamnamesi”
şeklinde ortaya çıkmaktadır. 20 yüzyılın başlarında cumhuriyet döneminde
de benzer düzenlemelere rastlanılmaktadır (ÇAĞLAR, 1986). Doğal yaşam
çevresi orman alanları olan ortamda yaşayan kitle ile ilgili ciddi
düzenlemeler Cumhuriyet döneminde, 1937 tarih ve 3116 sayılı “Orman
Yasası”nda orman köyleri ve köylülerine yönelik tanımların yer almasıyla
dikkat çekmektedir. Ülke ekonomik yapısındaki gelişmelere koşut olarak,
orman alanlarından yararlanma ilkeleri ve bu ortamda yaşayan kitleye
yönelik tanımlamalar çeşitlilik kazanmıştır.
3.2. Kırsal Nüfusta Orman Köyleri Nüfusu ve Varlığı
Ülke nüfusunun 1970–2000 yılları arasındaki kırsal alan ve orman
köyleri nüfusunun gelişimi irdelendiğinde, orman köylerinin kırsal alandaki
konumu daha net olarak ortaya çıkmaktadır(Çizelge 1). Ülkemiz kırsal alan
nüfusu içerisinde ve kırsal alanında yer alan köy sayıları içerisinde, orman
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köyleri sayısının oranı önemli bir yer tutmaktadır (TUİK, 2001; ORKÖY, 2005).
Kırsal alan nüfusunun yaklaşık % 32,47’sini, ülke kırsal alanındaki köylerin
(köy sayısı olarak) ise, % 55,45’ini orman köylerinin oluşturması kırsal alan
içerisinde orman köylerinin ağırlığını yansıtması bakımından oldukça
önemlidir.
Çizelge 1 Yıllar Göre Kırsal Alan Nüfusunun Dağılımı
Table 1 Distribution of rural land population according to years

Kırsl
Nüfs
Oranı

Orman
İçi
Köyler
Nüfusu

Ormİçi.K
öy Kırs
Nfs Ornı

Orman
Bitişiği
Köyler

Orm.
Bitşiği.
Köyl.
Kırsal
Nüfs
Oranı

Orman
Köyleri

Orm.
Köyl.
Kırsal
Nüfusa
Oranı

Yıllar

Ülke Nüfusu

Kırsal Alan
Nüfusu

1970

35.605.176

21.914.075

61,54

3449113

15,74

4504958

20,56

7954071

36,30

1975

40.347.719

23.478.561

58,19

3570976

15,21

5761130

24,54

9332106

39,75

1980

44.736.957

25.091.950

56,08

3850936

15,35

6310215

25,15

10161151

40,50

1985

50.664.458

23.798.701

46,97

3849893

16,18

6311215

26,52

10161108

42,70

1990

56.473.035

16.141.653

28,58

3513560

21,77

5334941

33,05

8848501

54,82

2000

67.844.903

23.735.567

34,98

2467654

10,40

5239934

22,08

7707588

32,47

3.3. Orman Köylerinin Tarımsal Yapı Durumu
Ülke genelindeki tarım alanlarının TUİK 2002’ye göre ortalama
işletme büyüklüğü; 61,01 dekardır. Bu durum orman köylerinde bölgesel
bazda yapılan çalışmalarda bazı değişiklikler göstermekle birlikte ülke
ortalamasının oldukça altında olduğu görülmektedir. Örneğin; orman içi
köylerin hane başına düşen ortalama tarım alanı GÖKÇE, 1992’ye göre 27,0
da olarak belirtilmektedir. COŞGUN, 2005‘e göre, 32,0 da ve
ENGİNDENİZ, 1993’e göre, 29,9 da olarak saptanmıştır. Ülke ve orman
köyleri genelinde tarımsal işletmelerin parsel (parça) sayısı fazla, parsel
genişliği ise düşüktür. Bu durum; 2001 Genel Tarım Sayımı çalışmasında,
ortalama parsel sayısı 4,08 adet, ortalama parsel genişliği ise 14,96 dekardır.
COŞGUN, 2005’ göre, Orman içi köylerdeki işletmelerin arazilerinin
%61,0’i 6-14 parçalı arazilerden oluşmaktadır TKV, 1993’e göre, Sinop ili
Durağan ilçesi orman içi köylerde ortalama arazi parça sayısı 16.0’dır ve
TARAKLI, 1982’ye göre Bolu İli Mudurnu ilçesi orman içi köylerinde
ortalama arazi parça sayısı 13.68, ortalama parsel büyüklüğü ise 3.31 dekar
olduğu vurgulanmaktadır. Orman köylerine yönelik yapılan çalışmalar
incelendiğinde; orman köylerinde yaşayan kitlenin temel geçim kaynağını
tarım ve hayvancılığın oluşturduğu görülmektedir. ÇAĞLAR (1986)’ın
“Türkiye’de Orman Köyleri ve Kalkındırılmasına Yönelik Etkinlikler” adlı
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çalışmasında da belirttiği gibi, orman köylerinde temel geçim kaynağının
ormancılık çalışmaları olmadığı ortaya konulmaktadır. Orman Bakanlığının
orman köylüsü ailesini, her aileden 1 kişi ve yılda 70 gün çalışma koşuluyla,
orman köylüsü ailelerin % 19.7’sinin işlendirilebileceği dikkate alındığında,
orman içi köylerdeki işletmelerin temel geçim kaynağı olarak orman
işçiliğinden geçinme durumunun geri planlarda kalması kaçınılmazdır
(DURUÖZ ve ark, 1976).
Ülke tarımsal yapı sorunları olarak saptanan bu ve benzer sorunlar
oldukça kapsamlı bir şekilde orman köylerinde de yaşanmaktadır. Bu
köylerde temel geçim kaynağının ağırlıkla tarım ve hayvancılık olması,
orman köyleri ile ülke tarımsal yapısı arasında organik bir bağ
oluşturmaktadır. Orman köylerinin kırsal alandaki payı dikkate alındığında,
tarımsal yapı sorunları daha da anlam kazanmaktadır. Ülkemiz tarımsal
yapısına yönelik yapılacak her türlü müdahaleler orman köylüsünü son
derece büyük ölçüde etkileyecektir.
3.4. Antalya İlinde Orman Köyleri ve Köylüleri
Antalya ili kırsal yapısı açısından incelendiğinde çok daha belirgin
olarak orman köylerinin durumu ve/veya önemi ortaya çıkmaktadır (Çizelge
2). Antalya ilindeki orman köylerinin büyük bir kısmını orman içi köylerin
oluşturduğu görülmektedir. İlde incelenen 12 ilçenin 10’unda; orman köyleri
içerisindeki orman içi köylerin nüfuslarının oranı %50’nin üzerindedir.
Çizelge 2 Antalya İli Orman ve Orman Dışı Köylerin Nüfus Dağılımı (2000 yılı)
Table 2 Distribution of the population for inside and next to forest villages in Antalya
İlçeler
Akseki
Antalya
Alanya
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
Kaş
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Serik
Toplam

Orm. İçi
Orm. Bitişiği
Orm. Köyleri
Orm.dışı
Toplam
11077
932
12009
41284
53293
13528
11784
25312
743592
768918
28620
10292
38912
225328
264240
4426
10807
15233
24808
40041
5315
2002
7317
34770
42087
14403
10344
24747
19794
44541
5688
4235
9923
5021
14944
19362
10137
29499
40225
69724
6261
17270
23531
28049
51580
9038
2144
11182
50188
61370
32407
26021
58428
141560
199988
12823
5492
18315
91045
109360
162948
111460
274408
1445664 1720086
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Kırsal yapı içerisinde orman köylerinin varlığının ve nüfusunun yüksekliği
bize tarım ve hayvancılıkla geçinen bu kitlenin tarım içerisindeki ağırlığını
göstermesi bakımından anlamlıdır. Antalya ilindeki orman köylerinin nüfus
değerleri ile orman dışı köylerin nüfus değerleri yanında; bir diğer önemli
unsur da kırsal yapı içerisindeki orman köyleri varlığının boyutlarıdır.
Antalya ilindeki toplam köylerin % 75,96’sının orman köyü niteliğindedir.
Toplam köy içerisinde orman köyü oranı en yüksek ilçe % 96,30 oranıyla
Gündoğmuş ilçesidir. Bunu; % 95,35 oranıyla Gazipaşa ilçesi, % 88,51
oranıyla Manavgat ilçesi ve %87,69 oranıyla Kaş ilçesi izlemektedir
(COŞGUN ve ark. 2007).
3.5. Ormancılıkta Rehabilitasyon Çalışmaları ile Orman
Köylerindeki Hayvan Yetiştiriciliği İlişkisi
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 291 sayı (OGM, 2006-a) ile
çıkarılan “Ormanlarımızda Uygulanacak Silvikültürel Esas ve İlkeler”
konulu tebliğ ile yine aynı Genel Müdürlüğün çıkardığı “Meşe Ormanlarının
Rehabilitasyonu Eylem Planı (2006–2015)” ile “… büyük bir bölümü meşe
türlerinden oluşan 4 milyon ha. verimsiz baltalık alanlar ile yaklaşık 300 bin
ha olan (1) bir kapalı ve verimsiz meşe koru ormanları” hedef alınmaktadır
(OGM, 2006-b). Planlama yaklaşımında; “… rehabilitasyona konu edilen
alanların, belli bir süre düzensiz ve usulsüz otlatmaya karşı korunmaları,
Köy Tüzel kişiliklerine yaptırılarak parasal desteğin yanı sıra, yöre halkının
çalışmalara sahip çıkmaları sağlanacaktır” yaklaşımı yer almıştır ve bu
yaklaşım yaşam barışı üzerinde etkili olacaktır.. Yine ilgili planın sonuç
kısmında; “… ülkemiz meşelerinin büyük bir bölümü, usulsüz olarak yapılan
aşırı insan müdahalesi, hayvan otlatması ile tahrip edilmiş olup meşçere
kuruluşları itibariyle bozuk vasıftadır…” denilerek bozuk ormanların
kullanım biçimi ve yoğunluğu üzerine çıkarımlar yapılmaktadır. Ancak,
yapılması düşünülen eylem planı çalışmalarının söz konusu kullanımlara
yönelik bir açılım içerisinde olamaması dikkat çekicidir. Bu ise amaçlanan
eylem planlarının baştan başarısızlıkları içereceğini göstermektedir.
“Baltalık Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi Eylem Planı (20062015)” ormancılık çalışmalarında rehabilitasyon çalışmalarına yönelik
yaklaşımları ortaya koymaktadır (OGM, 2006-c). Baltalık Ormanlarının
Koruya Dönüştürülmesi Eylem Planında “… otlatma ve yemlik yaprak
üretimi bakımından baltalıklardan, ülkemiz özellikle Doğu ve güneydoğu
bölgelerinde oldukça yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Aşırı
yararlanmalar ormanının gelişmesini engeller ve verimliliğini azaltır. Bu
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sakıncalar koru ormanlarında daha azdır. Çünkü, ormanın geleceği açısından
en tehlikeli çağ gençlik çağıdır. Bu da baltalıklarda kesimlerle sıkça
tekrarlanmaktadır.” şeklinde orman köylüsünün ormandan hayvancılık
yetiştiriciliği yoluyla yararlanmasının olumsuzlukları ortaya konulmaktadır.
“Ardıç Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı (2006-2015)” ile
ülkemizdeki yaklaşık 1.1 milyon ha ardıç ormanlarımızın %92’sinin bozuk
olduğu belirtilmektedir. Göller Bölgesi, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 250
bin ha verimli ardıç ormanı olduğu vurgulanmaktadır. Ardıç türlerinin deniz
seviyesinden 1800-2000 m’ye kadar yayılış göstermesi bu alanların
rehabilitasyonuna yönelik yaklaşımlarda orman köylerinde hayvancılık
yetiştiriciliği yapan işletmelerle ne düzeyde karşı karşıya kalındığını
göstermektedir. İlgili planın “çevre zararlıları ve koruma” bölümünde; “…
sanılanın aksine, koyunlar ve tavşanlar ardıç ormanlarının yeni çimlenene
gençliklerine, keçilerden çok daha fazla zarar vermektedir. Daha ileriki
aşamada da, fidan aşamasına gelindiğinde, keçiler ve tavşanlar büyük
tahribat yapmaktadır. Büyükbaş hayvanlarda düz alanlarda otlatılması
esnasında, yeni çimlenen ardıç çöğürlerini yemesi yanında çok kırılgan olan
çöğürleri çiğneyerek büyük zarara vermektedir. Keçi zararı ardıç
gençliklerini yok etmesinin yanında, bodurlaşmasına büyümemesine ve
orman haline gelmemesine neden olmaktadır. Bu tür alanlarda ardıçlar 20-50
yıl sonra, keçi baskısından kurtulsalar bile büyüme enerjilerini
kaybettiklerinden bodur ormanlar oluşmaktadır…” şeklinde hayvancılık
zararlarının boyutları aktarılmaktadır (OGM, 2006-d). Böylece bu planlama
yaklaşımında da rehabilitasyona konu olacak alanlardaki neden-sonuç
ilişkisinin sadece sonuçları dikkate alınarak rehabilitasyon yoluyla bozulmuş
orman alanlarının kurtarılabileceği saptanmış olmaktadır. Ne var ki, bu
alanların kullanımına neden olan etkinliğin nasıl bir düzenleme içerisinde
olması gerektiği, hangi alanlarda ne amaçlarla çalışmaların yapılması
gerektiği, önceliklerin neler olması gerektiği, bu alanlardan yararlanan
kitlenin bu etkinliklerinin kısıtlanması sonucu ortaya çıkacak tepkilerin neler
olabileceği yada bu tepkilerin olmaması için ne tür kalıcı önlemlerin
alınması gerektiği vb gibi stratejilere yönelik hiçbir yaklaşımın olmadığı ne
yazık ki ortadadır.
3.5.1. Ormancılık Yasalarında Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik
Yaklaşımlar
6831 sayılı Orman Yasası orman alanlarındaki hayvancılık
yetiştiriciliğine yönelik yaklaşımları çok net bir şekilde ortaya koymuştur.
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Yasanın 19., 20., 21. ve 22. maddeleri orman alanlarının hayvancılık
etkinliklerine yönelik kullanımını düzenlemektedir (SINMAZ ve
KARAKAŞ, 1987). Bu düzenlemede ise en dikkat çeki unsuru alan
kullanımında bir planlamanın ortaya konulması gerektiği noktası
oluşturmaktadır. Yani yukarıda belirtilen sözde eylem planlarında olduğu ne
pahasına olursa olsun bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi gibi bir
algılayış yer almamaktadır. Aksine, yasa ormancılık teşkilatına orman
köylülerinin orman alanlarının içerisindeki ve/veya dışarısındaki alanların
kullanımında bir planlama yapmak zorunluluğunu getirdiği görülmektedir.
3.5.2. Orman Genel Müdürlüğü’nün Orman Alanlarının İyileştirilmesi ve
Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yaklaşımı
Ormanlarımızda Uygulanacak Silvikültürel Esas ve İlkler tebliği
rehabilitasyonla ilgili olarak; “… 2001 yılında hazırlanan Türkiye
Ormancılık Sektör İncelemesinde “Tahrip Görmüş Orman Alanlarının
Yeniden Kazanılması” ülkemiz ormancılığını beş temel probleminden birisi
olarak tespit edilmiştir. Yine Türkiye Ulusal Ormancılık Programı (2004)
ormanların geliştirilmesi ile ilgili eylemler başlığında 2004-2024 döneminde
“Bozuk Orman Alanlarının Öncelikle Doğal Yolla İmarı …” Orman Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin orman
varlığında; 10,5 milyon ha. bozuk, 2,3 milyon ha. civarında (1) kapalı orman
bulunmaktadır. İyileşme sağlanabilecek bu devasa saha miktarları ve aşağıda
değinilecek ilgili süreçler dikkate alındığında, bu alanların rehabilitasyonu
20-30 yıllık dönemde de ülkemiz ormancılığının en önemli gündem
maddesini oluşturacaktır.” diyerek rehabilitasyonun gerekçesini ortaya
koymaktadır (OGM, 2006–a).
Yine ilgili tebliğ; “… Bozuk orman alanlarının çokluğu
ormanlarımızın büyük kısmının alttan açmacılık, üstten yaylacılık, genelde
ise düzensiz ve usulsüz faydalanmalarla tahrip görmüş olmasından
kaynaklanmaktadır. Ülkemiz ormanlarının iyileşme gücü üzerinde adeta
kuvvetli bir fren durumundaki insan kaynaklı baskılar, sanayileşme diye
özetleyebileceğimiz süreçte ortadan kalkmış veya kalkmaktadır. Bu fren
etkisinin kalkması veya azalması ile uygun yerlerde doğa kendiliğinden
iyileşmeye başlamış yada iyileşme için yeni imkan ve fırsatlar
oluşturmuştur.” diyerek rehabilitasyona gereksinim duyulan alanların hangi
olgularla ortaya çıktığını ortaya koymaktadır. Burada dikkati çeken temel
bakış açısının insanların aşrı etkinleri sonucunda tahrip olmuş alanların
rehabilitasyona konu alanlar olarak algılanmasıdır. Burada saptanan
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açmacılık ve yaylacılık olarak üstü kapalı vurgulanan ise, orman
köylerindeki temel geçim kaynağı durumundaki tarım ve hayvancılıktır.
Orman alanları ile iç içe yaşamak zorunluluğunda olan ve temel yaşam
şeklini tarım ve hayvancılığın oluşturduğu bir kitlenin etrafındaki doğal
kaynaktan yararlanmaması gibi bir yaklaşım düşünülemez kuşkusuz.
Yaşamın gerçekleri dikkate alınarak yapılacak tanılar ancak doğru çözüm
yollarına ulaştıracaktır. Orman alanları üzerindeki baskıların nedenlerinden
uzak sonuçları ile ilgilenerek yapılacak çözümlemeler sürdürülebilir bir
çözüm şekli oluşturamayacaktır. Kalıcı olamayacaktır. Salt yasaklamalarla
ortaya konulacak çözümlemeler tepkilere neden olacaktır. Bu ise kaynakların
uzun süreçte boşa harcanması anlamı taşımaktadır. Yani; ormanla iç içe
yaşayan kitle, gerek tarımsal gerekse hayvancılıkla ilgili etkinliklerinde bu
alanlardan yararlanacaktır. Kısa bir süre için engellense bile!... tebliğde yar
alan şu yaklaşımlar daha ilginç bir noktaya gelindiğini göstermesi
bakımından önemlidir. “… Diğer yandan, son 10-15 yıllık dönemde, doğada
var olan fırsatların kullanılması yani doğaya az müdahale ederek biyolojik
çeşitliliğin ve doğanın korunması, çok fonksiyonluluk, ekonomiklik
prensipleri daha ön plana çıkmıştır.” Denilmekte ve devam edilmekte “…
Çalışma yapılacak rehabilitasyon alanlarının seçiminde önceliklendirme de
çok önemlidir. Bunu iyi yapmak için başta işletme şefinin bölgesindeki
iyileştirmeye konu alanları kabaca nitelikleri ile bilmesi ve bir strateji
geliştirmesi (önceliklendirilmesi) en doğru yoldur. Para harcamadan
yapılacak harcamalara (silvikültürel bakım tedbirleri), basit faaliyetlerle
iyileştirilecek alanlara, iyi yetişme ortamlarına, iyileştirme hızı yüksek
alanlara, sosyal problemlerin olmadığı alanlara öncelik verilecektir. Bütün
işletme şefleri bölgesindeki potansiyel rehabilitasyon sahalarındaki
çalışmaları yapıp bitirme çabası içinde olacaktır.”
Burada doğa korumaya yönelik yaklaşımlar söz konusu edilerek
doğa duyarlılık göstergeleri ifade edilmektedir. Ancak, yapılacak
rehabilitasyon çalışmalarında bir öncelik gereksinimi ve öneminin
vurgulanması oldukça dikkat çekicidir. Ne var ki, önceliklendirilecek
alanların “… kabaca niteliklerinin bilinmesi…” yaklaşımı yanlış tanıya
yönelik, yüzeysel yaklaşım ortaya koymaktadır. Oysa yukarıda bu alanlara
yönelik gerekçeleşme diye belirttiğimiz ifadelerde rehabilitasyona konu
alanların başlıca, insan baskı altında ortaya çıkmış olan, bozulmuş orman
alanları olduğu vurgulanmıştır. Oysa, önceliklendirmede sorunun kaynağı
olarak algılanan neden göz ardı edilerek bir önceliklendirme yaklaşımından
bahsedilmektedir. Orman köylüsünün temel geçim kaynağı olan tarım ve
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hayvancılık etkileriyle ortaya çıkan bozulmuş orman alanlarının
rehabilitasyonunda; bu alanların niteliklerinin kabaca bilinmesi ve buna göre
önceliklendirilmesi yaklaşımı yeterli görülmektedir. İşte tam bir yanlış tanı
ve buna dayalı çözümleme örneği. Yukarıdaki gerekçelerle bozulduğu ön
görülen alanların iyileştirilmesi için; bu alanların üzerindeki “geleneksel alan
kullanım şekillerinin” öncelikle saptanması gerekmektedir. İkinci olarak bu
kullanıma yönelik kitlenin yoğunluğu ve yine bu kitlenin sosyal ve
ekonomik yapısı saptanmalıdır. Daha açık ve bilimsel olarak bu alanlara
yönelik bir “sosyal etki değerlendirmesi” çalışması yapılmalıdır. İşte bu
değerlendirme sonucu ortaya çıkacak tablonun durumuna göre
önceliklendirmeye konu olacak unsurlar tespit edilmelidir. Bu unsurlar yöre
halkına ve alan kullanıcılarına ve de yöredeki yöneticilere önemlilik
değerlendirilmesi yaptırılarak söz konun alanların önceliklerinin ortaya
konulması gereklidir. Bu ise, bilimsel ve teknik bir çalışmayı gerektirir. İşte
bu tebliğin ilerleyen bölümlerinde bu yönde bir deneme ortaya konmaya
çalışılacaktır.
Rehabilitasyon konusunun ülke hayvancılık yetiştiriciliği ve ülke
kırsal alanında önemli bir yeri olan orman köylerindeki hayvancılık
yetiştiriciliği için önemi, bu konuya bakış açısından ve uygulanması
düşünülen çözümlemeden kaynaklanmaktadır. Bakış açısı; orman alanlarıyla
iç içe yaşayan orman köylüsü kitlenin temel yaşam etkinlikleri sonucunda
ortaya çıkan alan bozulmalarının, bu bozulmaya neden olan unsurlar dikkate
alınmadan iyileştirilmesi girişimleridir. İşte bu noktada; orman köylerindeki
hayvancılık yetiştiricilerinin orman alanlarıyla uyumlu bir şekilde
hayvancılık yapabilme olanaklarının aranması zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Söz konusu zorunluluk ise, alan kullanımında rol oynayan
temel unsurların saptanmasını gerektirmektedir. Saptanacak unsurlar
önemlilik derecesine göre sıralandığında, bir bölgede (çalışmamızda Antalya
ilinde) hangi alanlardan başlayarak ve hangi unsurlar dikkate alınarak nasıl
bir eylem ortaya konulmalıdır? sorusunun yanıtı bulunmaya çalışılmaktadır.
Antalya orman Bölge Müdürlüğü koru ormanlarının yaklaşık %46’sının
bozuk nitelikli olması rehabilitasyona konu ne kadar büyük bir alanın
olduğunu göstermektedir. Genel olarak rehabilitasyona bir ve iki kapalı
alanların konu edilmesi durumunda bu alanların bozuk koru orman alanı
içerisindeki payının yaklaşık olarak %71 oranında olduğu görülmektedir.
Toplam koru orman alanları içerisinde bir ve iki kapalı rehabilitasyona konu
alanların oranı ise yaklaşık olarak %33’tür. Yani her üç hektar koru
ormanından bir hektarı rehabilitasyona konu demektir. Orman alanlarındaki
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orman köyleri ve nüfusları da dikkate alındığında, ortaya ciddi bir tablo
çıkmaktadır. Sadece bu noktadan bakıldığında hiçbir başka kriter dikkate
alınmadığında bile yapılacak çalışmaların orman köy ilişkilerinde nasıl bir
noktaya gelinebileceğini göstermektedir. Son derece dikkatli ve bir o kadar
katılımcı bir yapı oluşturulması gerektiği görülmektedir. Dengeler son
derece hassastır. Yaşam barışının çok küçük kıvılcımlara bağlı olduğu
ve/veya olacağı görülebilmektedir. Temennimiz orman halk ilişkilerindeki
bu hassas yapının kırılgan olmadan sağlıklı bir süreçten geçebilmesidir.
3.6. Mera Alanları Dağılımı ve Hayvancılıktaki Yeri
Mera alanlarına yönelik değerlendirmeler Antalya Tarım İl
Müdürlüğü çalışmalarına dayanmaktadır (Çizelge 3). 25.02.1998 tarih ve
4342 sayılı mera yasası gereği mera tespit çalışmaları henüz tam olarak
tamamlanmamıştır. Antalya Tarım İl Müdürlüğü tarafından yürütülen
STATİP projesi kapsamında bu güne kadar yapılan çalışmalardan sağlanan
bilgiler alansal veriler şeklindedir. Mera alanlarının nitelikleri açısından
henüz değerlendirmeler sürdürülmektedir. Bu nedenle; mera alanlarının ne
kadarlık bir bölümünün iyi, bozuk veya tamamen nitelik kaybına uğramış
olduğu bilinmemektedir.
Çizelge 3: İlçelere Göre Arazi Kullanımı
Table 3 Land using according to towns
İlçeler
Akseki
Alanya
Antalya
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
Kaş
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Serik

Tarım
Toplamı
(ha)
20267,15
35011,66
66806,81
54778,60
10417,03
17849,43
10038,94
42254,75
84935,77
20423,59
51895,40
51785,71

Mera
Arazileri
(ha)
51742,74
40123,67
5973,73
57083,77
15322,81
29043,56
53443,39
18556,38
73159,57
18751,04
22506,51
2709,67

Orman
Arazileri
(ha)
174985,01
115995,72
153664,67
56286,79
44926,98
60882,76
42875,36
148331,71
93256,10
67183,00
149134,80
65725,23

Yerleşim
Alanları
(ha)
900,67
1768,30
17329,82
1338,78
600,08
895,47
487,20
1622,89
1865,69
713,58
2640,35
2466,43

Diğer
Araziler
(ha)
541,97
817,62
4791,11
914,70
160,09
511,52
447,77
5351,38
671,40
1406,45
3701,48
1362,75

Genel
Toplam
(ha)
248437,54
193716,97
248566,14
170402,64
71426,99
109182,74
107292,66
216117,11
253888,53
108477,66
229878,54
124049,79

Antalya ilindeki ilçelerde arazi varlığı dağılımı mera alanları
açısından irdelendiğinde ilk dikkati çeken unsuru; mera alanı oranının orman
alanı oranından daha fazla olduğu ilçelerin varlığı oluşturmaktadır. Bu
açıdan dikkati çeken iki ilçe Gündoğmuş ve Elmalı ilçeleridir.
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3.6.1. Mera Alanlarının Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanım
Yoğunluğu
Mera alanlarıyla ilgili olarak, mera alanlarındaki otlatma durumunu
ortaya koymak önemli olmaktadır. Bu nedenle ilçelerdeki hayvan varlığı
büyükbaş hayvan birimine (BBHB) çevrilmiştir (Çizelge 4). İlin mera
alanları genel olarak orta vasıflı olarak kabul edilmiştir. Yine bir büyükbaş
hayvan biriminin ortalama 200 kg ağılıkta olduğu kabul edilmiştir.
Hayvanların günlük yemlik yaş ot ihtiyacı ağırlığının 1/10’u kadardır (AŞK,
1987). Orta durumlu bir merada dekarda ortalama 100 kg yaş ot
tüketilebilmektedir. Dolayısıyla; hektarda 1000 kg yaş ot tüketilebilecektir.
Bir bbhb’nin ihtiyacı ise 20 kg olduğundan (büyükbaş hayvan biriminin
ortalama ağırlığı 200 kg ve günlük yemlik yaş ot ihtiyacı ağırlığının 1/10’u
kadar olduğunda 20 kg yeşil ot) hektarda 5 bbhb beslenebilmektedir. Bir
bbhb 20 kg ot tüketeceğinden 1 ha alanda 50 hayvan otlayabilme olanağı
doğacaktır. Ortalama otlama gün sayısının 180 olduğu varsayımıyla (yılın
altı ayı merada otlatılması yaklaşımıyla) hektarda 3,6 bbhb’nin
otlayabileceği ortaya çıkmaktadır (COŞGUN ve AYDIN, 2007).
Çizelge 4 İlçelere Göre Otlatma Baskısının Dağılımı
Table 4 Distribution of the grazing pressure according to towns

İlçeler
Akseki
Alanya
Antalya
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
Kaş
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Serik
Toplam

Mera
arazileri
(ha)
51.743
40.124
5.974
57.084
15.323
29.044
53.443
18.556
73.16
18.751
22.507
2.71
388.42

hektardaki
orla düzey
mera yeşil
ot verimi
(kg)/ha
51.742.740
40.123.670
5.973.730
57.083.770
15.322.810
29.043.560
53.443.390
18.556.380
73.159.570
18.751.040
22.506.510
2.709.670
388.416.840

büyükbaş
hayvan
sayısı
4.189
17.345
34.857
9.147
1.2
9.327
3.135
5.517
15.885
3.03
15.774
16.549
135.955

küçükbaş
hayvan
sayısı
56.38
43.22
84.98
71.835
20
46.8
19
53.5
200
19.1
117.21
31
763.025

İş
hayvanı
sayısı
1.219
1.579
527
335
450
1.1
640
610
450
1.07
1.875
840
10.695

BBHB
15.01
20.63
38.44
20.19
5.17
16.06
6.321
14.62
49.98
6.708
34.78
16.97
244.9

mera
otlatma
kapasite
ihtiyacıpotansi
yeli (3,6
ha)
54.03
74.268
138.374
72.685
18.612
57.802
22.756
52.633
179.932
24.149
125.213
61.09
881.543

Mevcut
durum
Potansi
yel Karşı
laştır
ması
-2.288
-34.144
-132.4
-15.601
-3.289
-28.759
30.688
-34.076
-106.772
-5.398
-102.707
-58.38
-493.126

Bir otlatma döneminde bir bbhb için 3,6 ha alan gereksinim
duyulmaktadır. İlçelerin toplam mera alanları ile durum karşılaştırıldığında;
ilçelerdeki meraların ne kadar yoğun kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu
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yaklaşımla Gündoğmuş ilçesi dışındaki tüm ilçelerde meraların yoğun
kullanımı veya mera otlatma kapasitesinin üzerinde bir hayvan varlığı
bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Otlatma kapasitesinin üzerindeki bu
yoğunluk meralarda bozulmaları ve bozulmalar sonucunda da yem
gereksiniminin diğer alanlardan karşılanması yaklaşımı ve/veya uygulaması
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda; ilçelerin mevcut durumları ile potansiyelin
karşılaştırılmasında negatif sayı olarak ortaya çıkan durum mera alanları
dışındaki alanların otlatma amaçlı olarak kullanım yoğunluğunu ortaya
koyması bakımından önemlidir. Mera kullanımı açısından; Merkez ilçe,
Korkuteli ilçesi ve Manavgat ilçesinin yoğun kullanımlara neden olduğu
görülmektedir.
3.7. Orman Köylerinde Hayvan Varlığının Dağılımı
Antalya ilindeki orman köylerindeki ve orman dışındaki hayvan
varlığının dağılımı otlatma baskısı açısından son derece önemli
görülmektedir. Dolayısıyla, orman köylerindeki ve orman dışı köylerdeki
köy başına düşen hane sayısı da bir diğer önemli etmendir. Bu iki önemli
değerin ortaya konulmasında ilin orman köyleri ve orman dışı köyler varlığı
temel unsurdur.
Çizelge 5 Orman ve Orman Dışı Köylerde, Köy Başına Düşen Hane Sayısı ve Hayvan
Varlığı
Table 5 Households number and existing livestock and small animal per inside and next to
forest villages
İlçeler
Akseki
Alanya
Antalya
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
Kaş
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Serik
Antalya İli

kbdhs
54,2
128,4
160,7
130,1
153,2
97,7
107,2
126,5
213,4
129,2
137,0
134,1
122,4

orman içi köyler
hbdbbhs
hbdkbhs
0,9
12,8
1,3
4,2
1,7
8,5
1,0
11,1
0,3
8,7
1,9t
11,5
0,9
6,0
0,7
5,9
1,7
17,7
0,9
6,5
1,2
13,1
1,9
4,9
1,3
8,7

orman bitişiği köyler
kbdhs hbdbbhs
hbdkbhs
28,8
0,8
15,5
150,4
1,4
2,0
207,2
2,3
4,1
100,0
5,7
17,5
0
0
0
146,0
1,2
5,6
74,0
1,8
11,5
85,1
0,9
13,4
112,5
1,8
26,5
209,0
0,5
0,9
192,6
1,2
6,5
149,6
1,6
4,6
120,1
2,1
11,8

kbdhs
0,0
76,7
205,0
162,1
0,0
0,0
0,0
0,0
212,7
406,7
0,0
158,4
196,5

orman dışı köyler
hbdbbhs
hbdkbhs
0,0
0,0
1,2
0,9
1,1
2,3
1,2
4,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
9,5
0,2
0,8
0,0
0,0
1,1
1,6
1
2,4

Antalya ili bazında ilçeler ve/veya orman işletme müdürlükleri
bağlamında; köy başına düşen hane sayısı, köylerde, hane başına düşen
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büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı dağılımı ilçeler göre hayvan
yetiştiriciliğinin boyutlarını ortaya koymaktadır (Çizelge 5).
Orman ve orman dışı köylerdeki hayvan varlığının ilçelere göre
dağılımındaki değişim, bu yörelerde yapılacak planlamaya yönelik
yaklaşımlarla stratejilerin kurgulanması ve geliştirilmesi için son derece
önemlidir. Bölgede hayvan yetiştiriciliği ile orman alanlarının korunması ve
kullanılmasına yönelik ortaya konulacak çözümlemeler kırsal alandaki
yaşam barışının kurulabilmesi açısından çok önemlidir. Kırsal yapıda yaşam
barışının kurulması; köylerdeki hayvan yetiştiriciliğinin verimli ve
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ile orman alanlarındaki nitelik
kayıplarının önlenerek verimliliğinin sürekli bir statüye oturtulmasıyla
olanaklı olacaktır. Dolayısıyla, her iki alt sektörün ülke ekonomisine
katkılarının sağlanması açısından, böyle bir yaklaşımın gerekli olduğu
düşünülmektedir. Bu durumda; Antalya ili kırsal alanındaki köylerde, köy
başına düşen hane sayılarının, hane başına düşen büyükbaş ve küçükbaş
hayvan varlığının orman ve orman dışı köyler bazındaki dağılımının
irdelenmesi bir zorunluluk olmaktadır. Orman köyleri orman dışı köylere
göre; köy başına düşen hane varlığı bakımından %38,12 oranında daha fazla
hane varlığına sahiptir. (Çizelge 5). Orman bitişiği ve orman içi köylerin
sahip olduğu köy başına düşen hane sayısı açısından bir üstünlüğünün
olduğu görülmektedir.
Orman dışı ve orman köylerinde hane başına düşen büyükbaş
hayvan varlığı açısından farklılıkların olduğu görülmektedir. Orman köyleri
genelinde hane başına düşen büyükbaş hayvan sayısı 1,6’dır. Oysa bu değer
orman dışı köylerde 1.0’dır. Yani köylerde hane başına düşen büyükbaş
hayvan varlığı açısından orman köyleri ile orman dışı köyler arasında %
50,00 oranında bir farklılık bulunmaktadır. Orman bitişiği köylerde
büyükbaş hayvancılığın daha da geliştiği görülmektedir. Orman köylerindeki
küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğinde ise durum daha dikkat çekicidir.
Orman köylerinde, hane başına düşen küçükbaş hayvan varlığı 9,8’dir. Fakat
orman dışı köylerde, hane başına düşen küçükbaş hayvan varlığı ise, 2,4’tür.
Orman köylerindeki küçükbaş hayvan varlığı orman dışı köylerdeki
küçükbaş hayvan varlığından % 75,51 oranında daha fazladır. Orman
köylerindeki küçükbaş hayvan varlığının orman dışı köylerden oldukça
yüksek olması, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik bu kesime
yapılacak eylemlerin orman köylerini orman dışı köylere göre daha çok
yakından ilgilendireceğini ortaya koymaktadır. Bu verilerin yöredeki yaşam
pratiği ile koşut bir yapı sergilemesi yapılacak çözümlemelerin mevcut
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yapıyı yansıtması bakımdan anlamlı olacağının göstergesidir. Orman dışı
köylere göre orman köylerinde daha yoğun bir hayvan yetiştiriciliği
bulunmaktadır. Orman köylerindeki küçükbaş hayvan varlığı, orman dışı
köylere göre yüksek oranda farklılık göstermektedir. Orman içi ve bitişiği
köylerde; büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının dağılımı irdelendiğinde;
orman içi köylerde hane başına düşen büyükbaş hayvan sayısı (HBDBBHS),
ortalama 1,3 ve Orman bitişiği köylerde bu oran 2,1’dir. Orman bitişiği
köylerdeki hane başına düşen büyükbaş hayvan varlığının orman içi
köylerdeki hane başına düşen büyükbaş hayvan varlığından %38,09 oranında
fazla olduğu görülmektedir.
Orman içi köylerde hane başına düşen küçükbaş hayvan varlığı 8.7
iken orman bitişiği köylerde bu oran 11.8’dir. Orman bitişiği köylerdeki
hane başına düşen küçükbaş hayvan varlığının orman içi köylerdeki hane
başına düşen küçükbaş hayvan varlığından %26,27 oranında fazla olduğu da
ortaya çımaktadır. Orman köylerinin kendi içerisinde köy başına düşen
hayvan varlığı bakımında irdelenmesi önemli bir olguyu ortaya
çıkarmaktadır. Orman köylerinde gerek köy başına düşen büyükbaş hayvan
varlığı ve gerekse küçükbaş hayvan varlığı bakımından orman bitişi köylerin
özellikle incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Orman köylerindeki
hayvan yetiştiriciliğinde, orman içi köyler ile orman bitişiği köyler arasında
yoğunluğun ne yönde olacağı beklentisi “orman içi köyler lehine olabilir”
yönündeki ilk yaklaşımların farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Orman bitişiği
köylerin köy başına düşen hem büyükbaş hayvan varlığı hem de küçükbaş
hayvan varlığı bakımından daha varsıl olması odaklanmanın orman bitişiği
köylere yönelik olmasını ortaya koymaktadır.
Orman bitişiği köylerinin bölge genel dağılımı 400-800 m’lik
yükseklik zonunda ağırlık kazanmaktadır. Bu açılım bozuk alanlar ile maki
alanlarının kullanımında bu köy gruplarının daha mikro ölçekte incelenmesi
gereğini ortaya çıkarmaktadır. Orman dışı köylerdeki hane başına düşen
küçükbaş varlığının yaklaşık 4 katı büyüklüğündeki küçükbaş hayvan varlığı
orman köylerinde bulunmaktadır. Antalya ilindeki küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde orman köyleri çarpıcı bir şekilde öne çıkmaktadır. Bu
açıdan irdelendiğinde, hayvan yetiştiriciliğinde doğrudan ve/veya dolaylı
olarak kullanılan alanlar arasında orman alanlarının yoğunlukla bulunması
sürecin bir sonucudur. Orman alanlarına yönelik yapılacak her türlü
kısıtlamaların orman köylerindeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerini direkt
etkilemesi beklenmelidir. Bu noktada da orman alanlarında yapılacak
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koruma ve kullanma yaklaşımlarının özenli ve dengeli bir şekilde
yürütülmesi zorunluluğu karşımıza çıkmaktadır.
3.8. Planlama Yaklaşımları
Hayvan yetiştiriciliği ve orman alanlarının nitelik kazanmasında her
iki grubun da kazanmasının yolları mutlaka aranmalıdır. Kırsal alanda yer
alan yerleşimlerimiz olan köylerdeki yaşayan kitlenin temel geçim
kaynaklarına yönelik yapılacak her türlü düzenlemelerin sadece bir açıdan
ele alınması son derece yanlış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımlarla ortaya
konulacak her türlü çözümlemelerin sürekli bir yapı kazanamayacağına
yönelik çok fazla örnekler bulunmaktadır. Bu örnekler gerek tarım ve
hayvancılığa yönelik, gerekse ormancılığa yönelik olarak oldukça çok
sayıdadır. İşte bu nedenle, kırsal alanda yaşayan kitlenin yaşamsal
etkinliklerine yönelik yapılacak her türlü düzenlemenin birden fazla
boyutuyla irdelenmesi gerekmektedir.
Ormancılık uygulamaları ve hayvan yetiştiriciliğinin aynı düzlemde
ve çatışma yaratmadan sağlanmasına yönelik yaklaşımların başında, her iki
etkinliğe konu olan temel etmenlerin saptanması gelmektedir. Ormancılık
açısından; orman alanlarının daha verimli bir statüye kavuşturulmasına
yönelik etkinlikleri sağlayacağı düşünülen uygulamalar ortaya konulmalıdır.
Bu çalışmada söz konusu uygulamalar rehabilitasyon çalışmalarıdır. Diğer
yandan rehabilitasyon uygulaması sonucu bu alanların kullanımından
vazgeçmek durumunda olan ve birinci derecede etkilenen ilgi grubu ise
hayvan yetiştiricileridir. Daha açık bir deyişle orman köylerindeki hayvan
yetiştiricileridir. Bu kitlenin hayvan yetiştiriciliğinde kullandıkları alanların
kullanımının yasal olması ve/veya olmaması bu çalışmada üzerinde birinci
derece durulmayan bir noktadır. Çünkü, bu alanlara ilişkin hayvan
yetiştiriciliği amaçlı ve yasal olmayan kullanımlara yönelik yaptırımlar
uzunca bir süreden bu yana yeterli ve gerektiği düzeyde yerine
getirilememektedir. Bu nedenle, ortaya çıkan kullanım alışkanlığının kısa bir
süre içerisinde değiştirilmesinin beklenmesi olanaksızdır. En azında kabul
edilebilir bir seçenek sunulmaksızın benimsenmesi beklenmemelidir.
Hayvan yetiştiriciliği ve orman alanlarının niteliklerinin iyileştirilmesine
yönelik olarak dikkate alınması düşünülen kriterler aşağıdaki gibi yedi
başlıkta toplanmıştır.


İşletme Müdürlüklerinin (İlçelerin) sahip olduğu 1 kapalı orman
alanlarının oranı.
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İşletme Müdürlüklerinin (İlçelerin) sahip olduğu orman köyleri
statüsündeki köy sayılarının oranı.
İşletme Müdürlüklerinin (İlçelerin) sahip olduğu orman köylerindeki
küçükbaş hayvan varlığı oranı.
İşletme Müdürlüklerinin (İlçelerin) sahip olduğu mera alanlarının
oranı.
İşletme Müdürlüklerinin (İlçelerin) sahip olduğu orman köylerindeki
yıllık ortalama orman suçları oranı.
İşletme Müdürlüklerinin (İlçelerin) sahip olduğu orman köylerindeki
hane sayısı varlığının oranı.
İşletme Müdürlüklerinin (İlçelerin) sahip olduğu mera alanlarının
kapasite kullanım yoğunluğu oranı.

Yukarıda belirtilen bu ölçütler, ormancılık uygulamaları sürecinde aynı
zamanda hayvan yetiştiriciliğini de dikkate alacak bazı yaklaşımları da
içermektedir.
Çizelge 6 Antalya İlinde Orman İşletme Müdürlüklerinin Seçilen Kriterlerin Değerleri
Table 6 The values of sampled criteria of forest enterprices/ towns in Antalya
İlçeler

Akseki
Alanya
Antalya
Elmalı
Finike
Gazipaşa
Gündoğmuş
Kaş
Korkuteli
Kumluca
Manavgat
Serik

1
Orman
kapalı
kbhs
köyleri
alanlar
oranı
oranı
oranı
14,98
12,79
7,13
17,65
3,78
4,19
2,89
8,13
7,16
6,64
8,8
5,88

Mevcut
Mera Orman
Hane
durumalanı suçlarının sayısı
Toplam
potansiyel
oranı oranı
oranı
karşılaştırması

8,06 5,05 13,32
12,45 5,49 10,33
9,34 6,78 1,54
8,79 11,66 14,7
2,56 3,25 3,94
7,51 7,48 7,48
4,21 2,65 13,76
10,44 9,04 4,78
8,42 23,46 18,84
4,58 2,67 4,83
14,1 19,02 5,79
9,52 3,45
0,7

5,24 3,78
16,6 14,63
18,95 9,43
3,9 7,24
2,15 3,64
4,03 7,61
7,93 4,07
9,48 10,54
3,63 9,74
3,97
4,3
11,42
18
12,7 7,03

-0,46
-6,92
-26,85
-3,16
-0,67
-5,83
6,22
-6,91
-21,65
-1,09
-20,83
-11,84

49,98
65,37
26,32
60,77
18,65
32,47
41,72
45,48
49,6
25,89
56,31
27,44

Örneğin; orman alanlarının niteliğinin iyileştirilmesi amacıyla yapılacak
rehabilitasyon çalışmaları 1 kapalı alanlarda gerçekleştirilmek
durumundadır. Yapılacak çalışmalar salt bu kriter açısından
değerlendirildiğinde; orman işletme müdürlüklerinin 1 kapalı alanlarının
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varlığının toplam 1 kapalı alanlar içerisindeki oranı dikkate alınarak
çalışmaların programlanması gerekmektedir. Yani hangi orman işletme
müdürlüğünde bu alanların oranı daha fazlaysa, bu yörede yıllık yapılması
ön görülen uygulama daha fazla olmak durumundadır. Ancak bir yöredeki 1
kapalı orman alanlarının yüksek olması bu yöredeki köy başına küçükbaş
hayvan varlığı oranının da yüksek olması durumunda bir çatışmaya neden
olacaktır. İşte bu çatışma yapılacak uygulamaların sürekliliğini ve başarısını
etkileyecektir. Bu durumda; kısıtlı olan kaynaklar verimsiz kullanılmış
olacaktır. Benzer şekilde; 1 kapalı orman alanlarının yüksek olduğu bir
yörede mera alanlarının kapasite kullanım yoğunluğu oranı da yüksek
olabilecektir.
Mera alanlarının kullanım kapasitesinin yoğunluğu ise, mera alanları
dışındaki alanlardan orman alanlarına otlatmacılığın kaydığını
göstermektedir. Orman alanlarının niteliğinin iyileştirilmesine yönelik
yapılacak planlamalar ve uygulamalar yörede bu alanların otlatma amaçlı
olarak kullanılmasından dolayı çatışmalara neden olacaktır. İşte tüm bu v
benzeri gerekçeler bir alanda yapılacak uygulamalarda, bu alandaki diğer
alan kullanıcılarının durumlarını ve/veya pozisyonlarını da dikkate alarak
planlanmak ve programlamak gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.
Çizelge 7 Orman İşletme Müdürlüklerinin/İlçelerin Önceliklendirilmiş Sıralaması
Table 7 Prioritized ranking of forest enterprices/ towns
1 Kapalı
Orman
Mevcut
Orman
Mera
Hane
Alanlar
kbhs
Suçları
Durumİlçeler
Köyleri
Alanı
Sayısı
Toplam
Oranı
Oranı
Oranı
Potansiyel
Oranı
Oranı
Oranı
Kısıtı
Kısıtı
Karşılaş
Elmalı
2,2
1,1 2,02
2,54
0,46
0,83
-0,54
8,6
Alanya
1,59
1,55 0,95
1,79
1,97
1,67
-1,19
8,33
Korkuteli
0,89
1,05 4,06
3,26
0,43
1,11
-3,72
7,07
Akseki
1,86
1 0,87
2,3
0,62
0,43
-0,08
7,02
Manavgat
1,09
1,76 3,29
1
1,36
2,06
-3,58
6,97
Gündoğmuş
0,36
0,53 0,46
2,38
0,94
0,46
1,07
6,2
Kaş
1,01
1,3 1,56
0,83
1,13
1,2
-1,19
5,84
Gazipaşa
0,52
0,94 1,29
1,29
0,48
0,87
-1
4,39
Kumluca
0,83
0,57 0,46
0,83
0,47
0,49
-0,19
3,47
Serik
0,73
1,19
0,6
0,12
1,51
0,8
-2,04
2,91
Finike
0,47
0,32 0,56
0,68
0,26
0,42
-0,12
2,59
Antalya
0,89
1,16 1,17
0,27
2,25
1,08
-4,62
2,2

Çalışmamızda da yukarıda belirtilen kaygılarla ortaya konmaya
çalışılan yedi ölçüte göre bir programlamanın yapılması gerektiği
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düşünülmektedir. Bu ölçütlerin orman işletme müdürlüklerine göre dağılımı
çizelge 6’de verilmektedir. Orman alanlarının niteliklerinin iyileştirilmesi ile
bu alanlarla iç içe olan orman köylüsünün yine büyük oranda bu alanlarda
hayvan yetiştiriciliği yapmasıyla ortaya çıkan/çıkacak çatışmanın; çok
kriterli karar verme sürecine yönelik değerlendirmeleri orman işletme
müdürlükleri bazında oluşturulmuştur (Çizelge 7).
Antalya ilindeki 1 kapalı yaklaşık 164 bin hektar niteliği bozuk orman
alanın belirlenecek bir sürede niteliğinin iyileştirilebilmesi gerekmektedir.
İlçelerin kriterlere göre puan toplam değerleri, genel olarak 3-4 gruba
ve/veya sınıfa ayrılarak gruplandırılabilir. Birinci grupta; çalışmanın kısa
sürede yapılması gereken orman işletme müdürlükleri yer almaktadır. İkinci
grupta orta dönemde çalışmaların yapılacağı orman işletme müdürlükleri
bulunmaktadır. Üçüncü grupta ise uzun dönemde çalışmaların yapılacağı
orman işletme müdürlükleri yer almaktadır şeklinde bir yaklaşım ortaya
konulabilir. Orman işletme müdürlüklerinde yapılacak ormancılık
çalışmalarıyla; bu alanları kullanan orman köylerindeki hayvan
yetiştiricilerinin çatışmadan uzlaşı içerisinde yapılacak uygulamalar için çok
kriterli karar verme süreci ve/veya yaklaşımı önemli bir bakış açısıdır.
Orman işletme müdürlüklerinin sıralanmasını sağlayan bu değerlendirme
temel
alınarak
da
uygulama
yapılacak
alanların
dağılımı
gerçekleştirilebilecektir. Toplam değerlendirme içerisinde her bir orman
işletme müdürlüklerinin seçilen ölçütlere göre öncelik katsayıları dikkate
alınarak toplam yapılacak uygulama alan dağılım ağırlıklı ortalamaya göre
dağıtılabilecektir. Yani Antalya ilinde yılda 100 birimlik bir alanda orman
niteliğinin daha iyileştirilmesi yılık planı olduğunu var sayalım. Bu alanların
yukarıdaki çok ölçütlü karar verme sürecine göre değerlendirilmesi
yapılabilecektir. Bu durumda, örneğin ilk sıralardaki orman işletme
müdürlüklerinde ne kadar alanda bu çalışmaların yapılabileceği ortaya
çıkmaktadır. Yapılacak 100 birimlik çalışmanın; %13,10’u Elmalı orman
işletme müdürlüğünde, %12,70’i Alanya orman işletme müdürlüğünde,
%10,78’i Korkuteli, %10,70’i Akseki, % 10,63’ü Manavgat, % 9,45’i
Gündoğmuş, %8,91’i Kaş orman işletme müdürlüklerinde yapılması
gerekmektedir.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün teknik elemanlarıyla yapılan
görüşmelerden elde edilen bilgilere göre 2006 yılı rehabilitasyon
programının dağılımının genel bir yaklaşımla ve bir ve/veya iki kritere göre
dağıtılmış olduğu belirlenmiştir. Bu aşamada, işletmelerin bozuk orman
alanı varlıkları ve işletme müdürlüklerin etkinlik durumuna göre söz konusu
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dağılımın yapıldığı anlaşılmaktadır. Yukarıda da vurgulandığı gibi
rehabilitasyon çalışmasından etkilenecek diğer ilgi gruplarının da dikkate
alınacağı ve çok kriterli bir karar verme süreci ile bu programın dağıtılması
yapıldığında orman işletme müdürlüklerinin rehabilitasyon amaçlı çalışma
yapacakları program miktarları değişecektir (Çizelge 8).
Çizelge 8 Orman İşletme Müdürlüklerinin 2006 Yılı Rehabilitasyon Programının Tek
Kriterli ve Çok Kriterli Karar Verme Sürecine Göre Dağılımı
Table 8 Distribution of forest enterprices according to simple and multiple criteria decisions
of 2006 rehabilitation programme
Çok Kriterli Değerlendirmeye
Orman Bölge Müdürlüğü
Orman İşletme
Göre Yapılan 2006 Yılı
2006 Yılı Rehabilitasyon
Müdürlükleri
Rehabilitasyon Dağılım
Program Dağılımı (ha.)
Programı (ha)
ELMALI
1000
1836
ALANYA
1000
1778
KORKUTELİ
1000
1509
AKSEKİ
3000
1498
MANAVGAT*
500
1488
GÜNDOĞMUŞ
1000
1323
KAŞ
2000
1247
GAZİPAŞA
1500
937
KUMLUCA
500
741
SERİK
500
621
FİNİKE
1000
553
ANTALYA
500
470
500
0
TAŞAĞIL*
TOPLAM
14000
14000
* Seçilen kriterlerin bir bölümünün ilçeler bazında olması nedeniyle Taşağıl Orman İşletmesi
dğerlendirme dışı tulumuştur.

Orman işletme müdürlüklerinin tek kriterli ve çok kriterli karar
verme sürecine göre 2006 yılı rehabilitasyon programının değişimi
incelendiğinde tek kritere göre en çok rehabilitasyon programının Akseki ve
Kaş orman işletmelerinde olduğu görülmektedir. Oysa birden fazla ölçüte
göre programın dağıtımı yapıldığında Elmalı, Alanya ve Korkuteli Orman
işletme müdürlüklerinin ilk sırada ve yüksek bir alan programına sahip
olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Yapılacak sıralama ve program
dağıtımında seçilecek ölçütlerin tutarlı ve isabetli olması, yapılacak
çalışmalar karşısında ortaya çıkacak sosyal sorunların daha az olmasını
sağlayacaktır. Rehabilitasyon uygulamalarının izleyen yıllarda da
sürdürüleceği düşünüldüğünde bu alanlarda yaşayan kitlenin kimi
etkinliklerine yönelik alansal kısıtlamalar da gündeme gelecektir. Bu ise
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toplumsal çatışmaları ortaya çıkaracaktır. Gerçekten orman alanlarının
korunması ve geliştirilmesi gibi önemli bir amaç için yola çıkılırken bu
amaçtan sapmalara neden olabilecek kimi sosyal baskı kaynaklı
yaklaşımlardan da kurtulmayı sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle de salt bir açıdan yaklaşılan bir değerlendirme
yerine çok ve değişik kritelerin değerlendirilmesiyle ortaya konabilecek
yaklaşımlarla amaca ulaşmak daha kalıcı çözümler getirecektir.
4. Sonuç ve Öneriler
Ülkemiz tarım kesimini oluşturan kırsal kesimin içerisinde orman
köylerinin önemli bir yeri vardır. Orman köylerinin gerek nüfus büyüklüğü
ve gerekse orman köyleri sayısı olarak varlığı, kırsal kesim içinde önemli bir
yeri olduğunu göstermektedir. Ülkemiz tarımsal yapısındaki sorunlar giderek
önem kazanmaktadır. Özellikle AB üyeliğine yönelik müzakere süreci bu
noktada konunun değerini daha da artırmaktadır. Ülke tarımsal yapısındaki
ana sorunların temelinde yer alan sorunlar orman köylerinde ağırlıklı olarak
yaşanmaktadır. Orman köylerinin içerisinde bulunduğu yaşam koşulları
diğer kırsal alandaki köylere göre daha büyük yoksunluklar içermektedir.
Dolayısıyla, ülke kırksal kesimine ilişkin yapılacak her türlü uygulama
orman köylerini doğrudan etkilemektedir ve/veya etkileyecektir.
Orman alanlarındaki bozuk nitelikli alanların iyileştirilmesi süreci
olarak da algılayacağımız rehabilitasyon çalışmaları, orman köylerinde
yaşayan ve hayvan yetiştiriciliği yapan halk ile bu uygulamayı yapmak
durumunda olan kesimi karşı karşıya getirmektedir. Ormancılık çalışmaları
adına yapılacak bu tür uygulamalar, söz konusu alanları yasal ve/veya yasal
olmayan yollardan kullanan köylü ile orman işletmelerini karşı karşıya
getirerek yaşam barışının bozulmasına neden olmaktadır. Uygulamaların
gelecekte daha da aratarak söz konusu alanların kısıtlanması sürecinin
çözümü güç sorunları (orman yangınları vb.) ortaya çıkarma potansiyeli
oldukça yüksektir.
Oysa salt alansal verilere bağlı bir planlama yaparak, bu alanların
reel ve/veya fiili kullanıcısı konumundaki halkı görmezden gelircesine
yürütülen uygulamaların süreç içerisinde başarılı olamayacağına yönelik bir
çok örnek bulunmaktadır. Yapılan uygulamaların sürekliliğinin
olabilmesinin birinci ve temel koşulu; bu uygulamanın yine bu uygulamanın
gerçekleştirildiği alanının kullanıcıları (yaşam alanı bu uygulamaların yer
aldığı alanlar olan orman köylüsü) tarafından benimsenmesine bağlı olduğu
unutulmamalıdır. Çeşitli nedenlerle bozulduğu ön görülen orman alanlarının
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iyileştirilmesi için; bu alanların üzerindeki “geleneksel alan kullanım
şekillerinin” öncelikle saptanması gerekmektedir. İkinci olarak bu
kullanıma yönelik kitlenin yoğunluğu ve yine bu kitlenin sosyal ve
ekonomik yapısı saptanmalıdır. Daha açık ve bilimsel olarak bu alanlara
yönelik bir “sosyal etki değerlendirmesi” çalışması yapılmalıdır.
Bu çözümleme ışığı altında orman alanlarına ilişkin yapılacak
uygulamaların bu alanlardaki kitlelerin temel etkinlikleri de dikkate alınarak
yapılması ve/veya planlanması gerekmektedir. Bu saptamadan yola çıkarak
rehabilitasyon çalışmaları ile hayvan yetiştiriciliği etkinliğini doğrudan
ilgilendiren ve ulaşılabilen sağlıklı veri olanağı da dikkate alınarak yedi
ölçüt seçilmiştir. Bir alanda rehabilitasyon çalışmaları için 1 kapalı alanlar
varlığı dikkate alınırken salt bu alansal ölçütle yetinilmeyip diğer başka
ölçütlerin de dikkate alınarak planlamaların yapılması gerekli olduğu
yaklaşımı esas alınmalıdır. Bu bağlamda; Antalya ili Orman Bölge
Müdürlüğü orman alanlarındaki hayvan yetiştiriciliği ile rehabilitasyon
çalışmalarının çatışmaksızın yaşam barışı içerisinde sürdürülmesine yönelik
olası yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Orman işletme müdürlükleri seçilen
ölçütlere göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada çok ölçütlü karar verme
yaklaşımı kullanılmıştır. Böylece ildeki orman işletme müdürlüklerinin
hangilerinde ne yoğunlukta bir uygulamanın yöredeki hayvan yetiştiriciliği
ile yaşam barışını bozmadan yapılması gerektiği saptamıştır. Özellikle
Antalya ili kırsal kesimindeki köylerin hayvan varlığı açısından irdelenmesi
önemli bir olguyu ortaya çıkarmıştır. Köy başına düşen büyükbaş ve
küçükbaş hayvan varlığı açısından bölgedeki orman bitişiği köyler üzerinde
daha yoğun çalışmaların yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
Yapılan örnek yaklaşımda temel etmen, seçilen ölçütlerdir. Bu
ölçütler her iki ilgi grubu ve uzmanlarca birlikte yapılacak bir
değerlendirmeyle kararlaştırılmalıdır. Böylece çatışma durumundaki taraflar
daha baştan uzlaşı yolunu seçmiş olacaklardır. Seçilen ölçütlerin ağırlık
derecelerinin saptanması örnek uygulamada ormancı teknik elemanlarca
gerçekleştirilmiştir. Bu durum uygulamada yine ilgi gruplarının geniş
katılımıyla ortaya konmalıdır. Böylece hangi yöreden ne yoğunlukta bir
çalışmanın ortaya konacağı saptanacaktır. Uygulamanın bir adım sonrasını;
bu yaklaşımın saptanan ilçe ve/veya orman işletme müdürlüklerindeki köyler
düzeyinde gerçekleştirilmesi oluşturmalıdır. Seçilen orman işletme
müdürlüğü sınırlarındaki hangi köylerin alanlarında; ne kadar miktardaki
orman alanlarında bu uygulamanın yapılacağının benzer şekilde ortaya
konulmasıyla da, her ilgi grubunun içerisinde bulunduğu ve ortak kabul
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gören bir strateji yaşam alanı bulmuş olacaktır. Örnek bu yaklaşımda;
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2006 yılı rehabilitasyon programının
orman işletme müdürlükleri bazında dağılımı ile birden fazla ölçüte göre
değerlendirildiğinde; bu programın orman işletme müdürlüklerine
dağılımının nasıl olması gerektiği de ortaya konulmuştur. Aradaki
farklılıklar dikkat çekicidir. Salt bir kritere göre programın dağıtılmasıyla,
olması gereken durumun karşılaştırılmasından kimi orman işletmelerinde
programların mutlaka değiştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu
sorumlulukla ormancılık gündemindeki bir uygulamanın çatışmalara neden
olmaksızın uzlaşı ile planlanmasının nasıl olabileceğine yönelik bir örnek
yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır. Temel amaç; tüm kesimlerce
konuyu tartışmaya açmaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada Monteri çamı (Pinus radiata D. Don.) odununun fiziksel
özellikleri (yıllık halka genişliği, tam kuru ve hava kurusu yoğunluk, hacim
yoğunluk değeri, hücre çeperi maddesi oranı, hava boşluğu hacmi oranı ve odun su
ilişkileri) araştırılmıştır. Deneylerde, Trabzon-Yeşilbük yöresinden alınan 5 adet
örnek ağaçtan yararlanılmıştır. Örnek ağaçların seçimi, deney örneklerinin
hazırlanması ve deneyler ilgili standartlara uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmanın
sonuçlarına göre; ortalama yıllık halka genişliği 4.80 mm, tam kuru yoğunluk 0.44
gr/cm3, hava kurusu yoğunluk 0.47 gr/cm3, hacim-yoğunluk değeri 0.39 gr/cm3,
hücre çeperi maddesi oranı % 29.68, hava boşluğu hacmi oranı % 70.32, hacmen
daralma miktarı % 11.28, hacmen genişleme miktarı % 12.29 ve lif doygunluk
noktası rutubeti % 29 olarak bulunmuştur.
Sonuçlar, aynı ağaç türleri ve hızlı gelişen diğer ağaç türleri ile yapılmış
çalışma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda Monteri çamı odununun
hafif ağaçlar grubunda yer aldığı ve çalışma özelliklerinin orta derecede olduğu
belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Monteri çamı odununun inşaat kalıbı ve ambalaj
malzemesi olarak, kibrit, kürdan, mekanik odun hamuru ve lif levha üretiminde
kullanılabileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Monteri çamı, Pinus radiata. D. Don., Fiziksel
Özellikler.
ABSTRACT
In this study physical properties (annual ring width, air and oven dry
density, volume density value, material ratio of cell wall, volume ratio of air space
and wood water relations) of Radiata pine (Pinus radiata D. Don.) wood were
investigated. In the experiments five trees obtained from Trabzon-Yeşilbük region
were used. The selection of the experimental trees, preparation of the test specimens
and application of the test procedures were done according to relevant standards.
According to the test results air and oven dry density, volume density va lue, material
ratio of cell wall, volume ratio of air space, shrinkage percentage and swelling
percentage, fiber saturation point of Radiata pine were found as 0.47 gr/cm3, 0.44
gr/cm3, 0.39 gr/cm3, 29.68 %, 70.32 %, 11.28 %, 12.29 % and 29 %, respectively.
The results were compared with the previous studies using the same tree
species and other fast growing tree species. As a result of this study, Radiata pine is
placed in softwoods group. It is in a group of wood species that has moderate
shrinkage and swelling. According to the obtained data from this study it has
determined that Radiata pine will be able to use as building material, package
material and in production match, toothpick, mechanic wood pulp and fiberboard.
Keywords: Radiata pine, Pinus radiata D. Don., Physical Properties
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1. GİRİŞ
Hızlı büyüyen yabancı ağaç türleri ile tüm dünya ormancıları
ilgilenmektedir. Yıllar önce başlatılan denemeler sonucu birçok ülkede hızlı
gelişen yabancı türler geniş alanlarda güvenle kullanılmaktadır.
Hızlı büyüyen ağaç türlerinin tanımı çok çeşitli olarak yapılmıştır.
Yapılan tanımlamalar içinde ülkemizde en çok benimsenenler, Akdeniz
Ormancılık Sorunları Araştırma Komitesi tarafından yapılan tanımlamalar
olmuştur. “Çevrenin yerli türlerine uygulanan idare süresinin 1/3’ü kadar bir
idare süresi içerisinde çap olarak yerli türlerin kesim sırasında ulaştıkları
değere ulaşabilen türlere hızlı büyüyen ağaç türleri denir.” Diğer bir
tanımlama da şöyledir. “İdare müddeti yaşında dalsız ve kabuksuz yıllık
ortalama artımı 10 m3/ha ve daha fazla olan türlere hızlı büyüyen ağaç türleri
denir” (ERASLAN 1983, TUNÇTANER 1986).
Bu tanımlamalara göre; Monteri çamı, hızlı büyüyen bir ağaç
türüdür. Özellikle Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nde 1970 yılında
kurulmuş deneme alanlarındaki Monteri çamı , 10 m3/ha’ dan daha fazla
yıllık hacim artımı yapmıştır (AKÇİDEM 1991).
Hızlı büyüyen yabancı türlerin Türkiye’ye ithali ile ilgili sistemli
çalışmalara Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma
Enstitüsü’nce 1969 yılında başlanmıştır. (ŞİMŞEK ve TULUKÇU 1984).
Monteri çamı, ülkemizde 1969–1976 yılları arasında “İbreli Tür
Arboretumları” kapsamında kurulan birçok deneme alanında yer almıştır (
BOYDAK ve ARK. 1995).
Araştırmaya konu olan Monteri çamı (Pinus radiata D. Don)’nın
beş doğal yayılış alanı mevcuttur. Bunların üçü Kaliforniya’nın sahil
merkezindeki Ano Nuevo, Monterey ve Cambria bölgeleridir. Diğer iki
bölge; Baja Kaliforniya sahili ötesinde bulunan Guadalupe ve Cedros
adalarıdır (ROGERS 2002).
Monteri çamının Amerika kıtası üzerindeki yayılış alanının 4860–
6480 ha. arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte yayılış
gösterdiği toplam alan yaklaşık 8000 ha. kadardır (MCDONALD ve
LAACKE 1990).
Monteri çamı dünyada yaygın olarak yetiştirilen bir çam türüdür.
Hızlı büyümesi ve arzu edilen kereste ve kâğıt hamuru kalitesi, bu ağaç
türünün Avustralya, Yeni Zelanda ve İspanya’ya ithal edilen türlerin başında
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gelmesine ve Arjantin, Şili, Uruguay, Kenya ve Güney Afrika Cumhuriyeti
plantasyonlarında başlıca bir tür olmasına neden olmuştur. Bu ülkelerde
Monteri çamı; ülke içi pazarlara hizmet ederek, ihracatla değerli döviz
kaynakları sağlayarak ve doğal ormanların kesilmesini azaltarak orman
ekonomisinin başlıca dayanağı olmuştur (MCDONALD ve LAACKE 1990).
Monteri çamı, güney ekvator ülkeleri olan Yeni Zelanda, Şili,
Avustralya ve Güney Afrika’da, kuzey ekvator ülkesi olan İspanya’da 1923
yılından itibaren başarılı egzotik bir tür olarak yaygın olarak
kullanılmaktadır (SCOTT 1960).
Şekil 1’de Monteri çamı (Pinus radiata D. Don)’nın doğal yayılış
alanı belirtilmektedir.

Şekil 1. Monteri çamı ( Pinus radiata D. Don )’nın Doğal Yayılış Alanı
(ROGERS ve ark. 2002)
Figure 1. Natural distribution of Pinus radiata
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2. MATERYAL VE METOT
2.1. Deneme Alanının ve Örnek Ağaçların Belirlenmesi
Araştırmada kullanılan ağaçlar, düzgün gövde yapısına sahip
ağaçlardan TS 4176’ya uygun olarak seçilmiştir. Deneyler, TrabzonYeşilbük yöresinden alınan 5 adet ağaç üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çizelge
1’de örnek ağaçların ve alındıkları yörenin özellikleri belirtilmektedir.
Örnek ağaçların seçimi sırasında, ağaçlarda yapı bakımından
ekstrem özellikler bulunmamasına dikkat edilmiştir. Belirlenen ağaçların
göğüs çapları ölçülerek ortalama göğüs çapı bulunmuş ve bu çapa en yakın
toplam 5 adet ağaç deneme ağacı olarak seçilmiştir. Ağaçlar üzerine
numaraları yazılmış ve kuzey yönleri işaretlenmiştir.
Çizelge 1. Örnek ağaçlarının ve alındıkları yörenin özellikleri
Table 1. Characteristics of the samples and their region

YEŞİLBÜK

TRABZON

ÖZEL ORMAN

Ağaç
No

Ağaç
Yaşı

Ağaç Çapı
(cm)

Rakım
(m)

Bakı

1

24

30

233

K

2

29

32

233

K

3

22

28

233

K

4

23

26

233

K

5

22

28

233

K

2.2. Deney Örneklerinin Hazırlanması
Örnek ağaçların 0.30 m’den başlayarak her 2 m’de bir olmak üzere
15 cm uzunluğunda tekerlek ve 2-4 m’ler arasından 2 m’lik gövde kısımları
çıkarılarak bunların enine kesitleri üzerine kuzey yönü işaretlenmiş ve alınış
sırasına göre numaralandırılmıştır. 15 cm’lik tekerlek kısımlarından
yoğunluk ve hacim-yoğunluk deneyleri için kuzey-güney ve doğu-batı
yönünde 2 cm genişliğinde şeritler çıkarılmış ve 20×20×30 mm boyutlarında
örnekler hazırlanmıştır. Odun-su ilişkilerinin belirlenmesi için kullanılan
deney örnekleri ise ağaçlardan alınan 2 m’lik gövde kısımlarından
hazırlanmıştır.
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Araştırmada uygulanan test metotları, ilgili Türk Standartlarından
faydalanılarak belirlenmiştir. Yoğunluk tayini için TS 2471, TS 2472 ve TS
53 standartları kullanılmıştır. Hacim-yoğunluk değerinin belirlenmesi TS
2472 esaslarına göre yürütülmüştür. Yıllık halkalara teğet ve radyal yöndeki
çalışma miktarını ve liflere paralel yöndeki çalışma miktarını belirlemek için
TS 4083, TS 4084, TS 4085 ve TS 4086 standartları kullanılmıştır.
2.3. Kullanılan İstatistik Yöntemler
İstatistiksel değerlendirmeler yapılırken, SPSS 11.5 istatistik paket
programı kullanılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen değerlere ait
aritmetik ortalama, standart sapma, varyans, değişim aralığı, en yüksek ve en
düşük değerler hesaplanmıştır. İki değişken arasındaki ilişkinin
belirlenmesinde regresyon analizi uygulanmış ve serbest değişkenlerin bağlı
değişkenler üzerindeki ilişki düzeyi saptanmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Monteri çamı odununun yıllık halka genişliği, hava kurusu
yoğunluk, tam kuru yoğunluk, hacim yoğunluk değerleri, hücre çeperi
maddesi oranı ve hava boşluğu hacmi oranına ait istatistiksel değerlendirme
sonuçları çizelge 2’de belirtilmektedir.
Çizelge 2. Monteri çamı odununun fiziksel özelliklerine ait istatistiksel
değerlendirme sonuçları

Table 2. Descriptive statistics of physical properties of Radiata pine
Fiziksel Özellikler
Yıllık halka genişliği
(mm)
Hava kurusu yoğunluk
(gr/cm3)
Tam kuru yoğunluk
(gr/cm3)
Hacim-yoğunluk
(gr/cm3)
Hücre çeperi maddesi
oranı (%)
Hava boşluğu hacmi
oranı (%)

N

S

s²

R

Min. ve Max.

391

4.80

0.981

0.963

4.10

2.96 – 7.06

397

0.47

0.02

0.001

0.20

0.38 – 0.58

397

0.44

0.027

0.001

0.20

0.35 – 0.55

397

0.39

0.023

0.001

0.16

0.31 – 0.47

397

29.68

1.81

3.27

12.97

23.57 – 36.54

397

70.32

1.81

3.27

12.97

63.46 – 76.43

Ortalama yıllık halka genişliği 4.80 mm olup 2.96-7.06 mm arasında
değişmektedir. Hava kurusu yoğunluk değeri ile yıllık halka genişliği
arasındaki ilişki, azalan yönde ve istatistiki anlamda önemli olup korelasyon

115

katsayısı 0.44 olarak hesaplanmıştır. Uygulanan regresyon analizi sonucunda
hava kurusu yoğunluk değeri ile yıllık halka genişliği arasındaki ilişkinin
denklemi y = 0.6014-0.0251x biçiminde elde edilmiş ve F istatistiği
308.75348 olarak hesaplanmıştır.
Ortalama hava kurusu yoğunluk değeri 0.47 gr/cm³ olup, 0.38-0.58
gr/cm³ arasında değişmektedir. Ortalama tam kuru yoğunluk değeri ise 0.44
gr/cm³ olup, 0.35 - 0.55 gr/cm³ arasında değişmektedir.
Ortalama hacim yoğunluk değeri 0.39 gr/cm³ olup 0.31-0.47 gr/cm³ arasında
değişmektedir. Tam kuru yoğunluk değeri ile hacim yoğunluk değeri
arasındaki ilişki kuvvetli ve artan yönde olup korelasyon katsayısı 0.92
olarak bulunmuştur. Uygulanan regresyon analizi sonucunda tam kuru
yoğunluk değeri ile hacim yoğunluk değeri arasındaki ilişkinin denklemi y =
0.02+0.80x biçiminde elde edilmiş ve F istatistiği 4729.28 olarak
hesaplanmıştır.
Çizelge 3. Monteri çamı odununun daralma ve genişleme yüzdelerine ait
istatistiksel değerlendirme sonuçları
Table 3. Descriptive statistics of shrinkage and swelling percentage of Radiata pine
Odun-Su İlişkileri
Teğet yönde

S

s²

R

Min. ve Max.

107

6.75

0.60

0.36

2.89

4.90 – 7.79

107

4.52

0.64

0.41

4.91

3.13 – 8.04

Hacimsel

107

11.28

0.93

0.87

6.95

8.62 – 15.57

Teğet yönde

107

8.06

0.66

0.44

3.40

6.52 – 9.92

Radyal yönde

107

4.23

0.84

0.70

5.82

2.74 – 8.56

Hacimsel

107

12.29

1.20

1.44

8.25

9.68 – 17.93

Daralma Miktarı
Radyal yönde
(%)

Genişleme
Miktarı (%)

n

Tam kuru yoğunluk değerlerinden yararlanılarak hesaplanan
ortalama hücre çeperi maddesi oranı % 29.68 olup % 23.57 - % 36.54
arasında değişmektedir. Tam kuru yoğunluk değerlerinden yararlanılarak
hesaplanan ortalama hava boşluğu hacmi oranı % 70.32 olup % 63.46 - %
76.43 arasında değişmektedir. Hava boşluğu hacmi, hücre çeperi maddesi
hacmine bağlı olarak değişmektedir. Hücre çeperi maddesi hacmi azaldıkça
hava boşluğu hacmi artmaktadır. Ayrıca hücre çeper maddesinin miktarı,

116

odunun hücre yapısı ile değişmektedir. Mevcut hücrelerin büyüklüğü,
bulunuş oranları ve hücre çeperinin kalınlığı hücre çeperi maddesi miktarını
etkilemektedir. En fazla etkili olan çeper kalınlığıdır (BOZKURT ve
GÖKER 1996).
Deneyler sonucunda elde edilen daralma ve genişleme miktarlarına
ait istatistiksel değerlendirme sonuçları Çizelge 3’de belirtilmektedir.
Monteri çamı odununun ortalama hacimsel daralma miktarı %11.28,
hacimsel genişleme miktarı %12.29 olarak bulunmuştur.
Boyut stabilizasyonunu sağlamak ve mantarlara karşı dayanımı
artırmak için odunun içerisine alabileceği en yüksek su miktarının (r max)
bilinmesi gerekmektedir. Monteri çamı odununun hacim-yoğunluk ve tam
kuru yoğunluk değerlerine göre içerisine alabileceği en yüksek su miktarı
Çizelge 4’de belirtilmektedir.
Çizelge 4. Monteri çamı odununun içerisine alabileceği en yüksek su miktarına
ait istatistiksel değerlendirme sonuçları
Table 4. Descriptive statistics of maximum water absorption of Radiata pine
Hacim-Yoğunluk Değeri (gr/cm3)
Tam Kuru Yoğunluk Değeri (gr/cm3)

n
397
397

0.39
0.44

En Yüksek Su Miktarı (%)
191.55
154.55

Monteri çamı odununun içerisine alabileceği en yüksek su miktarı,
hacim yoğunluk değerine göre ortalama % 191.55, tam kuru yoğunluk
değerine göre ortalama % 154.55 olarak hesaplanmıştır.
Monteri çamı odununun hacimsel daralma miktarı ve hacim
yoğunluk değerinden yararlanılarak belirlenen ortalama lif doygunluk
noktası rutubeti ise % 29 olarak bulunmuştur.
Monteri çamı (Pinus radiata D. Don)’nın farklı bölgelerdeki aynı
ağaç türleri ve diğer hızlı gelişen ağaç türleri ile karşılaştırılması Çizelge
5’de belirtilmektedir.
Monteri çamı üzerinde BEKTAŞ (1989) tarafından yapılan
çalışmada ortalama yıllık halka genişliği 7 mm olarak bulunmuştur. Bu
çalışma sonucunda bulunan ortalama yıllık halka genişliği, BEKTAŞ (1989)
tarafından bulunan değerden düşük çıkmıştır. İki sonuç arasındaki farklılık
ağacın yetişme yeri koşulları ve ağacın yaşına bağlanabilir. Nitekim
BEKTAŞ (1989) tarafından yapılan çalışmada örnek ağaçlar 40 m
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yükseklikten ve güney bakıdan alınmıştır. Ayrıca ağaçların ortalama yaşı
18’dir.
Çalışma sonucunda elde edilen yoğunluk değerleri, diğer çalışma
sonuçlarından farklı çıkmıştır. Bilindiği gibi yıllık halka genişliği, ağaç yaşı,
yetişme yeri şartları ağacın yoğunluğunu etkilemektedir. Monteri çamı, hızlı
büyüyen diğer ağaç türleri ile karşılaştırıldığında kızılçamdan daha hafif
sahil çamı ve duglas göknarından daha ağır olduğu sonucuna varılmaktadır.
Çizelge 5. Monteri çamı odununun fiziksel özelliklerinin farklı bölgelerdeki
aynı ağaç türleri ve diğer hızlı gelişen ağaç türleri ile karşılaştırılması
Table 5. Comparison of physical properties of Radiata pine wood with same tree
species in different regions and other fast growing tree species
Ağaç Türü
Monteri çamı
(Topaloğlu, 2005)
Monteri çamı
(Spencer, 2001)
Monteri çamı
(Alden, 1997)
Ağaç Türü
Monteri çamı
(Tank ve ark., 1990)
Monteri çamı
(Bektaş, 1989)
Kızılçam
(Bozkurt ve Göker,
1996)
Sahil çamı
(As, 1992)
Duglas göknarı
(Ay, 1994)

δ0 (gr/cm3)

Fiziksel Özellikler
δ12 (gr/cm3)
y (gr/cm3)

βv (%)

0.44

0.47

0.39

11.28

_

_

0.43

8.5

0.44

0.54

_

10.7

δ0 (gr/cm3)

Fiziksel Özellikler
δ12 (gr/cm3)
y (gr/cm3)

βv (%)

_

_

0.36

_

0.38

0.42

0.34

9.1

0.53

0.57

0.47

12.2

0.42

0.46

0.37

9.53

0.41

0.44

0.36

11.54

Bu çalışmada bulunan hacimsel daralma miktarı; aynı ağaç türü ile
yapılan çalışmalarda belirtilen değerlerden yüksek çıkmıştır. Monteri
çamının hacimsel daralma miktarı, kızılçamın hacimsel daralma miktarından
düşük, duglas göknarının hacimsel daralma miktarına yakın, sahil çamının
hacimsel daralma miktarından yüksek bulunmuştur. Bu durumun ağaçların
özgül ağırlıklarının farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Odunun özgül ağırlığı arttıkça, hacmen daralma ve genişleme miktarı da
artmaktadır.
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4. SONUÇLAR ve ÖNERİLER
Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen deney sonuçları Çizelge 6’da
belirtilmektedir. Ortalama hava kurusu yoğunluk değeri 0.47 gr/cm3 olarak
hesaplanmıştır. Hava kurusu yoğunluk değerine göre; Monteri çamı “hafif
ağaçlar” grubuna girmektedir (BOZKURT ve ERDİN 1990). Tam kuru
yoğunluk değeri 0.44 gr/cm3 iken hücre çeperi maddesi oranı % 29.68, hava
boşluğu hacmi oranı % 70.32 olarak hesaplanmıştır. Ortalama daralma
miktarları; yıllık halkalara teğet yönde ( βt) % 6.75, radyal yönde (βr) % 4.53
ve hacmen (βv) % 11.28 olarak bulunmuştur. Ortalama genişleme miktarları;
yıllık halkalara teğet yönde (αt) % 8.06, radyal yönde (αr) % 4.23 ve hacmen
(αv) % 12.29 olarak bulunmuştur. Hacmen daralma miktarına göre; Monteri
çamı “Hacmen Daralması Orta Derecede Olan Ağaçlar” grubuna girmektedir
(BOZKURT ve ERDİN 1990). Ağaç malzemenin kullanım yerlerinde
özellikle parke, kaplama ve mobilya endüstrisinde az çalışması arzu
edilmektedir. Bu nedenle Monteri çamının rutubetli yerlerden ve dış
cephelerden uzak yerlerde ve binaların iç kısımlarında kullanılması
önerilmektedir (BEKTAŞ ve GÜLER 1996).
Çizelge 6. Deney Sonuçları
Table 6. Test results
Fiziksel Özellikler
Yıllık Halka Genişliği (mm)
Tam Kuru Yoğunluk (gr/cm3)
Hava Kurusu Yoğunluk (gr/cm3)
Hacim-Yoğunluk Değeri (gr/cm3)
Radyal yönde
Daralma Miktarı
Teğet yönde
(%)
Hacimsel
Radyal yönde
Genişleme Miktarı
Teğet yönde
(%)
Hacimsel

Sembol
δ0
δ12
y
βr
βt
βv
αr
αt
αv

Ortalama Değer
4.80
0.44
0.47
0.39
4.53
6.75
11.28
4.23
8.06
12.29

Ortalama lif doygunluğu noktası rutubeti % 29 olarak hesaplanmıştır
Bu sonuca göre; Monteri çamı “Lif Doygunluğu Noktası Orta” olan ağaçlar
grubuna girmektedir (BOZKURT ve ERDİN 1997). Monteri çamı odununun
içerisine alabileceği en yüksek su miktarı, hacim yoğunluk değerine göre %
191.55, tam kuru yoğunluk değerine göre % 154.55 olarak hesaplanmıştır.
Monteri çamının hafif oluşu, kolay işlenme ve çivilenebilme
özelliklerinden dolayı duvar panosu, inşaat kalıbı, ambalaj malzemesi, kibrit
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ve kürdan üretiminde kullanılabileceği belirtilmektedir. Sülfat metoduyla
selüloz eldesinde ve mekanik odun hamuru üretiminde kullanılabileceği, lif
levha üretiminde de gelecekte önemli bir hammadde kaynağı olacağı
belirtilmektedir. (BEKTAŞ 1989, BEKTAŞ ve GÜLER 1996). Ayrıca
Monteri çamı odununun selülozik lif üretimine elverişli olduğu
belirtilmektedir (TANK ve Ark. 1990). Ülkemizde suni olarak yetişen
Monteri çamının kâğıt üretimine uygunluğu üzerine SEKA tarafından
yapılan bir araştırmada, bu ağaç türü için Sülfat metodunun uygun olduğu
belirtilmektedir (GÖKER 1982).
Ülkemizde çeşitli bölgelerde plantasyonları yapılmış olan Monteri
çamının hem hızlı büyümesi hem de orman ürünleri sanayisinde çeşitli
kullanım alanlarının bulunması gelecekte bu ağaç türü ile yapılması
planlanan endüstriyel plantasyonların önemini bir kez daha ortaya
koymaktadır.
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