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ÖNSÖZ 

Dergimizin çok değerli okuyucuları, Batı Akdeniz Ormancılık 
Araştırma Müdürlüğü olarak en önemli hedefimiz sizlerin bölgemiz ve 
ülkemiz ormancılığı hakkındaki bilgi dağarcığınızı genişletip geliştirmenize 
katkı sağlamaktır. Bu yolla ormancılığımızla ilintili konuları ve sorunları hep 
birlikte daha iyi kavrayacağımıza inanıyoruz. 

Bu amaçla biz Müdürlüğümüz araştırmacılarının çalışmaları ile 
yetinmeyip sizler aracığı ile başta üniversitelerinizde çalışan bilim adamları 
olmak üzere tüm ilgililere, dergimize makale göndererek bu sürece katkıda 
bulunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıyı yaparken hali hazırda 
özellikle üniversitelerimizde çalışan bilim adamlarımızdan dergimize olan 
ilgi ve desteğin de küçümsenemeyecek düzeyde olduğunu vurgulamak 
isterim. 

Değerli okuyucular, dergimizin bu sayısında toplam dört makale ile 
sizlere ulaşıyoruz. Bunlar; Dr. H. Barış TECĠMEN ve arkadaşları tarafından 
hazırlanan “Türkiye Salep Türlerinin Sorunları ve Öneriler”, Dr. Zerrin 
Ay tarafından hazırlanan “Ekoturizm Kavramı ve  Antalya’da   
Ekoturizm Faaliyetleri”, Cumhur Güngöroğlu ve arkadaşları tarafından 
hazırlanan “Antalya-Elmalı Sedir AraĢtırma Ormanı ve Çığlıkara Kohu 
Dağında Tespit Edilen Bazı Kelebek (Lepidoptera: Rhopalocera) Türleri” 
ve Sadettin GÜLER tarafından hazırlanan “Fıstıkçamı (Pinus Pinea L.)’nın 
Genel Özellikleri ve Antalya Yöresi Fıstıkçamı Ağaçlandırma Alanları 
Ġçin Gövde Hacim Tablosu” başlıklı makalelerdir. Her bir makalede siz 
okuyucuların ilgisini çekecek konuları bulacağınızı umuyoruz. 

Her bilimsel yayında olduğu gibi Müdürlüğümüz dergisinin yayına 
hazır hale getirilmesi sürecinde de önemli ölçüde emek ve özveri söz 
konusudur. Bu anlamda, öncelikle makalelerini göndererek bu sürece katkı 
sağlayan araştırmacı ve bilim adamlarına, bu süreci başından sonuna kadar 
yöneten Müdürlüğümüz Yayın Kurulu’na ve yine hiçbir karşılık beklemeden 
özverileri ile bize destek olan hakem heyetine teşekkür ederim. 

Saygılarımla 

 
Dr NeĢat Erkan 
AraĢtırma Müdürü 
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1 Salep kelimesi köken olarak Arapça olup, tilki yumurtalığı anlamındadır. Sahlep Ģeklinde de yazılmakta ve Ģalep 
Ģeklinde söylenilmektedir. Halk arasında Orchidaceae familyası türlerinin salep yapılma amacıyla kullanılanların 
hepsine ayrı ayrı isimler verilirken, salep yapımında kullanılmayanlara herhangi özel isim verilmemiĢtir. BEDEVIAN 
(1936)‟nın sözlüğünde ise Sahlep, Sahlep Otu olarak geçmektedir. Almancası; Salepknollen, Fransızcası; Tubercule de 
salep, Ġngilizcesi; Salep root‟tur (BAYTOP, T., 1999). 
2 Bu çalıĢma; Ömer KARA yürütücülüğünde Orhan SEVGĠ, H. BarıĢ TECĠMEN ve Ġlyas BOLAT'ın araĢtırıcı olarak 
bulunduğu ve "Bazı Salep Türlerinin YetiĢme Ortamlarına Ait Mantar Florası" isim ve TÜBĠTAK– TOVAG - 105 O 
530 sayıyla desteklenen proje desteğiyle yapılmıĢtır. Söz konusu çalıĢmanın 2007, 2008 ve 2009 yıllarında yapılan arazi 
çalıĢmalarındaki gözlemlere ve kaynaklara dayanarak hazırlanmıĢtır. 
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ÖZET 
 Orchidaceae familyasının türleri ülkemizde oldukça yoğun olarak 
toplanmıĢ ve toplanmaya devam etmektedir. Toplayıcılar hukuki 
boĢluklardan ve aynı zamanda konunun takipçisi olacak kurumun 
belirsizliğinden yararlanmıĢlardır. Salep türlerinin soyunu devam 
ettirebilmesi ve daha ileriki yıllarda tekrar ekonomiye kazandırılması için Ģu 
baĢlıklarda faaliyet gösterilmelidir: 1) Hukuki boĢlukların giderilmesi, 2) 
Türlerin mevcut yayılıĢının, toplum yapısının ve yetiĢme ortamı 
özelliklerinin belirlenmesi, 3) Salep türlerinin çoğaltılması ile ilgili 
yöntemlerin geliĢtirilmesi, 4) Salep türlerine ait tohum bahçelerinin 
oluĢturulması, 5) Salep türlerine özgü koruma planlarının hazırlanması ve 
uygulanmasıdır. Bu uygulamalar hayata geçirilmedikçe var olan türlerin 
soyunun tükenmesi engellenemeyecektir. Hem arazi gözlemlerimiz hem de 
yapılan araĢtırmalar bu görüĢü desteklemektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Salep, Orchidaceae 

 

ABSTRACT 

 Species of Orchidaceae family have been extensively collected and, 
are still being collected in Turkey. The collectors utilized both the legal and 
the administrative gaps. The following fundamentals should be taken in 
consider so as to let survival of orchids and regain to the economy: 1) 
accomplishment of legal gaps; 2) identification of distribution, population 
status and site characteristics of the genus; 3) development of methods to 
propagation of orchids species; 4) constitution of seed banks; 5) preparation 
of specified conservation program and application. Unless those precautions 
accomplished orchids species will inevitably extinct whereas both field 
observations and the scientific literature support this.  

 Keywords: orchids species, Orchidaceae 
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1. GĠRĠġ 

 Orchidaceae familyasına ait dünyada 19500 türün bulunduğu tahmin 
edilmektedir (DREESLER 1993). Orchidaceae familyası bu kadar zengin tür 
çeĢitliliği olmasının yanında ekonomik değeriyle de dikkat çekmektedir.  
Ekonomik değeri, gösteriĢli çiçeklerinin yanı sıra yumrularının 
(tuberlerinin3) birçok ilaç ve besin için ham madde olarak kullanılmasından 
ileri gelmektedir.  Bu nedenlerle Orchidaceae familyasına ait türler hem yurt 
içinde hem de yurt dıĢında birçok çalıĢmaya konu olmuĢtur. Familyanın 
sınıflandırılmasına 1825‟li yıllarda baĢlanmıĢ ve daha sonra Heinrich G.L., 
Reichenbach, Ernst H.H. Pfitzer, Robert Rolfe, Oakes Ames ve en sonunda 
da Robert Dressler tarafından yapılmıĢtır (SHEEHAN ve SHEEHAN 1994). 
Türkiye‟deki Orchidaceae familyasının sınıflandırılması ise RENZ ve 
TAUBENHEIM tarafından 1984 yılında yapılmıĢtır (DAVIS 1984). Binli 
yıllardan itibaren salep bitkisinin ülkemizde içecek ve ilaç yapımında 
kullanıldığına dair metinlere eski tıp kitaplarında çokça rastlanmaktadır.   

Orchidaceae türleri ilaç yapımında kullanıldığı gibi (KONG ve ark. 
2003), Türkiye‟nin birçok yerinde içecek ve dondurma yapımında (özellikle 
KahramanmaraĢ dondurmasında) kullanılmakta olup, bunların yapılıĢı 
ayrıntılı olarak çalıĢmalarda sunulmuĢtur (SEZĠK 1967; BAYTOP 1999; 
DOGAN ve KAYACIER 2004; ĠġLER 2005; KUġ ve ark. 2005; TAMER  
ve ark. 2006). 

Salep oldukça değerli bir drog olduğu için piyasada satılmak üzere 
hazırlanan salep tozuna çeĢitli katkı maddeleri ilave edilmektedir. BaĢlıca 
katkı maddeleri ise buğday unu, niĢasta olmakla birlikte, Arpacık salebi (yer 
yer Çöp malı, Çöp salebi, MaraĢ salebi, ġehriye salebi olarak da 
isimlendirilir) olarak bilinen Ranunculus ficaria L., Deli salep olarak bilinen 
Colchicum cilicicum (Boiss.) Dammer, Konya salebi olarak bilinen 
Ornithogalum (Akyıldız) türlerinin toprak altı kısımlarından elde edilen 
tozları da kullanılmaktadır (BAYTOP 1997, 1999).     

2) TÜRKĠYE SALEP TÜRLERĠ ÜZERĠNE YAPILAN 
YAYINLAR 

 2.1. Adlandırma ÇalıĢmaları 

 Ülkemizde salep türleri çok eski yıllardan beri çeĢitli tüketim 
alanlarında kullanılagelmektedir. Türkiye bitkileri üzerine ikili bitki 
isimlendirilmesiyle yapılmıĢ ilk kapsamlı çalıĢma Boisser‟in (1884)  “Flora 

                                                           
3 Yumru tuberin karĢılığı olarak kullanılmıĢtır. 
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Orientalis” (Doğu Florası) baĢlıklı eserdir.  Söz konusu yayın tarihi 
baĢlangıç kabul edilirse, Türkiye‟nin Orchidaceae familyasının cins, tür ve 
taksonlarına ait anatomik, morfolojik, sistematik çalıĢmalar ile yayılıĢı, 
ekolojisi ve benzeri konular üzerine 1991 yılına kadar 109 adet bilimsel 
çalıĢma yapılmıĢtır (DEMĠRĠZ 1993). Boissier‟in yaptığı bu çalıĢmada 
Türkiye‟de 15 cins ve 60 tür salebin bulunduğu belirtilmiĢtir (BOISSIER 
1884).  Daha sonra Türkiye için ikinci temel çalıĢma Davis‟in (1984) 
“Türkiye ve Doğu Ege Adası Florası”dır.   

 Türkiye‟nin salep türleri üzerine ilk doktora çalıĢması 1967 yılında 
Prof. Dr. Ekrem Sezik tarafından yapılmıĢ ve bu çalıĢma kapsamında birçok 
türün yayılıĢı ayrıntılı olarak verilmiĢtir. ÇalıĢmada Türkiye saleplerinin 115 
taksona ait olduğu belirtilmiĢtir (SEZĠK 1967).   “Türkiye ve Doğu Ege 
Adası Florası” adlı esere göre Türkiye saleplerinin 110 taksonu 
bulunmaktadır (RENZ ve TAUBENHEIM 1984).  Aynı eserin 11. cildinde 
ise Türkiye saleplerinin takson (hibridler hariç)  sayısı 153‟tür (KREUTZ 
2000; KARA ve ark. 2007). 

 Bitki sistematiğinde tür listesi çıkarılırken karĢılaĢılan en önemli 
sorunlardan biri zaman içinde adlandırmaların değiĢmesi ve yeni türlerin 
tespitidir. Bu değiĢiklikler özellikle Orchidaceae familyası için çok 
belirgindir. Boissieri (1884), Sezik (1967), Renz – Taubenheim (1984) ve 
Kreutz (2000) çalıĢmaları sonucu çıkarılan tür listelerindeki değiĢim bu 
sorunu açıkça ortaya koymaktadır. Sezik ile Renz – Taubenheim‟a ait tür 
listeleri karĢılaĢtırıldığında 38 türün isminin farklı olduğu görülmüĢtür 
(KARA ve ark. 2007). Renz – Taubenheim ile Kreutz‟a ait tür listeleri 
karĢılaĢtırıldığında; 4 tür ismi değiĢikliği yapılmıĢ ve 50 türün bulunuĢu 
eklenmiĢtir (KARA ve ark. 2007). Örneğin Renz – Taubenheim tarafından 
Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq. subsp. orientalis Greuter olarak 
isimlendirilen örnekler, Flora‟nın 11. cildinde Kreutz tarafından Serapias 
orientalis (Greuter) H.Baumann & Künkele subsp. carica H.Baumann & 
Künkele, Serapias feldwegiana H. Baumann & Künkele ve Serapias 
levantina H.Baumann & Künkele olarak ifade edilmiĢtir.  

 Ülkemizde Orcidaceae familyasının tamamını içeren çalıĢmalar 
olmamakla birlikte, son yıllarda bölgesel çalıĢmalar artmıĢtır. Edirne 
çevresindeki Ophyrs  L. (Orchidaceae) türleri belirlenmiĢtir (AYBEKE 
1997). Muğla ili geofitleri üzerine yapılan araĢtırma sonuçlarına göre; 
Orchidaceae familyasına ait 42 tür tespit edilmiĢtir (VAROL ve ark. 2004). 
Kaz Dağları‟ndaki Orchidaceae familyası üzerine yapılan çalıĢmada ise; 14 
cinse ait 38 takson tespit edilmiĢtir (GÜLER 2005). Van ili ve civarında 11 
cinse ait 35 tür tespit edilmiĢtir (ĠġLER 2005). Akdağmadeni‟nde (Yozgat) 
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Orchidaceae familyasının 11 cinsine ait 20 tür tespit edilmiĢtir (ORHAN 
2006). Ayrıca Antalya‟da yayılıĢ gösteren Ophrys cinsinin türleri üzerinde 
Gökhan Deniz (2009) tarafından doktora tezi yapılmıĢtır. Bunlara ek olarak 
saleplerin moleküler tekniklerle akrabalık iliĢkileri de ortaya konulmaktadır 
(ARI ve ark. 2005). YurtdıĢında Orchidaceae familyası üzerine yapılan 
genetik çalıĢmalarda bazı türlerin cins isimleri değiĢtirilmiĢtir. Örneğin; 
Orchis cinsinin bir kısmı; Orchis collina Banks & Sol. olarak adlandırılan 
bireyler Anacamptis collina (Banks & Sol.) R.M. Bateman, Pridgeon & 
M.W. Chase ismi altında toplanmıĢtır. Orchis tridentata Scop. olarak 
adlandırılan bireyler Neotinea tridentata (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & 
M.W. Chase ismi altında toplanmıĢtır (KREUTZ, 2009). Bununla birlikte 
söz konusu değiĢikliklerden, 2000 yılından öncekiler Flora‟nın 11. cildinde 
yer almadığı gibi, değiĢikliklere göre de tanı anahtarları yenilenmemiĢtir. 
AYBEKE'nin 2009 tarihli yayınında da söz konusu değiĢiklikler 
kullanılmamıĢtır. Benzer yaklaĢım SEZĠK ve ark 2007 tarihli "Salep ve 
Orkidelerin Tahribi" isimli çalıĢmada da görülmektedir. Netice olarak; 
Türkiye'deki Orchidaceae familyasının teĢhisinde giderilmesi gereken 
önemli sorunlar bulunmaktadır.         

 Bitki bilimin kendine özgü bitki adlandırılmasının yanı sıra Halk 
bilim açısından da çeĢitli isimlendirmelerin bulunduğu tespit edilmiĢtir. 
Konuyla ilgili isimler çizelge 1‟de sunulmuĢtur. Çizelgenin oluĢturulmasında 
yararlanılan kaynaklar oldukça kısıtlıdır. Halkımız tarafından iyi bilinen 
salep türlerinin her birine ayrı isimler verilmiĢtir. Salebin daha az tanındığı 
bölgelerde ise türlere özgü isimler verilememekte, onun yerine tanınan 
birkaç salep türünün hepsine birden salep denildiği belirlenmiĢtir.  

2.2. Salep Türlerinin YayılıĢı ve Toplum Yapısı Üzerine Yapılan 
ÇalıĢmalar 

 Salep türlerinin dağılıĢının belirlenmesi için üç kaynak söz 
konusudur: 1) Herbaryum kayıtları, 2) Doğrudan salep türleri üzerine 
yapılan çalıĢmalar 3) Diğer flora kayıtlarıdır. Orijinal çalıĢma yapmanın 
zorlukları düĢünüldüğünde doğal olarak bu kaynakların bir araya 
getirilmesine dayanarak bulgu elde edilmeye çalıĢılması en kolay yöntem 
olmaktadır. Orijinal çalıĢmalarda karĢılaĢılan en büyük sorun ise tür 
teĢhisidir. Diğer bir önemli husus da kayıtların güncellenmesi sorunudur. 
Kayıtların arazide yapılacak çalıĢmalarla güncellenmesi mümkün 
olamamaktadır. Zira salepler üzerinde yüksek bir toplanma baskısının 
bulunması, eski kayıtlarda belirtilen bazı noktalarda örnek görülememesine 
neden olmaktadır. Örneğin; 1984‟te yazılmıĢ olan “Orkidelerimiz” isimli 
yayında Beçin kalesi (Muğla-MĠLAS) etrafında 15 tür salebin bulunduğu 
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belirtilirken, 2004 ve 2009 yılında bu alanda bir bireye dahi 
rastlanamamıĢtır. Benzer Ģekilde Kastamonu‟ya ait kayıtlarda belirtilen 
güzergâhlar dolaĢılmıĢ ve aynı düĢüncemiz daha da kuvvetlenmiĢtir. Bu 
örnekleri çoğaltmak mümkündür.     

 2.3. Salep Tohumu ve Çoğaltılması Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar 

 Salep tohumları oldukça küçük olup; Türkiye‟de de bulunan bazı 
cins ve türlerin tohum boyutları çizelgede verilmiĢtir (ARDITTI 1967, 
ARDITTI ve GHANI 2000). Ülkemizde konuyla ilgili olarak Edirne ili 
sınırları içinde yapılan çalıĢmanın sonuçları çizelge 2‟de sunulmuĢtur 
(OLGUN ve AYBEKE 1996).   

 Salep türlerinin çoğaltılması çalıĢmaları üç yönde yapılmaktadır. 
Bunlar; 1) Tohumun mantar yardımıyla çimlendirilmesi, 2) Parçalarından 
çoğaltılması ve 3) Doku kültürü yoluyla çoğaltılmasıdır. Salep türlerinin 
tohumları ile mantar tür veya toplumlarının iliĢkileri birçok çalıĢmaya konu 
olmuĢtur (SHIMURA ve KODA 2005; CHOU ve CHANG 2004; BATTY 
ve ark. 2002; RASMUSSEN 2002; KULIKOV ve FILIPPOV 2002; 
ARDITTI ve GHANI 2000;  McKENDRICK ve ark. 2000; TAYLOR ve 
BRUNS 1999).  

Çizelge 1. Türkiye Saleplerinin Bitki bilim ve Halk bilimindeki isimleri 

Table 1. Nominations of Turkish Orchid plants in botany and in folklore 

Bitki bilimindeki ismi4 Halk bilimindeki 
ismi 

Kullanıldığı 
Bölge 

Kaynak 

Barlia robertiana 
(Loisel.) Greuter 

Ayıkulağı Muğla 2 
Keksek Çiçeği Muğla 2 
Patpatan, 
Patpatanak veya 
Patpatınak 

Muğla 2 

Orchis anatolica Boiss.  Diliçıkık veya 
Diliçıkırık 

Milâs Civarı 1 

Gelincik Yerkesik ve 
Eskihisar 

1 

Dildamak Muğla ve 
Göktepe 

1 

                                                           
4 ) ÇalıĢmalardaki özgün isimler kullanılmıĢtır. Adlandırmalarda daha sonra yapılan 
değiĢiklikler dikkate alınmamıĢtır. 
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Damartartık veya 
Damâtaâtık 

Muğla ve 
Göktepe 

1 

Gelincik Muğla 2 
Katırtırnağı Muğla 2 
Anadolu salep otu, 
Damartartık, 
Dildamak, 
Diliçıkık, 
Diliçıkırık, Tespih 
salebi, Yayla 
salebĢ 

 3 

Orchis morio L. Gelincik Milâs ve 
Eskihisar, Muğla 

1, 2  

Orchis tridentata Scop. TavĢantopuğu Milâs, Muğla ve 
Yerkesik 

1, 2,3  

Sümbül Bartın 2 
Beyaz Dağ  Salebi  3 

Orchis italica Poir. TavĢantopuğu Muğla, Milâs, 
Yerkesik, Datça 

1, 2,3  

TopanbaĢ Datça, Muğla 1, 2,3  
TavĢantopu Muğla 2 

Orchis simia Lam.  TavĢantopuğu Muğla, Milâs, 
Yerkesik, Datça 

1, 2,3  

TopanbaĢ Datça 1, 2  
TopbaĢ  3 
Solmazsoluk Kazıklı Köyü 1, 2  
Püsküllü Çiftlik Köyü 1, 2,3  

Orchis pinetorum Boiss. 
et Kotschy 

Gelincik Muğla 1 

Orchis provincialis var. 
pauciflora Lindl 

Gelincik Muğla 1 

Orchis sancta L. Pirinç Çiçeği Milâs, Muğla 1, 2  
Pürin Çiçeği Milâs, Muğla 1, 2  

Orchis romana Seb. et 
Maur. 

Çamkökü Muğla 1 

Orchis coripohora L. Çem Salepi KahramanmaraĢ-
Andırın 

2,3 

Su Salepi Antalya 2 
Sümbül Bartın 2 
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Orchis mascula(L.) L. 
subsp. pinetorum (Boiss. 
&   
                  Kotschy) G. 
Camus 

Gelincik Muğla 2 
Sümbül Bartın 2 

Orchis palustris Jacq. Nergiz Ağrı 2 
Çayır salebi Ġstanbul 3 

Orchis papilionacaea L. 
var. papilionacea 

Dildamak Muğla 2 
Katırtırnağı Muğla 2 
TeketaĢağı Muğla 2 

Orchis purpurea Hudson Hasancık Ġstanbul 2 
Hıdrellez Çiçeği Ġstanbul 2 
Sümbül Bartın 2 
Tukuk Çiçeği Ġstanbul 2 

Orchis spitzelii Sauter ex 
W. Koch 

Dağ salebi  3 

Anacamptis pyramidalis 
(L.) L.C. Rich. 

Peynir Çiçeği Milâs 1 
Peynirçik Milâs 1 
Yoğurtçuk Milâs 1 
TavĢan otu Muğla 2 

Himantoglossum 
longibracteatum (Biv.) 
Schlecth 

Ayı Kulağı Milâs 1 
KeĢkek Çiçeği Kazıklı Köyü 1 
Patpatan veya 
Patpatınak 

Milâs 1 

Serapias laxiflora 
Chaub. ve S. vomeracea 
Brig. 

Katırtırnağı Milâs 1 
Sığırkulağı Milâs – Ören 

Köyleri 
1 

Ophrys fucilora (Cr.) 
Moench., O. fusca Link., 
O. mammosa Desf., O. 
cornuta ssp. orientalis 
Renz, O. ferrum-
equinum Desf., O. 
bombyliflora Link., O. 
lutea var. minor Parl., O. 
speculum Link  

Kedigözü Milâs, Muğla, 
Yerkesik 

1 

Pisipisi Bozyer Köyü 1 
Tülekdokuyan Ġlmin Köyü 1 

Ophrys ferrum-equinum 
Desf. 

Kazankarası Kazıklı Köyü 1, 2  

Ophrys argolica H. Beyaz Salep Antalya 2 
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Fleischmann 
Ophrys sp. Kedigözü, 

Pisipisi, 
Tülekdokuyan, 
Kazankarası, 
Keditırnağı 

Muğla 2, 3 

Ophyrs holoserica 
Burm. fil. 

DeĢdiye salebi, 
ġaknalı salep 

 3 

Ophrys iricolor Desf. Kedigözü Muğla 2 
Ophyrs lutea subsp. 
minor  (Guss.) O. & E.     
                 Danesch 

TeketaĢağı Muğla 2 

Ophyrs mammosa Desf. Arı Çiçeği Bartın 2 
Kedigözü Denizli 2 
Kedikulağı Denizli 2 

Ophyrs oestrifera Bieb.  
subsp. oestrifera, Ophrys 
sphegodes Miller 

Arı Çiçeği Bartın 2 

Ophyrs umbilicata Desf. Arı Çiçeği  Bartın 2 
Koyungözü Muğla 
TeketaĢağı Muğla 

Dactylorhiza iberica 
(Bieb. ex Willd.) Soó 

Salep otu Doğu Anadolu 3 

Dactylorhiza osmanica 
Kl. 

Çem salebi,  
Öz salebi 

 3 

Dactylorhiza romana 
Seb. 

Çamköklü Muğla 2 
Çam kökü, Elçik Bursa-Armutlu 3 

Dactylorhiza romana 
(Seb.) Soó subsp. 
romana 

Elçik Bursa 2 

Dactylorhiza umbrosa 
(Kar. & Kir.) Nevski 

Salep otu Doğu Anadolu 3 

Kaynaklar: 1: SEZĠK 1969; 2: TUZLACI 2006, 3; BAYTOP 1997.  

 SEZĠK (1984)‟te bildirildiğine göre; “Çimlenen tohumdan yumru ve 
yapraklar uzun yıllar sonra meydana gelir. Ortalama en kısa süre 2-4 yıldır. 
Orchis, Ophrys ve Dactylorhiza türlerinde bitkinin ilk yaprakları ortalama 4, 
Epipactis ve Cephalanthera türlerinde 2-3 yıl sonra; Spiranthes aestivalis‟te 
ise ilk yumru ancak 9. yılda, Neottia türlerinde ilk çiçek 9-12 yıl sonra 
meydana gelmektedir. Listera türlerinde ise 4. yılda ilk yaprak meydana 
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gelir, fakat bitki ancak 15. yılda çiçek açar. Cypripedium türlerinde ise ergin 
bir ferdin meydana gelmesi için 16 yıl veya daha uzun bir süre beklemek 
gerekmektedir.” Bunun yanı sıra salep türlerine ait yumruların parçalarından 
çoğaltılması ve mantar iliĢkilerinin birlikte yapıldığı çalıĢmalar da 
bulunmaktadır (ZETTLER ve HOFER 1998). 

Çizelge 2. Bazı Salep Tohumlarının Boyutları 

Table 2. The size of some orchid seeds 

 Uzunluğu GeniĢliği Kaynak 
Ophrys spp. 0, 500 (± 0,11) 0,150 (± 

0,040) 
ARDITTI ve 
GHANI 2000 

Ophrys sphegodes 0,340 (± 
0,098) 

0,089 (± 
0,024) 

OLGUN ve 
AYBEKE 1996 

Ophrys mammosa 0,557 (± 
0,142) 

0,138 (± 
0,023) 

OLGUN ve 
AYBEKE 1996 

Ophyrs oestrifera  
ssp. oestrifera 

0,491 (± 
0,121) 

0,129 (± 
0,027) 

OLGUN ve 
AYBEKE 1996 

Ophrys apifera 0,408 (± 
0,119) 

0,151 (± 
0,031) 

OLGUN ve 
AYBEKE 1996 

Orchis spp 0,490 (± 
0,170) 

0,170 (± 
0,060) 

ARDITTI ve 
GHANI 2000 

Orchis mascula 0,390 (± 
0,130) 

0,180 (± 
0,030) 

ARDITTI ve 
GHANI 2000 

Orchis morio 0,560 (± 
0,160) 

0,180 (± 
0,050) 

ARDITTI ve 
GHANI 2000 

Orchis purpurea 0,380 (± 
0,040) 

0,150 (± 
0,070) 

ARDITTI ve 
GHANI 2000 

Orchis simia 0,380 (± 
0,090) 

0,150 (± 
0,080) 

ARDITTI ve 
GHANI 2000 

 Yurt dıĢında salep türleri ile mantar arasındaki iliĢkiler üzerine 
yapılan birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda 
ülkemizde de bu yönde çalıĢmalar yapılmaktadır. Salep türlerine ait 
tohumların çimlenmesine katkısı olan mantarlar üzerine yapılan 
araĢtırmalarda; Serapias vomeracea (Burm fil.) Briq. subsp. laxiflora (Soo) 
Gölz et. Richard‟ın tohumlarının çimlenmesi üzerinde bazı mantarların etkili 
olduğu tespit edilmiĢtir (ÖZKOÇ ve DALCI 1992). Ülkemizde de 
Rhizoctonia repens ile Orchis laxiflora, O. palustris ve Dactylorhiza 
urvilleana türleri arasında, Rhizoctonia anaticula ile Dactylorhiza osmanica 
ve D. iberica türleri arasında,  Rhizoctonia solani ile Dactylorhiza osmanica 
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ve Orhcis tridentata türleri arasında salep-mikoriza iliĢkisi bulunduğu tespit 
edilmiĢtir (ÖZKOÇ ve ÖZDENER 1997).   

 Doku kültürü koĢullarında salep üretimi (bitki ve yumru) için 
kullanılacak gıda ortamlarının, hormon konsantrasyonlarının ve çevre 
faktörlerinin her tür için değiĢebileceği ve bu nedenle her tür için ayrı ayrı 
çalıĢma yapılması gerekmektedir (ÖNAL 1999). Salep türlerinden; Orchis 
anatolica, Orchis coriophora, Ophrys phrigra, Ophrys bornmuelleri, 
Serapias vomeracea ve Himantoglossum affine üzerinde doku yoluyla 
üretilmesi çalıĢmalarından sadece Orchis anatolica, Orchis coriophora 
baĢarı sağlanmıĢ, Himantoglossum affine türünde çimlenmiĢ birey elde 
edilememiĢ, diğerlerinde ise çok düĢük oranda çimlenme tespit edilmiĢtir 
(ÇAĞLAYAN ve ark. 1998). Aynı çalıĢma sonuçlarına göre; bir türün 
çimlenme oranı besi ortamının değiĢmesine bağlı olarak farklılık 
göstermektedir. Orchis laxiflora, Orchis sancta türlerinde doku kültürü 
yoluyla yumru üretimi gerçekleĢtirilebilmektedir (ÖNAL 1999). 

 Ophrys apifera Hudson ve Ophrys sphegodes Miller‟in köklerinden 
izole edilen mantarlarla Ophrys apifera tohumları aĢılanmıĢ ve çimlenmeleri 
sağlanamamıĢtır. Ophrys apifera türünün tohumları kültür ortamlarında 4-6 
ay içinde çimlendirilmiĢtir (AYTAġ 1994). 

 2.4. Salep Türlerinin Korunması Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar 

 Salep yumrularının ihracatı 1974 yılında yapılan uyarılar dikkate 
alınarak Tarım Bakanlığı tarafından yasaklanmıĢtır (SEZĠK 1984). CITES 
yani “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine ĠliĢkin SözleĢme” 27 Eylül 1994 tarih ve 4041 sayılı Kanun ile 
onaylanmıĢ ve 20 Haziran 1996 tarih ve 22672 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayınlanmıĢtır (ANONĠM 1999). Ayrıca “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” 
adlı eserde familyaya ait 25 taksonun çeĢitli derecelerde tehlike altında 
olduğu belirtilmiĢtir (EKĠM ve ark. 2000). Bu yasaklamalar salebin zevk için 
toplanmasını engellemiĢ ancak ticari amaçla toplanmasında bir azaltma 
yaratamamıĢtır.  

 Muğla‟da yayınlanan (2000 tarihli) Devrim gazetesi 12726‟ıncı 
sayısında salep türlerinin korunması üzerine belki de Türkiye‟de ilk defa 
yapılan toplantıyı; “Türkiye‟deki orkidelerin korunmasıyla ilgili toplantı 
Muğla‟da yapıldı” baĢlığıyla vermektedir. Toplantı 15-16 Nisan 2000 
tarihinde Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve çeĢitli kamu kuruluĢlarının 
katılımıyla yapılmıĢtır. Toplantıda Prof. Dr. Ekrem SEZĠK, Doç. Dr. ReĢit 
ĠLARSLAN, Necmettin GÜLER ve Mehmet AYBEKE tarafından bildiriler 
sunulmuĢtur. Her kesimden katılımcılar, seminer sonunda aĢağıdaki 
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hususların kamuoyuna ve ilgili kuruluĢlara bildirilmesine oybirliği ile karar 
vermiĢlerdir; “Muğla ili orkide türleri yönünden Türkiye‟nin en zengin 
bölgesidir. Türkiye‟de orkidelerin tahribinin önlenmesi çalıĢmalarına 
Muğla‟dan baĢlanmalı, salep elde ediliĢi valilik tarafından 3 yıl süre ile 
yasaklanmalı, yasaklanmanın gerekçesi medya kanalı ile bölge halkına 
anlatılmalı, Orman ve Çevre Bakanlığı mensupları, bölge okulları konuyla 
ilgili bilgilendirilmeli, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Muğla 
Üniversitesi bu konuda araĢtırmalar yapmalı ve gerekli eğitimi vermeli, 
Muğla‟da elde edilecek ilk sonuçlar ıĢığında, benzer tedbir ve uygulamalar 
salep elde edilen diğer bölgelerde de uygulanmalıdır (ANONĠM, 2000). 

 2.5. Salep Türlerinin YetiĢme Ortamı Üzerine Yapılan 
ÇalıĢmalar  

 Ülkemiz koĢullarında salep türlerinin toprak özellikleri üzerine 
yapılan ilk araĢtırma niteliğindeki çalıĢma ile Orchis mascula L.‟nın 
bulunduğu toprakların genelde kumlu killi balçık ve killi balçık türünde, 
kireç miktarının düĢük, hafif alkali reaksiyonlu, azot yönünden yoksul 
olduğu sonucuna varılmıĢtır (TOPÇUOĞLU ve ark. 1996). Orchis anatolica 
kireçli, pH‟sı nötr, kumlu balçık ve düĢük tuzluluktaki toprakları tercih 
etmektedir (GÖNÜZ ve ÖZÖRGÜCÜ 1995). 

 3) TÜRKĠYE SALEPLERĠNĠN TOPLANMASI VE 
TĠCARETĠNE ĠLĠġKĠN HUKUKÎ DURUM 

 Saleple ilgili hukuki durumu Ģekillendiren baĢlıca kanuni kaynaklar; 
1) Uluslararası antlaĢmalar (CITES), Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi, vb. ), 
2) Ġç hukukla ilgili mevzuat; a) Anayasa,  b) 6831 sayılı Orman Kanunu, c) 
Zeytin Kanunu, ve d) Mer‟a Kanunu‟dur. 

 CITES “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 
Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢme” 27 Eylül 1994 tarih ve 4041 sayılı 
Kanun ile onaylanmıĢ ve 20 Haziran 1996 tarih ve 22672 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayınlanmıĢtır (ANONĠM 1999). 19 Temmuz 1998 tarih ve 23407 
sayılı Resmî Gazete'de DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı tarafından yayımlanan 96/31 
sayılı “Ġhracı Yasak ve Ön Ġzne Bağlı Mallar”a iliĢkin tebliğ'de değiĢiklik 
yapılmasına dair 98/16 sayılı ihracat tebliği gereğince; Gümrük Tarife ve 
Ġstatistik Pozisyon (GTĠP) Numarası 0714 90110012, 0714 90190012 ve 
1106 20900011 olan Orchidaceae (salep) türlerinin yumru ve droglarının 
(toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yasaktır. Belirtilen kanun ve 
yönetmeliklerde salep ihracatının yasak olduğu açıkça belirtilmiĢtir. “Doğal 
Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve Ticaretine ĠliĢkin Yönetmelik”in 7. 
maddesi: “Teknik Komitenin, ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının cins ve 
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türleri ile, doğadan elde edilmesini kontenjanla veya baĢka herhangi bir 
kayıtla sınırlandırdığı çiçek soğanlarının cinsleri, türleri, ihracat miktarları 
ve çevre ölçüleri ya da ihracat amacıyla üretilmesini veya büyütülmesini 
uygun gördüğü çiçek soğanlarının cins ve türleri, Bakanlık tarafından her yıl 
Ekim ayı sonuna kadar Resmî Gazete‟de Doğal Çiçek Soğanlarının Ġhracat 
Listesi adı altında tebliğ olunur. Tebliğde belirtilen miktarlara ilave olarak 
herhangi bir ek kota verilmez” olarak düzenleme yapmaktadır.  Ġlgili 
tebliğlerde de Orchidaceae familyası “Doğadan Toplanarak Ġhracatı Yasak 
Olan Çiçek Soğanları” baĢlığı altında yer almaktadır. Ġlgili yönetmeliğin 
baĢlığında söz konusu yönetmeliğin hem yurtiçi hem de yurtdıĢı ticaretini 
kapsadığı belirtilmiĢse de, uygulamada yasaklamalar sadece yurtdıĢı 
ticaretine yapılmıĢtır. Bununla birlikte, Dondurma tebliğ‟inde (Resmi Gazete 
13.01.2005-25699, Tebliğ No 2004/45) tanımlar kısmında salep kelimesi 
dondurmanın bir bileĢeni olarak kabul görmüĢtür. Bu itibarla; salep 
toplanmasının yasaklığı konusunun mevzuatlarda çeliĢkili olarak ele alındığı 
ve bir yandan toplanmasını yasaklarken diğer yandan ise baĢlıca kullanım 
yerleri için izin dayanakları yarattığı görülmektedir. Arazide yapılan 
gözlemler de bu yönde olup, birçok ilin semt pazarlarında toplanmıĢ 
saleplerin satıĢının alenen yapılabildiği tespit edilmiĢtir.  

 Saleplerin hukuki durumu iki ayrı açıdan incelenmiĢtir. Bunlardan 
ilki ticaretiyle diğeri de korunmasıyla ilgilidir. Bunlar aynı zamanda 
uluslararası antlaĢmalardan doğan yükümlülüklerle de paralellik 
göstermektedir. Bu durumun bir zorunluluk olmaktan daha çok aklın bir 
gereği olduğunu düĢünerek ülkemizdeki saleplerin soyunu tüketmeksizin 
insanımızın gelir sağlamasını düzenleyecek bir mevzuatın oluĢturulması 
gerekmektedir. Aksi halde bu soruna kalıcı bir çözüm getirilmemiĢ olacaktır.  

 3.1. Ticaretine ĠliĢkin Hukukî Durum 

 Salep türlerinin toplanmasının yasak olmadığı dönemde ticaretini 
düzenleyen herhangi bir hukuki düzenlemeye rastlanmamaktadır. Hukuki 
düzenlemeye gidilmemesinin ana nedeni, ticaretini serbest bırakma 
düĢüncesinden çok araziden geliĢigüzel toplanmasında sakınca görülmeyen 
bir bitki olarak kabul edilmesinden ötürü olduğu zannedilmektedir. Araziden 
toplanan salepler kaynatılıp kurutularak veya yaĢ olarak dondurmacılara 
doğrudan satılma yoluna gidildiği gibi, yaĢ olarak toplayıcılara satılması ve 
kaynatılıp kurutulma iĢleminin aracılar tarafından yapılarak toptancılara 
satılması Ģeklinde de olabilmektedir. Toptancılarda ise ipe dizilmiĢ olarak 
veya öğütülmüĢ olarak satılabilmektedir. Salebin öğütülmüĢ olarak satın 
alınması çok tercih edilmemektedir, çünkü ticaretini yapan birçok insanın 
söz birliği edercesine belirttiği üzere tozuna birçok doğal katkı maddesi dâhil 
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edilmekte olup, bunların baĢlıcaları; un, niĢasta, diğer soğanlı bitkilerin 
yumruları ve soğanlarıdır. Bu geleneksel satıĢ Ģeklinin dıĢında salep 
bitkisinin tükenmesine sebep olan en önemli husus ise dıĢ ticaretinin 
yapılmasıdır. Özellikle salep toplanma zamanlarında kentlerden tüccarların 
gelip tonlarca salebi alıp, yurt dıĢına gönderdikleri eskiden toplayıcılık 
yapmıĢ kiĢiler tarafından belirtilmiĢtir.  

 Araziden toplanan salebin dondurmacılara satılması alelade bir satıĢ 
seyri olarak kabûl edilmiĢ ve bu durum herhangi bir hukukî zemine 
oturmaksızın devam etmektedir.  Bunun yanı sıra; salebin (iĢlenmemiĢ ham 
veya iĢlenmiĢ ancak öğütülmemiĢ) yurt dıĢına satıĢının yasaklanmıĢ 
olmasına rağmen, iĢlenerek satılması konusunda herhangi bir hukuki 
düzenleme bulunmamaktadır. Toplayıcılardan salebi alıp iĢleyerek tüccara 
ulaĢtıran aracıların sayısı Maliye denetçilerinin denetimleri sonucunda 
azalmıĢtır. Arazide yapılan gözlemler ve mülakatlardan edinilen genel 
izlenime göre, bu yasaklama salebin azalmasını engellemeye yetmemiĢtir. 
Salep halihazırda yoğun olarak toplandığı yerleĢim merkezlerindeki halk 
pazarlarında alenen satılmaktadır.    

 3.2. Korumayla Ġlgili Hukukî Durum 

 Salep türlerinin korunmasıyla ilgili mevzuatın içeriği; amacına 
hizmet etmesi bakımından eleĢtiriye açık olmakla birlikte, mevzuatın 
uygulayıcısının tanımlanmamıĢ olması da en az mevzuatın kendisi kadar 
önemli olup, büyük bir sorun olarak ortada durmaktadır. Salebin tam olarak 
nerelerden toplanmasının yasak olduğu açıkça belirtilmemiĢtir. Çizelge 3‟te 
salep yetiĢme ortamları ile bu alanlar üzerindeki yetki durumları verilmiĢ ve 
ilgili alanlardan toplanmalarını kısıtlayan yasal dayanaklar belirtilmiĢtir. 
Çizelgeden de anlaĢılacağı üzere, orman alanları dıĢında toplanmayı 
kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  

 Saleple ilgili tek dava belki de Kastamonu‟nun Bozkurt ilçesinde 
gerçekleĢen müsadere olayı sonucu olmuĢtur. Ġncelememiz için dava 
dosyasını tarafımıza veren ve aynı zamanda davada taraf olan Bozkurt 
(Kastamonu) Orman ĠĢletme Müdürü Ġhsan KÖSE sayesinde hukukî bir 
uygulama örneğinde karĢılaĢılabilecek zorluklara burada yer verme imkânı 
doğmuĢtur. 
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Çizelge 3. Türkiye Salep Türlerinin YetiĢme Ortamları, Alanların Mülkiyet 
Durumu ve Toplanmalarına ĠliĢkin Hukukî Durumları 

Table 3. The site conditions, property status of the contribution areas and 
legal constrictions related to gathering of Turkish Orchids.  

YetiĢme 
Ortamı 

Mülkiyet YetiĢme 
Ortamının 
Tanımı 

Mevcut 
Hukuki 
Durum  

Hukuki 
Dayanak 

Orman 
Alanları 

Orman 
Genel M. 

Orman Altı Toplanması 
Yasak 

6831 sk 

Orman 
Genel M. 

Orman Yol 
Kenarı 

Toplanması 
Yasak 

6831 sk 

Orman 
Genel M. 

Orman Ġçi 
BoĢluklar  

Toplanması 
Yasak 

6831 sk 

Maki 
Alanları 

Orman 
Genel M. 

Alazlar Toplanması 
Yasak 

6831 sk 

Türe Ait 
Bireylerin 
Kenarları 

Toplanması 
Yasak 

6831 sk 

Özel veya 
49 yıllık 
kiralama v.b. 

Alazlar Serbest Özel 
Mülk 

Türe Ait 
Bireylerin 
Kenarları 

Serbest Özel 
Mülk 

Çayırlar Hazine DeğiĢken 
Nemli 
Alanlar 

Serbest Özel 
Mülk 

Daimi Nemli 
Alanlar 

Serbest Özel 
Mülk 

Özel DeğiĢken 
Nemli 
Alanlar 

Serbest Özel 
Mülk 

Daimi Nemli 
Alanlar 

Serbest Özel 
Mülk 

Zeytinlikler Özel Zeytin Altı Serbest Özel 
Mülk 

TerkedilmiĢ 
Tarlalar 

Özel Eski Tarla Serbest Özel 
Mülk 

 Bu örnek olay, konuyla ilgili mevzuattaki boĢlukları kısmen de olsa 
ortaya koyabilme fırsatı vermektedir. Davaya konu olay 22.04.2005 
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tarihinde Jandarma yol uygulaması yaptığı sırada üç arabada salep (Tali 
Orman Ürünü) olduğunun tespit edilmesi üzerine Orman ĠĢletme 
Müdürlüğü‟ne yapılan ihbarla baĢlamaktadır. Gerekli zabıtlar tutulduktan ve 
iĢlemler yapıldıktan sonra olay mahkemeye yansımıĢtır.  

 Arabalarında toplam 56 kg saleple yakalanan ve sanık olarak 
yargılanan kiĢiler mahkemede yaptıkları beyanlarında, salepleri özel mülke 
ait araziden (tarlalardan) toplandıklarını, dolayısıyla ormandan toplanmadığı 
ifade etmiĢler, tarla sahiplerinin beyanıyla da belirtilen ifadeler 
desteklenmiĢtir. Bunlara ek olarak tanıklardan bir tanesinin beyanında salep 
bitkisi alım satım iĢlemlerini yaptığı ve sanıklara da kendi arazilerinden 
toplaması için izin verdiğine dair ifadeler bulunmaktadır. Konuyla ilgili 
olarak, Abana Ġlçe Tarım Müdürlüğü‟ne yazılan müzekkereye cevap 
verildiği, söz konusu cevapta saleplerin nerelerde bulunduğu açıklanmıĢtır. 
Sanıkların avukatının yaptığı savunmada ise; “saleplerin ormandan 
toplanmadığı buna ek olarak, Orman Kanununun 91/6 maddesinde salep 
ifadesi bulunmadığından dolayı suç teĢkil edecek bir eylemin yapılmadığı” 
üzerinde durulmuĢtur. Sonuç olarak; Abana Suç ve Ceza Mahkemesi 
tarafından “ söz konusu araçların müsaderesi talep edilmiĢ ise de; sanıkların 
suç iĢlediklerine dair her türlü Ģüpheden uzak kesin ve inandırıcı bir delil 
tüm dosya kapsamında elde edilemediğinden bahse konu araçların müsadere 
taleblerinin reddine ve söz konusu üç aracın karar kesinleĢtiğinde sahipleri 
olan sanıklara iadesine” ayrıca “el konulan ve satılan 56 kg salepin tutarı 
olan 209,00 YTL‟nin sanıklara iadesine” karar verilmiĢtir.  

 Van ili ve civarından toplanan saleplerin fiyatları 1999 ile 2004 
yılları arasında aldığı değerleri ve ne kadar salebin piyasaya verildiği ĠġLER 
(2005)‟in çalıĢmasında sunulmuĢtur. ÇalıĢmanın yapıldığı tarihler salebin 
toplanmasının yasak olduğu döneme denk gelmektedir. Ülkenin baĢlıca salep 
bölgeleri olan Muğla, Kastamonu, KahramanmaraĢ, Yozgat (Akdağmadeni) 
ve Van Gölü çevresinde baĢta olmak üzere her yerde salep toplanmaktadır.  

 Salep türlerinin korunması konusu, sadece ormanlık alanlardan 
toplanmasının yasaklanması Ģeklinde anlaĢılmıĢ ve böyle de 
uygulanmaktadır. Ülke genelindeki Ġlçe Tarım Müdürlükleri tarafından 
salebin tarım arazilerinden toplanmasının suç teĢkil ettiğini isnat 
ettirebilecekleri bir yasal hüküm bulunmamaktadır. Oysa saleple ilgili 
tebliğler Tarım Bakanlığı‟nca yapılması bu konuda hukuki boĢluğun 
vehametini açıkça ortaya koymaktadır. Hatta ülke içinde salebin toplandığı 
ve ticaretinin yapıldığına dair dava dosyalarının bulunması, bu durumu 
resmiyete aksettirmiĢtir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, orman dıĢından 
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toplandığından suç teĢkil etmediği kararı bizzat Abana Suç ve Ceza 
Mahkemesi tarafından verilmiĢtir.    

 4) TÜRKĠYE SALEP TÜRLERĠNĠ TEHDĠT EDEN 
ETMENLER  

 Salep türlerinin doğada bulunan düĢmanlarının baĢlıcaları; tavĢan, 
domuz, keçi ve koyundur. Fakat belirtilen hayvanların ne kadar salep 
tükettikleri konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Aynı zamanda 
salep türlerinin diğer bitkilerle girdikleri hayat mücadelesi sonunda 
yayılıĢları daralmaktadır. Birçok salep türü koyu gölge altında 
geliĢemediğinden, orman ve maki içi boĢlukların azalması saleplerin 
yayılıĢını tehdit etmektedir.    

 Dünyadaki salep türleri gerek gösteriĢli çiçekleri gerekse içerdikleri 
kimyasal maddelerden dolayı geçmiĢten günümüze insan tahribatının etkisi 
altındadır. Orchidaceae familyasını dünya ölçeğinde tehdit eden etkenler 
baĢlıca iki ana guruba ayrılmıĢtır: 1) YetiĢme Ortamlarının Bozulması, 2) 
Toplanması. Birinci gurup; a) Ağaç kesim ve nakliyatı, b) Tarım ve 
ağaçlandırma, c) YetiĢme ortamının parçalanması, d) Kentlerin geliĢmesi ve 
e) Madencilik olarak alt bölümlere ayrılmaktadır. Ġkinci gurup ise; a) Süs 
bitkisi olarak ticareti, b) Bilinçsiz toplayıcılar ve c) Ġlaç, drog vb yerlerde 
kullanılan Orchidaceae familyası bireyleri alt bölümlerine ayrılmıĢtır 
(BATTY ve ark. 2002). Belirtilen bu etkenler ülke koĢullarına göre bazıları 
daha öne çıkarken, bazıları ise sorun teĢkil etmeyebilmektedir. Örneğin 
tropikal bölgelerde birçok Orchidaceae türleri ağaç kabuklarında 
yaĢadığından ağaçların kesilmesi doğrudan tehlike oluĢtururken, ülkemizde 
kabuk üzerinde yaĢayan türler bulunmadığından ( çünkü bunlar ılıman bölge 
salepleri veya toprakta yetiĢen saleplerdir) bu sorun ülkemiz için geçerli 
değildir. Bununla birlikte ülkemiz saleplerini tehdit eden etkenler aĢağıda 
özetlenmiĢtir.   

 4.1. Türlerin AĢırı Toplanmasına Devam Edilmesi  

 Ülkemizde salep toplanmasının tarihini 1700‟lü yıllara kadar geri 
götürmek mümkün olup; aynı tarihlerde Avrupa kaynaklarında “Levent 
Salebi”nin bilhassa Ġzmir‟den ihraç edildiği ve miktarının da yıllık 6,5 ton 
olduğu belirtilmektedir (SEZĠK 1984).   

 Türkiye‟de salep türlerinin ne kadar toplandığını belirten herhangi 
bir resmi kayıt bulunmadığı gibi envanteriyle ilgili herhangi bir bilimsel 
çalıĢmaya da rastlanmamıĢtır. Dolayısıyla aĢırı toplanmayla ilgili yorumlar 
daha çok gözleme dayanmaktadır.  
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 BaĢta Muğla olmak üzere saleplerin yayılıĢ alanlarında (seyahat 
edilen 21500km) yaĢayıp da salep kazımamıĢ kimseyi bulmak mümkün 
olmamıĢtır. Özellikle yaĢı 30 ve üzerinde olan birçok kiĢi tarafından bu 
durum beyan edilmiĢtir. Bir gelenek olan “kazıyıcılık” maalesef son 10-15 
yılda soyunu tüketmeye sebep olacak boyuttadır. Arazi çalıĢmaları sırasında 
yapılan görüĢmeler sonucu geçmiĢte salep ticaretinden para kazanan 
vatandaĢların, salebin tüm Türkiye‟deki yayılıĢı hakkında bu konuyu 
bilimsel boyutuyla çalıĢtığını söyleyenlerden (en azından bizden) çok daha 
fazla bilgiye sahip oldukları anlaĢılmaktadır. Salep toplayıcıları, mevsimi 
geldiğinde gerekiyorsa diğer illere giderek adeta göçebelik yaparcasına salep 
toplamaya gitmektedir. Özellikle nüfus hareketleri sonucunda salebi tanıyan 
kiĢiler ülkenin birçok yerinde (salebin tanınmadığı bölgelerde) salep 
toplamaktadır. Muğla, Kastamonu ve Yozgat (Akdağmadeni) illeri öncelikli 
olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde salep türleri yoğun bir Ģekilde toplanmaya devam 
edilmektedir. ÇeĢitli tüccarlarla yapılan konuĢmalara göre günümüzde 
ticareti yapılan salep miktarının 10 – 15 ton (kuru) arasında olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu miktar günümüzde yüksek olmakla birlikte yaklaĢık yirmi 
yıl öncesine göre (o zamanlar için bu miktarın 40-50 ton (kuru) olduğu 
tahmin edilmektedir) kıyas edilmeyecek kadar azdır. Toplanan salebin 
azalmasının en temel sebebi ise salebin yayılıĢ alanlarındaki miktarının 
azalması olduğu düĢünülmektedir. Eskiden bir günde 30 kg‟dan (yaĢ ağırlık) 
biraz daha fazla “tavĢantopu” topladığını belirten eski bir salep toplayıcısı, 
artık salebin kalmadığından dolayı sadece parasal kayba uğramadığını; 
geçmiĢteki bilinçsiz toplayıcılık tecrübelerinin bugüne canlı çeĢitliliğinin 
azalması olarak da yansıdığından bahsetmiĢtir. Diğer eski salep toplayıcıları 
da benzer görüĢleri dile getirmiĢlerdir. Hatta eskiden topladıkları yerlerde 
salep bulamadıklarını defalarca belirtmiĢlerdir, keza aynı gözleme literatürde 
verilen mevkilerin ziyaretinde de rastlanmıĢtır. Son yıllarda bir kiĢinin bir 
günde toplayabildiği salep miktarı da eski tatmin düzeyinin çok altında 
kalmaktadır. Salebin yayılıĢ gösterdiği ülkenin batı kesimlerinde köylüler ve 
diğer dar gelirli kesim için iĢ olanakları artmıĢ olsa da, mücavir alanlarda 
göç ile gelerek mesken tutmuĢ fakir ve çok çocuklu aileler için hala iyi bir 
geçim kaynağı olma cazibesini korumaktadır. Yozgat (Akdağmadeni) ve 
Karadeniz bölgesinde ise, salepleri dıĢarıdan gelip toplayanlar olduğu gibi 
yöre insanı da toplamaya devam etmektedir. 2007 fiyatlarına göre halk 
pazarında temizlenmiĢ ve yıkanmıĢ 1 kg (yaĢ) salebin fiyatı 5-12 TL 
arasında değiĢmektedir. ĠĢlem görmüĢ (kaynatılmıĢ, kurutulmuĢ ve ipe 
dizilmiĢ) olan 1 kg (kuru) salebin fiyatı ise 60-80 TL‟den baĢlayıp 120 
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TL‟ye kadar varan fiyatlara çıkabilmektedir. Bu fiyatlar ise salep ticaretiyle 
uğraĢan insanlar için çekici olmaya devam etmektedir.  

 Benzer Ģekilde SEZĠK ve ark. 2007'de, çeĢitli kiĢilerle yaptıkları 
görüĢmelere göre, Türkiye'de yıllık toplam 40 ton salep üretimi yapıldığı 
tahmin edilmektedir. Söz konusu rakama dondurmacılara satılan, yeni 
bölgelerde ve Güneydoğu kökenli kiĢilerin gizlice toplayıp götürdükleri 
orkide yumruları dahil edilmemiĢtir (SEZĠK ve Ark., 2007). Toplayıcı - 
alıcılar ve tüccarlarla yapılan görüĢmelere dayalı bu yaklaĢımlardan daha 
sağlıklı bir bilgiye sahip olunamamıĢtır.     

 4.2. Türlerin YetiĢme Ortamlarının Daraltılması 

 Türkiye‟de saleplerin yaĢadığı ortamlar baĢlıca; 1) Orman alanları, 
2) Makilikler, 3) Zeytinlikler, 4) Çayırlar  5) Terk edilmiĢ tarım alanlarıdır 
(Çizelge 3). Doğal olarak bu alanlardaki daralmalar saleplerin yayılıĢ yaptığı 
alanların da azalmasına neden olacaktır. YetiĢme ortamları içinde 
daralmanın en az yaĢandığı alanlar ormanlardır. Çünkü kök yapısı geliĢmiĢ 
ve aynı zamanda üzerinde yüksek miktarda kütle bulunduran orman 
alanlarının baĢka bir kullanım amacına tadil edilmesi zordur.  Oysa 
makilikler, kolayca yerleĢim veya tarım alanına dönüĢtürülebilmektedir. Bu 
da saleplerin yetiĢme ortamının azalmasına neden olmaktadır. Makiliklerde 
salepler alaz denilen boĢluklarda bulunmaktadır. Bu ufak alanlarda oluĢan 
özel koĢullarda yetiĢen salepler açık alanlarda yaĢayamamaktadır. 
Zeytinliklerde de salepler oldukça yaygın bulunmaktadır. Zeytinliklerde 
yapılan toprak iĢlemesi uygulamaları saleplerin ortamdan en azından bir 
süreliğine uzaklaĢmasına neden olmaktadır. Her yıl sürülen zeytinlerin 
altında salebin bulunmayıĢı buna örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla düz 
veya düze yakın yerlerde bulunan zeytinliklerin altı sürüldüğünden buralarda 
salep yetiĢememektedir. Eğimli yerlerdeki zeytinliklerde ise arazi 
sürülmediğinden salepler rahatlıkla yetiĢebilmektedir. Çayırlarda ise 
alanların tarım arazisine dönüĢtürülmesinin yanı sıra, su tutan çayırların 
orman sınırları içinde kalanlarının ağaçlandırılması söz konusu 
olabilmektedir. Fakat tüm bunların değerlendirilmesinin yapılabilmesi için 
alan envanterlerinin yapılması gerekmektedir. Marmara, Akdeniz ve Ege 
bölgesinde belirtilen bu konulara ek olarak ülkemizde tarım alanlarının 
eğimli arazileri de içine alacak kadar geniĢlemiĢ olması (iĢlenmeyen bir alan 
potansiyel olarak salebin yetiĢme ortamı olarak düĢünülürse) ve yerleĢim 
alanlarının geniĢlemesi de salep alanlarının daralmasını etkileyen 
etmenlerdir.        
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5) ÖNERĠLER 

 5.1. Hukukî BoĢluğun Giderilmesi 

 Salebin yurtdıĢına ihracatını kısıtlayan hukukî düzenlemenin, salebin 
iĢlenerek (örneğin dondurmaya katılarak) ihracatını konu almaması ticaretini 
bir anlamda serbest kılabilmektedir. YurtdıĢına yapılan ihracatın 
denetlenmesi daha fazla yazıĢma ve belgeli bir süreç olduğundan kontrolü 
daha kolay ve sağlıklı olabilir hem de kesin bir çözüm getirilmesi 
mümkündür. Esas sorun yurt içindeki toplama ve ticarete dönük 
denetlemenin yapılmasıdır. Salebin ülke içinde toplanmasının yasak olduğu 
ve daha kesin bir ifade ile belirtilmeli ve aynı zamanda müsadere ve bunu 
izleyen cezalandırmalarda caydırıcılık arttırılmalıdır. Yapılan hukukî 
düzenleme saleplerin yayılıĢ gösterdiği bütün yetiĢme ortamlarını 
içermelidir. Orman Kanunu‟nda odun dıĢı orman ürünü olarak kabul gören 
salep hukukî açıdan korunabilmektedir. Ancak tarım arazilerinde, 
zeytinliklerde, çayır ve meralarda bulunan salepleri de koruyan hükümler 
ilgili kanunlara konulmalı ve karĢılığında suç ve cezası da tanımlanmalıdır. 
Bunun için, Tarım Bakanlığı, Zeytin, Mer‟a kanunu gözden geçirilmelidir. 
Bunun dıĢında uygulamada çok baĢlılığı kaldırmak amacıyla tarımı 
yapılmayan ve doğadan toplanan bu tür bitkilerin toplanması ve ticareti vb. 
hususların Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın görevleri arasına katılması uygun 
olacaktır. Çünkü belirtilen bitkilerin doğadan toplanması, doğal ekosistemin 
bir parçası olması gibi unsurların Orman Bakanlığı‟nın sorumluluğundaki 
orman, maki, orman içi açıklıklarda (çayır ve mer‟a) cereyan etmesi bu 
düzenlemeyi mantıklı kılan bir etken olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ancak 
Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın da kontrolü dıĢında bulunan tapulu alanların 
yönetimi ve denetiminin çözümü için bu uygulama yeterli olamamaktadır. 
Bu konuda yapılabilecek bu değiĢikliklerin uygulamada benzer sorunların 
karĢılaĢıldığı diğer odun dıĢı orman ürünlerine konu bitkilere de 
uygulanabileceği düĢünülmelidir. Tapulu alanlarda meydana gelen toplama 
iĢleminin yasallaĢtırılmasında ormancılık uygulaması olan “Tapulu Kesim” 
modelinden yararlanılabilir. Tapulu alanlardaki orman ağaçlarının kesimi 
için geliĢtirilen tapulu kesimlerin benzeri, söz konusu bitkiler için de 
önerilebilir. Bu uygulamaya “tapulu toplama” olarak isim verilebilir. 
Böylece odun dıĢı orman ürünleri olan söz konusu bitkilerin tapulu 
arazilerden toplanması Orman Bakanlığı‟nın yerel teĢkilatının 
sorumluluğunda yürütülebilir. Uygulama tek elden yapılacağından boĢluk 
bırakmayacak, aynı zamanda denetimi de sağlayacaktır. Belirtilen kanunî 
düzenlemelere ek olarak; Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın taĢra 
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teĢkilatlanmasında odun dışı orman ürünleri üzerine çalıĢan özel bir birim5 
oluĢturulmalıdır.  

 5.2. Türlerin Mevcut YayılıĢının, Toplum Yapısının ve YetiĢme 
Ortamı Özelliklerinin Belirlenmesi 

 Saleple ilgili yapılacak tüm uygulamalar, planlamalar ve idarî 
kararlar için türlerin yayılıĢı, toplum yapıları ve yetiĢme ortamı özellikleri 
bilinmelidir. Belirtilen hususlarda bilgilerin elde edilmesi zaman 
kaybedilmeden yapılmalıdır. Böylece; korumanın nerelerde yapılacağı, 
sonuçlarının izlenmesi vb. konularda bilimsel verilerle kararlar alınmıĢ ve 
denetlenmiĢ olacaktır. Bu tür verilere dayanmaksızın alınacak kararların ve 
yapılan uygulamaların herhangi bir değeri bulunmayacaktır.  

 5.3. Salep Türlerinin Çoğaltılması Yöntemlerinin GeliĢtirilmesi 

 Salep türlerinin çoğaltılmasına yönelik yöntemler düzenli olarak 
uygulanmalı ve konuyla ilgili türlere iliĢkin veriler elde edilmelidir. Salep 
türlerinin yumru parçalarından veya doku kültürü ile üretimi daha çok tarım 
amaçlı kullanılmalıdır. Bu yollarla üretilen bireylerin doğaya kazandırılması 
yoluna kesinlikle gidilmemelidir. Çünkü aynı kalıtıma sahip binlerce birey 
doğadaki mevcut bireylerin gen havuzunu daraltacak ve sonuçta türün yok 
olması hızlanacaktır. Bununla birlikte tohumdan çimlenmesi gerçekleĢtirilen 
bireylerin doğaya bırakılmasında genetik çeĢitlilik bakımından mahzur 
bulunmamaktadır. Salep tohumlarının kendiliğinden veya sunî ortamlarda 
çimlenmesinde oldukça büyük zorluklar bulunmaktadır. Ancak bu çalıĢmalar 
sırasında karĢılaĢılan zorluklardan doğan baĢarısızlıklar çalıĢmaların devam 
etmesini engellememelidir.  

 5.4. Salep Türlerine Özgü Tohum Bahçelerinin OluĢturulması 

 Salebin laboratuvar koĢullarında üretilmesi için yapılacak 
çalıĢmaların yanı sıra doğadaki gen, tür ve toplum zenginliğinin korunması 
da gereklidir. Bu amaca hizmet etmek üzere belirli bölgelerde türlere özgü 
tohum bahçeleri oluĢturulmalıdır. Bu tohum bahçeleri aynı zamanda ilgili 
türlerden bireylerin de korunmasını sağlayacağı için yukarıda belirtilen 
çoğaltma çalıĢmalarına bitki temin edilmesine imkân vereceği gibi, 
tohumdan çoğaltma sağlanabilirse, gerekli tohumların sağlanması ve buna 
bağlı uygulamalara da altyapı oluĢturacaktır.     

  
                                                           
5 Bu konuda önerilerini ve fikirlerini bizimle paylaĢan Milas Orman ĠĢletme Müdür 
Muavini Halil KISACIK‟a teĢekkür ederiz. 
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5.5. Salep Türlerine Özgü Koruma Planları 

 Soyu tükenmekte olan salep türlerinin korunması veya tekrar doğaya 
kazandırılması konularında bir planın yapılması kaçınılmazdır. Buna benzer 
planlar dünyanın çeĢitli ülkelerinde uygulanmaktadır. Söz konusu planlar 
incelendiğinde aĢağıda belirtilen hususların çoğunun bulunduğu görülecektir 
(ANONĠM 2002, 2004; SHARP 2004; HOLLAND ve ark. 1996; BOWLES 
1999). Türkiye‟de salep türlerinin korunması ve genetik zenginliğinin 
korunması için yapılacak planda yer alması gereken hususları aĢağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür:  

Salep türünün adlandırılması ve diğer türlerle iliĢkileri; Koruma 
planlarında konu edilen türlerin bilimsel ve yerel isimlendirilmeleri 
tamamlanmalı, ayrıca halk arasında yerel olarak kullanılan eski adlar da 
belirtilmelidir. 

 Salep türünün hayat döngüsünün nasıl olduğu belirtilmelidir; 
Tohumların çimlenme engelinin nedenleri açıklanmalı, tozlaĢmanın nasıl 
olduğu açıklanmalı, çoğaltılması yolları yöntemleriyle verilmelidir.  

 Salep türünün yetiĢme ortamı özellikleri; Salep türünün tercih 
ettiği yetiĢme ortamları, iklim öğeleri belirtilmeli, ekolojisine yönelik 
bilgiler (ıĢık, besin maddesi, nem vb. ihtiyaçları) verilmelidir.    

 Salep türünün mevcut yayılıĢı ve toplum özellikleri; türün hem 
eski hem de yeni kayıt edilmiĢ yayılıĢları ve bunlara ait toplumların 
özellikleri verilmelidir. Bu bilgiler coğrafi bilgi sistemlerine aktarılmalı ve 
enlem – boylamları belli olmalıdır. Toplum özellikleri tanımlanmalı ve 
sınıflandırılmalıdır.  

 Salep türünü tehdit eden etmenlerin belirlenmesi; Salep türünün 
yayılıĢını ve hayatiyetini sınırlayan etmenler tespit edilmelidir. Bu 
etmenlerin salep türünün varlığı, yayılıĢı ve toplum özelliklerini nasıl 
etkilediği ortaya konulmalıdır.  

 Belirtilen tehditlere karĢı alınacak önlemler; bunlar korumacı, 
iyileĢtirici veya yeniden oluĢturma Ģeklinde olup, yapılacak etkinlikler 
zamana göre sıralanarak verilmelidir.  

 Salep türlerinin izlenmesi; plan öncesinde, uygulanması sırasında 
ve sonrasında yapılacak ölçüm ve gözlemlere dayanan karĢılaĢtırmalarda 
ölçümü yapılacak parametreler salep türünün yayılıĢı, toplum ve yetiĢme 
ortamı özelliklerini belirlemeye dayanmalıdır. Böylece düĢünülen planın 
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yararlılığı, varsa eksikliklerinin giderilmesi ve beklenen amaçlara ulaĢmanın 
denetlenmesi yapılmıĢ olacaktır.   

 Planın maliyet analizi; Yapılacak planın maliyeti ayrıntılı olarak 
verilmeli, ayrıca planın uygulanması sonucunda elde edilecek malî katkı da 
belirtmelidir.   

5.6. Salep Türlerinin Ekonomiye Kazandırılmasının Temel 
Ġlkeleri 

 Yukarıda belirtilen ve her biri için önerilen çözümlerden sonra 
doğada kendisini yenileyebilen salep toplumları üretime açılmalıdır. Bu 
sırada; 1) Toplamaların kesinlikle belirli kiĢilerce yapılmasının teminine 
gidilmeli ve toplayıcılar süreklilik arz eden bir eğitimden geçirilmeli, 2) 
Alanlardan saleplerin toplanmasında rotasyona gidilmelidir. Saleplerin 
toplanacağı alanlar önceden belirtilmeli, toplanma iĢlemi yapıldıktan sonra 
salep toplumu incelenerek tekrar toplanması için izin verilmesi yoluna 
gidilmelidir. Salebin doğası gereği tarım ürünü olmadığından, toplanması, 
hukukî durumu vb konularda Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın taĢra teĢkilatları 
yetkili olmalıdır.  

 Salebe dayanan diğer kazanç yolları da üretilmeli ve halk buna 
teĢvik edilmelidir. Örneğin yerel salep bahçelerinin oluĢturulması ve 
buralarda doğa turlarının yapılması teĢvik edilmelidir. Ülkemizde bulunan 
salep türlerinin parklarda kullanılması teĢvik edilmelidir. Bunun ilk örneğine 
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü‟nün önündeki çim alanda rastlanmıĢtır. 

 Sonuç olarak; salep türleri çoğalmasına fırsat verilmeden aĢırı 
derecede toplanmıĢtır. Son yıllarda toplanan salep miktarı azalsa da, arazide 
birey sayısı azaldığından bu faaliyet eski toplanan miktarlardan daha düĢük 
olmaktadır. Dolayısıyla saleplerin ilk on yılda toplanması nereden olursa 
olsun yasaklanmalı ve en önemlisi de yasak denetlenmelidir. Bu süre içinde 
salep toplulukları arazide izlenmeli, çoğalmalarıyla ilgili önlemler alınmalı 
ve koruma planları tür boyutunda yapılmalıdır.  

 Konuyla ilgili projeler üniversitelerin ilgili araĢtırma birimlerinde ve 
TÜBĠTAK‟ta gereken ilgi ve desteği görmektedir. Bununla birlikte, konuyla 
ilgili yapılacak destekler çeĢitli kaynaklarla arttırılmalıdır. Söz konusu 
alanlarda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sorumlu kamu 
kuruluĢlarının bütçelerinden (örneğin; TÜGEM, Tarım Bakanlığı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı vb.) karĢılıksız burs verilmelidir.    
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ÖZET 

Bu çalıĢmada; turizmde farklı bir eğilim olan ekoturizm olgusu ele 
alınmıĢtır. Hizmeti sunanlar kadar bu hizmeti alanlar için de oldukça farklı 
bir tatil anlayıĢı getiren ekoturizmin küresel ölçekte edindiği yer, ekoturizm 
kavramı üzerindeki yaklaĢımlar, ekoturizm tipleri ve ekoturistlerin 
özellikleri tanıtılmaya çalıĢılmıĢ, son olarak ülke turizminde önemli bir yeri 
olan Antalya‟da ekoturizme yönelik uygulamalara ve düĢüncelere yer 
verilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Antalya 

 

 

ABSTRACT 

In this study, ecotourism fact which is a different trend in tourism, 
was examined. Properties of this fact which brings quite different holiday 
understanding in global scale, approaches in ecotourism concept, typologies 
of ecotourism and ecotourists, and also at the end of the study, ecotourism 
activities in Antalya were critisized. 

Key Words: Ecotourism, Antalya. 
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1. GĠRĠġ 

Turizm, sosyal ve kültürel çevrenin korunmasının yanı sıra değiĢik 
kültürlerdeki insanların karĢılıklı olarak birbirlerini tanıması ve toplumların 
genel kültür seviyelerinin artmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ülkelerin dıĢ 
ödemeler dengesi ve dıĢ ticaret dengesinin sağlanmasında düzeltici bir faktör 
niteliğini de taĢıyan turizm aynı zamanda üretici ve tüketici olarak çok 
sayıda kiĢiyi ilgilendirir.  

Dünya Turizm Örgütünün (WTO), 2007 turizm raporunda, 
Türkiye'nin, dünyanın ve Avrupa'nın en gözde turizm merkezleri arasında 
yer aldığı ve Türkiye'nin yabancı turizmde % 18'lik büyüme sağladığı ifade 
edilmektedir. Bu büyümeyle Türkiye‟nin önümüzdeki 10 yıl içinde en çok 
talep gören ülkelerden biri olması beklenmektedir. Türkiye'nin 2007 yılında 
18,5 milyar dolarlık turizm gelirine karĢılık, 3,3 milyar dolar tutarında 
turizm gideri bulunmaktadır. Turizm sektörü de bu talebin farkında olup 
dünya turizm pastasından aldığı payı arttırma çabası içindedir.2007-2013 
yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı sonunda %9.3‟lük yıllık artıĢ 
oranı ile turizm gelirlerinin 36,4 milyar dolara ulaĢacağı tahmin edilmektedir 
(DPT, 2006). Sektörün önde gelen kurum ve kuruluĢları, artan talep ve 
beklentileri karĢılamaya yönelik turizmde çeĢitliliğin arttırılması, alternatif 
turizm etkinlikleri oluĢturma ve turizmi tüm yıla yayma çabası içindedirler. 

Turizm konusunda ülkemizin gözbebeği olan Antalya aynı zamanda 
dünyanın da önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiĢtir. 1980‟li 
yılların sonlarına doğru Antalya kapasitesinin çok üzerinde bir nüfusu 
barındırmaya baĢlamıĢtır. Yıllık ortalama % 7.69‟luk nüfus artıĢ hızı ile ülke 
ortalamasının yaklaĢık iki katı düzeyindedir. Ülkemizdeki çarpık kentleĢme 
sorunu gibi Antalya‟da da turizm oldukça düzensiz ve plansız biçimde 
geliĢmiĢtir. 

 Antalya dünyanın birçok ülkesinden gelen binlerce turisti ağırlarken 
edinilen tecrübelerle hizmette profesyonelliği yakalamıĢtır. Ne var ki; son 
yıllarda her Ģey dahil sistemin yerleĢmesiyle Antalya‟da turizm, kitle 
turizminin ağırlıkta olduğu bir turizm Ģekline dönüĢmüĢtür. Böylece fiyatlar 
ucuzlamıĢ, fiyatların ucuzlamasıyla gelen turistlerin eğitim ve gelir 
seviyesinde de düĢüĢler gözlenmeye baĢlamıĢtır. Ayrıca her Ģey dahil 
sistemle gelen turistler artık doğruca otele gelip çoğunlukla Türk kültürünü 
yansıtmayan mimari yapılarda konakladıktan sonra; Türk kültürünü, 
konakladıkları otelin etkinliklerinde yer aldığı kadarıyla tanıyarak 
ülkemizden ayrılmaktadır. Doğal yaĢam ve kültür mirasının korunmasına ve 
tüm dünyaya tanıtılmasına olanak veren turizm Ģekli olan ekoturizm bu 
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noktada üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Her Ģey dahil 
sistemde yaratılan katma değerin % 80‟i havayolu Ģirketlerine otel ve diğer 
uluslararası Ģirketlere giderken ekoturizmde ekolojik konaklama kiraları ve 
satın almalarla, bazen paranın % 95‟i yerel ekonomiye kalmaktadır (Honey, 
2004). Ekoturizm gelirlerinin büyük ölçüde yöre insanına döndüğü ve bu 
insanların daha çok toplumun en yoksul kesimini oluĢturan dağ ve orman 
köylüleri ve mütevazi pansiyonları çalıĢtıran aile gurupları olduğu 
düĢünülürse bu payın bu sosyal guruplarda önemli ekonomik iyileĢtirmeler 
yapacağı kesindir (Ozaner, 2002). 

UNEP‟in araĢtırmasına göre ekoturizm, turizm endüstrisinin en hızlı 
büyüyen segmentlerinden biridir. WTO‟nun 1997 yılında yaptığı bir 
araĢtırma ekoturizmin bir formu olarak kabul edilen doğa seyahatlerinin 
bütün turizm harcamaları içinde %7 civarında bir ağırlığa sahip olduğunu 
göstermektedir. Dünya Kaynakları Enstitüsüne göre de 1990‟lı yıllarda 
turizmin genel büyüme hızı yıllık ortalama % 4 iken bu hız doğa 
seyahatlerinde % 30-40 olarak belirlenmiĢtir. Aynı Ģekilde WTO 
ekoturizmde yapılan seyahat harcamalarının yıllık artıĢ hızını % 20 olarak 
açıklamaktadır (TURSAB, 2002). 2004 yılında ise ekoturizm/doğa 
turizminin küresel anlamda tüm turizm endüstrisinden 3 kat hızlı geliĢme 
gösterdiği, uluslararası pazarda ise, her yıl %10-12 oranında artıĢ gösterdiği 
belirtilmektedir (WTO, 2004). 

2.EKOTURĠZM VE EKOTURĠST KAVRAMLARI  

Ekoturizm önceleri, çoğunlukla bireysel veya bir kaç kiĢi ya da 
küçük guruplar halinde seyahat eden kiĢiler olarak tanımlanmıĢtır. Bu kiĢiler 
çoğunlukla eldekilerle idare eder Ģekilde; bulduğu yerde kalan, bulduğunu 
yiyen, elde ettiği bilgiyle yolculuk eden kiĢiler olmuĢlardır. Page ve 
Dowling‟in (2002) anlatımıyla, Lindeberg ve McKercher (1997) ve Fennell 
(1999) çalıĢmalarında ekoturizmin tarihini tartıĢmıĢlar ve ortak bir noktada 
birleĢmiĢlerdir. Her iki yayın ekoturizmin küresel turizm içinde bir yer 
edinmeye baĢlaması ve doğal çevreye olan ilginin artmasıyla 1980‟li yıllarda 
ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Ancak bu olgu turizmle ilgili çalıĢmalarda 
çok daha önce fakat ekoturizm terimi olarak adlandırılmadan baĢka isimlerle 
yer almıĢtır. Page ve Dowling‟in (2002) kitabında yer verdiği Beaumont‟un 
(1998) bu konudaki görüĢleri Ģöyledir: “Ekoturizm batı toplumu için yeni 
değildir.18. yüzyılda fakat farklı isimle dahi vardı. Ġlk kaĢifler, dünyayı 
gezen, yeni kıtalar, türler ve kültürler arayan kiĢiler de ekoturistlerdi….1872 
yılında Amerika‟daki Yellowstone Milli Parkı‟nın kurulması ve 1885 yılında 
Kanada‟daki Banff‟ın tesisi doğa turizmine olan ilk ilgilerin diğer 
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örnekleridir…..1960‟lar ve 1970‟lerdeki Afrika yaban yaĢamı safarileri ile 
Himalaya‟lardaki doğa yürüyüĢleri de bu eğilimin birer parçasıdır.” 

Ekoturizm kavramı sürdürülebilir kalkınma ile beraber ele alınmaktadır. 
Ekoturizm anlayıĢı Habitat II‟de kabul edilen sürdürülebilir bir çevre 
sağlanması kararı ile belirginleĢmeye baĢlamıĢtır.  BirleĢmiĢ Milletler Çevre 
Programı ve Dünya Turizm Örgütü (WTO) 2002 yılını ekoturizm yılı olarak 
ilan etmiĢ ve ekoturizm kavramı üzerinde odaklanılmıĢtır. Ekoturizm 
kavramı güçlü bir doğa bağlantısını ve sosyal sorumluluk sağduyusunu 
birlikte ele almaktadır. 2002 yılında Uluslararası Ekoturizm Topluluğu‟nun 
(TIES) doğal alanlara yapılan ve yerel halkın refahını gözeten sorumlu 
seyahat” Ģeklindeki tanımlaması geniĢ kesimlerce kabul görmüĢtür 
(Kerstetter ve ark.,2004). 

2002 yılına gelinceye kadar; ekoturizm akademik anlamda çok farklı 
Ģekillerde tanımlanmıĢtır. Rahemtulla ve Wellstead (2001), yaptıkları 
çalıĢmada bu tanımları bir arada toplamıĢtır. Tablo 1‟de 15 farklı yayında 
yapılan tanımlamalardaki ortak kriterler iĢaretlenmiĢtir. Tablo incelendiğinde  
1987 yılında Ceballos ve Lascurain tarafından yapılan tanımlamada doğayla 
ilgili olması, parklar ve korunan alanlarda yapılması, eğitim gerektirmesi vb. 
gibi 5 temel ilke ön plana çıkmıĢken son iki sütunda (14 ve 15) 1996, 2002 
yıllarındaki tanımlamalarda bu ilkelerin sayısı 10‟a yükselmiĢtir. Yerel halka 
fayda sağlaması, dikkatli, düĢük etkili tüketim, korumanın ağırlık kazanması 
gibi konular tanımlamalarda yer almıĢtır.  

Ekoturizm konusunda çok sayıda tanımlama bulunsa da, fikir birliğine 
varılan temel bileĢenler Ģu Ģekilde sıralanmaktadır; 
* Biyolojik çeĢitliliğin korunmasına katkıda bulunulması,  

* Yerel halkın refahının gözetilmesi,  

* Turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması, 

* Küçük ölçekli kuruluĢ/firmalar tarafından küçük turist gruplarına hizmet 
verilmesi, 

* Turistlerin ve yerel halkın turizm endüstrisi hakkında sorumlu hareket 
etmesinin sağlanması, 

* Geri dönüĢü olmayan kaynakların en düĢük düzeyde tüketilmesi, 

* Turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın önemsenmesi, iĢ fırsatlarının 
ve mülkiyetin yerel halk lehinde geliĢmesinin gözetilmesidir (TURSAB, 
2002).  
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Ekoturizm kavramı ile beraber ekoturist kavramı da gündeme 
gelmiĢ; ekoturistin tanımı üzerinde de farklı görüĢler ortaya çıkmıĢtır. 
Ekoturistler ile kitle turistleri arasındaki en temel ayırım ekoturistlerin daha 
çok “doğa için gelmiĢ” olmasında yatar. Teorik olarak ekoturist çevreye 
duyarlı olan turisttir. Çevresel bakımdan hassas turistler daha az tüketici ve 
daha az çevre üzerinde kirletici etkilere sahip olmaktadır. Fakat ekoturizm 
destinasyonu olarak bilinen bir yere giden her turistin çevreye duyarlı 
olacağı da beklenemez (Kerstetter ve ark.,2004). Ekoturizmde doğanın 
kıymetini bilme, doğayı seyretme, bozmadan kullanma, doğayla iç içe olma, 
doğadan bir Ģekilde zevk alma gibi amaçların teorik olarak belirlenmesi, 
ekoturizm faaliyetlerinin bu amaçlar doğrultusunda yapıldığı anlamına 
gelmez. Operatörlerin ve ekoturizm adı altında seyahat edenlerin hepsinin 
çevreye duyarlı olması beklenemez. Doğa temelli turizm faaliyetlerinde 
bulunan turistler davranıĢ, amaç ve çevre duyarlılığı ve ekoturizm hakkında 
bilgi ve yönelim bakımlarından homojen bir gurup oluĢturmazlar. Doğa 
temelli turistler ile ekoturistleri birbirinden ayırmak oldukça zordur. 
Özellikle daha çok hizmet ve rahatlık bekleyen yumuĢak ekoturizmle birlikte 
kitle turizminin altyapısı doğal alanlara taĢınmaktadır (Priskin, 2003). 
Örneğin Erdoğan ve Erdoğan (2005); bunu  Weawer‟ın  (2001) görüĢüyle 
açıklamakta; “doğal olanın yapay düzenlemelerle yeniden biçimlendirilmesi 
ve doğal olandan uzaklaĢma” Ģeklinde belirtmektedir. 

Ekoturizmin geliĢmesiyle zamanla daha da belirginleĢen yeni tip turistin 
beklentileri, “deniz, kum ve güneĢ” üçgeninden uzak, doğa ile iç içe abartılı 
olmayan tesislerde temiz bir oda, iyi hizmet ve tüm bunların baĢında 
bozulmamıĢ ve temiz bir çevrede yapılan tatil olarak özetlenebilir (Akpınar, 
2008). 

Çizelge 1. SeçilmiĢ ekoturizm ve doğa turizmi tanımlamalarının 
KarĢılaĢtırılması 

Table 1. Comparisons of selected ecotourism and nature tourism definitions 
Tanımlamaların 
temel ilkeleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Doğayla ilgili olması √ √   √ √ √ √  √ √   √ √ 
Korumaya katkıda 
bulunması   √  √ √ √ √ √ √   √ √ √ 

Parklar veya korunan 
alanlara bağlı olması √  √  √ √  √ √    √ √ √ 

Yerel halka fayda 
sağlaması/ Uzun 
dönemde fayda 
sağlaması 

  √  √ √ √  √    √ √ √ 

Eğitim ve çalıĢma 
gerektirmesi √ √ √   √     √   √ √ 
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DüĢük etki/dikkatli 
tüketim     √       √ √ √ √ 

Etik/ sorumlu    √     √ √     √ 

Yönetim     √   √   √    √ 

Sürdürülebilir         √   √   √ √ 
Eğlenme/değer 
kazanma √    √         √  

Kültür √    √         √  

Macera  √              

Küçük ölçek            √   √ 

 

1-Ceballos-Lascurain (1987), 2-Laarman Ve Durst (1987), 3-Halbertsma 
(19878), 4-Kutay (1989), 5-Ziffer (1989), 6-Fennel ve Eagles (1990), 7-
CEAC (1992), 8-Valentine (1993), 9-Ecoturism Society (ty), 10-Western 
(1993), 11-Avustralya Ulusal Ekoturizm Stratejisi (ty), 12-Brandon (1996), 
13-Goodwin (1996), 14-Wallace ve Pierce (1996),15-Page ve Dowling 
(2002). 

Kaynak: Page ve Dowling (2002). 

3. EKOTURĠZM TĠPLERĠ 

Ekoturizmin planlama ve yönetiminde, farklı ekoturizm tiplerinden 
de haberdar olmak, bu ekoturizm tipleri arasındaki farklılıkları göz önünde 
bulundurmak önemlidir. Avustralya Queensland Turizm Bölümü 1997 
yılında ekoturizm konusunda 3 farklı tip belirlemiĢtir (Page  ve Dowling, 
2002). Doğal istekler, doğal çevre ile etkileĢim ve katılım, gurupların 
büyüklüğü, tur rehberlerinin eğitimi ya da uzmanlığı, altyapı desteği ve 
transport anlamında mekanize güvence olup olmaması gibi ekoturizm tipleri 
arasında önemli farklılıklar olduğu belirtilmektedir.  

1-Bağımsız ekoturizm 

Bireysel veya en fazla 10 kiĢiden oluĢan küçük guruplar bu 
ekoturizm Ģekline girmektedir. YürüyüĢ veya kano gibi motorize olmayan 
ulaĢım araçları kullanılmakta, ziyaret ettikleri alanlar nispeten sapa, uzak 
veya az kullanılmıĢ alanlar olmaktadır. Bu tipteki ekoturistler bazı 
deneyimleri bizzat yaĢayarak öğrenen, hayatta kalma yeteneği gibi özel ve 
sık rastlanmayan yetenekleri veya eğitimleri olan, yüksek derecede 
özgüvenli kiĢiler olmaktadır. Yine bu guruptakilerin hizmet ve altyapı 
beklentileri çok çok azdır.  
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2-Küçük gurup ekoturizmi 

15 kiĢi ve daha az sayıda kiĢilerden oluĢur. Transportta 4x4 veya 
küçük tekneler gibi motorize araçlar kullanırlar. Tercih ettikleri yerler 
genellikle özel ilgi konularına göredir ve genelde bu alanlar herkesçe 
bilinmeyen, alıĢılmadık sapa yerlerdir. Bu tipte de orta derecede cesaret ve 
özgüven gerekir. Ancak yaĢ gurubu çeĢitliliği daha geniĢ katılımcılardan 
oluĢtuğu için özel açık hava becerileri gerektirmez. 

3-Popüler ekoturizm 

Bu ekoturizm tipi geniĢ katılımlı ziyaretçi guruplarından oluĢur ve 
daha çok Ģehrin en çok bilinen veya en popüler doğal çekici alanları ziyaret 
edilir. Otobüsler veya geniĢ tekneler gibi yüksek kapasiteli mekanize araçlar 
kullanılır. Kendine güven ya da doğada beceri yetenekleri düĢüktür. 
Ziyaretçi merkezleri, yiyecek içecek stantları, büfeler, tuvalet, yürüdükleri 
alanlarda tahta yaya kaldırımları gibi oldukça zengin altyapı ve hizmet 
taleplerinde bulunurlar. Bu tip ekoturizm her tip ziyaretçi için uygundur yaĢ 
veya yetenek çok önemli değildir.  

Ekoturizmle çok yakından ilgili diğer baĢka turizm aktiviteleri de 
vardır ancak tam anlamıyla ekoturizm tanımına uymazlar. Akvaryumlar, 
botanik bahçeleri, doğal istekleri kontrollü olarak sağlanıp devam ettirilen, 
yerel doğal flora ve faunayı yerinde gözlemlemeyi sağlayan ziyaretçi 
merkezleri bunlara örnek verilebilir.  

Bunların dıĢında ekoturizme yönelik bir diğer guruplandırma da sert 
ve yumuĢak ekoturizm Ģeklindedir: 

Sert (hard) ve yumuĢak (soft) ekoturizm: 

Sert ekoturizm ideal olanıdır. Seyahatin genel amacı ekoturizmdir 
doğayla etkileĢimin en fazla olduğu, fiziksel gereksinim ve kullanımların en 
çok olduğu, yaratılan katma değerin yörede kaldığı yani yerel halkın refahını 
olumlu yönde etkileyen ekoturizm tipidir. Dey ve Sarma, (2006) Weaver ve 
Lawton (2002)‟ye atfen tecrübeler sonucunda ortaya konmuĢ ekoturizm 
tiplemelerini 4 ayrı yayını karĢılaĢtırarak açıklamıĢtır (Tablo:2). Tablo 
incelendiğinde; kesin sınırlarla ayrılmamakla beraber, ekoturizm tipleri 
arasındaki farklar görülmektedir. 
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Çizelge 2. Ekoturizm Tipleri 

Table 2. Ecotourism Typologies 

Kaynak Sert Orta YumuĢak 
Pearce& 
Moscardo 
 (1994) 

Doğa deneyimi 
ve kaynağın 
değerini 
anlama 

KaçıĢ, doğada  
dinlenme 

Yenilikçi güneĢ 
tatilcileri 

Chapman  
(1995) 

Doğayla iç içe 
olma 

KiĢisel geliĢim Rahatlama ve 
sosyal aktiviteye 
katılma 

Palacio& 
McCool 
 (1997) 

Ekoturistler Doğaya 
kaçarak 
dinlenmeyi 
tercih 
edenler 

Rahatına 
düĢkün 
doğa 
severler 

Pasif katılımcılar 

Dimantis 
(1999) 

Sık tercih edilme Ara sıra tercih edilme 

 Kaynak: Dey and Sarma, 2006. 

Aynı Ģekilde sert ve yumuĢak ekoturizm ve arasında kalan faaliyetler 
bir yelpaze gibi kabul edildiğinde ideal ekoturizm karakteristikleri aĢağıdaki 
tabloda (Tablo:3) olduğu gibi net bir takım fikirler edinmemizi sağlar. 
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Çizelge 3. Ġdeal sert ve yumuĢak ekoturizm karakteristikleri 

Table  3. Characteristics of hard and soft ecotourism as ideal types  

 

SERT        YUMUġAK 

(Aktif)        (Pasif) 
         

-------------------------------Ekoturizm Yelpazesi----------------------------- 

 

Güçlü çevresel sorumluluk  Orta derecede çevresel sorumluluk 

GeliĢen sürdürülebilirlik  Sabit sürdürülebilirlik 

Özel amaçlı geziler   Çok amaçlı geziler 

Uzun geziler    Kısa geziler 

Küçük guruplar    Daha geniĢ guruplar 

Fiziksel anlamda aktif   Fiziksel anlamda pasif 

Fiziksel hakimiyet    Fiziksel konfor 

Hizmet talebi çok az   Hizmet talebi var  

KiĢisel deneyimlere odaklı  Yorumlara odaklı 

Gezi ile ilgili düzenlemelerini                Seyahat acentesi veya tur  

kendileri yapar      operatörlerine bırakırlar. 

     

Kaynak: Dey and Sarma, 2006. 

AĢağıda dünyanın farklı kesimlerinde ekoturizmle ilgili yapılmıĢ 
çalıĢmalarda elde edilen göstergelere yer verilmiĢtir:  

* Her Ģey dahil sistemde yaratılan katma değerin % 80‟i havayolu 
Ģirketlerine otel ve diğer uluslar arası Ģirketlere giderken ekoturizmde 
ekolojik konaklama kiraları ve satın almalarla, bazen paranın %95‟i yerel 
ekonomiye kalmaktadır (Honey, 2004). 

* Endonezya‟daki Komodo Milli Parkı‟na gelen her ziyaretçi 
yaklaĢık 100 dolar harcarken, paket tur tatilcilerinin bunun yarısını 
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harcadığı, büyük yolcu gemilerinin ise yerel ekonomiye ortalama 3 cent 
bıraktığı belirtilmektedir (TIES, 2005).  

* Amerikalı ve Avustralyalı turistlerin üçte ikisi, Ġngiliz turistlerin % 
90‟ı aktif korumanın ve yerel halkın desteklenmesinin bir kısmının otellerin 
sorumluluğu olması gerektiğini düĢünmektedir (TIES,2008). 

* Yapılan araĢtırmalar Avrupa‟da; turistlerin % 20-% 30‟unun 
sürdürülebilir turizmin ihtiyaç ve değerlerinin farkında olduğunu;  % 10-
20‟sinin konaklamalarda “yeĢil” seçeneği olup olmadığına dikkat ettiğini, 
%5-%10‟unun ise yeĢil tatil talep ettiğini belirtmektedir. (Hamele, 2004). 

* Almanya‟da (% 65)  39 milyon turist, çevresel kalite beklentisi 
içinde, (% 42) 25 milyon kiĢi çevresel anlamda dikkatli ve dostça-
misafirperver konaklama alanlarını bulabilmenin özellikle önemli olduğunu 
belirtmektedir (Hamele, 2002). 

 * Bir baĢka araĢtırmada, Ġngilizlerin yaklaĢık olarak yarısı iyi çalıĢma 
koĢullarının garanti edildiği, çevreyi koruyan, yerel halka yardımları 
destekleyen ibarelerini belirten Ģirketlerle tatile gitmeyi daha çok tercih 
ettiklerini belirtmektedir (Tearfund, 2000). 

* Amerikalı, Ġngiliz ve Avustralyalı turistlerle yapılan bir araĢtırma 
bu turistlerin % 70‟inin 2 haftalık konaklama için, çevresel sorumluluk 
davranıĢları sergileyen otellerde konaklamak kaydıyla 150 $ dolara kadar 
daha fazla ödeme yapabileceklerini ortaya çıkarmıĢtır (Travelbiz, 2002). 

* Ġngiltere‟de yapılan bir diğer araĢtırmada, deneklerin % 87‟si 
tatillerinin çevreye zarar vermemesi gerektiğini söylemiĢtir. % 39‟u ise etik 
olarak sorumlu olma garantisi verilmesi durumunda % 5 daha fazla para 
ödeyebileceklerini belirtmiĢleridir (TIES, 2008). 

* Amerikalı turistlerin % 53‟ü yerel gelenek ve kültürleri 
öğrendikleri ölçüde seyahat deneyimlerinin değer kazandığını belirtmektedir 
(TIES, 2008). 

* Ġsviçre‟li turistlerin % 95‟i tatil seçerken yerel kültüre saygılı 
olmanın çok önemli olduğunun dikkate alınması gerektiğini belirtmektedirler 
(TIES, 2008).  

* Avrupalı ekoturistlerle yapılan araĢtırmalar bu kiĢilerin deneyimli, 
eğitim ve gelir düzeyi yüksek, yaĢ gurubu orta yaĢtan yaĢlılığa doğru artan, 
fikir lideri, seyahatlerini arkadaĢları dostlarıyla paylaĢan bu nedenle 
seyahatle ilgili bilgi almak için en önemli kaynak kiĢiler olduklarını ortaya 
koymuĢtur. 
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*Kuzey Amerika‟da yapılan bir baĢka çalıĢmada ekoturistlerin 
ortalama 35-54 yaĢlar arasında, kadın erkek oranının %50-%50 olduğunu ve 
cinsiyetin aktivitenin türüne, yaĢın ise aktivitenin türüne ve fiyatına göre 
değiĢkenlik gösterdiği belirtilmektedir (TIES, 2000).  

4. ANTALYA’DA EKOTURĠZM FAALĠYETLERĠ 

Antalya ve çevresinde 1980-1990 yılları arasında turizm hızlı bir 
geliĢme göstermiĢ Doğu Akdeniz ülkeleri kadar tanınmasa da yüksek 
fiyatları ile turizmcinin yüzünü güldürmüĢtür. Bu dönemde Antalya daha 
çok yatak kapasitesini arttırma telaĢına düĢmüĢtür ve bölgede 5 yıldızlı 
oteller mantar gibi artmaya baĢlamıĢtır. Körfez SavaĢı gibi siyasi etkenler, 
büyük tur operatörlerinin etkileri, tanıtım ve pazarlama eksiklikleri yanında 
sektörün geliĢme hızına sektörle ilgili yapılan/yapılması gereken AR-GE 
çalıĢmaları yetiĢemeyince, zaman içinde durgunluklar görülmeye fiyatlar 
düĢmeye baĢlamıĢtır. Bu durum Antalya‟da hem turizm gelirlerinde 
düĢüĢlere hem de zaman içinde turist profilinin değiĢmesine neden olmuĢtur.  

NeyiĢçi, (2003), yaĢanan bu geliĢmelerde Antalya‟nın turist ve 
turizm beklentilerindeki köklü değiĢimi değerlendirememesinden 
kaynaklandığını belirtmekte ve düĢüncelerini Ģu sözlerle devam 
ettirmektedir: “Beklentileri doğru saptamadan doğru arzlar 
gerçekleĢtirilemez. Özellikle insanlara hizmet sunan turizm sektöründe 
geçerlidir bu kural. Turizm talebindeki değiĢimi ve nedenlerini iyi analiz 
edip kavrayabilirsek ancak iĢ yapabilecek bir arz oluĢturabiliriz. Temel 
olarak turizme katılan kiĢilerin beklentilerini ağırlıklı olarak etkileyen 
yaĢama ve çalıĢma mekanlarına bakılmalıdır (NeyiĢçi, 2003)”. 

Günümüz tatilcileri çoğunlukla Ģehir yaĢamından kaçıp gelen 
kiĢilerdir. Stresli Ģehir yaĢamını anımsatmayacak, doğa ile iç içe gürültüden 
uzak mekanlar bu kiĢiler için ideal alanlardır. Her ne kadar yaĢ gurubunun 
tatil türü seçimlerinde önemli etkisi olsa da Antalya‟da doğanın sunduğu 
imkanlar farklı yaĢ guruplarına değiĢik seçenekler sunmaktadır. 

Antalya‟da da ekoturizm ve doğa turizmi iç içe geçmiĢ durumdadır. 
Bilimsel anlamdaki ekoturizm tanımlamalarına uyan bir takım 
uygulamaların yanında Antalya‟da dikkati çeken seyahat acentelerinin 
hazırlayıp tatilcilere sunduğu programların ağırlıkta olmasıdır. Bu da 
doğaldır çünkü siz tatilcilere ne hazırlayıp sunarsanız onlar da tercihlerini bu 
seçenekler arasından belirlerler.  Bunların dıĢında; bireysel olarak, herhangi 
bir acente ile bağlantı kurmadan gelerek, bir kelebek türünü ya da orkideler 
gibi nadide bitkileri doğal ortamında görebilmek için kendi rehberleri ile 
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gelen, kendi programlarını yapan, hatta defalarca gelmiĢ ve bölgeyi çok iyi 
tanıyan ekoturistler de bulunmaktadır.  

Doğal kaynaklar bakımından zengin bir çeĢitlilik sunan Antalya‟da 
ekoturizm olgusu henüz planlı programlı bir düzende olmamakla birlikte; 
son yıllarda, en fazla talep gören alanların belirlenmesi ve bu alanların 
yönetim planlarının yapılması çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Korunması 
kaçınılmaz olan bazı alanlar milli park, sit alanı gibi yasal statülerle koruma 
altına alınmıĢsa da bu alanların koruma kullanma dengeleri, henüz istenilen 
düzeyde değildir. Örneğin Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içinde kalan 
ve her gün yüzlerce kiĢinin rafting yaptığı Köprüçay Nehri bu duruma örnek 
verilebilir.  Biyolojik ÇeĢitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi  Projesi (GEF) 
kapsamında bu bölgenin ekoturizm planı yapılmıĢ ancak henüz uygulamaya 
geçmemiĢtir.  

Antalya‟da Akseki- Ġbradi Havzasının Doğal ve Kültürel Kalkınma 
Projesi doğanın korunarak geliĢmenin sağlanması adına umut verici bir 
çalıĢma olarak dikkati çekmektedir. Akseki-Ġbradı çevresindeki doğal 
alanlar, 1999 yılında WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından 
belirlenen Avrupa‟nın biyolojik çeĢitlilik bakımından en değerli ve acil 
korunması gereken 100 orman alanından biridir (KırıĢ ve ark., 2002). Bu 
kalkınma projesi Türkiye‟de yöre halkının, üniversiteleri davet ederek 
bilimin öncülüğünde bir havza planlama çalıĢması talep etmesi nedeniyle bir 
ilk niteliğindedir (Göksu, 2008). Biyolojik çeĢitliliğin ve kendi kültürlerinin 
korunarak geliĢtirilmesi yönünde beklentilerin yoğunlaĢtığı projede 
ekoturizm önemli bir yer oluĢturmaktadır. Ekoturizm amaçlı gelen turistlerin 
de zaten görmek istediği bozulmamıĢ bir doğa ve bozulmamıĢ kültürlerdir. 
Bunun gibi, özellikle havza bazında yapılacak planlamalar ekoturizme 
yönelik uygulamalarda baĢarının önemli adımlarından biridir. 

Antalya‟da ekoturizm amaçlı gelen turistlerin en fazla ilgi gösterdiği 
ekoturizm aktivitelerinin baĢında ise doğa yürüyüĢleri gelmektedir. 
Türkiye‟nin önemli iki uzun mesafe yürüyüĢ rotasının büyük kısmı Antalya 
sınırları içinde kalmaktadır. Ortalama 500 km uzunluğunda olan her iki rota 
da Ġngiliz Kate Clow tarafından hizmete açılmıĢtır. ÇeĢitli kaynaklarca 
dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüĢ rotasından biri olarak gösterilen 
Likya Yolu Fethiye‟den baĢlayarak Antalya‟ya kadar uzanan ve tarihte 
Likya olarak adlandırılan Teke yarımadasındaki patikalardan bir kısmının 
iĢaretlenip haritalanması ile 1999 yılında açılmıĢtır. Saint Paul Yolu ise 
Perge ve Aspendos‟tan baĢlayıp iki koldan devam ederek Köprülü Kanyon 
Milli Parkı, Eğirdir Gölü ile devam eden rotadır ki bu da 2004 yılı baharında 
kullanıma açılmıĢtır. Her iki yürüyüĢ rotası da yerli ve yabancı doğa ve 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kate_Clow&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Likya
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yürüyüĢ tutkunlarına inanılmaz güzellikler sunmaktadır. Antik kentler, kırsal 
alandaki yaĢam hatta zaman zaman dağ köylerindeki göçebe yaĢamlar bu 
rotalarda turistlerin karĢısına çıkacak güzelliklerdir. Bu alanlara gelen 
ziyaretçiler konaklama, gıda alıĢveriĢi, kılavuz kiralama gibi çeĢitli 
Ģekillerde ekonomik anlamda bir katma değer de yaratarak bölge 
ekonomisine katkı sağlamaktadır.  

Doğa yürüyüĢleri daha çok yabancı turistler tarafından, (çoğunlukla 
küçük gurup ekoturizmi, zaman zaman bağımsız ekoturizm-sert ekoturizm) 
olarak küçük ve daha çok kapalı guruplarla yapılmaktadır. Günübirlik 
yürüyüĢler ise daha büyük guruplarla çoğunlukla yerli turistler tarafından 
talep edilmektedir (popüler ekoturizm-yumuşak ekoturizm). Bunun yanında 
Antalya‟nın popüler doğal alanlarını ziyaret etmek amacıyla otellerden 
otobüslerle günübirlik yürüyüĢ+gezi turları da düzenlenmekte, seyahat 
acenteleri bu yabancı guruplara köy ziyaretlerini de ekleyerek yerel yaĢama 
tanıklık etmelerini sağlamaktadır. Antalya‟da doğa yürüyüĢleri için ilkbahar 
ve sonbahar ayları tercih edilirken, aĢırı sıcakların baĢlamasıyla beraber 
yürüyüĢ gurupları azalmakta ve yerini daha çok macera turizmi olarak 
adlandırabileceğimiz aktivite guruplarına bırakmaktadır. Son yıllarda 
özellikle kanyon geçiĢleri, deniz kanosu, yat turları, rafting, deniz dibi 
meraklıları için dalıĢ turları önemli derecede artmıĢtır. Bunun yanında sportif 
olta balıkçılığı gibi denizde ve tatlı sularda farklı tatil deneyimlerini tercih 
edenler de bulunmaktadır. 

Son dönemde kurumsal anlamda, turizme yönelik yapılan planlama 
çalıĢmaları incelendiğinde, birçok çalıĢma Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 
tarafından kabul edilerek, Resmi Gazete‟de yayımlanan Türkiye Turizm 
Stratejisi-2023‟ü iĢaret etmektedir.  Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı-
2013 de Türkiye Turizm Stratejisi-2023‟ün önemli bir bileĢenidir. Altı yıllık 
bir dönemi kapsayan Eylem Planı-2013 ile Türkiye turizminin önümüzdeki 
kısa–orta ve uzun vadede öncelikli olarak ele alacağı sorunlarla çözümleri 
ele alınmıĢtır. Eylem Planı 2013 Türkiye turizminin çeĢitlenmesi, tüm yıla 
yayılması ve öncelikli turizm türlerinin geliĢtirilmesine yönelik tedbirlerin 
ne zaman ve hangi kuruluĢların desteği ile alınacağını içermektedir. 

 Eylem Planı ekoturizm yönüyle incelediğinde Göller Bölgesi 
Ekoturizm GeliĢim Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, Antalya, Antalya 
Doğusu,  Mersin ve GAP‟ın ise Ekoturizm Bölgeleri olarak ele alındığı 
görülmektedir. Ekoturizm konusuna çok sınırlı olarak değinilen planda, 
Antalya için, söz konusu çalıĢmaların 2009 yılında baĢlaması ve 2 yılda 
tamamlanması öngörülmektedir. AraĢtırma ve sınır tespit çalıĢmalarında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler, sektör kuruluĢları ve kamu 
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kurumları sorumlu kiĢiler olarak belirtilmekte, Ekoturizm Yönetim Planının 
hazırlanması ve Fiziksel Plan hazırlığının da Kültür ve Turizm Bakanlığının 
sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2007a). Yine; 3-4 Mart 2007 tarihlerinde Antalya‟da yapılan “Türk 
Turizminde Yeniden Yapılanma ve Yeni Açılımlar” konulu turizm 
zirvesinde de “Ekoturizm alanlarının planlamasının öncelikle yapılması ve 
uygulamaya geçirilmesi”, destinasyon (yeni pazar, uygulama) bazında 
turizm potansiyelinin belirlenmesi gereği ortaya konmuĢtur (ATSO,2007). 
Aynı zamanda alternatif turizme dayalı ürünlerin araĢtırılması, bölgesel ve 
yerel anlamda alt ve üst yapının geliĢtirilmesi, tanıtım ve pazarlamanın 
desteklenmesi konuları ele alınmıĢtır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
2007b). 

5. DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Ekoturizm kavramı ilgili bölümlerde açıklandığı gibi ilk bakıĢta 
doğal, ekolojik bir seyahati çağrıĢtırsa da terimin içinde gizlenmiĢ olan 
“eko” ekinin yani ekoturizm içinde ekonominin de olduğunun farkında 
olmak gerekir. Unutulmamalıdır ki;  ekoturizm bir çok kiĢinin gelir 
kaynağıdır. Tanıtım ve pazarlama teknikleri ile bu seyahatler satılmakta ve 
bu satıĢlardan kar elde edilmektedir. Bu nedenle, amaçlar içinde kar elde 
etmek söz konusu olduğunda korumanın daha dikkatli bir biçimde 
denetlenmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.  

 Ekoturizmde kitle turizmine göre yerel ekonomiye katkı doğal 
olarak daha fazladır. Ġdeal olan bölgede yaratılan katma değerin o bölgenin 
kalkınmasına hizmet etmesi, ekonomik bir terimle ifade etmek gerekirse 
sızıntı (leakage) olmamasıdır.  Ancak bu çoğu zaman mümkün olmamakta 
yerel halkın refahına katkı sanılanın aksine çok daha az olabilmektedir. 
Belsky‟ın (1999) dediği gibi, ekoturizmi o yörenin dıĢından olan insanlar 
baĢlatırlar ve sonra beraber yönetirler. Bu nedenle; ekoturizm alanlarının 
belirlenmesi ve yönetiminde ekolojik anlamda çevrenin ve muhtemel 
kayıpların sürekli izlenerek, ekonominin çevresel değerlerin önüne 
geçmesine izin verilmemelidir. Ekoturistlerin eğitim ve çevre bilinci diğer 
turistlere oranla yüksek olsa da sonuçta bu kiĢiler de tatil yapmaktadır ve her 
ekoturist de aynı hassasiyeti göstermeyebilir. Yerel halkın çevre bilincinin 
geliĢtirilmesi, alanda bizzat yaĢayan kiĢiler olmaları nedeniyle doğanın 
korunmasında hem kendilerinin hem de ziyaretçilerin kullanımı sırasında 
daha dikkatli davranmalarını sağlayacaktır. 

Antalya‟da edinilen gözlemler turizm sektöründe ekoturizmin 
önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle; Antalya‟da Türkiye 
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Turizm Stratejisi Eylem Planı gibi, ekoturizm bölgeleri ile ilgili planlanan 
çalıĢmalara hız verilmesi gerekmektedir. Yönetim planları yapılsın ya da 
yapılmasın bu bölgeler çoğu kez bilinçsiz biçimde kullanılmaktadır. Planlar 
yapılır ve uygulamaya geçilirse, bir doğal kaynak politikasının varlığından 
söz edilebilecek, bu alanların sahipsiz olmadığı görülecektir. Uzun yıllar, 
yetersiz ve yanlıĢ politikalar nedeniyle yabancı tur operatörlerinin 
politikaları bizim turizm faaliyetlerimizi yönlendirmiĢtir. Turizm politikası, 
ülkemizin kaynaklarını korurken turizmden hak ettiği payı alacak Ģekilde 
yeniden düzenlenmeli, ilgili kurum ve kuruluĢlar bu politikaların 
belirlenmesi, uygulanması ve denetimi gibi her aĢamada iĢbirliği yaparak 
gerekli sorumluluğu üzerine almalıdır.   

Denetimlere ağırlık verilmelidir. Acenteler kanalıyla gelen 
ekoturistler biraz daha kontrol edilebilir durumdadır ancak tamamen bireysel 
olarak gelip fauna ve flora bakımından tehlike altındaki türleri de 
kapsayabilen özel ilgi turlarına yönelik seyahatlerin büyük çoğunluğu 
denetimsiz, kontrol dıĢıdır. Bunun yanında kurumlarımızda bir resmi kaydı 
bulunmadığı halde ülkemizde turizm faaliyetinde bulunan, yabancı turizm 
acentelerinin de denetlenmesi ve çalıĢma koĢullarının yasal olarak 
düzenlenmesi gerekmektedir. Yerli firmalar kazançlarından elde ettikleri 
gelirin bir kısmını vergi olarak öderken, mali hiçbir yükümlülüğü 
bulunmayan bu yabancı firmalar aynı zamanda haksız rekabet ortamı 
yaratmaktadırlar.    

Ekoturizm içinde yer alan kuĢ gözleme, botanik turları gibi özel ilgi 
turizmine yönelik profesyonel anlamda yetiĢmiĢ uzman rehberlere acilen 
ihtiyaç vardır. Bir diğer konu da ekoturizm amaçlı ülkemizi ziyaret eden 
ekoturistler için özel ilgi turlarına yönelik rehber kitapların, tanıtıcı 
yayınların bulunmaması ya da çok az olması, aynı zamanda doğal alanlarda 
doğaya uyumlu ve yeterli düzeyde tanıtıcı levhaların eksikliğidir. Antalya‟da 
ekoturizm anlamında yaĢanan en önemli sorunlardan biri de hem doğa hem 
de turistler üzerinde çok olumsuz bir etkiye neden olan, ağırlıklı olarak pet 
ĢiĢe ve naylon torbalardan oluĢan çöp yığınlarıdır.  

Doğal kaynak envanterleri yapılmalı, böylece sahip olunan değerler 
net bir Ģekilde bilinmeli, bu değerlerin zaman içindeki geliĢimi de 
izlenmelidir.  

Antik çağlardan kalan patikalar doğa yürüyüĢlerinin en gözde 
mekanlarıdır. Özellikle Likya yolu üzerindeki bu patikaların korunması, 
bakımlarının yapılması ve asfaltlanmaması çok önemlidir. Ekoturizme 
yönelik konaklama tercihlerinde köy evi konaklama ya da köy 
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pansiyonculuğu en çok tercih edilen konaklama türlerinden biridir. Bu 
nedenle Antalya‟da ekoturizme uygun alanlarda bulunan köylerde bu 
uygulamalar teĢvik edilmeli ve bu konuda eğitimler verilmelidir. Bu sayede 
ek gelir sağlayacak olan orman köylülerinin de ormanlar üzerindeki baskıları 
azalacaktır.  

Bilindiği gibi; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin 
korunması, çevre bilincinin geliĢtirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan 
olumlu katkılarının teĢvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye 
duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine 
iliĢkin usul ve esasları düzenleyen Turizm ĠĢletmesi Belgeli Konaklama 
Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 
Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Dünyanın ikinci 
büyük tur operatörü Thomas Cook ve Avrupa seyahat pazarının birincisi 
TUI turist taleplerinde çevreye duyarlı konaklama tesislerinin tercih 
edildiğini bildirmektedirler. Benzer bir uygulama da seyahatlerinin çoğu 
daha çok hassas ekosistemlerde gerçekleĢtiği için ekoturizme yönelik hizmet 
veren turizm acentelerinde uygulanabilir. Acentelerde, beraberindeki 
guruplara öncülük eden rehberlere, doğanın korunması, dikkatli kullanılması 
vb. konularda eğitimler verilebilir. Tehlike altında bulunan türler, bu türlerin 
bulunduğu bölgeler, ya da bu türlerle ilgili daha dikkatli olunması gereken 
dönemler (üreme dönemleri gibi) tanıtılmalıdır. Gerekli eğitimleri 
tamamlayan acenteler sertifika verilerek ayrıcalıklı hale getirilmelidir. Bu 
gibi sertifikaların acentelerin tanıtım broĢürlerinde yer alması hem  
turistlerin tatil seçimlerinde hem de doğa koruma çalıĢmalarına verilen 
öneme dikkat çekilmesinde etkili olacaktır. 

Sonuç olarak, ekoturizmin dünyanın kalan bozulmamıĢ doğal 
alanlarına, ağırlıklı olarak, azgeliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan ülkelere, 
yapılan seyahatler olduğu ve bu ülkelerin de genellikle bu alanların 
korunması ve yönetiminde geç kaldığı unutulmamalıdır. Sektörün her zaman 
araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmalarından bir adım önde olduğu düĢünülürse; 
planlı döneme geçmekte acele edilmelidir. 
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ÖZET 

Bu makalede Batı Akdeniz bölgesinde sedirin hakim olduğu dağlık 
ormanlarla, yüksek dağ kırlarında yaĢayan bazı kelebek türlerinin 
(Lepidoptera: Rhopalocera) tespitine yönelik çalıĢmalarda bulunulmuĢtur. 
Arazi çalıĢmaları 2008 ve 2009 yılları içerisinde mart, mayıs, haziran, 
temmuz ve eylül aylarında yapılmıĢ, gözlemler sonucunda altı familyaya ait 
89 kelebek türü tespit edilmiĢtir. Bunlardan endemik Callophyrs paulae 
PFEIFER, 1932 Antalya için yeni kayıt olarak ilk kez tespit edilmiĢtir. 
ġimdiye kadar sadece Antalya Kohu dağı ve Isparta‟da kayıt edilen endemik 
Glaucopsyche astraea eckweileri KOÇAK, 1979 araĢtırma sahasının farklı 
alanlarında yeniden tespit edilmiĢtir. Tespit edilen türlerin listesi, fotoğrafları 
ve yaĢam ortamları ile ilgili bazı bilgiler metin içerisinde verilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Elmalı, Sedir, Kelebek, Endemik 

 

 

ABSTRACT  

In this study, some butterfly species in Antalya, a subregion of 
Mediterranean region with high butterfly species richness, were determined. 
Field works were carried out in March, May, June, July and September of 
2008 and 2009. In the field studies, 89 butterfly species belong to 6 families 
were determined. Callophyrs paulae is an endemic for Turkey which was 
recorded for Antalya for the first time. Another endemic for Turkey is 
Glaucopsyche astraea eckweileri. It was recorded during this work between 
1250 m and 1950 m for the second time. This butterfly was recorded only in 
Kohu mountain (Antalya) and also in Isparta. The photos of butterflies and 
informations about their habitat features were also given.  

Keywords: Elmali, Cedar, Butterfly, Endemic 
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GĠRĠġ 

Ülkemiz, tür çeĢitliliği bakımından dikkat çeken ülkeler arasındadır. 
Bu nedenle tür çeĢitliliğinin tespit edilmesi, korunması ve yönetimi ülke 
olarak baĢlıca sorumluluğumuzdur. Kelebek türleri bakımından ülkemiz 
sahip olduğu yaklaĢık 400 tür ile Avrupa‟da ilk sırada gelmektedir (ġekil 1) 
(Van SWAAY ve WARREN 1999).  

 
ġekil 1: Avrupa ülkelerinin Kelebek tür sayılarının karĢılaĢtırılması (Van 
SWAAY ve WARREN 1999) 

Figure 1: Comparison of the numbers of butterflies between European 
countries (Van SWAAY ve WARREN 1999). 

Ülkemizde yayılıĢ gösteren bu türler zengin tür çeĢitliliğinin en 
önemli halkalarından biri olması yanında yaĢam alanı çeĢitliliğinin de en iyi 
göstergelerindendir. Bir ekosistem içindeki kompozisyonu uzun süreli 
geliĢimin sonucudur. Ekolojik topluluklar karakteristik olarak iĢlevsellik, 
ekonomik ve estetik açıdan önemli olan geniĢ bir tür çeĢitliliği içerirler. 
Ekosistemdeki her tür belirli özelliklerle tanımlanan kendi niĢi içerisinde 
uyum sağlamaktadır. YanlıĢ arazi kullanımı, kirlenme ve habitatların 
dönüĢümü belirli türlerin yerel, bölgesel veya coğrafik düzeyde kademeli 
olarak yok olmasına neden olan önemli tehditlerdir. Bu açıdan, belirli 
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türlerin yerel veya bölgesel dağılımlarının izlenmesine olanak veren kısa 
veya uzun dönemli tür tespit çalıĢmaları, mevcut türlerin yaĢama alanlarının 
envanteri, korunması ve diğer arazi kullanımlarına karĢı yönetimi için son 
derece yararlı sonuçlar sağlayabilmektedir. 

Bu çalıĢma ile ülkemiz Akdeniz bölgesinin batı Antalya kısmında yayılıĢ 
gösteren bazı kelebek türlerinin tespiti amaçlanmıĢtır.    

MATERYAL ve METOT 

Lepidoptera takımının gündüz aktif olan kelebekleri bu çalıĢmada 
materyal olarak kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada tespit edilen kelebeklerin 
sistematikteki yeri aĢağıda verilmektedir. 

 Alem - Animalia - Hayvanlar    

 ġube - Arthropoda - Eklembacaklılar 

  Sınıf - Insecta - Böcekler 

 Takım - Lepidoptera - Kelebekler ve Güveler 

 Üst Familya Hesperioidae 

 Familya Hesperidae 

 Üst Familya Papilionoidae 

 Familya Papilionidae  

 Familya Lycaenidae  

 Familya Nymphalidae 

 Familya Pieridae 

 Familya Satyridae 

 Familya Lbytheidae 

AraĢtırma sahası olarak Antalya ili Elmalı ilçesi sınırlarında 
Çamkuyuları mevkiinde kalan Sedir AraĢtırma Ormanı ve Çığlıkara 
Mevkiinde yer alan Kohu Dağıdır. Her iki araĢtırma sahası da aynı Batı 
Akdeniz biyo-coğrafik bölgesinde birbirlerinden ortalama 10 km 
uzaklıktadır (ġekil 2). Sahaların yükseltisi 1100 – 2000 m‟ler arasında olup, 
yukarı zonlarda sedir ve devamında yer yer ardıç‟ın hakim olduğu yüksek 
dağ ormanları yanında don çukuru, subalpin nemli çayırlıklar ve step 
karakterli gevenlerin hakim olduğu yüksek kır vejetasyonu gibi özel 
habitatlar içermektedir. 
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Tür tespiti için yürütülen gözlemler 2008 ve 2009 yılları içerisinde 
nisan, mayıs, haziran, temmuz ve eylül aylarının rüzgarsız günlerinde (2009 
mayıs ayında 12 ve 13 nolu don çukurlarında rüzgar kuvveti hissedilmiĢtir), 
bulutlanmanın 1/8 olduğu, saat 09:00–16:00 arasında yürütülmüĢtür. Gözlem 
tarihleri hakkında daha ayrıntılı bilgi Çizelge 2‟de verilmiĢtir. Arazi 
çalıĢmaları esnasında türlerin fotoğrafları çekilerek habitat bilgileri kayıt 
edilmiĢtir. Kelebeklerin teĢhisinde BAYTAġ (2008), La FRANCHIS (2004) 
ve HESSELBARTH ve ark. (1995) tarafından yayınlanmıĢ, morfolojik 
özelliklerin tespitine dayalı kaynaklar kullanılmıĢtır. Bu yayınlardan 
teĢhisinde kuĢku duyulan türlerin isimleri, fotoğraf ve habitat bilgileri web 
ortamında Türkiye‟deki diğer amatör kelebek gözlemcilerinin yer aldığı 
kelebek-turk@yahoogroups.com ve kelebek-gozlemciligi@yahoogroups. 
com‟da tartıĢmaya sunulmuĢtur.    

 
ġekil 2: AraĢtırma sahalarının yeri 

Figure 2: Location of research areas 

BULGULAR ve TARTIġMA 

ÇalıĢmalar sonucunda 89 kelebek türü tespit edilmiĢtir (Çizelge 1). 
Toplam gözlem alanı 17 olup (Çizelge 2), çoğunluğu orman yol kenarlarında 
bulunmaktadır. Bu alanların büyük bir bölümü yamaç kenarındadır. 
Özellikle yol kenar düzlükleri geniĢ olan 1. ve 10. gözlem alanları zengin 
bitki tür çeĢitliliğine paralel olarak yüksek sayıda kelebek tür çeĢitliliği 
göstermektedirler. Yine aynı Ģekilde, yüksek dağ kırlarında bulunan don 

Akdeniz 

mailto:kelebek-turk@yahoogroups.com
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çukurları hem bitki hemde kelebek tür çeĢitliliği açısından dikkati 
çekmektedir. Don çukurları OĞURLU ve AVCI (1999) tarafından soğuk 
hava kitlesinin etrafı nispeten kapalı olan alanlara akarak çevreden farklı bir 
mikro klimanın oluĢtuğu alanlar olarak tanımlanmıĢtır. Bu alanlar karstik 
oluĢumların tipik bir sonucu olarak Toros dağlarında sıkça bulunmaktadır. 
Bu alanlar yükseltiye bağlı olarak yüksek dağ geven formasyonları ve nemli 
çayır bitkileri bakımından zengindir. BAġARAN ve ark. (2008) tarafından 
Çamkuyuları Sedir AraĢtırma ormanında yapılan floristik bir çalıĢmada don 
çukurlarında yetiĢen bitki tür sayısının 472 olduğu belirtilmiĢtir. Yine ŠILC 
ve ark. (2009) ve KAVGACI ve ark. (2010) tarafından bu don çukurlarında 
farklı yetiĢme ortamına bağlı değiĢen Türkiye için yeni fito-sosyolojik 
vejetasyon birlikleri tespit edilmiĢtir. Ormanlık alanlardan orman kenarı 
açıklıklar ile açık kapalılıktaki orman alanları (10., 11., 16. ve 17. gözlem 
alanları) yüksek sayıda Kelebek tür çeĢitliliği göstermektedirler (Ģekil 3).  

 AraĢtırma sahalarında bulunan kelebek türleri çizelge 1‟de 
verilmektedir. Bazı türlerin arazi çalıĢmalarında kayıt edilen fotoğrafları 
makalenin ek kısmında yer almaktadır. Bu türler endemik, nadir veya bu 
bölgede sık rastlanmasına göre seçilmiĢtir. Bu türler çizelgede “*” ile 
iĢaretlenmiĢtir. Ayrıca tespit edilen türlerden bazıları bölgelere göre 
endemik, nadir ve göçmen karakterlidir. Bu türler HESSELBARTH ve ark. 
(1995) tarafından yayınlanan “Türkiye‟nin Kelebekleri” kitabından 
derlenerek çizelge 2‟de verilmiĢtir. Bu çalıĢmada tespit edilen türlerin 
Türkiye ve Antalya yayılıĢları  KOÇAK ve KEMAL (2009) tarafından 
yayınlanan “ Türkiye Kelebeklerinin Gözden GeçirilmiĢ Listesi”nde 
taranmıĢtır. Bu özelliklerin çizelgede kullanılan kısaltmaları aĢağıda 
gösterilmektedir. Bunların dıĢında türlerin çalıĢma sahasında hangi gözlem 
noktalarında tespit edildiği Çizelge 1‟de verilmiĢtir. Bu özellikli türlerden 
dikkati çeken iki tanesi Callophyrs paulae PFEIFER, 1932 ve Glaucopsyche 
astraea eckweileri KOÇAK, 1979‟dur. Türkiye için endemik olan C. paulae 
bu çalıĢmayla Antalya için ilk defa bildirilmiĢtir. Türkiye‟nin endemik bir 
türü olan G. astraea eckweileri Ģimdiye kadar sadece Kohu dağının 
Bölükkatran mevkinde yaklaĢık 1950 m.den, Isparta ve Keçiborlu‟dan 
bildirilmiĢtir (HESSELBARTH ve ark. 1995). Bu tür G. astraea eckweileri  
Kohu dağının 3 ayrı gözlem noktasında 1250 ve 1900 m‟lerinde yeniden 
kayıt edilmiĢ bulunmaktadır. Bu çalıĢmayla C. paulae  dıĢında Melitaea 
phoebe  DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775, Melanargia larissa  
GEYER, 1828, Muschampia tesellum  HÜBNER, 1803 türleri KOÇAK ve 
KEMAL (2009) tarafından hazırlanmıĢ “Türkiye Kelebeklerinin Gözden 
GeçirilmiĢ Listesi”‟ne göre  Antalya için ilk defa bildirilmiĢ olmaktadır.  
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E: Endemik 

N: Nadir 

G: Göçmen Karakterli 

1: Akdeniz Bölgesi  

11: Batı Akdeniz  

12: Doğu Akdeniz 

2: Anadolu  

C : CESA veri tabanında Antalya için bildirilmemiĢ 

Çizelge 1: AraĢtırma Alanındaki Tespit Edilen Kelebek Türleri 

Table 1: Butterfly species determined in the research area 

No Familya Tür 
YayılıĢ 
Durumu 

Gözlem Alanı 
No. 

1 Papilionidae Iphiclides podalirius LINNAEUS 1758  6,8 
2 Papilionidae Papilio machaon  LINNAEUS 1758  7 
3 Papilionidae *Papilio alexanor  ESPER 1800  8 
4 Papilionidae *Parnassius mnemosyne  LINNAEUS 1758  14,15,16 
5 Papilionidae Zerynthia cerisyi GODART 1822  2,4,7 
6 Pieridae *Anthocharis cardamines  LINNAEUS 1758   11,14 

7 Pieridae *Anthocharis gruneri HERRICH -SCHÄFER 
1851  14,15,16 

8 Pieridae *Aporia crataegi  LINNAEUS 1758  3,4,7 
9 Pieridae Colias crocea  FOURCROY 1785 G 2,4,5,7 
10 Pieridae Euchloe ausonia  HÜBNER 1804  5,6 
11 Pieridae *Euchloe penia  FREYER 1851  2 
12 Pieridae *Gonepteryx  farinosa  ZELLER 1847  13,14,16 
13 Pieridae Gonepteryx rhamni  LINNAEUS 1758   9,10 
14 Pieridae Leptidae duponcheli STAUDINGER 1871  1,2,5,7,11 
15 Pieridae Pieris brassicae LINNAEUS 1758  1,3,4 
16 Pieridae Pieris ergane GEYER 1828  15,16,17 
17 Pieridae *Pontia edusa  FABRICIUS 1777 G 1,2,5,7 
18 Nymphalidae Argynnis aglaja  LINNAEUS 1758  10,11,12 
19 Nymphalidae Argynnis niobe  LINNAEUS 1758  8,9 

20 Nymphalidae *Argynnis pandora  DENIS & SCHIFFER-
MÜLLER 1775  1,3,6,7 

21 Nymphalidae Issoria lathonia  LINNAEUS 1758  2,11,15 
22 Nymphalidae Limenitis reducta STAUDINGER 1901  2,11,12,13 
23 Nymphalidae *Melitaea arduinna ESPER 1784  15 
24 Nymphalidae *Melitaea cinxia LINNAEUS 1758  4,13 
25 Nymphalidae *Melitaea didyma LINNAEUS 1758  3,7 
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26 Nymphalidae Melitaea phoebe  DENIS & 
SCHIFFERMÜLLER 1775 C 

10,11 

27 Nymphalidae Melitaea punica (telona) OBERTHÜR 1876  2 

28 Nymphalidae *Melitaea trivia DENIS & 
SCHIFFERMÜLLER 1775  

3,4 

29 Nymphalidae *Nymphalis polychloros  LINNAEUS 1758  15 
30 Nymphalidae *Polygonia egea  CRAMER  1775  4,5 
31 Nymphalidae Vanessa atalanta  LINNAEUS 1758  6,9 
32 Nymphalidae *Vanessa cardui  LINNAEUS 1758 G 12,14,15 
33 Lbytheidae Libythea celtis LAICHARTING 1782  11,14 
34 Satyridae Brintesia circe  FABRICIUS 1775  4,6 
35 Satyridae Chazara briseis LINNAEUS 1764  1,3,11,12 
36 Satyridae Coenonympha pamphilus LINNAEUS 1758  1,2,4 
37 Satyridae *Hipparchia aristaeus BONELLI 1826  13,14,15 
38 Satyridae *Hyponephele lupina  COSTA 1836  6,15 
39 Satyridae Kirinia roxelana CRAMER  1777  1 
40 Satyridae *Lassiomata maera  LINNAEUS 1758  12,14 
41 Satyridae Lasiommata megera LINNAEUS 1767  1,2 
42 Satyridae *Maniola jurtina  LINNAEUS 1758  5,6,7 
43 Satyridae *Maniola telmessia  ZELLER 1847 N12 2,9 
44 Satyridae *Melanargia larissa  GEYER 1828 C 1,2 
45 Satyridae *Pseudochazara anthelea HÜBNER 1823  5,6,7 

46 Satyridae *Pseudochazara lydia  STAUDINGER 1878 E1 2,3,4 

47 Satyridae Pseudochazara mniszechii  HERRICH -
SCHÄFER 1851  14,15 

48 Lycaenidae *Callophyrs paulae  PFEIFER 1932 N1, C 11,12,13 
49 Lycaenidae *Callophyrs rubi  LINNAEUS 1758 N1 4,7 
50 Lycaenidae Cupido osiris MEIGEN 1829   8,9 
51 Lycaenidae *Glaucopsyche alexis  PODA 1761  11,14 

52 Lycaenidae *Glaucopsyche astraea eckweileri  KOCAK 
1979 E1 8,14,15 

53 Lycaenidae *Iolana (Glaucopsyche)  iolas 
OCHSENMEIER 1816  

4 

54 Lycaenidae Lycaena asabinus  HERRICH -SCHÄFER 
1851  

4,7,9 

55 Lycaenidae Lycaena alciphron  ROTTEMBURG 1775  3,11 
56 Lycaenidae Lycaena ochimus  HERRICH -SCHÄFER 

1851 
 10 

57 Lycaenidae Lycaena phlaeas  LINNAEUS 1761   1,2,4,7 
58 Lycaenidae *Lycaena thersamon  ESPER 1784  2,4,5,7 
59 Lycaenidae Lycaena tityrus  PODA 1761  3,5,6,7 

60 Lycaenidae Plebeius  agestis  DENIS & 
SCHIFFERMÜLLER 1775  4,6 

61 Lycaenidae Plebeius eurypilus  FREYER 1851  1,2 
62 Lycaenidae Plebeius idas  LINNAEUS 1761  10,11,13,14 

63 Lycaenidae *Plebeius pylaon (modicus) FISCHER von 
WALDHEIM 1832  14,15 
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64 Lycaenidae Polyommatus amandus SCHNEIDER 1792  9,10,14 
65 Lycaenidae Polyommatus bellargus ROTTEMBURG 1775  1,4,5,12 
66 Lycaenidae Polyommatus semiargus bellis  FREYER 1842  7,8,9,10 
67 Lycaenidae *Polyommatus coelestinus EVERSMANN 

1843 
 8,9,10,14,15 

68 Lycaenidae Polyommatus cornelia  FREYER 1850 E2 4,15,16 
69 Lycaenidae Polyommatus icarus ROTTEMBURG 1775  1,2,4,13,14,1

5 70 Lycaenidae Polyommatus loewii  ZELLER 1847  4,11,12,14 
71 Lycaenidae *Polyommatus menalcas FREYER 1837 E2 4 
72 Lycaenidae Polyommatus thersites CANTENER 1835  4,6,7 
73 Lycaenidae Pseudophilates bavius EVERSMANN 1832  4,14,15 
74 Lycaenidae Satyrium abdominalis  GERHARD 1850  1,2,3,4 
75 Lycaenidae Satyrium ilicis  ESPER 1779  2,3,4 
76 Lycaenidae *Satyrium ledereri  BOISDUVAL 1848  2,3,4 
77 Lycaenidae *Satyrium  spini  FABRICIUS 1787  3,4 
78 Lycaenidae Tomares nogelli  HERRICH -SCHÄFER 1851  2,13,14 
79 Lycaenidae *Turanana endymion FREYER 1850  14,15,16 
80 Hesperiidae Charcharodus alcea  ESPER 1780  1,3 
81 Hesperiidae *Charcharodus lavatherae  ESPER 1783  11,15 
82 Hesperiidae Charcharodus orientalis  REVERDIN 1913  1,4 
83 Hesperiidae Erynnis marloyi BOISDUVAL 1834  15 
84 Hesperiidae Erynnis tages  LINNAEUS 1758  2,3,4 
85 Hesperiidae *Muschampia tesellum  HÜBNER 1803 C 3,4,10 
86 Hesperiidae Pyrgus armoricanus OBERTHÜR 1910  13,14 
87 Hesperiidae *Pyrgus serratulae RAMBUR 1839  10 
88 Hesperiidae *Spilia orbifer HÜBNER 1823  1,2,4,6 
89 Hesperiidae Thymelicus sylvestris PODA 1761  1,3,4 

 
ġekil 3: Gözlem alanlarının yerleri 
Figure 3: Location of the observation places   
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Çizelge 2: Gözlem Alanlarının Habitat Özellikleri ve Denizden Yüksekliği 

Table 2: Habitat Features And Elevation Of The Observation Places  
Gözlem  
Alanı 

Tarih        Habitat Tipi Yükselti (m.) 

1 04.05.2009 
06.06.2009 

orman içi yol kenarı  1100-1300* 

2 26.07.2008 
27.09.2009 
04.05.2009 

yangınla oluĢmuĢ orman kenarı 
açıklık  

1330 

3 24.04.2009 orman içi don çukuru açıklığı  1500 
4 04.05.2008 

06.06.2009 
orman içi yol kenarı 1630-1750* 

5 24.05.2009 
06.06.2009 

orman içi yol kenarı  1140 

6 24.05.2009 
06.06.2009 

orman içi yol kenarı  1170 

7 24.05.2009 
06.06.2009 

orman içi yol kenarı  1200 

8 24.05.2009 
06.06.2009 

orman içi yol kenarı  1260 

9 24.05.2009 
06.06.2009 

orman içi yol kenarı  1430 

10 24.05.2009 
06.06.2009 

orman içi yol kenarı ve açıklık 1450 

11 24.05.2009 
06.06.2009 

orman içi açıklık   1470 

12 24.05.2009 
06.06.2009 

yüksek dağ kırlığında don 
çukuru  

1840 

13 24.05.2009 
06.06.2009 

yüksek dağ kırlığında don 
çukuru  

1950 

14 24.05.2009 
06.06.2009 

yüksek dağ ormanı yol kenarı 1930 

15 24.05.2009 
06.06.2009 

yüksek dağ ormanı yol kenarı 1920 

16 24.05.2009 
06.06.2009 

yüksek dağ kırı yol kenarı 1960 

17 24.05.2009 
06.06.2009 

yüksek dağ ormanı yol kenarı 1930 

* gözlem noktasının yürüyüĢ yapılan yükseklikler arasıdır. 
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmayla birlikte Batı Akdeniz bölgesinde Sedir‟in hakim 
olduğu dağlık ormanlarla yüksek dağ kırlarında yayılıĢ gösteren kelebek 
türlerinin tespit edilmesine büyük bir katkı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. 
AraĢtırma sahasında sadece bu çalıĢmayla tespit edilen toplam tür sayısı bir 
çok Avrupa ülkesinin sahip olduğu tür sayısıyla kıyaslanabilecek 
durumdadır (bkz. ġekil 1). Tespit edilen tür sayısının yüksek olması ĢaĢırtıcı 
bulunmamalıdır. Bu türler bölgenin sahip olduğu zengin doğal habitat ve tür 
çeĢitliliğinin bir göstergesi kabul edilmekle birlikte, bu çeĢitliliğin 
korunmasının ne derece önemli olduğuda ortaya çıkmaktadır. Belirli bir 
büyüklüğe kadar doğal olarak açılmıĢ yol kenarı veya orman içi açık 
alanların ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında doğal geliĢim 
sürecine bırakılmasının, doğal otsu bitki tür çeĢitliliğinin korunması yanında 
baĢta kelebekler olmak üzere omurgasız bazı hayvan türlerinin yaĢam 
alanlarının korunmasında büyük bir öneme sahip olacağı, arazi çalıĢmaları 
esnasında yapılan gözlemler sonucunda edinilmiĢtir. Bu çalıĢmayla tespit 
edilen kelebek türleri Batı Akdeniz bölgesinde yayılıĢ gösteren Kelebek 
türlerinin tamamını belirtmemektedir. Bu bölgede kelebek türlerinin 
tespitinin devamı yapılmalıdır. Bu çalıĢmaların özellikle farklı yaĢam 
alanlarını ve farklı zamanları hedef alınmasıyla, tespit edilemeyen diğer 
türlere daha kolay rastlanabilecektir. Ayrıca Batı Akdeniz bölgesi için 
endemik olan Glaucopsyche astraea eckweileri  KOCAK, 1979 ile Antalya 
için ilk defa tespit edilen M. phoebe  DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775, 
M. larissa  GEYER, 1828, M. tesellum  HÜBNER, 1803‟nin morfolojik ve 
ekolojik özelliklerinin çalıĢılmasında fayda bulunmaktadır. 
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ġekil 4: Elmalı Sedir AraĢtırma Ormanındaki Don Çukurlarından Bir Görünüm  

Figure 4: View from the frost hole in Elmalı Cedar Research Forest  

 
ġekil 5: Açık Orman Alanları (Kohu Dağı 1600 M. Civarı). 

Figure 5: Openings in The Forests Places On Kohu Mountain (1600 M)  
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ġekil 6: Çok Yıllık Otsu Bitkilerin Egemen Olduğu Orman Ġçi Yol Kenarları 

Figure 6: Forest Road Edges Dominated by Perennial Herbs 

 
ġekil 7: Orman Üst Sınırında Subalpin Çayırlar (Kohu Dağı Çığlıkara Tabiatı 
Koruma Alanı GiriĢi Yakını - 1950 M) 

Figure 7: Subalpin Grasslands in The Timberline Zone On Kohu Mountain–
Çığlıkara Nature Conservation Area (1950 M)  
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Papilionidae: 

  
Parnassius mnemosyne                               Papilio alexanor 

Pieridae: 

   
Pontia edusa                                                Anthocharis cardamines 

   
Euchloe penia               Aporia crataegi 
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Anthocharis gruneri                                   Gonepteryx farinosa 

 
Nymphalidae: 

  

 
Vanessa cardui                                          Nymphalis polychloros 
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Melitaea arduinna               Melitaea cinxia 

   
Melitaea trivia               Melitaea didyma 

   
Argynnis pandora                                       Polygonia egea 

 

Hesperiidae : 
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Spilia orbifer               Muschampia tesellum 

   
Pyrgus serratulae                                        Charcharodus lavatherae 

Lycaenidae: 

   
Callophyrs paulae                            Callophyrs rubi   
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Glaucopsyche astraea eckweileri                 Glaucopsyche alexis 
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Satyrium ledereri                              Satyrium spini 
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Glaucopsyche iolas              Turanana endymion 

   
Polyommatus coelestinus                            Polyommatus menalcas 
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Lycaena thersamon                                     Plebeius pylaon (modicus) 

 

Satyridae: 

   
Lassiomata maera                            Hipparchia aristaeus 

   
Pseudochazara lydia                                   Pseudochazara anthelea 
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Maniola telmessia                                       Maniola jurtina 

   
Melanargia larissa                                      Hyponephele lupina 
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ÖZ 

ÇalıĢma, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan 
fıstıkçamı (Pinus pinea L.)  ağaçlandırma alanlarını kapsamaktadır. 1980‟li 
yıllardan itibaren gerçekleĢtirilen fıstıkçamı ağaçlandırmaları ile birlikte, 
bugün itibariyle yöredeki fıstıkçamı alanları 4005 hektardır.  

Bu çalıĢmanın birinci bölümünde, fıstıkçamının dünya ve 
Türkiye‟deki yayılıĢı ile ekolojik, botanik ve silvikültürel özellikleri 
anlatılmıĢtır. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ise, Antalya yöresi ağaçlandırma 
alanlarında kullanılmak üzere tek ve çift giriĢli fıstıkçamı gövde hacim 
tablolarının hazırlanması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla değiĢik çap ve boy 
kademelerinden toplam 47 adet örnek ağaç alınarak, seksiyonlar halinde 
ölçümler yapılmıĢ ve hacim değerleri hesaplanmıĢtır. Devamında, hacım 
bağlı değiĢkeni ile çap ve boy bağımsız değiĢkenleri arasındaki iliĢkileri 
tanımlayan en uygun regresyon modelleri bulunmuĢ ve bunlara göre de 
hacim tabloları üretilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Fıstıkçamı, Hacim tablosu 

 

ABSTRACT 

This study includes the stone pine (Pinus pinea L.) afforestation 
areas in Antalya Forest Regional Directorate. Stone pine areas are 4005 
hectare as of today with realized afforestations from 1980 to now in this 
region. 

In first division of this study, were described spreading at the world and in 
Turkey, ecological, botanical and silvicultural characteristics of stone pine. 
In second division of this study, were aimed the preparing of single and 
double entries stem volume table for stone pine which are to be used in 
Antalya afforestation areas. For this reason, it were taken from different 
height and diameter categories, 47 stone pine trees individual samples were 
divided into sections and their volume values were measured. After 
measurements, tree stem volume values were calculated using Smalian 
Formula. And then regression models were determined in relation to 
dependent (stem volume) and independent variables (height and diameter) 
and eventually stem volume tables were produced.  

Key Words: Stone pine, Stem volume table 
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1. FISTIKÇAMININ GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

Bu çalıĢma sonucunda ortaya konulmuĢ olan fıstıkçamı hacim 
tablolarını kullanacak olan veya fıstıkçamına ilgi duyan ve çalıĢtığı yörede 
ağaçlandırmalarda kullanmayı düĢünecek olan uygulayıcı teknik 
elemanların, fıstıkçamının genel karakteristik özelliklerini bir arada ve bu 
çalıĢma içerisinde bulabilmeleri için çalıĢmanın birinci bölümü 
hazırlanmıĢtır. 

1.1. Dünya ve Türkiye’deki YayılıĢ Alanları 

 Fıstıkçamı genel olarak Akdeniz kuzey sahili ülkelerinin doğal bir 
ağaç türüdür. Fıstıkçamına Portekiz‟den Suriye‟ye kadar doğal meĢcereler 
halinde rastlanmakta ve ayrıca suni ağaçlandırma yolu ile kurulan geniĢ 
fıstıkçamı meĢcereleri de zaman içinde oluĢturulmuĢtur. Genel olarak 
Akdeniz rejyonunun Lauretum ve kısmen de Castanetum zonlarının asli ağaç 
türüdür. Genel olarak Ġrlanda, Portekiz, Ġspanya, Fransa, Ġtalya, Arnavutluk, 
Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye, Kırım ve Suriye‟de yayılıĢ göstermekte, 
ayrıca Mediteran rejyonunun Lauretum zonu yetiĢme ortamı Ģartlarına sahip 
ülkelerde de suni olarak geniĢ fıstıkçamı meĢcerelerine rastlanmaktadır 
(Fırat, 1943). 

 Türkiye‟de her ne kadar doğal veya suni olduğu konusu kesin olarak 
bilinmiyorsa da Çoruh vadisi NavĢiye (Fıstıklı) köyü civarında (150-600 m), 
Trabzon-Akçaabat-Kalanema deresi boyunda (150-500 m), Bartın koyu-
Çakraz, Delikli, ġile ve Göçkün köyleri, Ġstanbul-Boğaziçi‟nde, Gemlik 
Körfezi sahillerinde, Edremit Körfezi güney sahilinde, Ayvalık civarında, 
Bergama-Kozak yöresinde (120-730 m), Ġzmir-Seydiköy ve Torbalı 
civarında, Muğla-Madran yöresinde, Aydın-Mazon ve Koçarlı yörelerinde, 
Antalya Serik, Kundu, Manavgat ve Kemer yörelerinde yayılıĢ göstermekte 
ve Güney Anadolu‟da en son doğu sınırını MaraĢ-Önsen Köyü teĢkil 
etmektedir (Fırat, 1943; Selçuk, 1964; Kayacık, 1957; Kayacık, 1958; 
Gökmen, 1970).  Sıcaklığa ve kuraklığa büyük ölçüde dayanıklı olan 
fıstıkçamı, Ġzmir-Bergama-Kozak‟ta yaklaĢık 8-10 bin ha, Aydın ve Muğla-
Mazon mıntıkası‟nda yaklaĢık 20 bin ha gibi geniĢ alanlarda yayılıĢ 
göstermektedir (Saatçioğlu, 1971). Türkiye‟de fıstıkçamı meĢcerelerinin 
toplam alanı tahminen 30 000-35 000 hektar civarındadır (Fırat, 1943). 

 Türün dikey yayılıĢı ise daha sınırlıdır. Bununla birlikte Ġspanya‟nın 
kıyı dağlarında 1000 , Anadolu‟da Koçarlı ilçesi çevresinde 900 m, Çoruh 
ırmağı vadisinde 800 m, Güney Tirol‟da 400 m yükseltiye kadar çıktığı 
görülmektedir (Gökmen, 1970). Ayrıca, 1980‟li yılların baĢından itibaren 
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yapılan ağaçlandırmalar sonucunda Burdur-Yassıgüme mevkiinde 1050 m 
yükseltiye kadar çıkabildiği görülmüĢtür (Anonim, 2008). 

 Ülkemizde fıstıkçamı meĢcereleri, türün ekolojik isteklerine uygun 
birçok yerde doğal ve/veya doğallaĢmıĢ olarak yayılıĢ göstermektedir. Bu 
yayılıĢ alanlarından birisi de Antalya yöresidir. Bricogne (1876), Antalya ile 
Alanya Arasındaki Manavgat vadisinde Ģemsiye tepeli fıstıkçamı ormanının 
yer aldığını; Fırat (1943) (Bernhard (1928) ve Diker (1926)‟e atfen), Antalya 
Kundu köyünden kozalaklı fıstıkçamı sürgün örnekleri aldığını ve Kundu 
köyünden baĢlayıp sahil boyunca Kumköy ve Çakıllık köylerinin sahil 
kısımlarından geçerek Manavgat çayında nihayet bulan, Ģerit Ģeklinde 
fıstıkçamı meĢcerelerinin bulunduğunu, ayrıca Kemer nahiyesi sahillerinde 
de münferit veya gruplar halinde fıstıkçamlarının bulunduğunu ifade 
etmektedirler (Fırat, 1943). Bu durumun, fıstıkçamının Antalya yöresi için 
doğal bir tür olabileceğinin veya doğal değilse bile, varlığının bilimsel 
kayıtlara geçtiği tarihten bugüne geçen 100-150 yıllık sürede, yörenin 
ekolojik Ģartlarına uyum yapmıĢ ve doğallaĢmıĢ bir tür olduğunun bir 
göstergesi olduğunu ifade etmek mümkündür. 

 1.2. Botanik Özellikleri 

 Fıstıkçamı, Coniferae sınıfının Pinoidae alt familyasının Pinus 
cinsine dahil bir tür olup, bugüne kadar herhangi bir varyetesine 
rastlanmamıĢtır. Yalnız Pinus pinea fragilis olarak isimlendirilen ince 
kabuklu, fıstıklı bir formu tespit edilebilmiĢtir (Selçuk, 1964). 

 15-20 m boylarında, gençlikte yuvarlak, yaĢlanınca Ģemsiye gibi 
dağınık, diğer çamlardan kolayca ayırt edilebilen tepe yapısına sahip bir 
ağaçtır. Gövde düzgün, derin çatlaklı, gri kırmızımsı renkte olup, kabuklar 
kalındır. Genç sürgünler ince, önceleri koyu yeĢil, sonraları sarımtırak 
kahverengindedir. Reçinesiz tomurcuklar sivri, yumurta biçimindedir. 
Tomurcuk pullarının uçları geriye kıvrılmıĢtır. 10-15 cm uzunluğundaki iğne 
yapraklar parlak, açık yeĢil renktedir. Kenarları diĢlidir. Ġğne yaprakların dip 
tarafını saran kın 10-12 mm uzunluğunda ve açık sarı esmer renktedir. Ġğne 
yapraklarındaki reçine kanalları marjinaldir. Erkek çiçekler uzun silindiriktir. 
Terminal durumlu olan diĢi çiçekler teker teker, bazen de 2-3 tanesi bir arada 
bulunur. OlgunlaĢmasını 3 yılda tamamlayan kozalak gayet kısa saplı 
olduğundan adeta sürgüne oturmuĢ vaziyettedir. Olgun kozalağın rengi 
parlak, kırmızımtırak kestane rengindedir. Kozalak pulları piramidal ve 
kalındır (Kayacık, 1958; Fırat, 1943).  

 Fıstıkçamının kök sistemi genellikle kuvvetlidir. ElveriĢli 
topraklarda daha ilk yaĢtan itibaren derine giden kazık kök yapar. Bundan 
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dolayıdır ki suni olarak yetiĢtirilmesi dikimden ziyade ekim yoluyla 
gerçekleĢtirilmektedir (Kayacık, 1958).  

 1.3. Ekolojik Ġstekleri 

Karasal iklimlere karĢı duyarlı olan tür, derin kök sistemi ve 
iğnelerde fazla su kaybını önleyen parafin oluĢumu sayesinde kuraklığa ve 
sıcaklığa karĢı kızılçam gibi çok fazla dayanıklılık göstermektedir. Bu 
nitelikleri ile Lauretum zonundaki uygun sahalarda gerçekleĢtirilen 
ağaçlandırmalarda, Kızılçam ve kısmen Servi ile birlikte veya yalnız olarak 
kullanılabilecek bir ağaç türüdür (Saatçioğlu, 1971). Derin ve kuvvetli bir 
kazık kök sistemine sahip olan tür, rüzgarlara ve Ģiddetli fırtınalara karĢı 
oldukça dayanıklıdır. IĢık isteği fazladır. Isısı düzenli olan sıcak iklimleri 
seven bir ağaç türüdür (Gökmen, 1970). 

 Tepenin Ģemsiye biçimini alması, bu ağaç türünün ıĢık isteğinin çok 
yüksek ve özellikle gölge toleransının az olmasından ileri gelmektedir. Bu 
özellikleri itibariyle fıstıkçamı tipik bir ıĢık ağacıdır. Kuvvetli gölgelenen 
sürgünler ölürler ve kısa zamanda dökülürler, tepenin diğer sürgünleri ıĢığa 
doğru kuvvetli bir büyüme yaparlar. Bu nedenle tepe yayvanlaĢır ve 
basıklaĢır. Fıstıkçamı gençlikleri yaĢlı ağaç tepelerinin gölge baskısına kısa 
zaman için dahi olsa dayanamazlar ve dejenere olurlar (Saatçioğlu, 1971). 

 Toprak istekleri bakımından kanaatkardır. Taze kum toprağı 
geliĢmesi için elveriĢlidir. Türkiye‟deki yayılıĢ alanları içerisinde en iyi 
yetiĢtiği topraklar genellikle gevĢek taze balçıklı kum topraklarıdır. Kalker 
topraklarında da yetiĢir. Çatlakları ve yarıkları bulunca kayalık ve kuru 
topraklarda da geliĢme olanağı bulur. Kumlu bile olsa derin ve rutubetçe 
beslenen topraklar fıstıkçamına en uygun topraklardır, buna karĢın ağır ve 
geçirgenliği olmayan sert topraklar uygun değildir (Saatçioğlu, 1971).  

Kılcı ve ark. (2000)‟e göre, fıstıkçamı ağaçlandırması yapılması 
düĢünülen alanlarda;  

- Kum içeriği % 60 veya üzerinde, kil içeriği % 20‟yi ve toz+kil 
içeriğinin % 40‟ı geçmemesi,  

- Strüktür açısından, kök yayılıĢını engelleyen hava-su-besin 
dengesini bozan tane diziliĢi ve/veya geçirimsiz bir tabakanın 
olmaması, 

- Vejetasyon dönemini de kapsayacak Ģekilde, etkili kök derinliğinde 
besin maddelerinin olmaması, 

- Yeterli toprak derinliğinin olması (100 cm den fazla) ve 
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- Taban suyu etkisinde olan alanlarda, taban suyu seviyesinin 150 cm 
den yukarıda olmaması 

Ģartları aranmalıdır (Kılcı ve ark., 2000). 

 1.4. Silvikültürel Özellikleri 

Fıstıkçamı gençlikten itibaren fena Ģekilli azmanlar meydana 
getirme eğiliminde olup, serbestçe büyüyen fertler fazla dallanırlar. Bu 
nedenle yaklaĢık 7-8 m yükseklikte dalsız gövdeler elde edebilmek için 
meĢcereleri ilk 15 yıl içinde sık yetiĢtirmek gerekir. Fakat 40. yıldan itibaren 
aralık mesafeler 10 x 10 m ye çıkarılır. Böylece her ağaç 100 m2 (hektarda 
100 gövde) büyüklüğünde bir alana sahip olmaktadır. Bu durum 
fıstıkçamının yüksek ıĢık ihtiyaçlarına, kurak ve sıcak yetiĢme muhiti 
Ģartlarına uyum sağlar ve bilhassa bu türün kendisine özgü tepe Ģeklini 
almasını ve bu suretle fazla kozalak yapmasını mümkün kılar.  

Fıstıkçamında meyve verimi bu türün en değerli ürününü ve 
yetiĢtirilmesindeki amacı teĢkil eder, kalitatif ağaç yetiĢtirme ise genellikle 
ikinci planda kalmaktadır (Saatçioğlu, 1971). 

Fıstıkçamı, yayılıĢ alanlarında Pinus brutia Ten., Arbutus andrachne 
L., Cistus salvifolius L., Cistus tauricus J.Presl & C.Presl, Cistus laurifolius 
L., Cistus villosus L., Pistacia palaestina Boiss., Juniperus oxycedrus L., 
Paliurus aculeatus Lam., Pistacia lentiscus L., Spartium scoparium L., 
Spartium junceum L., Pistacia terebinthus L., Ruscus aculeatus L. , Vitex 
agnus-castus L., Paliurus aculeatus Lam., Nerium oleander L., Erica 
verticillata Forsk, Quercus ilex L., Q. coccifera L., Q. cerris L., Q. 
infectoria Oliv., Platanus orientalis L. , Erica arborea L., Erica scoparia L., 
Juniperus phoenica L., Juniperus oxycedrus L, Phillyrea media L., 
Cupressus sempervirens L., Phyllirea media L., Laurus nobilis L., Rhus 
coriaria L., Arbutus unedo L., Osyris alba L., Olea europea var. oleaster 
DC., Asparacus acutifolius L., Myrtus communis L. ve Pteridium aquilinum 
L. türleriyle birlikte karıĢımlar oluĢturmaktadır (Kayacık, 1957; Selçuk, 
1964).  

1.5. Kozalak ve Tohum Özellikleri 

 Pinaceae familyasının, en geniĢ coğrafi yayılıĢını ülkemizde yapan 
iki iğne yapraklı türünden biri olan fıstık çamları düzgün gövde yapılı, geniĢ 
Ģemsiye gibi tepeli ve kalın kabuklu ağaçlardır. Fıstıkçamlarının 13-15 yaĢa 
ulaĢmasından sonra kozalaklar oluĢmaya baĢlar, ancak 20-25 yaĢındaki 
ağaçlardan kozalak üretimi yapılabilir. Kozalak verimi 80-100 yaĢına kadar 
artarak devam eder. Daha sonra verim gücü giderek azalır (Anonim,1987).  
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 Kozak yöresinde yayılıĢ gösteren fıstıkçamı ağaçlarının 15 yaĢından 
itibaren tohum tutmakta olduğu ve seneler geçtikçe artarak 100 yaĢından 
itibaren düĢtüğü tespit edilmiĢtir (Selçuk, 1964). 

Kozalaklar geliĢmelerini üç yılda tamamlarlar. Birinci yılda açık 
kahverenginde olup, üçüncü yılda geliĢmesini tamamladığında parlak 
kırmızımtırak kestane rengini alır. Ortalama olarak bir ağaçtan 120 kg 
kozalak, bundan da 6-8 kilo iç fıstık elde edilmektedir. Üç yılda geliĢmesini 
tamamlayan kozalaklar 9-24 x 20 cm ebatlarında olup sivri uçlu küre 
Ģeklindedir. Kozalaklardan yaklaĢık olarak 80 kadar tohum elde edilir, bu 
tohumlar 1,5-2 cm ye varan boyları ile ülkemizdeki ibrelilerden elde edilen 
en büyük tohum olarak bilinir. Süt beyazı renkli ve yağlımsı lezzetli olan 
tohumların, dıĢ zarı odunlaĢmıĢtır.  

Üçüncü yılda olgunluğa eriĢen kozalaklar, 3. yılın ocak ayından 
baĢlanarak mayıs ayı sonuna kadar toplanır. Kozalakların toplanması ağaca 
çıkılıp elle toplamak suretiyle veya ucu çengelli uzun sırıklarla takıp çekmek 
suretiyle yapılmaktadır. Ağaç üzerinde kalan kozalaklar ise yazın sıcaktan 
çatlayarak tohumlarını yere dökerler (Anonim,1987). Kozalakların içindeki 
tohumların çimlenme gücü iki yıldır (Gökmen, 1970) 

 Tohumlar % 46 civarında sabit yağ, protein ve selüloz taĢırlar. 
Sanayide preslenerek açık sarı renkte, kokusuz ve lezzetli bir yağ elde edilir. 
Bu yağ yemek yağı olarak kullanıldığı gibi sabun ve vernik imalatında da 
kullanılmaktadır. Pres artığı olarak çıkan posadan ise, Ģekercilikte badem 
ezmesi imalatında ve kozmetiklerin yapımında faydalanılmaktadır 
(Anonim,1987).   

Fırat (1943)‟ tarafından yapılan çalıĢmaya göre Kozak yöresinde iyi 
geliĢmiĢ bir tepe yapısına sahip 60-90 yaĢları arasındaki fıstıkçamı 
bireylerinde ortalama 150-350 adet ve Mazon yöresinde ise ortalama 500 
adet kozalak alınabileceği belirlenmiĢtir. SülüĢoğlu (2004)‟tarafından 
yapılan çalıĢmada ise bu miktarın 15-20‟li yaĢlardaki fıstıkçamı bireylerinde 
ortalama 50 kozalak civarında olduğu bildirilmektedir.   

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 
fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarında, her bir ağaç üzerinde yılda 5-15 
kozalak gözlemlenmektedir (Anonim, 2008). 
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1.6. Odun özellikleri 

Gövdenin diri odunu oldukça geniĢ ve sarımtırak beyaz renkli olup, 
öz odunu ise diri odundan belirgin Ģekilde ayrılan kırmızımtırak 
kahverengindedir. Fıstıkçamı odunu her ne kadar sarıçam ve karaçam kadar 
makbul değilse de, yöresel ihtiyaçların karĢılanmasında kullanılmaktadır 
(Kayacık, 1958). 

 Fıstıkçamı ormanları bulundukları yöre itibariyle odun hâsılatı 
bakımından oldukça verimli olabilirler. Fıstıkçamı odunu Ġspanya‟da, maden 
direği, travers ve bilhassa ince çaptaki kerestesinin kullanılabilmesine 
yönelik çok faydalı bir kullanım Ģekli olan ambalaj sandığı imalinde 
kullanılmaktadır (Fırat, 1943). 

Fıstıkçamı odunu Murray çamı (Pinus murrayana) odunu 
niteliklerine sahip olup, hafif, elastiki, dayanıklı nitelikleri ile 
doğramacılıkta, marangozlukta ve gemi inĢasında kullanılmaktadır. Yakma 
odunu olarak kullanıldığında diğer çam türlerine nazaran farklılık 
göstermemektedir (Fırat, 1943). 

Fıstıkçamı, kaliteli gövde yapan ve odunu sanayide aranan bir tür 
olarak bilinmez fakat hızlı geliĢen bir orman ağacı türümüzdür. Çap ve boy 
artımı yüksek olup, genç yaĢlardan itibaren türlü ekonomi kollarında (sanayi 
odunu, maden direği, küçük çapta inĢaat odunu) kullanılabilecek odun ürünü 
elde edebilecek çapa ulaĢabilmektedir. 20-25 yaĢlı genç ağaçlarda yıllık 
ortalama boy artımı 50 cm ve yıllık ortalama çap artımı 2-3 cm olarak tespit 
edilmiĢtir (Fırat, 1943; Selçuk, 1964).  

2. ANTALYA YÖRESĠ FISTIKÇAMI AĞAÇLANDIRMA 
ALANLARI ĠÇĠN HACĠM TABLOLARI 

 Ġtalya‟da normal olarak 40-50 yaĢını geçmiĢ fıstıkçamı 
meĢcerelerinin hektarında 100-120 ağaçtan fazla kalmaması kabul 
edilmektedir. Prof. Perrin de 80-90 yaĢına kadar hektarda 100 ağaç 
tutulmasını önermektedir. Buna nazaran Kozak Fıstıkçamı ormanında 
yapılan araĢtırma çalıĢması sonucunda ortalama yaĢın 90, hektarda ortalama 
83 ağaç, hektarda ortalama servetin 123 m3 civarında olduğu ve bu vasıflara 
sahip ormanlık alanda, hektarda 3 m3 ortalama hacim artımı gerçekleĢtiği 
belirlenmiĢtir (Fırat, 1943). Ġspanya‟da ve Ġtalya‟da 70-80 yaĢında 
hektarında 400 ağaç bulunan meĢcerelerin odun serveti 300 m3 ve ortalama 
yıllık cari artım ise 3-3,5 m3 olarak gösterilmekte ise de yine Ġtalya‟da suni 
olarak kurulmuĢ olan 26 yaĢındaki bir meĢcerede hektarda ortalama 30 cm 
orta çaplı ve 8 m boylu 250 ağaç bulunduğu ve odun servetinin 136 m3 
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olmasına rağmen yıllık cari artımın 7,5 m3 olduğu da bildirilmektedir 
(Selçuk, 1964). 

Ormanın ana ürünü olan ve iĢletme sermayesinin büyük bir 
bölümünü oluĢturan ağaç serveti, bir orman iĢletmesinin temel girdisi ve 
orman iĢletmesinin var oluĢunu ortaya koyan temel öğedir (Yavuz, 1999; 
Kapucu, 2004). Ayrıca bir orman alanın odun üretimi dıĢındaki iĢlevlerini 
yerini getirebilmesi için belli bir düzeyde ağaç servetinin bulunması 
zorunludur (Kapucu, 2004). Bir ormanda mevcut ağaç servetinin tahmini, 
orman amenajman planlarının hazırlanması ve üretimin planlanması 
açısından önem taĢımaktadır. Çünkü bu planların hazırlanmasında, bir 
ormanı oluĢturan çeĢitli yapı ve kuruluĢtaki meĢcerenin sahip olduğu ağaç 
servetine iliĢkin bilgiler, temel altlıklardan birisidir (Fırat, 1973; Kalıpsız, 
1999). Orman envanterinin en önemli konularından biri olan bir meĢcerenin 
hacmini belirlemek için ormancılık literatüründe bir çok yöntem olmasına 
karĢın, uygulamada ağaç hacim tabloları; pratik açıdan daha elveriĢli 
olmaları nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. Ağaç hacim tabloları, dikili 
ağaçların çeĢitli boyutlarının fonksiyonu olarak hacim değerlerini veren 
tablolardır (Kalıpsız, 1999). 

Orman iĢletmeciliğinde iĢletmenin ne kadar servete sahip olduğunu 
bilmek son derece önemlidir. Bu servetin çok büyük miktarını ağaç 
servetinin oluĢturmasından dolayı miktarının belirlenmesi gerekir. Bu da 
ancak iĢletmenin sahip olduğu ağaç türü için hacım tablosunun düzenlenmiĢ 
olması ile mümkündür. Ülkemizde ormanlar orman amenajman planlarına 
göre iĢletilmekte olup, bu planların yapılması meĢcere hacmının bilinmesine 
bağlıdır. MeĢcere hacmının belirlenmesi için çeĢitli yöntemler 
önerilmektedir. Bu yöntemlerde en çok tercih edilen “ağaç hacım tabloları” 
yöntemleridir.  

Ağaç hacım tabloları; göğüs çapı, ağaç boyu ve Ģekil katsayısı gibi 
değiĢkenlerin bir fonksiyonu olarak ağaç hacmı tahminine yararlar. Bu 
değiĢkenlerden yalnız göğüs çapının kullanılması durumunda tek giriĢli ağaç 
hacım tabloları, göğüs çapı ve ağaç boyunun birlikte kullanılması 
durumunda çift giriĢli ağaç hacım tabloları, göğüs çapı ve ağaç boyu ile 
birlikte 3 veya daha fazla değiĢken tercih edilmesi durumunda ise çok giriĢli 
ağaç hacım tabloları olarak adlandırılmaktadır (Kalıpsız, 1984). Bu 
çalıĢmada, tek ve çift giriĢli ağaç hacım tablolarının yapılması 
amaçlandığından Ģekil katsayısı veya baĢka üçüncü bir değiĢken 
hesaplanmamıĢtır. 
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Hacim Tabloları, geçerli oldukları alanın büyüklüğüne göre 
“Yöresel (Lokal) Ağaç Hacim Tabloları”, “Bölgesel Ağaç Hacim Tabloları” 
ve “Genel Ağaç Hacim Tabloları” olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Ağaç 
hacim tablolarının düzenlenmesinde temel amaç, ağaçların göğüs çapı ve 
boyu gibi kolay ölçülebilen boyutları ile hacim arasındaki iliĢkinin 
belirlenmesi ve bu iliĢkiye bağlı olarak ağaç hacminin tahmin edilmesidir 
(Kapucu ve ark., 2002). 

Antalya yöresindeki fıstıkçamı alanlarında dikimden bugüne kadar 
herhangi bir aralama ve bakım müdahalesi gerçekleĢtirilmemiĢtir. Antalya 
Orman Bölge Müdürlüğü‟nce bu alanların verimli hale dönüĢtürülmesi ve 
kozalak veriminin yükseltmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, aralama ve 
bakım gibi silvikültürel müdahaleler gerçekleĢtirilecektir. Gerek bu 
silvikültürel çalıĢmalar, gerekse bundan sonra bu alanlardan veya biyokütle 
üretimi amaçlı kurulacak fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarından yapılacak 
olan odun temelli ürün üretimi faaliyetlerinde kullanılmak üzere, yöresel 
fıstıkçamı hacim tablolarına ihtiyaç bulunmaktadır.  

ÇalıĢmamızın bu bölümünde, Antalya yöresi için bugün itibariyle 
ihtiyaç haline gelmiĢ bulunan, bölgesel düzeyde tek ve çift giriĢli fıstıkçamı 
gövde hacım tablolarının hazırlanması amaçlanmıĢtır. 

 2.1. Materyal ve Yöntem 

2.1.1. Materyal 

ÇalıĢmaya konu fıstıkçamı ağaçlandırma alanları, Antalya Orman 
Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer almaktadır.  

 Yörede yapılan gözlem ve incelemelerde; Antalya Yöresindeki 
fıstıkçamı ağaçlandırmalarının, 1982 yılında baĢlatılmıĢ olan “Antalya 
Orman Bölge Müdürlüğü, Varsak Traverten Arazisi Ağaçlandırma Islah 
Projesi” kapsamında, Antalya Orman Fidanlığından temin edilen Antalya-
Belek orijinli fidanlarla, genellikle 3,5 x 3,5 m aralık-mesafelerle tesis 
edildiği belirlenmiĢtir. Ağaçlandırmalarda kullanılan fidanlarının elde 
edildiği tohumların ise 45-50 yaĢlarındaki fıstıkçamı ağaçlarından toplandığı 
ve ağaçların üzerinde 150-200 adet civarında kozalakların yer aldığı ifade 
edilmektedir. Söz konusu Ağaçlandırma Islah Projesi, Serik-Belek yöresinde 
kumul tespiti amacıyla yapılan ağaçlandırmalar ve yörede doğal veya zaman 
içinde doğallaĢmıĢ olarak yayılıĢ gösteren fıstıkçamları; Antalya Orman 
Bölge Müdürlüğü Antalya, Serik, Manavgat, Kumluca ve KaĢ Orman 
ĠĢletme Müdürlükleri sınırları içerisinde toplam 4005 hektar büyüklüğünde, 
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25-30 yaĢlarında fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarını teĢkil etmektedir 
(Anonim, 2007a ve Anonim 2007b).  

 Yöredeki fıstıkçamı alanları, orman iĢletme müdürlükleri sınırları 
itibariyle Antalya‟da 1997 hektar, Serik‟de 1709 hektar, Manavgat‟da 109 
hektar, Kumluca‟da 56 hektar ve KaĢ‟da 134 hektar olmak üzere toplamda 
4005 hektar büyüklüğündedir. Antalya yöresinde fıstıkçamı alanları, sahil 
boyunca doğuda Manavgat-Yalçıdibi‟nden batıda KaĢ-Kalkan‟a kadar, 0-
350 m rakımlar arasında yayılıĢ göstermektedir. Ayrıca, fıstıkçamı 
ağaçlandırma faaliyetlerinde faydalanmak amacıyla 1987 yılında, Antalya-
Asar mevkiinde, Antalya Kumluca orijinli 30 klondan oluĢan 18,2 hektar 
büyüklüğünde fıstıkçamı tohum bahçesi tesis edilmiĢtir (Anonim, 2007a).  

Yörede fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarının üzerinde bulunduğu 
topraklar genel itibariyle balçıklı kum türündedir. Toprak bünyesinde 
ortalama % 80 oranında kum, % 10 oranında toz ve % 5 oranında kil tespit 
edilmiĢtir (Anonim, 2008).  

Antalya yöresi fıstıkçamı ağaçlandırma alanları ve bu alanlar 
içerisinden belirlenen ve gerekli ölçümleri yapılan 47 adet fıstıkçamı ağacı 
araĢtırmanın materyalini oluĢturmaktadır. AraĢtırma kapsamında belirlenen 
ve ağaç gövde hacim fonksiyonlarının oluĢturulmasında kullanılan, 47 adet 
ağaca iliĢkin verilerin çap ve boy basamaklarına dağılımı Çizelge 1‟de 
verilmiĢtir. Çizelgede görüldüğü üzere belirli çap ve boy kademelerinde 
yoğunlaĢmıĢtır. Yöredeki fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarının hemen 
tamamının yaklaĢık eĢit yaĢlı olması ve eĢit aralık-mesafelerde dikilmiĢ 
olmasının bu duruma neden olduğu düĢünülmektedir. Alanın hemen tamamı 
benzer nitelikte olması nedeniyle sonuçta elde edile hacim tablolarının 
güvenle kullanılabileceği söylenebilir.     

Çizelge 1. Verilerin çap ve boy basamaklarına dağılımı 

Table 1. Distribution of datas to diameter and height classes   

Çap Basamakları 
Boy Basamakları 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 1          
8 1          

12  2   1      
16  1   2      
20      1     
24     1 3 4    
28      6 10 4   
32      2 3 4   
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36           
40          1 
AraĢtırma kapsamında ölçülen 47 adet fıstıkçamı ağacına iliĢkin çap, 

boy ve hacim değerlerine ait bazı basit istatistikler hesaplanmıĢ olup, çizelge 
2‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 2. Örnek Ağaçlara iliĢkin tanımlayıcı bazı basit istatistikler  

Table 2. Some descriptive statistics for sample trees 

DeğiĢkenler Örnek 
Sayısı 

En DüĢük 
Değer 

En Yüksek 
Değer 

Aritmetik 
Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma 

( S ) 
Çap (cm) 47 1 36 22,8 6,9 
Boy (m) 47 1,5 10,1 7,6 1,9 

Gövde Hacmi (m3) 47 0,003 0,551 0,199 0,102 
 2.1.2 Yöntem 

Ağaç hacım tabloları bilindiği üzere, grafik çizim veya matematik 
yöntem ile oluĢturulabilmektedir (Spurr, 1952; Kalıpsız, 1984). 

Hacim tablolarının, türün yayılıĢ bölgesinde kullanılabilmesi için, 
değiĢik ekolojik koĢullarda ve çeĢitli mesçere yapılarında ve yaĢlarda, 
değiĢik çap ve boy kademelerinde deneme ağaçları seçilmelidir. Deneme 
ağaçlarının canlı, tepesinin sağlam, tek gövdeli ve sağlıklı olmasına özen 
gösterilmelidir (Saraçoğlu, 1998). 

Hacım tablolarının düzenlenmesi için çap ve boy basamaklarına 
dağılım gösteren yeter sayıda ağaçta ölçüm yapılması gerekmektedir. Bu, 
çift giriĢli gövde hacım tablolarının oluĢturulması için 80 ile 150 adet ağaç 
arasında değiĢmektedir (Cailliez, 1980).  

Bu çalıĢmada, dikim aralık-mesafesi olarak fıstıkçamı ağaçlandırma 
alanlarını temsil edebilecek ve çap sınıfı ve boy kademelerine dağılım 
gösterecek Ģekilde ve yeterlilikte toplam 47 adet ağaçta hacım hesabı için 
ölçümler yapılmıĢtır. Ağaçlandırma alanlarının yaklaĢık eĢit yaĢlı ve eĢit 
aralık-mesafede dikilmiĢ olması ve 0.93 düzeyinde bir R2 ye ulaĢıldığı için 
47 adet ağaç yeterli görülmüĢtür. Ayrıca, fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarının 
genel olarak kumul stabilizasyonu ve traverten arazisi ıslah amaçlı 
ağaçlandırmalar olması dolayısıyla, gereğinden fazla ağaç kesilmemesine 
özen gösterilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada ağaçların hacım hesapları için seksiyon metodu 
esasları uygulanmıĢ (Kalıpsız, 1984), dip (toprak seviyesi), 0,30; 1,30; 2,30; 
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3,30;..... metre yüksekliklerden ağaçların kabuklu çapları, birbirine dik 
yönde çift taraflı olarak, mm hassasiyetle çap ölçer ile ölçülmüĢtür.  

Seçilen ağaçlar toprak seviyesinden motorlu testere yardımıyla 
kesilmiĢtir. Kesilen ağaçlarda dip ve 0,30 m deki kabuklu çaplar ve 
sonrasında her 1 m deki kabuklu çaplar ve geriye kaldıysa 1 m den küçük 
son parçanın boyu ölçülerek kaydedilmiĢtir. 

Daha sonra Smalian formülü kullanılarak ağaçların seksiyon 
hacımları ayrı ayrı bulunmuĢtur. Dip kütük hacmı için, 0,30 m yükseklik 
çapını esas alan silindirin hacmı hesaplanmıĢ ve uç parça için, koni hacım 
formülü ile uç parça hacmı bulunarak ağaç hacmına dahil edilmiĢtir 
(Kalıpsız, 1984).  

Bağlı Y ve serbest X1, X2, ..., Xp-1 değiĢkenleri arasındaki 
fonksiyonel iliĢki; Y= f(X1, X2,...,Xp-1) Ģeklinde formüle edilebilir (Kalıpsız, 
1994). Bu araĢtırmada yöntem olarak regresyon analizi yöntemi  
kullanılmıĢtır.  

AraĢtırmada elde edilen veriler (X1= Ağaç Çapı, X2= Ağaç Boyu) ve 
bunlardan türetilmiĢ olan veriler (X1, X2, X1

2, X2
2, X1

3, X2
3, √X1, √X2, ex1, 

ex2, lnX1, lnX2, , lnX1
2, lnX2

2, lnX1
3, lnX2

3) yardımıyla, bağlı değiĢken hacim 
ile serbest değiĢkenler olan çap ve boy değerleri arasındaki iliĢkinin 
belirlenmesinde „Çoğul Doğrusal Regresyon Analizi‟, AĢamalı Regresyon 
tekniği ile kullanılmıĢtır. Analizde uygun regresyon modeli; belirtme 
katsayısı (R2) ve tahminin standart hatası (Se) değerleri  karĢılaĢtırılarak, en 
yüksek R2 ve en düĢük Se değerine sahip olan modelin seçilmesi Ģeklinde 
belirlenmiĢtir.  

En uygun modellerin belirlenmesinden sonra, modellerin verilere 
uygunluğunu denetlemek amacıyla non-parametrik istatistik yöntemlerden 
Wilcoxon yöntemi kullanılarak, gerçek hacim değerleri ile tahmini hacim 
değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Ölçülen çap ve boy değerleri ve bunlara dayalı olarak hesaplanmıĢ 
olan hacim değerleri, Excell (2002) ve SPSS (1999) (Statistical Package For 
The Social Science) istatistik paket programları kullanılarak analizlere tabi 
tutulmuĢtur. Ġstatistik analizler kapsamında, değiĢkenler (çap, boy, hacim) 
arasında korelasyon ve çok değiĢkenli doğrusal regresyon analizleri 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizler sonucunda tek giriĢli ile çift giriĢli gövde 
hacim tabloları oluĢturmaya yönelik olarak fonksiyonlar bulunmuĢ, 
sonrasında bunlara göre gövde hacim tabloları oluĢturulmuĢtur. 
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2.3. Bulgular 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkilerin Ģiddeti ve yönünü belirlemek için 
yapılmıĢ olan korelasyon analizi sonucunda, çap ile hacim değiĢkenleri 
arasında 0,93 ve boy ile hacim değiĢkenleri arasında 0,82 düzeyinde bir iliĢki 
olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu durum, çap ve boy serbest değiĢkenleri ile 
hacım bağlı değiĢkeni arasında pozitif yönde kuvvetli bir iliĢki olduğunu 
ifade etmektedir (Çizelge 3).  

Çizelge 3. Korelasyon analizi sonuçları  

Table 3. Results of corelation analysis 

DeğiĢkenler Gövde Hacmi Çap  Boy 

Gövde Hacmi 1,000 0,925*** 0,815*** 

Çap 0,925*** 1,000 0,890*** 

Boy 0,815*** 0,890*** 1,000 

N (örnek sayısı)= 47 ; ***: p < 0,001 

Korelasyon analizi sonuçları; serbest değiĢken olarak alınan çap ve 
boy değerleri ile bağımlı değiĢken olarak alınan hacim değerleri arasında, 
pozitif doğrusal bir iliĢki olduğunu ortaya koymuĢ olup, serbest ve bağımlı 
değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi en iyi düzeyde açıklayacak olan fonksiyonu 
belirlemek için regresyon analizi uygulanmıĢtır.   

Yapılan regresyon analizi sonucunda, tek giriĢli (çap) hacim 
tablosuna yönelik en uygun regresyon modeli için çap değerlerinin 
karelerinin alındığı (Y=f(X1

2) ve çift giriĢli (çap ve boy) hacim tablosuna 
yönelik en uygun regresyon modeli ise çap değerlerinin kareleri, e (2,718) 
tabanına üs olarak uygulan çap değerleri ve boy değerlerinin ise küplerinin 
alındığı (Y=f(X1

2, ex1, X2
3)) fonksiyonların, bağımlı değiĢken olan hacim 

değerlerinin en iyi düzeyde tahminini sağladığı belirlenmiĢtir. Ancak Ercan 
(1997) tarafından da ifade edildiği üzere, regresyon analizleri sonucunda 
elde edilen eĢitliklerin, meĢcerede örneklenen bireylerin çap ve boy artımı 
durmadığı için daha çok örneklenen sınırlar içerisinde güvenilir olduğu 
söylenebilir. 

AraĢtırmada ölçüm yapılmıĢ olan 47 adet ağaçtan elde edilen çap 
değerleri ile bu ağaçlara iliĢkin hacim değerlerinin dağılımı aynı grafik 
üzerinde gösterilmiĢtir (ġekil 1). 
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ġekil 1. Çap-Hacim ĠliĢkisi 

Figure 1. Relationship with diameter and stem volume 

Regresyon Analizi sonucunda, seçilen uygun regresyon modellerine 
iliĢkin parametreler Çizelge 4‟de verilmiĢtir. 
Çizelge 4. Regresyon Modellerine ĠliĢkin Parametreler 

Table 4. Parameters of suitable regression models 

Model R2 Tahminin Standart 
Hatası 

Serbestlik 
Derecesi 

Önem 
Düzeyi 

1 0,926 0,0278 45 0,000 

2 0,955 0,0217 43 0,001 

Model 1: Çap2 ;  Model 2 : Çap2, ecap, Boy3 ; Bağlı DeğiĢken: Gövde Hacmi 

Ġstatistik analizler sonucunda belirlenmiĢ olan 1 nolu regresyon 
modelinin belirtme katsayısı  R2= 0,93 olarak hesaplanmıĢtır. Böylece hacım 
üzerinde çapın   % 93 oranının da etkisinin olduğu, % 7‟lik etkininde bu 
model için belirlenemeyen diğer faktörler (boy, genetik özellikler, sıklık, 
rasgele etmenler vb.) olabileceği sonuçlarına varılmıĢtır.  
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1 nolu modelin verilere uygunluğunun grafik olarak incelenmesi için 
de, gerçek hacim değerleri ile 1 nolu regresyon modeli yardımıyla 
hesaplanan tahmini hacim değerleri, x-y koordinat sisteminde iĢaretlenmiĢtir 
(ġekil 2). 

 
ġekil 2. Gerçek ve Model 1‟e Göre Tahmini Hacim Değerleri ĠliĢkisi 

Table2. The Relation of Real Volume Values and Estimated Volume Values 
According to Model 1 

Gerçek hacim değerleri ile model 1‟den elde edilen tahmini değerler 
arasında, istatistik açıdan önemli düzeyde korelasyon (r = 0,963***) 
bulunmuĢtur. Ayrıca, modelin verilere uygunluğunu denetlemek için non-
parametrik istatistik yöntemlerden Wilcoxon yöntemi kullanılarak, gerçek 
hacim değerleri ile tahmini hacim değerleri karĢılaĢtırılmıĢ ve z = - 0,169ns 
(P=0,866) bulunarak modelin uygunluğu kabul edilmiĢtir. 

BelirlenmiĢ olan 2 nolu regresyon modelinde ise belirtme katsayısı 
R2= 0,96 olarak hesaplanmıĢtır. Böylece hacım üzerinde çap ve boyun % 96 
oranının da etkisinin olduğu ve % 4‟lük etkininde bu model için 
belirlenemeyen diğer faktörler (genetik özellikler, sıklık, rasgele etmenler 
vb.) olabileceği sonucuna varılmıĢtır  (Çizelge 4). 
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2 nolu modelin verilere uygunluğunun grafik olarak incelenmesi için 
de, gerçek hacim değerleri ile 2 nolu regresyon modeli yardımıyla 
hesaplanan tahmini hacim değerleri, x-y koordinat sisteminde iĢaretlenmiĢtir 
(ġekil 3.)  

 

ġekil 3. Gerçek ve Model 2‟ye Göre Tahmini Hacim Değerleri ĠliĢkisi 

Table3. The Relation of Real Volume Values and Estimated Volume Values 
According to Model 2 

Gerçek hacim değerleri ile model 2‟den elde edilen tahmini değerler 
arasında, istatistik açıdan önemli düzeyde korelasyon (r = 0,971***) 
bulunmuĢtur. Ayrıca, modelin verilere uygunluğunu denetlemek için non-
parametrik istatistik yöntemlerden Wilcoxon yöntemi kullanılarak, gerçek 
hacim değerleri ile tahmini hacim değerleri karĢılaĢtırılmıĢ ve z = - 0,224ns 
(P=0,823) bulunarak modelin uygunluğu kabul edilmiĢtir. 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 
Fıstıkçamı ağaçlandırma alanlarından elde edilen verilerle, bu alanlara 
yönelik tek ve çift giriĢli gövde hacim tabloları oluĢturulmuĢtur (Çizelge 5 
ve Çizelge6).  
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Ġstatistik analizler sonucunda tek ve çift giriĢli gövde hacım 
tablolarının oluĢturulmasında kullanılan iki adet gövde hacim fonksiyonu 
(regresyon modeli) belirlenmiĢtir. Çap serbest değiĢkenine göre gövde 
hacminin tahminine yönelik regresyon modeli (1) tek giriĢli hacim 
tablosunun, çap ve boy serbest değiĢkenlerine göre gövde hacminin 
tahminine yönelik regresyon modeli (2) ise çift giriĢli hacim tablosunun 
oluĢturulmasında kullanılmıĢtır.  

Model 1 (serbest değiĢken= çap2): 

Hacim= -0,000513 + 0,0003501 x d1,3
2 + 0,0000000000000000226 x 

ecap   (1) 

V: Ağaç Hacmi (m3), d1,3: Kabuklu Göğüs Çapı (cm), e: Doğal 
logaritmanın temeli olan e sabiti (e=2,71828) 

Model 2 (serbest değiĢken= çap2, boy3, ecap):  

Hacim= -0,008565 + 0,000283 x d1,3
2 + 0,0000000000000000228 x 

e d1,3 + 0,000091 x h3  (2) 

V: Ağaç Hacmi (m3), d1,3: Kabuklu Göğüs Çapı (cm), e: Doğal 
logaritmanın temeli olan e sabiti (e=2,71828), h: Ağaç Boyu (m) 

Ercanlı ve ark. (2008)‟ tarafından yapılan çalıĢmada sahilçamı 
ağaçlandırma alanları için hacım tablosu hazırlanan çalıĢmada ise, tek giriĢli 
hacım tablosu için belirlenen uygun hacım fonksiyonunun belirtme katsayısı 
(R2) 0,96 ve standart hatası (Sy.x) 0.03344 m3, çift giriĢli hacım tablosu için 
uygun hacım fonksiyonun belirtme katsayısı ise 0,98 ve standart hatası 
0.02244 m3 olarak hesaplanmıĢtır. Özcan (2003)‟ tarafından yine sahilçamı 
ağaçlandırma alanları için gerçekleĢtirilen  çalıĢması kapsamında geliĢtirilen 
çift giriĢli hacım fonksiyonunun belirtme katsayısı (R2), 0.982 ve standart 
hatası (Sy.x), 0.22202 m3 olarak belirlenmiĢtir.  

Fıstıkçamı ağaçlandırma alanları için hazırlanan bu çalıĢma da ise 
tek giriĢli hacım tablosu için tespit edilmiĢ olan hacım fonksiyonunun 
belirtme katsayısı (R2) 0,93 ve standart hatası (Sy.x) 0,028 ve çift giriĢli hacım 
tablosu için tespit edilmiĢ olan hacım fonksiyonunun belirtme katsayısı 0,96 
ve standart hatası  0,022 olarak belirlenmiĢtir. 

25-30 yaĢlarında olan fıstıkçamı meĢcerelerinde hacim artımı halen 
devam etmekte olduğundan, bu çalıĢmayla oluĢturulan gövde hacim 
tablolarının güvenirliliğinin, örneklenen sınırlar içerisinde çok daha yüksek 
olacağı söylenebilir. 
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Hazırlanan bu ağaç hacım tabloları, yörede fıstıkçamı ağaçlandırma 
alanlarında bugün veya sonraki yıllarda gerçekleĢtirilecek olan silvikültür, 
amenajman, envanter ve hasılat çalıĢmalarında kullanılabilecektir. 

Çizelge 5. Fıstıkçamı Tek GiriĢli Gövde Hacim Tablosu (m3) 

Table 5. Single entry stem volume table for stone pine 

Çap 
(cm) 

Gövde Hacmi 
(m3) 

Çap 
(cm) 

Gövde Hacmi 
(m3) 

4 0,0051 21 0,1539 

5 0,0082 22 0,1689 

6 0,0121 23 0,1847 

7 0,0166 24 0,2011 

8 0,0219 25 0,2183 

9 0,0278 26 0,2362 

10 0,0345 27 0,2547 

11 0,0418 28 0,2740 

12 0,0499 29 0,2940 

13 0,0587 30 0,3148 

14 0,0681 31 0,3366 

15 0,0783 32 0,3598 

16 0,0891 33 0,3856 

17 0,1007 34 0,4174 

18 0,1129 35 0,4642 

19 0,1259 36 0,5507 

20 0,1395   
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