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ÖZET 

Tasarımın ana amacı mevcut kaynaklardan en iyi şekilde 

yararlanmak ve en yüksek konfor yanında estetik, işlevsel ve ekonomik 

ürünlerin elde edilmesidir. Günümüzde küçük bir işletmenin bile ürün 

tasarımı üzerinde durması gerekmekte olup; aksi halde rekabet imkânları 

kısıtlamakta ve yok olmakta karşı karşıya gelebilmektedir. Herhangi bir 

ürünün tasarımında; malzeme, teknik gelişmeler, kültürel etkileşimler ve 

tasarımcının kabiliyeti gibi birçok faktör etkili olmaktadır. Tasarımda yaygın 

olarak bazı genel esaslardan yararlanılmaktadır. Bunlar, ürün işlevi, yapısal 

gereksinimler, üzerinde kullanılan malzemeler, ürünün görünümü ve üretim 

yöntemleri ana etkenler olurken ; çizgi, düzlem, kütle, yapı ve renk tasarım 

faktörlerini oluştururken;  denge, oran, ritim ve birliktelik ana esaslar olarak 

belirtmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mobilya tasarımı, tasarım, renk. 

ABSTRACT 

FURNITURE and DESIGN 

The basic of design best of shape service aveilable  from available 

fountains and most high comfort beside , aeshetcs, functional, economic 

crops were obtained. Today even small one managing  on design of crop to 

remain were required. Otherwise rivalry possibility  to restrict and lack to be 

against could reached. At design of whichever one crop , materials, technical 

develop, cultural interaction and competence of designer like a lot of factors 

effective happened. At design be widespread some general from foundations 

have to make used of. These are crop function, structural needed, make use 

of materials, crops appearance and production methods, basic factors: lines, 

masses, structure and color; factors of design: balance , proportion , rhythm 

and in company main foundation as to determined. 

Keywords: Furniture design, design, color. 
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1.GİRİŞ 

Tasarım sözlük karşılığı olarak “Bir ürünü ortaya koymaya yönelik 

düşünsel ya da maddi çalışmalar süreci” bir şeyin biçimini zihinde oluşturma 

işi ya da bu yolla düşünülmüş biçimdir. Tasarlama ise “Yapılan ve devamlı 

olarak geliştirilen plan,  taslak ve bir şeyin tasavvur edilen şekli” olarak 

tanımlanır. Kavramların her ikisi de hem iş hem de bu işle ilgili olduğu ifade 

etkileri için, çoğu kez biri diğeri yerine kullanılabilir (Uraz,1993). 

Lawson(1980)'a göre tasarım kelimesi farklı içeriklerde öyle farklı 

durumlarda anlatılır ki, bu durumların gerisinde aralarında çok az ortak 

nitelikleri olan süreçler ortaya çıkmaktadır. Tasarımın sanatsal ve bilimsel 

iki boyutu vardır. Aksoy (1987) tasarımın üç alt dizgeden oluştuğunu, 

bunların; amaçlar dizgesi, yöntem dizgesi, dil dizgesi olduğunu bildirmiştir. 

Tasarım, hizmet amacıyla üretilen her nesnenin yapısında var olan bir ilkedir 

(Çetin,2004). Tasarım safhası genel yaklaşımla analiz  aşaması ve 

değerlendirme aşamalarından meydana gelir (Akın ve ark.,2004). Yüzyıllar 

boyunca mobilya tasarımcılarının süregelen çalışmaları devam etmektedir. 

Tasarımda etkili olan nesneler; hazır olarak elde edilen materyaller, teknik 

gelişmeler, farklı kültürlerin etkileri ve mobilya tasarımcılarının oluşturucu 

yetenekleridir. 

2. MOBİLYA TASARIMI 

Mobilya sözlükte oturulan yerlerin süslenmesine ve her türlü 

araçlarla donatılmasına yarayan taşınır eşya “üzerinde oturduğumuz, yatıp 

uyuduğumuz ya da yemek yediğimiz yararlı ve genellikle dekoratif ev 

eşyalarına verilen ad”, koltuk, kanepe, dolap, sedir, masa, sandalye, sehpa 

vb. türündeki döşeme öğelerinin tümünün adı olarak geçer (Tuğlacı,1972). 

İnsanın mobilya yapma eylemi ilk insandan bugüne sürmektedir. İlk 

barınaklarda bile oturma ya da yatma gereksinimlerini karşılamak için 

insanoğlu bir takım öğeler kullanmıştır. Buna rağmen bazı kültürler 

(göçebeler gibi)  yaşamlarını mobilyasız rahatça sürdürmüşlerdir 

(Eriç,1986). Günümüzde mobilya artık yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 

Estetik ve sembolik öğeler dönemlerine göre; işe yararlılık,  üretim, işçilik 

ve konumu belli bir sanat akımının manifestosu veya sadece ustanın 

yeteneklerini göstermesi şeklinde ortaya çıkar (Alyanak,1991). Şekil 1 'de 

ilginç bir tasarım (kitaplık)  görülmektedir. 
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Şekil 1. Çok Amaçlı Kitaplık Tasarımı (URL-1, 2012) 

Figure 1 .Multi-Purpose Library Design (URL-1, 2012) 

2.1. MOBİLYANIN NİTELİKLERİ 

Mobilya tasarımı , düşünülen eşya ile ilgili fikir alışverişlerinin yanı 

sıra bir dereceye kadar insan hayatının, uygarlığın ve medeniyetin nasıl 

olması gerektiği konusunda yorumlar yapmaktadır (Güray ve ark.,1994). 

Smith (1991) mobilyanın nitelikleri dört ana başlık altında toplarken; Akın 

ve ark (2004) nitelikleri dokuz gruba ayırmış, Çetin (2004) bunu beş başlık 

altında incelemiştir. Bu nitelikler aşağıda sıralanmıştır. 

2.1.1. İşlevsellik- Orjinallik 

Kişi, mobilyanın üzerinde oturur (tabure, bank, sandalyeler vs) 

üzerine bir şeyler koyar (masalar,  konsollar); üzerine uzanır ve uyur. Bazen 

bu işler  birleştirilir ama çoğunlukla belirli bir ihtiyaca karşılık vermek üzere 

biçimlenir (Smith,1991; Alyanak,1991). Mobilyanın kullanılan amacına ve 

bulunduğu yere uygun olmasının yanında  korunmasının temizliğinin ve 

taşınmasının da rahat ve kolay olması gereklidir (Akın,2001; Ercan,1989) 

Bir mekan tasarımı yapılıyor ise öncelikle mekanın içinde yer alan eylemlere 

amaç ve işlevine uygun, kullanıcıya optimum rahatlık, kolaylık sağlayacak 

şekilde kullanıcının motivasyonunu arttıracak etmenler dikkate alınmalıdır 

(Cushman ve ark.,1991). Bir tasarım, kendinden önce üretilmiş olanlara göre 

mutlaka yenilik içermeli, zamanın kültürel değerleriyle birlikte, tasarımcının 
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oluşturuculuğunu da yansıtmalıdır. Yeni ürün ergonomik özelliklerinin 

yanında, yeni olduğu, kendine özgü özellikler yansıttığı, diğer çeşitlerden 

farklı olduğu, daha güzel ve daha hoş özellikler taşıdığı hissini 

verebilmelidir (Akın,2001; Ercan,1989). Şekil 2 'de işlevsellik vurgusu 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 2. Toplantı Mekânı (URL-1, 2012) 

Figure 2. Meeting of space (URL-1, 2012) 

2.1.2. Estetiklik- Teknolojiklik 

Estetiklik ürünün görsel yanını yansıtan önemli faktörlerinden 

biridir. Estetik bir tasarım ürünü kullanıcının psikolojisine de olumlu etki 

yaparak işe motivasyonunu, işe bağlılığını sağlayarak rahat edebileceği bir 

atmosfer oluşturmalıdır (Akın,2001; Ercan,1989).Tasarımda, en yeni ve 

etkin üretim teknikleri belirlendikten sonra seçilen malzeme ve bu 

malzemeden üretilecek eşya, makine, yapı ve donanımda kullanılacak 

malzeme, bir tasarım düşünülmesi ve varolması gereken özellikler 

taşımalıdır (Akın,2004). Biçimin oluşturulmasında kullanılacak malzeme 

tasarımın amacına, işlevine uygun olmalıdır (Eriç ve ark., 1986). Şekil 3 'te 

estetik bir kitaplık örneği sunulmuştur. 



7 

 

 

Şekil 3. İlginç Kitaplık Tasarımı (URL-1, 2012) 

Figure 3. Interestingly Library Design (URL-1, 2012) 

2.1.3. Renk-Biçim 

Ürünlerde kullanıcının hoşuna giden renk seçimi son derece 

önemlidir. Mobilya tasarımında siyah ve beyazın aşırı tonları veya kuvvetli 

renkler kullanılırsa, bunların çizgi şeklinde birleşmeleri gözü rahatsız eder, 

kuvvetli renkler parlama ve yansımaya neden olduğu için gözü yorar. Gözün 

rahatsız olmaması için pastel renklerin seçilmesi daha uygun olur 

(Akın,1998).Bir mekânın, mobilyanın, makinenin veya yapının görünümü, 

bulunduğu yerde üç boyutlu durumunu açıklamaktadır. Biçim herhangi bir 

geometrik şekilde olabileceği gibi mekânın özelliğine, amaca ve işlevselliğe 

bağlı olarak, bir armoni oluşturacak birçok şeklin bir araya gelmesinden de 

oluşabilir (Akın,1998). 

2.1.4. Kullanılacak Malzeme – Ekonomiklik ve Kullanıcı 

İstekleri 

Olumsuz şartlar altında mobilyanın ne kadar süre ile ve ne kadar iyi 

olarak fonksiyonunu yerine getirebileceğinin bir ölçüsüdür (Çetin,2004). 

Tasarlanan ürünün kalitesini etkileyecek önemli etkenlerden biri de 
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kullanılan malzemelerdir. Ürün mobilya ise, ürünün hammaddesini oluşturan 

kerestenin işlenebilirliği, sağlamlığı, boya kabul edebilirliği, neme, soğuğa 

ve sıcağa duyarlılığı daha tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır. 

Birleştirmeler, uygulanan yükler için yeterli düzeyde olmalı ve 

uygulanmalıdır (Malkoçoğlu,1990). Üretilen ürün, ne kadar işlevsel, 

antropometrik, teknolojik, orijinal ve estetik olursa olsun ekonomik olmadığı 

sürece tüketicinin satın alma gücünü aştığı için seri üretim şansı 

bulunmayacağı bilinmelidir. Seri üretime geçilmeden önce tam maliyet 

hesapları çıkartılmalı ve maliyeti artırıcı işlevlerden  

kaçınılmalıdır.(Arcan,ve ark.,1992). Kontrplağın bükme olarak yapımı Şekil 

4 'te verilmiştir. 

 

Şekil 4. Bükme İşlevsel Koltuk (URL-1, 2012) 

Figure 4 . Bending Functional Chair (URL-1, 2012) 

2.2. ERGONOMİK OLARAK MOBILYA  

Mobilyanın önemli bir niteliği de ergonomik olmasıdır. İnsanın 

anatomik, psikolojik ve fizyolojik boyutları önemlidir. İnsanı bu açıdan 

inceleyen bilim dalı “Ergonomi” dir. Ergonomik tasarımda insanın 

antropometrik ölçülerinin vazgeçilmez öğelerden biri olduğu unutulmamalı 

ve popülasyonun antropometrik ölçülerinin kendine has olduğu zamanla 
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değişebileceği düşünülmelidir (Akınve ark.,2002; Kayış,1992). Geleneksel 

toplumlarda mobilya sadece pratik gereksinimleri tatmin eden bir eşya 

olarak algılanır. Bazı toplumlarda ise mobilya lüks ve rahat yaşama sembolü 

olarak kabul edilmektedir (Güray ve ark.,1994). Şekil 5'te ergonomik bir 

tasarım sunulmuştur. 

 

 

Şekil 5. Ergonomik Koltuk Tasarımı (URL-1, 2012) 

Figure 5. Ergonomic Chair Design (URL-1, 2012) 

3.TEMEL TASARIM FAKTÖRLERİ 

3.1. Çizgi-Biçim 

Modern matematikte çizgi, doğrusal nokta kümesi diye tanımlanır. 

Çizginin uzayda hareketi ya bir düzlemi veya bir mekânı oluşturur 

(Hacıbaloğlu,1999). Herhangi bir görsel yapıtın oluşmasında çizgi önemli 

bir tasarım öğesidir. Kavramsal olarak çizginin uzunluğu olduğu halde 

genişlik ve derinliği yoktur (Ching,1979; Conrads,1970). Boyutları ne olursa 

olsun; eğer bir şey, çizgi etkisi yapabiliyor ve çizgi özelliği gösterebiliyorsa 

tasarım içinde çizgi rolü oynuyor demektir (Güngör,1983). Eğik ve eliptik 
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çizgiler kendi öz tabiatlarından dolayı dinamik olup, dik ve yatay çizgilerden 

daha büyük duygusal kuvvete sahiptir (Graves,1951; Kortan,1986). Biçim 

somut sanatlarda belli bir temanın plastik ve grafik açıdan dile getirilişi 

olarak tanımlanmaktadır (Hasol,1990). Ching (1979) biçimi; şekil, ölçü, 

renk, doku, konum, yönlendirme, görsel atalet gibi başlıklarda anlatır. 

Biçimin tüm bu görsel özellikleri gerçekte insanın onları görme koşullarıyla 

etkilenir. Şekil 6 'da  çizgi-biçim yapısına örnek verilmiştir. 

 

Şekil 6. Çizgi Biçim İlişkisi (URL-2, 2013) 

Figure 6 .Line Shape Relations (URL-2, 2013) 

3.2. Ölçü-Oran 

Bir nesnenin tasarlanabilmesi ve yapılabilmesinin ilk şartı onun 

tanımlanabilir olmasıdır. Bundan dolayı 2 tip ölçü vardır. Genel ölçü ve 

insani ölçü (Şentürer,1990). Ölçü kavramı insanla yapı arasında olduğu gibi, 

yapı ile çevre arasında da söz konusudur. Yapının fiziksel çevre içerisindeki 

etkisi yapı tasarımının bir bölümünü oluşturur (Kuban,1990). Altın oranının 

mimaride olduğu kadar yaşayan organizasyonların yapısındaki varlığını 

açıklayan dikkate değer cebirsel ve geometrik özellikleri vardır. Altın oranı 

temel alan her dizi toplumsal ve geometriktir. 1,2,3,5,8,13,21 (1+2=3,2+3=5 

vb)  şeklinde devam eden seridir (Graves,1951). Ölçü-oran ilişkisi Şekil 7 

'de verilmiştir. 
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Şekil 7. Ölçü- Oran İlişkisi (URL-3, 2013) 

Figure 7 .Measure-Relationship (URL-3, 2013) 

3.3. Yön-Aralık ve Renk 

Temel tasarım öğelerinden bu kavram, çizgilerin veya biçimlerin 

izleyenin bakış açısına göre durumlarını belirten bir faktördür. Çizgiler iki ya 

da üç boyutlu cisimler konumları ile bir takım yönler gösterirler. Gerek 

mimaride gerekse görsel sanatlarda yönler yatay, düşey ve eğik olmak üzere 

gruplandırılırken, yatay, düşey ve eğikliğin organizasyon içindeki durumuna 

göre algılama farklılıkları oluşabilmektedir (Meiss,1989). Aralık öğesi 

düzenlemelerde biçim, mekân, kütleler hacimsel etkilerini en iyi şekilde 

belirtebilirler. Aralık işlevselliğinin ve estetiğin gerektirdiği ölçüde 

kullanıldığında izleyen üzerinde zengin, görsel efekt oluştururken, 

kullanışlılık da göz ardı edilmemiş olur (Araz,1992). Renk ve renk 

sistemlerinin anlaşılması fizik, psikoloji ve fizyoloji birimleri ile ilgilidir 

(Denel,1979). Mekân rengi ve algılanan büyüklüğü üzerine yapılan 

çalışmalarda sıcak renklerin (kırmızı-sarı grubu) öne çıkınca ve mekânın 

olduğundan küçük algılanması etkilerine karşın, soğuk renklerin (mavi-yeşil 

grubu) geride kalarak, mekânın olduğundan büyük algılanmasına neden 

oldukları saptanmıştır (Porter,1979). 

   3.4.Ton (Değer) ve Doku 

 Bir rengin açıklık ve koyuluk derecesine ton (değer) denilmektedir. 

Ton değeri renkler beyaza yaklaşan grilerle karşılaştırıldığında koyu olarak 

elde edilir. Sadece bir rengin tonlarıyla ya da siyah-beyaz arasındaki gri 

tonlarla pek çok düzenlemeler yapılmaktadır (Kepes,1944). Biçimler 
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düzgün, pürüzlü, kırçıllı yapılara sahiptirler. Cisimlerin yüzeylerinin 

göstermiş oldukları bu değişik yapıya doku denir. Dokular, doğal ve yapay 

olmak üzere ikiye ayrılırlar (Rasmussen,1985). 

3.5.Işık –Gölge 

Işık görme olayının oluşabilmesine, cisimlerin insanlar tarafından 

görülmesine dokuların ayırt edilmesine yol açan fiziksel bir enerji olarak 

tanımlanabilir. Işığın etkisinin gölge ile birlikte ele almak gerekir. Cisimler 

üzerine düşen her ışık, cismin yüzeyindeki pürüzlülük, doku, çeşitli girinti 

çıkıntılar, kavisler ve ışık kaynağının durumuna göre farklı gölgeler 

meydana getirirler. Işığın yönünün değişmesi gölgenin ve etkisinin de 

değişmesine neden olur. Şekil 8 'de ışığın gelme yönüne göre mobilyada 

görünüm verilmiştir. 

 

Şekil 8. Işık- Gölge İlişkisi (URL-1, 2012) 

Figure 8 .Light-Shadow Relationship (URL-1, 2012) 

4. ENDÜSTRİYEL TASARIM 

 Endüstriyel tasarım farklı disiplinli teorisyenler ile pratisyenler 

arasında işbirliğini endüstrici, sanayici, pazarlamacı, kullanıcı ve diğer 
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ihtiyaç sahipleri arasında iletişimi, sosyal ilişkilerin analizini gerektirir 

(Altınok,1987). Tasarımın ve üretimin bir safhası olan ürün projelendirmede; 

tasarımın irdelenmesi, detayların çözümlenmesi, imalat verilerinin 

hazırlanması, üretim tesislerinin düzenlenmesi, örnek parti imalatının 

yapılması, maliyet verilerinin hazırlanması gerekmektedir (Burdurlu,1999). 

Modern endüstriyel koltuk tasarımı Şekil 9'da verilmiştir. 

 

 

Şekil 9. Renk- Tasarım İlişkisi (URL-1, 2012) 

Figure 9. Color-Design Relationship (URL-1, 2012) 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Tasarımcı neyi tasarladığını ve niçin tasarladığını bilmelidir. Yeni 

bir tasarım ya da yeni bir endüstri ürünü kullanıcı açısından ne anlam 

taşımaktadır.  Kullanıcı yeni bir tasarımda neleri arayabilir. Bu çok yönlü bir 

konudur. Çünkü kullanıcı kesimin, çok değişik kişilerden oluştuğu bir 

gerçektir (Çetin,2004). Yeni tasarım daha yararlı ve güvenli olmalı, kolay 

kullanılmalı, çevreye uyumlu olmalı, kişisel seçim imkânı sağlamalı belli bir 

süre boyunca aksamadan kullanılabilmelidir (Küçükerman,1996). 

Üreticilerin en kolay ve en hızlı biçimde ürünü piyasaya sunmaya çalışırken, 

ürünün göze hoş görünmesi ve estetik unsurlar taşıması adına çok çaba 

göstermektedir (Çetin,2004). Tasarımcı her aşamada çok yönlü düşünmek ve 

ürünün hammaddesinden başlayarak parçaların uyumluluğundan kullanacak 

kişilerin biyolojik ve psikolojik özelliklerine ve kapasitelerine kadar her 

etmeni değerlendirmek durumundadır. Bir tasarımdaki başarı, ergonomik 

kriterlerin göz önünde tutularak değerlendirilmesine  bağlıdır (Akın ve ark., 

2004). Odun ürünlerinin tasarımında birçok etken göz önünde 

bulundurulmalı, zamanın gerektirdiği son versiyonlar geliştirilmeli ve ürün 
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işlevi, yapısal gereksinimler, materyal, gerekli yöntemler 

oluşturulabilmelidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada, Elmalı-Çığlıkara sedir ormanlarında bulunan ve 

hacmi 1 m
3
’ten büyük olan kırmızı orman karıncalarına [Formica rufa L. 

(Hymenoptera: Formicidae)] ait yuvaların bakı, reliyef, yükselti, eğim, 

kapalılık, yuva yeri tercihi ve yuva aktivitesi değerlendirmeye alınmıştır. 

Arazide tespit edilen 302 adet karınca yuvasından 60 tanesinin hacim olarak 

1 m
3
’ten büyük olduğu saptanmıştır. Bu yuvaların, bakı itibariyle %24’ünün 

doğu, %23’ünün kuzeydoğu, %18’inin kuzey, %13’ünün güneydoğu, 

%8’inin batı, %5’inin kuzeybatı ve %2’sinin de güney ve düz bakılarda 

bulunduğu görülmüştür. Yine bu yuvaların 35 tanesinin 1751-1800 m, 12 

tanesinin 1601-1650 m, 6 tanesinin 1801-1850 m, 5 tanesinin 1651-1700 m 

ve 2 tanesinin de 1701-1750 m yükseltilerde oluşturulduğu saptanmıştır. 

Reliyef ve eğim dikkate alındığında, bu yuvaların %35’inin orta yamaç, 

%28’inin alt yamaç, %20’sinin üst yamaç ve %17’sinin ise sırtta yer aldığı; 

%32’sinin %21-30 eğim, %20’sinin %11-20 ve %31-40 ve %18’inin %41-

50 eğim gruplarında bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmada saptanan karınca 

yuvalarından %10’unun 1 kapalı, %7’sinin 3 kapalı ve %83’ünün de 2 kapalı 

ormanlar içerisinde olduğu görülmüştür. Yuva kuruluş yerleri dikkate 

alındığında, yuvaların %87’sinin devrik gövdeler, %11’inin dip kütükler ve 

%2’sinin de hem devrik gövde hem de dip kütükler üzerine yapılmış olduğu 

görülmüştür. Yuva yüksekliklerine bakıldığında ise, en çok yuvanın 34 

adetle 51-100 cm yükseklikte olduğu, bunu 17 adetle 101-150 cm, 4 adetle 

0-50 cm aralığındaki yuvaların izlediği görülmüştür. Karınca yuvaları 

aktivite ( canlılık, hareketlilik ) bakımından incelendiğinde ise 56 adet 

yuvanın aktif, 3 adet yuvanın zayıf ve 1 adet yuvanın çok zayıf olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler; Formica rufa (Kırmızı Orman Karıncaları), Yuva 

Ekolojisi, Elmalı-Çığlıkara 
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ABSTRACT 

 In the present study, the nests of southern red wood ants [Formica 

rufa L. (Hymenoptera: Formicidae)] in the Elmalı-Çığlıkara cedar forests, 

which are larger than 1 m
3
, were evaluated in terms of direction, relief, 

altitude, slope, canopy closure, location, activity (active or extinct) etc. 

According to the results, there are currently a total of 302 nests in the study 

area, but 60 of them are larger than 1 m
3
. It was seen that this 60 nests 

occurred in different directions of hillsides, such as; 24% of them in the east, 

23% of them in the north-east, 18% of them in the north, 13% of them in the 

South-east, 8% of them in the west, 5% of them in the North-west and 2% of 

them in the South. Also, 35 of this 60 nests were at an altitude of 1751-1800 

m, 12 of them at 1601-1650 m, 6 of them at 1801-1850 m, 5 of them at 

1651-1700 m and 2 of them at 1701-1750 m. When taken into account relief 

and slope values, 35% of them at the medium hillside, 28% of them at lower 

hillside, 20% of them at the upper hillside and 17% of them at the top reliefs; 

as to slope values, 32% them were at a slope of %21-30, 20% of them at a 

slope of  %11-20 and %31-40 and 18% of them at a slope of %41-50. %10 

of the nests determined in the study area were at a canopy closure of 1, 7% 

of them at a canopy closure of 3 and 83% of them at a canopy closure of 2. 

When taken into account the places where nests were build, 87% at the 

fallen tree trunks, 11% of them at the stump and 2% of them at the both 

fallen tree trunks and stump. When the nests are classified in terms of height, 

34 of them 51-100 cm, 17 of them 101-150 cm, and 4 of them 0-50 cm. 

Activity of the nests occurred as; 56 of them active, 3 weakened and 1 very 

wakened . 

Key words; Formica rufa (Red Wood Ant), Nest ecology, Elmalı-Çığlıkara 
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1. GİRİŞ 

Ormancılıkta ve tarımda zaman zaman büyük oranda ürün kaybına 

neden olan zararlı böceklere karşı birçok ülkede değişik savaş yöntemleri 

kullanılmaktadır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra sentetik bileşikli 

pestisitler kullanılarak zararlılara karşı kimyasal savaş denemeleri ve 

uygulamaları artmıştır. Kimyasal mücadele olarak bilinen bu savaş 

yönteminin bilinen bir çok yan etkisi doğanda önemli bozulmalara yol 

açmıştır. Ortaya çıkan sorunlar ve yoğun kimyasal bileşiklerin kullanımının 

sonucu doğal dengenin bozulmuş olması araştırmacıları, zararlı 

popülasyonları baskı altına almak için canlı organizmalardan yararlanmak 

suretiyle yapılan biyolojik savaşa yöneltmiştir (Avcı ve ark., 2000).  

Ülkemizde farklı yörelerde doğal olarak bulunan ve önemli bir 

predatör olan kırmızı orman karıncası (Formica rufa L.) (Hym.: Formicidae) 

Acleris undulana gibi bazı orman zararlılarına karşı biyolojik mücadelede 

kullanılmaktadır. Biyolojik mücadele amacı ile yuvalar ihtiyaç duyulan 

alanlara taşınmaktadır. Kırmızı orman karıncalarının sistematikteki yeri; 

Sınıfı             : Insecta 

Takımı          : Hymenoptera 

Alt takım      : Apocrita 

Familya        : Formicidae 

Alt Familya  : Formicinae  

Cinsi             : Formica 

Türü             : Formica rufa L. 1761 (Syn. : F. piniphilla  Schek)      

Kırmızı orman karıncaları, koloni halinde yaşayan böceklerdir. Bir 

kırmızı orman karıncası kolonisi, bir ya da daha fazla kraliçe ile çok sayıda 

işçi karıncalardan oluşur. Dişiler koloni içerisinde canlılığı temin ederler. 

Önceleri kanatları bulunan dişiler, çiftleştikten sonra kanatlarını atarlar. 

Kanatsız dişiler yuvaya bağlıdırlar. Erkekler de kanatlı olup sayıları azdır. 

Beslenme yeteneği olmayan erkek karıncalar, toplu yaşama katılmazlar. 

Çünkü dişilerle çiftleştikten sonra ölürler. Dişi karıncalar 20 yıllık yaşamları 

boyunca bir kez çiftleşirler. İşçi karıncalar ise, 6-10 yıl yaşarlar (Serin, 

1999). 

Formica rufa Avrupa’nın büyük bir kısmı; güneyde İspanya’nın orta 

kesimlerinden güney İngiltere ve İskandinavya’ya kadar, Rusya’da Baykal 
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Gölüne, güneyde Kafkaslar’a kadar, Türkiye’nin Anadolu yakasında yayılış 

göstermektedir. Anadolu’daki yayılışı; Doğu Anadolu’da sarıçam ve ladin 

ormanları, Batı Karadeniz ve Batı Anadolu’da sarıçam, karaçam, göknar, 

ardıç ve ladin ormanlarıdır. Yuvalar genellikle kapalılığın tam olmadığı 

seyrek orman içi açıklıklar ile düz ve az eğimli alanlarda, 800-2600 metre 

aralığında bulunmaktadır (Aktaç, 1987). 

Formica rufa, Anadolu’da en yaygın olan kırmızı orman karıncası 

türüdür. Trakya Bölgesi’nde ilk kez Istranca meşe ormanlarında 450-720 m 

yüksekliklerde saptanan Formica pratensis Retzius grubu ise Türkiye’de 

tespit edilen ikinci türdür (Aktaç, 1987). 

Biyolojik mücadele amacı ile kırmızı orman karıncalarının doğal 

yaşam alanlarından alınarak başka sahalara taşınabileceği düşüncesi ilk 

olarak İtalyanlar tarafından ortaya konulmuştur (Göktepe,1976). Orman 

zararlısı böceklerin kontrolünde etkili olan F. rufa’nın, tabii yayılış 

alanlarının dışındaki yörelere nakledilerek, yeni koloniler oluşturulmasını 

sağlamak amacıyla dünyada ve ülkemizde çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

kapsamda ülkemizde ilk kez 1967 yılında Kızılcahamam-Çamkoru’dan 

alınan 7 adet karınca yuvası Antalya-Bük ve Bucak ormanlarına 

götürülmüştür. Bunların yöreye uyum sağlayarak gelişmelerini sürdürdükleri 

tespit edilmiştir. Baş (1973) tarafından Bolu–Aladağ’dan Antalya-Bük ve 

Elmalı-Çığlıkara’ya götürülen yuvalar da bölgeye uyum sağlamışlardır (Avcı 

ve ark., 2000). 

Serin (1999) tarafından yapılan “Bolu Ormanlarında Bulunan 

Formica rufa L. Grubu Karıncaların Yaşam Biçimleri ve Transplantasyon 

Olanakları Üzerine Araştırmalar” adlı çalışmada Şerif Yüksel Araştırma 

Ormanı’ndaki karıncaların, güney bakılardaki, kapalılığı gevşek, yükseltinin 

1515-1570 m ve eğimin % 5-20 arasında olduğu yerlerde daha çok 

bulunduğu ve yuvaların ağaç kökleri, kesim artıkları, çürümeye yüz tutmuş 

kökler, büyük kayaların çevreleri ve ardıç dallarının üzerinde bulunduğu 

belirlenmiştir. 

Öçal (2011) tarafından yapılan “Isparta-Senirkent Kapıdağ 

sedirormanlarında Formica rufa L.’nin Envanteri ve Habitat Tercihi” adlı 

çalışmada Kırmızı orman karınca yuvalarının 1377-1803 m arasında, kuzey 

bakılarda, eğimi 15°-26° olan orta eğimli yamaçlarda, yoğun olarak 2 kapalı 

meşcerelerde, b ve c çağındaki saf sedir meşcerelerinde bulunduğu tespit 

edilmiştir. Yuva kuruluş yerleri olarak  % 69 oranla dip kütük tercih 

edilmiştir. 
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Serttaş ve Arkadaşları (2012) tarafından yapılan envanter çalışmaları 

sonucunda karınca yuvalarının; Doğu, Kuzey ve Kuzeydoğu bakılarda, 

1751-1800 metre rakımda, Scd3 ve Sc3 meşcere tiplerinde, 2 kapalılıklı 

yerlerde, orta yamaçlarda, % 21-30 eğimde ve devrik gövdelerde daha yoğun 

olarak bulundukları belirlenmiştir. Amenajman Planlarında her ne kadar 

meşcere tipleri Scd3 ve Sc3 olarak gözükse de yuvaların bulunduğu 

yerlerdeki aktüel meşcere kapalılığı  2 dir. 

Kırmızı orman karıncalarının beslenme alışkanlıklarını ortaya 

koymak amacı ile İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucunda bunların ana 

besin kaynaklarını afitlerin ballı maddeleri, Diptera ve Lepidoptera 

familyalarına ait larvaların oluşturduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmada 

ayrıca beslenme alışkanlıklarının zamansal değişimi de izlenmiştir (Skinner, 

1980). Yapılan bir başka çalışmada ise kırmızı orman karıncası bulunmayan 

ağaçlardaki Lepidopter larva populasyonlarının kırmızı orman karıncası 

bulunan ağaçlardan daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Skinner and 

Whittaker, 1981). 

Genel olarak karıncaların besininin %62’sini ballı madde, %33’ünü  

avladığı böcekler, %5’ini reçine, fungus, ölü böcek kalıntıları ve tohumlar 

oluşturmaktadır (Way and Khoo, 1992). 

Formica grubu karıncalar zararlıların çok yoğun olduğu dönemlerde 

çok sayıda böceği öldürürler. Öldürülen bu böceklerin %7’si faydalı 

böcekler olabilir. Zararlıların yoğun olmadığı zamanlarda ve durumlarda bu 

oran artarak yaklaşık %15-20 olabilmektedir (Way and Khoo, 1992).  

Kırmızı orman karıncaları farklı besin kaynaklarını kullanırlar. 

Karbonhidratlar afitlerin salgıladığı ballı maddelerden, proteinler 

omurgasızlardan karşılanır. Protein karınca larvalarının gelişme dönemi 

sırasında önemli olmaktadır ve bu dönemde çok miktarda omurgasız 

toplanmaktadır (Lenoir, 2002).  

Beslenme alışkanlıkları açısından bakıldığında kırmızı orman 

karıncalarının özel bir besin tercihlerinin olmadığı ve ortamda bulunan 

birçok besini (ne buldularsa) yuvalarına taşıdıkları gözlemlenmiştir. Bu 

nedenle hedef zararlı olan Acleris undulana üzerindeki etkilerinin ne olduğu 

tam olarak ortaya  konamamıştır. Fakat ortamda  Acleris undulana ergini ve 

larvası varsa onlarıda besin olarak yuvalarına taşıdıkları tespit edilmiştir 

(Serttas,A ve ark.2012). 
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Karıncaların avlanma alanları 0,5 hektarı aşmadığı ve ormanın tam 

olarak korunabilmesi için hektarda 4 adet yuvanın yeterli olduğu 

bildirilmektedir  (Adlung, 1966). 

2. MATERYAL VE METOT  

Elmalı-Çığlıkara Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan 

sedir ormanları ile bu alan içerisinde kalan, kırmızı orman karıncası yuvaları, 

bu çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır. 

Çalışmalar Antalya ili, Elmalı ilçesi sınırları içinde bulunan, Elmalı 

Orman İşletme Müdürlüğü, Çığlıkara (tamamı), Tekke, Sevindik ve Avlan 

Orman İşletme Şefliği sınırlarını da kapsayan 15.889 ha’lık Tabiatı Koruma 

Alanının 11 bölmesinde yapılmıştır. Bu bölmeler, Tabiat Parkı, Kabakçılar 

ve Karınca Bükü mevkilerinde yer almaktadır. Toplam 547 ha alanda 

envanter çalışmaları yapılmıştır (Şekil 1). 

 
Şekil 1: Karınca yuvalarının topoğrafik haritada dağılımı. 

Figure 1: Distribution of ant nests in the topographic map. 

Bölmeler tam alan tarama yöntemi kullanılarak taranmış ve, aktif  

karınca yuvaları tespit edilmiştir. Tespit edilen bu karınca yuvalarında; yuva 

yüksekliği, yuva taban çevresi, bakı, yükselti, meşcere kapalılığı, yuva 

yapım yeri ve yuvanın aktivitesi ölçümleri ve gözlemleri yapılarak yuva 

envanter karneleri doldurulmuştur. GPS ile yuvaların koordinatları alınmış 
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ve sayısal haritalara ARCGIS programı kullanılarak işlenmiştir. Böylece ne 

kadar karınca yuvasının olduğu ve yuva özelliklerinin neler olduğu tespit 

edilmiştir. Daha sonra yuva hacimleri hesaplanmış ve hacmi 1m
3
’ten büyük 

olan yuvaların envanter sonuçları değerlendirilmiştir.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Arazi çalışmaları sonucunda 302 adet aktif karınca yuvası tespit 

edilmiştir. Torossian (1984)’ e göre hacmi 0,5-2 m
3
 arasında olan yuvalar 

büyük yuva, 2 m
3
’ün üstünde olan yuvalar çok büyük yuva olarak 

nitelendirilmiştir.  Bu çalışmada 1-2 m
3 

arasındaki yuvalar büyük yuva 

olarak değerlendirilmiştir.  Bunlardan yuva hacimleri 1 m
3
’ten büyük 

olanları, bakı, reliyef, yükselti, eğim, kapalılık, yuva yeri tercihi ve yuva 

aktivitesi gibi özellikler bakımından değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen 

verilere göre yuvaların özellikleri aşağıdaki başlıklar altında 

değerlendirilmiştir. 

3.1 Yuvaların Bakı Özellikleri 

Bu kapsamda yapılan gözlemler çerçevesinde tespit edilen yuvaların 

% 24'ü doğu, % 23'ü kuzeydoğu, %18’ I kuzey, %13’ ü güneydoğu, %8’ I 

batı ve %2'si ise  güney bakı ve düz arazide kayıt edilmiştir. Şekil 2'den de 

anlaşılacağı üzere en fazla yuva doğu ve kuzey doğu bakıda en az yuva ise 

batı ve güney bakılarda tespit edilmiştir. 

 

Şekil 2: Karınca yuvalarının bakı gruplarına göre dağılımları. 

Figure 2: Distribution of ant nests according to the groups of direction. 
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3.2 Yuvaların Arazi Yapısı Özellikleri 

Arazi yapısı sırt, üst yamaç, orta yamaç ve alt yamaç olmak üzere 

dört gruba ayrılmıştır. Buna göre en fazla karınca yuvası % 35 ile orta 

yamaçta tespit edilmiştir. Bunu % 28 ile alt yamaç, %20 ile üst yamaç ve % 

17 ile de sırt arazi yapısı izlemiştir (Şekil 3). 

 

Şekil 3: Karınca yuvalarının reliyef tercihleri.       

Figure 3: Topographic preference of ant nests. 

3.3 Yuvaların Eğim Özellikleri 

Karınca yuvalarının bulunduğu yerlerdeki arazi eğimleri Klizimetre 

ile % olarak ölçülmüştür. Buna göre en fazla yuvanın % 32 ile 21-30 eğim 

grubunda olduğu görülmüştür. Bunu % 20 ile 11-20 ve 31-40 ve % 18 ile 41-

50 grupları izlemiştir ( Şekil 4).  

 

Şekil 4: Karınca yuvalarının eğim gruplarına göre dağılımı. 

Figure 4: Distribution of ant nests, according to the groups of slope. 
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3.4 Yuvaların Yükselti Özellikleri 

Karınca yuvalarının yükseltiye göre dağılımlarına bakıldığında, en 

fazla karınca yuvasının 1751-1800 m aralığında olduğu görülmüş, bunu 

1601-1650 m, 1801-1850 m. , 1651-1700 m ve 1701-1750 m yükseltilerde 

dağılım gösteren yuvalar izlemiştir (Şekil 5). 

 

Şekil 5: Karınca yuvalarının yükselti gruplarına göre dağılımı. 

Figure 5: Distribution of ant nests, according to the groups of elevation. 

3.5 Yuvaların Kapalılık Özellikleri 

Meşcere kapalılığına göre karıncalar yuvalarınının %83’ ünü 2 

kapalılıktaki yerlerde kurmaktadır. Karınca yuvalarının % 10’u 1 kapalılıkta, 

% 7’si 3 kapalılıkta ve %83’ü de 2 kapalılıktaki ormanlar içerisinde olduğu 

görülmüştür (Şekil 6). 

 

Şekil 6: Karınca yuvalarının kapalılığa göre dağılımları. 

Figure 6: Distribution of ant nests according to canopy closure. 
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3.6 Yuvaların Kurulma Yeri Özellikleri 

Yuvaların kurulma yerine bakınca en fazla yuva kuruluş yerinin % 

87 ile devrik gövdeler olduğu görülmektedir. Dip kütükte kurulan yuvaların 

oranı ise % 11 olup, % 2’si de hem devrik gövde hem de dip kütük üzerine 

yapılmıştır (Şekil 7). 

 

Şekil 7: Karınca yuvalarının yuva kurulma yerleri. 

Figure 7: Place preference of ants for setting up their nests. 

3.7 Yuvaların Yuva Yükseklik Özellikleri 

Karınca yuvalarının yuva yüksekliklerine bakıldığında; en çok 

yuvanın 51-100 cm aralığında olduğu, bunu 101-150 cm ile 0-50 cm 

aralığındaki yuvaların izlediği görülmüştür ( Şekil 8 ). 

 

Şekil 8: Karınca yuvalarının yuva  yüksekliği bakımından dağılımı. 

Figure 8: Distribution of ant nests in terms of nest height. 
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3.8 Yuvaların Aktivite Özellikleri 

Karınca yuvaları aktivite ( canlılık ve hareketlilik ) bakımından 

incelendiğinde 56 adet yuvanın aktif, 3 adet yuvanın zayıf ve 1 adet yuvanın 

da çok zayıf olduğu tespit edilmiştir (Şekil 9). 

 

Şekil 9: Yuvaların aktivite durumu. 

Figure 9: Activity condition of ant nests. 

3.9 Yuvaların Hacim Özellikleri 

Yuvaların 30 adetinin 1-2 m
3
 aralığında, 21 adetinin 2,1-4 m

3
 

aralığında ve 5 adedinin de 4,1-6 m
3
 aralığında olduğu görülmüştür. En fazla 

yuva, büyük yuva grubuna girmektedir. Ortalama hacim, 2,72 m
3
 olarak 

hesaplanmıştır (Şekil 9).  

 

Şekil 10: Yuvaların hacim gruplarına dağılımı  

Figure 10: Distribution of nests volume groups  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Karınca yuvalarının; doğu ve kuzey bakılarda, reliyef olarak en fazla 

orta ve alt yamaçlarda, eğim olarak % 21-30 eğim grubunda, 1751-1800 m 

rakımda, 2 kapalılıklı yerlerde ve devrik gövdelerde daha yoğun olarak 

bulundukları görülmüştür. Yuva yüksekliğinin en fazla 51-100 cm aralığında 

olduğu ölçülmüştür. Yuvaların aktif  ve canlı oldukları görülmüştür. Ortalama 

yuva hacmi 2,72 m
3
 olarak bulunmuştur. En fazla yuva 1-2 m

3
 aralığında olup 

bunu 2,1-4 m
3
 hacim aralığı izlemektedir.  

Orman Genel Müdürlüğü biyolojik mücadele kapsamında kırmızı 

orman karıncalarının uygun yerlere transfer edilmesine olanak tanımaktadır. 

Başka yerlere transfer edilecek Kırmızı orman karıncalarının götürüldükleri 

yerlerde yaşam yeteneklerini devam ettirebilmeleri için uygun ortamlara nakil 

edilmeleri gerekmektedir. Nakillerin bu çalışmalarda elde edilen bulgular 

ışığında uygun alanlara yapılması ile yuvaların yaşama ve adaptasyon 

oranlarının yüksek olacağı düşünülmektedir. Nakil edilecek yuvaların 1700 ile 

1800 metre yükselti aralığında, doğu ve kuzey bakılara, eğimim %20-30 

olduğu,  2 kapalı ve doğal habitatına uygun alanlara yapılması uygun 

olacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Antalya iline endemik olan ve IUCN kriterlerine göre 

CR (Kritik olarak tehlike altında) kategorisinde yer alan Kaputaş Andızotu 

(Inula sechmenii Hartvig et Strid) üzerine taksonomik ve ekolojik 

araştırmalar ile türü gelecek nesillere taşımak amacıyla gerçekleştirilen 

koruma çalışmaları yer almaktadır. Bu amaçla, 2012 ve 2013 yıllarında türün 

günümüze kadar bilinen tek yayılış alanı Kaputaş Bölgesi’nde (Kaş/Antalya) 

detaylı arazi çalışmaları yapılmış, kapsamlı olarak betimlenmiş, saptanan her 

bireye ait koordinatları alınmış, türe ait yayılış alanları Coğrafi Bilgi Sistemi 

(CBS) ortamında üç boyutlu olarak modellenmiştir. Bitkinin AOO (Area of 

occupancy) ve EOO (Extent of occurrence) değerleri ortaya çıkartılmış, 

tohumlarından Türkiye Tohum Gen Bankasına, uygun sayıda birey ise 

Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesine aktarılmıştır. Bölgeden sorumlu 

orman teşkilatı üyelerine eğitim çalışmaları yapılmış, Kaş İlçesi’nde yer alan 

tüm eğitim kurumlarına türü tanıtıcı ve üzerlerindeki tehdit faktörlerini 

aktaran afiş, broşür ve belgesel çalışmaları dağıtılmıştır. Çalışma sonuçlarına 

göre türün Kaş-Kalkan güzergahında bilinenden daha geniş bir alanda yayılış 

gösterdiği saptanmış, toplamda 282 adet birey kayıt edilmiştir. Türün EOO 

değeri 18.3 km
2
; AOO değeri ise 9.4 km

2 
olarak bulunmuştur. Çalışma 

“Antalya’nın Beşi Bir Yerde” projesi kapsamında yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Antalya, CBS, Endemik, Inula sechmenii, Kaş, 

Kaputaş Andızotu.  
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ABSTRACT 

In this study, taxonomic, ecologic and conservation studies have 

been conducted on Kaputaş Andızotu (Inula sechmenii Hartvig et Strid), 

endemic to Antalya Province, which is in the CR (Critically Endangered) 

category according to IUCN. To this end, detailed field studies were done in 

2012 and 2013 at Kaputaş District (Kaş/Antalya) that is the only known 

distribution area of the species. The species were depicted as comprehensive. 

GPS locations were determined by modeled in three dimensions based on 

each individual distribution by using Geographic Information System (GIS). 

AOO and EOO values were calculated in relation to locations. Seeds of the 

species transferred to the Turkey Seed Gene Bank and appropriate number of 

the individuals transferred to the Botanic Garden of the Akdeniz University. 

Training studies have been done to the responsible members of the forest 

management. Posters, brochures and documentary work including 

description of the species and threat factors were distributed to all 

educational institutions in the district of Kaş. According to the study results, 

the species grows in a wider area than known district of Kas-Kalkan. Total 

282 individuals were identified and recorded. EOO and AOO values were 

determined as 18,3 km
2
 and 9,4 km

2
 respectively.This study is part of “Five 

Wonders of Antalya” project. 

Keywords: Antalya, Endemic, GIS, Inula sechmenii, Kaş, Kaputaş 

Inula. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye sahip olduğu ender floristik, faunistik öğeler ve habitat 
çeşitliliğiyle, biyolojik çeşitlilik yönünden, dünyanın önemli ülkeleri 
arasında yer alır. Jeolojik mirası, coğrafi konumu, iklim özellikleri, 
topografyasındaki çeşitlilik gibi nedenlerin tetiklediği bu zenginlik 
Türkiye’yi dünyanın sayılı ülkelerinden birisi yapmaktadır. Avrupa'nın 
birçok ülkesi yanında, komşusu olan ülkeler arasında da bitki taksonu sayısı 
açısından en zengin ülkedir. Türkiye’nin floristik özgünlük ve zenginliğini 
içerdiği endemik ve nadir taksonların sayısal değerleriyle açıklamak 
mümkündür. GÜNER ve ark. (2012, s. xv)’na göre Türkiye’de yetişen 
toplam damarlı bitki taksonu sayısı 11707; , endemik takson sayısı ise 
3649’dur. Bu rakamlar Türkiye’de yayılış gösteren yaklaşık her üç bitki 
türünden birinin dünya üzerinde sadece Türkiye’de bulunduğunu 
göstermektedir. Bunun yanında, floranın son cildinin yayınlanmasından 
günümüze kadar geçen süre içerisinde pek çok yeni bitki türü bulunmuş ve 
Türkiye Florası’na eklenmiştir. Bu sonuçlar ülkemizin floristik zenginliğini 
ve bu zenginliğin korunmasının önemini açıkça ortaya çıkarmaktadır. 

Türkiye’nin zengin bitki biyoçeşitliliğiyle öne çıkan illerinden birisi 
Antalya’dır. Ekolojik zenginliğimiz düşünüldüğünde Antalya, sahip olduğu 
nadir türlerle ve ekolojik habitat çeşitliliğiyle önemli bir yere sahiptir. Kısa 
mesafelerde ani yükseltilerin bulunması, iklimsel yapısının iç kesimlere 
doğru değişkenlik göstermesi, arazi yapısının oldukça çeşitli olması, 
Antalya’nın bitki ve hayvan türleri sayısı bakımından oldukça zengin 
olmasını sağlamaktadır. Alçak kesimlerinde tipik Akdeniz iklimi hâkimken, 
iç kesimlere doğru iklim karasallaşır. Bu iklim geçişi, topoğrafik yapının 
farklılığıyla birlikte artan floristik zenginliği beraberinde getirir. Antalya’nın 
floristik zenginliğinin göstergesi olan tür sayısı ve nadir yapısının göstergesi 
olan endemizm oranı oldukça yüksektir (SÜMBÜL, 2002). Türkiye'nin en 
çok endemik bitkiye sahip ili yaklaşık 700 bitki türü ile Antalya’dır. 
Antalya’da yayılış gösteren yaklaşık 250 tür bu ile özgü endemik türlerdir. 
Bu türlerden de 44 tanesi IUCN kriterlerine göre kritik olarak tehlike altında 
(CR=Critically Endangered) kategorisinde yer almaktadır (EKİM ve ark. 
2000, s. 12). Aralarında bu çalışmanın konusunu oluşturan Kaputaş 
Andızotu (Inula sechmenii Hartvig et Strid)’nun bulunduğu bu türleri 
koruyarak geleceğe taşımak Türkiye ve Antalya ilinin biyoçeşitliliğinin 
sürdürülebilir değerleri adına şarttır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmanın materyalini 2012 ve 2013 yılları vejetasyon dönemi 
içerisinde yapılan detaylı arazi çalışmalarında toplanan Kaputaş Andızotu (I. 
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sechmenii) türüne ait bireyler oluşturmaktadır (Şekil 1). Çalışma, Antalya 
Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği, Akdeniz Üniversitesi, 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen “Antalya’nın Beşi Bir Yerde” 
projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. WWF-Türkiye Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı, Türkiye’nin Canı Hibe Programı çerçevesinde desteklenen 
bu proje kapsamında üzerlerinde ekolojik araştırmalar, koruma ve eğitim 
çalışmaları yapılan beş kritik olarak tehlike altındaki bitki türü sırasıyla; 
Ophrys climacis Heimeier et Perschke (Kemer Orkidesi), Crocus wattiorum  
(B. Mathew) B. Mathew (Olimpos Safranı), Orobanche sideana Gilli (Side 
Canavar Otu), Inula sechmenii (Kaputaş Andızotu) ve Rhaponticoides 
hierroi Ö. Eren (Kangay) türleridir. Bu türlerden Kaputaş andızotu, Kalkan 
(Kaş/Antalya) Kaputaş kanyonunun denize bakan uçurum kayalıklarında ve 
yakın çevresinde, sarkık demetler halinde gelişen, yöreye özgü kaya 
bitkisidir (Şekil 2). Tür, 1984 yılının Temmuz ayında Seçmen, Hartvig ve 
Strid tarafından gerçekleştirilen botanik araştırmasında keşfedilmiştir 
(VURAL ve ark. 2011, s. 27). Toplayıcılar arasında yer alan, Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Özcan Seçmen'in onuruna adlandırılmış ve 1987 yılında yayımlanarak bilim 
dünyasına tanıtılmıştır (DAVIS ve ark. 1988, s.159). Tür, maalesef şu ana 
kadar yayılış alanı dışında dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. 
Andızotları, çiçekli bitkilerin en büyük ailesi olan ve yaklaşık 22.000 türle 
temsil edilen Papatyagiller (Asteraceae/Compositae) içinde yer alır. Ailenin 
en belirgin özelliği, ortak bir çiçek tablası üzerinde çok sayıda çiçeği bir 
arada bulundurmasıdır. Andızotları ise, aile içinde 100 kadar türle temsil 
edilen bir cinstir. Bu cinsin ülkemizde 29 türü ve 34 taksonu olup, ve 8 
taksonu endemiktir (GRIERSON 1975, s. 54-73, DAVIS ve ark. 1988, s.159, 
GÜNER ve ark. 2000, s. 152, GÜNER ve ark. 2012, s. 174-176, ÖZTÜRK 
ve ÇETİN 2013, s. 825-835).  

Çalışma kapsamında türün yayılış alanları yapılan arazi 
çalışmalarıyla netleştirilmiş ve yayılış bilgileri güncellenmiştir. Bu sayede 
türün mevcut nesli saptanmış, yayılış alanları net olarak ortaya konmuştur. 
Tespit edilen lokasyonların koordinatları el GPS’i kullanılarak belirlenmiştir. 
Türe ait yayılış alanları CBS ortamında üç boyutlu olarak modellenmiş, 
ayrıca bitkinin AOO ve EOO değerleri yine CBS kullanılmak suretiyle tespit 
edilmiştir. Elde edilen tür yayılışları koruma çalışmalarının sürdürülebilir 
olması amacıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Amenajman Planlarına 
işlenerek bölgelerin koruma önceliği sağlanması, koruma alanı tahsisiyle, bu 
bölgelerdeki habitatların gelecekte oluşabilecek muhtemel fiziki tahribatının 
önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ex-situ koruma için uygun sayıda birey 
Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi’ne, uygun miktarda tohum ise 
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Türkiye Tohum Gen Bankası’na aktarılmıştır. Türlerin yayılış gösterdiği 
bölgelerdeki konuyla ilgili orman teşkilatı görevlilerine ilgili türler arazi 
ortamında ve eğitim seminerlerinde tanıtılmış, korunma gereklilikleri eğitim 
çalışmaları şeklinde aktarılmıştır. Çalışmaların her aşaması video çekilerek 
ve fotoğraflanarak bir belgesel hazırlanmış, bu belgesel ve hazırlanan tanıtım 
posterleri türlerin yayılış gösterdiği ilçelerde bulunan tüm Milli Eğitim 
Kurumlarına dağıtılmış, bu türlerle ve üzerlerindeki tehdit faktörleriyle ilgili 
haberler yapılmış, gelişmeler medya platformlarında yayınlanmıştır.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Inula sechmenii Hartvig et Strid (Kaputaş Andızotu) 

3.1.1. Betimi 

Tabanda odunsu, çok sayıda çiçekli gövdeli, demetsi, sarkık dallı, 

tabandan yan vejetatif sürgünlü, dik duruşlu çok yıllıklar. Yapraklar uç 

rozette vejetatif sürgünler üzerinde, mızraksı biçimli, 4-8.5 x 0.6-1 cm 

boyutlarında, keskin sivri uçlu, sap kısmına doğru kademeli olarak daralıcı, 

kenarda ince testere dişli, yeşil, küçük ve sarı renkli salgı damlalı, her iki 

yüzeyde yumuşak seyrek tüylü; yaprak sapı tabanda genişlemiş, yünsü tüylü. 

Orta ve üst gövde yaprakları daha küçük boyutlarda, sapsız, daha az sayıda 

sarı salgı damlalı, kenarda belirgin; en üst yapraklar şeritsi-mızraksı biçimli, 

bazen kapitulayı yarı taşıyıcı biçimde. Gövdeler yaklaşık 50 cm 

uzunluğunda, dik veya eğik yükselişli, üst kısımda yaysı dik duruşlu yan 

dallı. Kapitula tek veya dal uçlarında birkaç adet, seyrek bileşik salkım 

dizilişli. Meyveli çiçek durumu sapı hafif kalınlaşmış. Involukrum 0.7-1 cm 

çapında; dış fillariler şeritsi biçimli, 3-5 x 0.5-0.8 mm boyutlarında, keskin 

sivri uçlu, en azından dış kısımda yeşil renkli; iç fillariler 7-9 x 0.4-0.6 mm 

boyutlarında, pulsu yapılı, dış kısımda beyazımsıdan kahverengimsiye kadar 

değişen renklerde, yeşil orta damarlı. Merkezdeki erselik çiçekler, ipliksi dişi 

çiçek tarafından çevrili; ipliksi dişi çiçekler 10-30 adet, yaklaşık 5 mm, 

erselik çiçekler yaklaşık 6 mm. Akenler yaklaşık 1.8-2.3 mm, kahverengi, 4-

5 yivli, dış kısımda tüylü; pappus 4-4.5 mm, tabanda serbest yaklaşık 10 adet 

düz beyaz tüysü yapılı.  
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3.1.2. Yayılışı 

Yapılan arazi çalışmalarında Kaputaş Andızotu türünün yayılışıyla 

ilgili oldukça önemli veriler elde edilmiştir. Daha önceki yıllarda tecrübe 

edilen Kaputaş Mağarası yakın çevresi populasyonlarına ilave olarak Kaş-

Kalkan güzergahında Kaputaş vadisine kadar olan kesimde yer alan denizin 

sprey etkisi altındaki kaya blok yapılı gölgelik alanlarda da türün varlığı 

saptanmıştır. Buna göre daha önce sadece Kaputaş Mağarası kaya 

duvarlarında tespit edilebilmiş olan türün bu lokasyondaki vejetasyon ve 

topoğrafik yapıya oldukça benzer olan Kaş doğrultusundaki ilave 

lokasyonlardaki varlığı türün neslini devam ettirme potansiyeli hususunda 

umut vericidir. Bu doğrultuda türe ait populasyonun yarısının Kaş-Kaputaş 

Mağarası aralığında diğer yarısının ise Kaputaş Vadisi boyunca Sarıbelen 

Köyü doğrultusunda kayalık yamaçlar üzerinde olduğunu söylemek 

mümkündür. Türün yatay yayılış genişliğinin yanında elde edilen bir diğer 

önemli veri ise yayılış yüksekliği üst sınırıdır. Kaputaş Andızotunun, 

Kayabaşı Mevkii-Kaputaş arası üst stabilize güzergah bölgesinde Yarımca 

Vadisi üst kesiminde yayılış yüksekliği 386 m olarak bulunmuştur.  

Türle ilgili yapılan arazi çalışmalarındaki en ilginç veri ise türün 

gözlenebildiği üst sınırdır. Proje çalışmalarına kadar vejetasyonel olarak 

deniz seviyesinde yayılış gösteren bir çok tür gibi iç ve yüksek kesimlerde 

yayılışı görülmeyeceği düşünülen türe, Kalkan-Sarıbelen güzergahında 635 

m yükseklikte rastlanmıştır. Elde edilen bu veri ışığında Kaputaş 

Kanyonu’nun ulaşılabilen bölgelerine kadar oldukça zorlayıcı arazi 

çalışmaları yapılmış, gözlemlenen bireyler değerlendirilmiştir. Yayılış sınırı 

doğuda Mumuda Mevkii’ne kadar ulaşan türün Batı sınırı ise Kaputaş Vadisi 

olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda türe ait toplamda 282 bireyin kaydı 

alınmıştır. Türün yayılış genişliği kareleme yöntemiyle en geniş nokta 

aralıkları prensibine göre değerlendirilmiştir. Bu noktada türün ekolojik  

ihtiyaçları göz önüne alındığında sarp kayalık bölgelerde ve bilhassa 

Kaputaş Kanyon’unda yayılış göstermesi gelecek nesilleri üzerinde bir 

avantaj olarak görülmektedir.  

Kaputaş Andızotu yayılış bölgesinde kaya vejetasyon yapısı 

hakimdir. Karstik yapılı kanyon bölgesi ve yakın çevresinde, uçurum 

yamaçlarında kaputaş andızotuna eşlik eden bitkiler arasında; Inula 

heterolepis Boiss. (Kaya andızotu), Galium canum Req. ex DC. (Kaya 

yoğurtotu), Thymbra spicata L. (Zahter), Micromeria myrtifolia Boiss. & 

Hohen. (Boğumlu çay), Silene vulgaris (Moench) Garcke var. vulgaris 

(Nakıl), Ptilostemon chamaepeuce (L.) Less. (Bozlanotu), Euphorbia 
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dendroides L. (Çatal sütleğen), Genista acanthoclada DC. (Kertikefen), 

Ouercus coccifera L. (Kermes meşesi), Pistacia lentiscus (Çitlenbik, Sakız 

ağacı), Origanum onites L. (Bilyalı kekik), Gagea graeca (L.) Terracc 

(Sürmeli yıldız), Allium sandrasicum Kollmann, Özhatay & Bothmer 

(Sandras körmeni) taksonları bulunmaktadır.  

Çalışma kapsamında tür yayılışı üç boyutlu sayısal haritalar olarak 

hazırlanmıştır (Şekil 3). Bu haritaların oluşturulmasında ArcGIS 9.3 coğrafi 

bilgi sistemi yazılımı kullanılmıştır. 2012 ve 2013 yılı arazi çalışmaları 

sırasında GPS’lerle belirlenen Kaputaş Andızotu  lokasyonlarından alınan 

koordinat değerleri öncelikle MapSource yazılımı kullanılarak bilgisayara, 

GlobalMapper 13 yazılımı kullanılarak da ArcGIS 9.3 için gerekli olan shp 

uzantılı dosya haline dönüştürülmüştür. ArcGIS 9.3 yazılımında oluşturulan 

proje dosyasına Kaputaş Andızotu’nun lokasyon bilgilerinin yer aldığı shp 

uzantılı dosyanın eklenmesiyle bitkiler noktasal anlamda koordinatlı olarak 

görülmeye başlamıştır. Toplamda 282 Kaputaş Andızotu bireyin bulunduğu 

çalışmalarda 5 ana yayılış lokasyonu tespit edilmiştir. Bitkilerin bir 

lokasyonunun Bezirgan ve Sarıbelen köylerini ayıran derenin sınır hattı ile 

derenin denize döküldüğü kısmında, ikinci lokasyon Kaputaş sırtında, 

üçüncü lokasyon Karayurt mevkiinde, dördüncü lokasyon Sarıbelen ve 

Gökçeören köylerini ayıran sınır hattının denize ulaştığı yer olan Yeniiskele 

mevkii yakınlarında, son ve beşinci popülasyon ise Gökçeören köyü sınırları 

içerisinde yer alan Ayrancı mahallesi ile Çağlarca mahallesinin tam 

ortasında yer alan Öküzini mevkii civarlarında bulunduğu tespit edilmiştir. 

Daha sonra bitkilerin yayılış yaptığı alanı kapsayan P22c2 ve P23d1 isimli 

1/25000 ölçekli raster haldeki memleket haritası, ArcGIS yazılımının 

Georeferencing bölümü kullanılarak rektifiye edilmiş ve 

koordinatlandırılmıştır. Daha sonra yine aynı yazılım kullanılarak bitki 

lokasyonlarının harita üzerindeki görünümlerinin yer aldığı uzak ve yakın 

plan görünüşlü yeni haritalar elde edilmiştir. Sonrasında programın 

Arctoolbox ana bölümünden Data Management Tools bölümü kullanılarak 

P22c2 ve P23d1 isimli 1/25000 ölçekli sayısal yüksek haritaları birleştirilmiş 

daha sonra ArcGIS yazılımının 3D Analyst modülü kullanılarak sahanın 3 

boyutlu arazi modeli oluşturulmuştur. Bu model kullanılarak sahanın sayısal 

yükseklik modeli ile bakı haritaları da oluşturulmuştur. Yine bitki 

lokasyonlarının bu haritalar üzerindeki görünümleri ile ilgili haritalar da 

ayrıca üretilmiştir. Türe ait bireylerin yayılış gösterdiği yüksekliğin en üst 

sınırının 600-700 m, en alt sınırının ise 0-100 m olduğu anlaşılmıştır (Şekil 

4, Çizelge 1). 
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3.1.3. IUCN kategorisi 

Kaputaş Andızotu üzerine yürütülen detaylı arazi çalışmalarında 

saptanan birey lokasyonları ve populasyon durumuna göre tehlike kategorisi 

IUCN (2001) Kırmızı Liste Kategorileri ve Kriterlerine göre 

değerlendirilmiştir. Seksiyon V. Kritik Olarak Tehlike Altında, Tehlikede, 

Zarar Görebilir’e (Section V. The Criteria For Critically Endangered, 

Endangered and Vulnerable) göre türün tehlike kategorisi Kritik Olarak 

Tehlike Altında (CR=Critically Endangered)’dir. Populasyona ait bireyler, 

aralarında belirli mesafeler bulunmakla birlikte coğrafi herhangi bir 

izolosyon mekanizmasının bulunmadığı ve birbiri ile bağlantı bölgelerde 

yeryüzünde tek noktada yayılış gösterebilir şeklinde değerlendirilen Kaş-

Kalkan güzergahındaki kayalık alanlarda bulunmuştur (Şekil 6) (CR B1a). 

Türün yayılış alanlarında gelişimini tehdit eden yapay faktörler 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla geçmişten günümüze türe ait populasyonların 

insan baskısı nedeniyle yüzde olarak azalmasıyla ilgili fikir 

yürütülememektedir. Bu nedenle A maddesi için değerlendirme 

yapılmamıştır. Türün bulunduğu lokasyonun birbirine olan mesafesi elde 

edilen GPS noktaları olarak haritalanmıştır. Buna göre populasyonun EOO 

(Extent of occurrence) ve AOO (Area of occupancy) değerleri noktaları 

birbirine bağlayan en kısa hayali sınırların poligon toplam kilometrekare ve 

bu toplam içerisindeki varoluş yoğunluklarına göre hesaplanmıştır. Bunu 

göre toplam lokasyonlar düşünüldüğünde türün EOO değeri yaklaşık 18.3 

km
2
 olarak bulunmaktadır (CR B1b(i)). Bu alan içerisinde türün saptandığı 

alanlar değerlendirilerek bulunan AOO değeri ise 9.4 km
2
 ‘dir (CR B2b(ii)) 

(Şekil 5).  
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Çizelge 1. Birey saptanan Kaputaş Andızotu lokasyonlarına ait veriler. 

Table 1. Data belong to locations determined Kaputaş Inula individuals. 

No 
Alan 

(m2) 
Adet 

Birim 

(m2) 

Kaplama 

(m2) 

Kaplama 

% 

Alan 

km2 

Kaplama 

km2 

1 1027 9 2.25 20.3 0.01972 0.00103 0.00002 

2 453 6 2.25 13.5 0.02980 0.00045 0.00001 

3 11 4 2.25 9.0 0.81818 0.00001 0.00001 

4 28 6 2.25 13.5 0.48214 0.00003 0.00001 

5 14 3 2.25 6.8 0.48214 0.00001 0.00001 

6 533 7 2.25 15.8 0.02955 0.00053 0.00002 

7 778 10 2.25 22.5 0.02892 0.00078 0.00002 

8 3587 48 2.25 108.0 0.03074 0.00359 0.00011 

9 448 3 2.25 6.8 0.01507 0.00045 0.00001 

10 2584 8 2.25 18.0 0.00697 0.00258 0.00002 

11 7156 11 2.25 24.8 0.00346 0.00716 0.00002 

12 4628 23 2.25 51.8 0.01118 0.00463 0.00005 

13 720 9 2.25 20.3 0.02813 0.00072 0.00002 

14 1580 22 2.25 49.5 0.03133 0.00158 0.00005 

15 191 19 2.25 42.8 0.22382 0.00019 0.00004 

16 12 6 2.25 13.5 1.12500 0.00001 0.00001 

17 26038 44 2.25 99.0 0.00380 0.02604 0.00010 

18 675 19 2.25 42.8 0.06333 0.00068 0.00004 

19 425 9 2.25 20.3 0.04765 0.00043 0.00002 

20 265 16 2.25 36.0 0.13585 0.00027 0.00004 

Toplam 51153 282   634.5 3.61677 0.05115 0.00064 
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3.1.4. Tanıtım ve Koruma Çalışmaları 

Habitat tahribatının önlenmesinde orman teşkilatı üyelerine büyük 

sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle koruma çalışmaları yürütülen tür 

üzerine Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’nde tanıtıcı ve koruma 

gerekliliklerini aktaran eğitim seminerleri verilmiştir. Eğitim seminerlerinin 

ardından, yayılış gösterdiği bölgeden sorumlu şef, orman muhafaza 

memurları ve katılımcılarla birlikte, doğal yaşam alanlarında orman teşkilatı 

üyelerimize türün tanıtımı yapılmıştır (Şekil 7a, 7b). 

Sahada topoğrafik karakterin elverdiği ölçüde yapılan arazi 

çalışmalarından elde edilen verilerin, türün yayılış sınırlarının sayısal 

ortamda da belirlenmesiyle, koruma alanının bireyselden ziyade bölgesel 

düzeyde değerlendirilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda en büyük handikap 

maalesef yakın dönemde projelendirilerek bölgenin turizm potansiyel ve 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere, plan dahilinde 2014 yılında yapımına 

başlanması düşünülen Kaş-Kalkan yeni yol çalışmasıdır. Deniz kotundan 

ziyade üst kesimde planlanan yol çalışmalarıyla ilgili bölge kurumlarıyla 

bağlantıya geçilmiş tür yayılışı Antalya Valiliği nezdinde resmi olarak da 

iletilmiştir. 

Bunun yanında meyvelenme döneminde gerçekleştirilen arazi 

çalışmalarında elde edilen tohumlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Türkiye Tohum Gen 

Bankası’na gönderilme protokolleri ile ilgili kurum koordinatörlüğü ile 

görüşülerek kurumun protokollerine uygun olarak, daha önce steril edilmiş 

50 ml’lik tüplerde hava almayacak şekilde gönderilmiştir (Şekil 7c). Ayrıca 

gönderilen tohum örnekleriyle ilgili, tarih, lokasyon, habitat özelliği, 

yükseklik, toplayıcı ismi gibi bilgiler de aktarılmıştır. Çalışmanın iştirakçi 

kurumlarından diğeri Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’dir. Ex-situ koruma için projemiz kapsamında yer alan 

türler Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi’nde habitatlarına uygun yerlere 

alınmıştır. Yaz döneminde çiçeklenen Kaputaş Andızotu denize yakın 

kesimlerde ve sprey etkisinin altındaki kalker kayalık yamaçlardaki yayılışı 

ile dikkat çekmektedir. Bu nedenle türe ait bireyler botanik bahçesinin 

içerisinde kaya bahçesindeki kalker kayaların üzerine beş farklı yere 

aktarılmıştır. Canlılıklarını uzun süre muhafaza eden bu bireyler tohum 

dönemine geçmiştir. Gerek bu bireylerden gerekse arazi ortamından toplanan 

tohum örnekleri de benzer şekilde çimlenme potansiyelleri yüksek olan az 

topraklı kaya oyuklarına yerleştirilmiştir (Şekil 7d).  
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Çalışma kapsamında Kaputaş Andızotu yayılış bölgesi içerisinde en 

görünür kısım olan mağara ve köprü bölgesine yerleştirilmek suretiyle kritik 

olarak tehlike altındaki bu türü halka tanıtıcı Türkçe ve İngilizce iki sütunlu 

bilgilendirme tabelası yaptırılmış, alanda iyeliği bulunan kurumlardan resmi 

izinler alınarak dikilmiştir (Şekil 8a). Bunun yanında toplumumuzun ve 

bilhassa ülkemizin geleceği öğrencilerimiz tür koruma çalışmalarından 

haberdar olmaları amacıyla çalışma afişleri hazırlanarak baskı ve dağıtım 

çalışmaları sağlanmıştır. Hazırlanan afişlerin türün yayılış gösterdiği Kaş 

İlçe’sinde Kaymakamlık ve Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm 

birimlere dağıtımı sağlanmıştır (Şekil 8b). Bunun yanında bölge okullarına 

gidilerek çalışma yürütücüsü tarafından “Antalya’nın Floristik Zenginliği ve 

Kritik Olarak Tehlike Altındaki Bitki Türleri” başlıklı sunumlar yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında yapılan bir diğer tanıtım ve eğitim etkinliği ise arazi 

çalışmalarında gerek kritik olarak tehlike altındaki türümüzle gerekse 

çalışma gelişim aşamalarıyla ilgili Full HD kalitesinde video çekimleri 

yapılarak hazırlanan “Antalya’nın Beşi Bir Yerde” belgeseli olmuştur. Afiş 

çalışmalarında olduğu gibi belgeselin de ilçede bulunan tüm eğitim 

kurumlarına Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dağıtımı 

sağlanmıştır (Şekil 8c). Bunun yanında toplumumuzun dikkatini kritik olarak 

tehlike altındaki bitki türlerimize çekmek amacıyla TRT Antalya 

Radyosu’nda programlar yapılmıştır (Şekil 8d). 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde ve özellikle Antalya İli’nde yaşanan habitat ve tür 
tahribatlarının en büyük nedeni maalesef doğa bilinci ve koruma isteği 
oluşmamış insan yapımızdır. Bunun giderilebilmesi ancak doğal yaşam 
alanları ve türlerimizin tanıtılması ve sevdirilmesiyle mümkündür. Bir 
insanın tanımadığı bir olguyu sevmesi veya koruması mümkün değildir. 
Bunun için ülkemizde ve kentte halihazırda var, ancak yetersiz olan doğa 
koruma bilincinin yaygınlaştırılmasında ekolojik araştırmalar ve tanıtım 
çalışmaları büyük önem arz etmektedir.  

Bölgede doğa koruma hususunda efektif rol alan kurumları bir araya 
getiren ve kapsamında bulunan türler üzerine farklı disiplinlerdeki içeriğiyle 
desteklenen bu çalışma, ardından gelecek bölge projelerinin öncüsü 
niteliğindedir. Antalya Valiliği’nden başlayarak, bölgede kritik olarak 
tehlike altında veya tehlikede kategorisinde yayılış gösteren türler üzerine 
yapılan çalışmaları destekleyen kurumların bilgilendirilmesi bu ve benzeri 
çalışmaların temelini oluşturmalıdır. Zira çalışma kapsamında yapılan 
bilgilendirme ve tanıtım toplantılarında, bölgelerden sorumlu doğa koruma 
konusunda etkin kurum temsilcilerinin sorumluluk alanlarındaki planlama 
çalışmalarında veri temini hususunda sıkıntı yaşadıkları ve alanlarda yayılış 
gösteren tehlike grubundaki bitki türlerinden haberdar olmamaları bunun en 
açık gerekçesi niteliğindedir. Maalesef ülkemiz sürdürülebilir 
biyoçeşitliliğinin önündeki en önemli sorunlardan biri olan kurumlar arası 
veri paylaşımı ve işbirliği eksikliğinin bu ve benzeri çalışmalarla hızla 
aşılması gerekir.  

Çalışma sonuçları arasında yer alan bir diğer husus, toplumumuzun 
ihtiyaç duyduğu doğa koruma bilincinin temini konusunda bilgi eksikliğidir. 
Konusunda var olan kaynakların akademik dili, sunulan çalışmaların hedef 
kitleler tarafından anlaşılamamasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
ve okullarımızda yürütülen seminer programlarında bilhassa 
öğrencilerimizden alınan görüşler, ulaşabildikleri yazınsal ve görsel 
çalışmaların aktarım dilinde belirli bir akademik seviyenin altına inilmediği 
için amacına ulaşamadığını sergilemektedir. Tür odaklı yapılan çalışmaların 
aynı zamanda toplum odaklı olarak yürütülmemesi hedefe ulaşmada büyük 
engel teşkil etmektedir. Bilimsel metodolojiye bağlı ancak anlatımda 
toplumun ilgisini çekecek, bitki türleriyle ilgili tarihsel içeriği, mitolojik 
olaylara konu olan türler, etnobotanik kullanımı, adlandırmasında etken olan 
nedenler, dünya üzerindeki bir veya sadece birkaç nokta bulunuyor olması 
gibi özgün yayılışlar, üzerlerindeki tehdit faktörleri gibi konular başta 
öğrencilerimiz olmak üzere toplumda her kesimin büyük ilgisini 
çekmektedir. Bu felsefeden hareketle hazırlanan “Antalya’nın Beşi Bir 
Yerde” belgesel ve afiş çalışmalarının Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
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bağlı bölge okullarımıza dağıtımının ve www.antok.org.tr web sitesinde 
yayınlanmasının ardından öğretmenlerimizden gelen geri dönüşler 
çalışmanın amacına ulaşmasında önemli başarı göstergeleridir. Çalışma 
sonrasında Manavgat ve Kaş İlçeleri’nden öğretmen ve öğrencilerimize yine 
bölgelerinde yayılış gösteren farklı tehlike kategorilerinde yer alan türlerle 
ilgili bilgiler verilmiş ve taraflarından hazırlanan koruma projeleri için 
yayılış verileri sağlanarak metodolojik destek verilmiştir.  

Çalışma kapsamında elde edilen veriler, bir yandan hedef tür odaklı 
koruma projelerinin gerekliliğini ortaya koyarken diğer yandan da bu 
çalışmaların zaman-olanak ilişkisi içerisinde gerçekleştirilene kadar birçok 
bölgede habitat kayıplarının gerçekleşebileceğini göstermiştir. Bu çalışmanın 
yapılmamış olması durumunda kurumların tüm iyi niyetlerine rağmen Kaş-
Kalkan Karayolunun geçiş güzergahlarına yakın bölgedeki Kaputaş 
Andızotu populasyonlarından ne derecede haberdar olacakları aşikardır. 
Türün, yoğun olduğu bu lokasyonlarda kayalık uçurum habitat yapısını 
tercih ediyor olmasıyla bölgede oluşturulacak yeni yolda köprü, viyadük vb. 
ulaşım segmentleriyle zarar görmesinin engelleneceği düşünülmektedir. 
Esasen tüm bu nedenlerle çalışmanın bir sonraki aşaması da planlanmıştır. 
Yakın gelecekte amaç, Antalya İli’ndeki tehlike altındaki bitki türlerine ait 
yayılış verilerinin tek çalışmada toplanması ve yapılacak arazi çalışmalarıyla 
yoğun yayılış bölgelerinin tespit edilerek alanlarda iyeliği bulunan 
kurumların haberdar edilmesi, doğa koruma kurumlarının 
bilgilendirilmesidir. Antalya İli’nde yayılış gösteren ve kritik olarak tehlike 
altındaki yaklaşık elli bitki taksonu çalışma ekibi tarafından daha önceki 
yıllarda yürütülen arazi çalışmalarıyla tip lokasyonlarında saptanmış ve 
populasyon büyüklükleriyle ilgili ön çalışmalar yürütülmüştür. Elde edilen 
veriler ışığında tüm taksonları içeren ve bölge kurumlarının katılımıyla geniş 
tabanlı araştırma projeleri planlanmaktadır. Bu çalışmayla elde edilen 
kurumlar arası işbirliği, ardından gelen çalışmalar için önemli bir 
birlikteliktir. “Antalya’nın Beşi Bir Yerde” projesi ve sonuçlarının, Akdeniz 
Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 
2013 yılında 16.’sı düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında ödüle 
layık görülmesi gelecek çalışmalar hususunda cesaret vericidir.  

Antalya’nın sahip olduğu yüksek floristik çeşitlilik değerleri, bir 
yandan ilimizin gururunu arttırmakta bir yandan da bu değerlerin geleceğe 
aktarımı konusunda bölgemiz kurumları ve doğaseverlere ciddi sorumluluk 
yüklemektedir. Bu ve benzeri doğa koruma çalışmalarının artması, 
toplumumuzun ve konu ile ilgili kamu kurumlarının türlerimizi 
sahiplenmesi, farklı tehlike kategorilerinde yakın gelecekte nesilleri tehdit 
altına girecek türler veya tür grupları üzerinde yapılan çalışmaları ve gelecek 
nesillere aktarılmaları hususundaki gayretleri destekleyecektir.   

http://www.antok.org.tr/
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ÖZET   

Gelişen teknolojiye paralel olarak, orman ve orman ürünlerine olan 

talep tüm dünyada artış göstermiştir. Bu talebi karşılamak için ormanlardan 

elde edilen tüm ligno-selülozik materyalin orman ürünleri endüstrisinde 

kullanılması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı odun esaslı kompozit panel 

sanayinde ki gelişim gün geçtikçe artmaktadır. Araştırmacılar tüketici 

isteklerini karşılamak,  levhaların fiziksel ve mekanik özelliklerini 

iyileştirmek için bazı modifikasyon yöntemlerini, odun kompozit levha 

üretiminde kullanılmışlardır. İrdelenen çalışmalardan elde edilen sonuçlara 

göre, kimyasal modifikasyon teknikleri boyut stabilizasyon problemini 

çözmede etkili olurken, bazı mekanik özellikleri negatif etkilemiştir. Levha 

üretiminde ısıl işlem ve buharlama uygulandığında ise, kimyasal 

modifikasyon işlemiyle, yaklaşık benzer sonuçlar elde edilmiştir. Doğal 

tutkalların kullanımı ise iç mekânlara uygun, çevreci ve formaldehit 

emisyonu olmayan levhaların üretilmesine olanak sağlamıştır. Modifikasyon 

teknikleriyle, levhaların denge rutubet miktarlarının düşürülerek biyolojik 

dayanıklılık ve boyut stabilizasyonu sağlanmıştır. Sentetik tutkalların çeşitli 

katkı maddeleriyle modifikasyonu yapışmayı artırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Modifikasyon, odun, kompozit levhalar, fiziksel 

özellikler, mekanik özellikler 
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ABSTRACT 

As parallel to developing technology, the demand for forest and 

forest products has increased all over the world. It is necessary that all ligno-

cellulosic materials obtained from forests should have used in forest product 

industry to meet this demand. Because of that reason wood based composite 

panel industry has developed increasingly. Researchers have applied some 

modification techniques to wood composite panel manufacturing to modify 

physical, mechanical properties of panels and meet consumer demands. In 

this study, some modification techniques were practiced on wood composite 

panel manufacturing was reviewed. According to results of reviewing 

studies, it is clear that while chemical modification is effective techniques to 

solve dimensional stability problem but negative affected on some 

mechanical properties. When thermal modification and steam injection were 

applied on panel manufacturing and obtained the same results with chemical 

modification methods approximately. Using of bio-based and natural 

adhesives ensured formaldehyde free panels for indoor applications and 

environmental-friendly panels. Decreasing equilibrium moisture content of 

panels via modifying methods ensured biological durability and dimensional 

stability. Modifying of adhesives with different agents increased bondability.  

Keywords: Modification, wood, composite panels, physical properties, 

mechanical properties 
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INTRODUCTION 

Wood is the most important, renewable material and one of the 

resources most widely used for its remarkable properties like; high strength, 

low specific weight, good insulation properties, availability, etc. Due to a 

broad of potential applications, it is often in competition with other materials 

such as concrete, steel or plastics. This material is not only used as raw 

material for manufacture of different applications. Its use as biomass fuel 

accounts for 14% of the worldwide energy consumption and demand 

continues to increase for the use of biomass for energy. The main breakdown 

of wood-based panels is showed in Fig. 1 (Rivela et al. 2007). 

 

 

 

Figure 1: Breakdown of major wood-based panels. OSB: Oriented Strand Board; 

MDF: Medium Density Fiberboard 

Recently, there have been numerous examples of the use of wood-

based panels for important structural parts like bearing walls, floors, and roof 

sheathings. Besides, they use typical applications as furniture, cabinets, 

flooring, table, counter and desktops, office dividers, wall and ceiling, stair 

treads, home constructions, sliding doors, kitchen worktops, interior signs, 

bulletin boards, and other industrial products (Akyüz et al. 2010).The 
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preference of wood composite panels are due to the uniforms smooth 

surface, density and thickness, ability to stay flat, strength, machine ability, 

screw-holding capacity, etc. (Bardak et al. 2011).They have several other 

advantages, one of which is stability. Solid wood is prone to splitting and 

warping with changes in humidity, whereas wood composite panels are not. 

Furthermore, wood composite panel manufacturing is ecologically sound, as 

the waste materials will transform into useful products, thereby conserving 

natural resources (Akyüz et al. 2010). 

While there are many kinds of wood-based panels, it is expected that 

more attention will focus on mat-formed materials such as medium-density 

fiberboard (MDF) and particleboards, because they have wide raw material 

selectivity that can utilize demolition residuals, factory waste, small-

diameter logs, some annual plants like straw, kenaf stalks, grape-vine stalks, 

tomato stalks etc., low-quality wood, farm residues, tree bark, waste tea 

leaves, pine needles, waste tire rubber, waste grass clipping, kiwi pruning 

(Bardak  et al. 2010; Baharoglu et al. 2011).  

Wood species have a lot of different anatomical and structural 

properties for example, density, color, strength and durability. Also, it 

exhibits different properties between species, trees and even the tree itself. 

Good strength to weight ratio, aesthetic appearance, being renewable 

resource etc. are reasons for preference of wood using in many applications 

(Stamm 1964; Sjöström 1981). Besides these desired properties, wood has 

also some undesired properties. Wood is very sensitive to moisture that 

affects wood negatively and causes dimensional changes. Also, changing 

moisture content of wood is considered next to biodegradability which is one 

of the disadvantages of wood as a structural material. Changing in 

appearance occurs when wood exposed to weathering places (Wilson and 

White 1986; Fengel and Wegener 1989; Hill 2006). Sapwood of most 

species and most fast grown wood species have low natural durability 

against fungal attack is the most important kind of biodegradation agent. 

This problem can be solved by using conventional technologies; the decay 

resistance of wood can be increased by the application of wood preservatives 

(CCA, creosote etc.) or partly by using tropical hardwoods. But, the biocides 

and the tropical species have the same restrictions via politic and consumer.  

Because of this reason wood researchers are investigating on different   

alternatives.  Wood modification is one of the alternatives that investigated 

and would be considered that could be overcome on these problems by 

modifying wood (Eaton and Hale 1993; Walker 1994; Hill 2006). 
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The objective of wood modification is to be altering the molecular 

structure of the cell wall components. Wood properties could be improved 

significantly by converting hydrophilic OH-groups into larger more 

hydrophobic groups. Dimensionally stable material is manufactured because 

the cell wall itself will be in a permanently swollen state that will attract no 

or very little water. Often the treated wood is no longer recognized as a 

nutrient medium by the very specific enzyme systems of degrading fungi or 

the lowered equilibrium moisture content no longer promotes decay (Homan 

and Jorissen 2004; Bowyer et al. 2003).  

 Wood modification can change important properties of the wood 

including biological durability, dimensional stability, hardness and UV-

stability. Moisture control may have been a very effective way to improve 

the dimensional stability also helps by reducing the formation of cracks. A 

secondary effect of dimensional stability is the improved performance of 

paint coating systems (Kumar 1994; Sasaki and Kawai 1994). 

Wood modification techniques can be divided into three categories 

related to the mode of action of the chemicals: 

1. Lumen filling with a substance, usually a resin can be an option. 

These treatments might increase strength properties and slow down the 

process of water (vapor) uptake, but they do not change the sorption 

behavior of the wood over a longer period of time. 

2. Bulking to fill the empty in the cell wall as well as the cell lumen 

is a more general approach. Bulking treatments tend to reduce the swelling 

and shrinkage of the wood. They might even have a beneficial effect on the 

long-term sorption behavior. 

3. Modifying treatments are usually the most effective. The chemical 

structures of cell wall components (lignin, cellulose and hemi-cellulose) are 

altered and covalent bonds are formed. Modification in this stricter sense can 

be divided into heat treatments, chemical modification and enzymatic 

treatments. Many properties can be improved permanently, in particular 

durability, dimensional stability and reduced equilibrium moisture content 

(Homan and Jorissen 2004).   

Classification of wood modification applications as follow: 

1. Thermal treatments 

a. Thermowood 

b. Plato process 
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c. Retification and Perdure 

d. Oil heat treatment 

2. Chemical modification process 

a. Acetylation 

b. Furfurylation 

c. N-methylol (DMDHEU) 

d. Reactive oil treatments 

3. Hydrophobation 

a. Organic silicon compounds 

b. Resin and oil treatments 

c. Melamine treatments 

d. Hot oil treatment 

e. Royal process 

Another wood modification classification by referring to changes 

taking place at the cell wall level as follows (Norimoto and Gril 1993): 

1. Active modification  

a. Chemical modification 

b. Thermal modification 

c. Enzymatic modification 

2. Passive modification 

a. Impregnation modification 

After given general information about wood modification the main 

goal of this study, give information about wood modification applications 

that using in wood composite panel manufacturing.  

Wood modification applications in wood composite panel 

manufacturing 

Emiliano et al. (2010) evaluated the technical feasibility of using rice 

husk as wood substitute in the production of environmentally sound 

medium-density particleboards using adhesives from soybean protein 

concentrate. Chemical modification of rice husk with sodium hydroxide and 



 

 

 65 

sodium hydroxide followed by hydrogen peroxide (bleaching) were 

undertaken to evaluate the effect of such treatments on the composition and 

topology of rice husk and the performance of produced panels. The 

dependence of mechanical properties (modulus of rupture, modulus of 

elasticity, and internal bond) and the physical properties (water absorption 

and thickness swelling) on chemical treatments performed on both, rice husk 

and soybean protein concentrate was studied. Bleached-rice husk 

particleboards bonded with alkaline-treated soybean protein concentrate 

displayed the best set of final properties. Particleboards with this formulation 

met the minimum requirements of internal bond, modulus of elasticity and 

modulus of rupture recommended by the US Standard ANSI/A208.1 

specifications for M1, MS and M2-grade medium-density particleboards, but 

failed to achieve the thickness swelling value recommended for general use 

panels. This limitation of soybean protein concentrate-bonded rice husk 

particleboards was counterbalanced by the advantage of being 

formaldehyde-free which makes them a suitable alternative for indoor 

applications. 

Dziurka and Mirski (2010) studied to determine properties and 

potential shortening of pressing time of particleboards resinated with urea-

formaldehyde (UF) resin thanks to its modification with pMDI (polymeric 

4,4'-methylene diphenylisocyanate), introduced to the resin at 2.5 - 10 %. 

They found that strength properties and water resistance of manufactured 

boards were improved with the increase of the pMDI amount introduced to 

UF resin. Furthermore, particleboards manufactured at a shortened pressing 

time were characterized by better mechanical and physical properties than 

those of reference boards manufactured under identical conditions, resinated 

with pure UF resin. 

Antonovic et al. (2010) researched the influence of specific 

experimental parameters on liquefied wood compatibility with resins, its 

influence on polymer structure and adhesion cohesion properties of modified 

urea-formaldehyde adhesives, and particleboard physical, mechanical 

properties and formaldehyde emission. The results showed that in all cases 

of urea formaldehyde resin replacement with liquefied wood, there was a 

significant reduction of formaldehyde emission in particleboards. 

Furthermore, liquefied wood does not show any polymer or adhesion 

properties, and in this regard laboratory synthesis was conducted of designed 

liquefied wood-formaldehyde resin and liquefied wood was synthesized with 

formalin. With the liquefied wood-formaldehyde resin modification of 
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particleboards, results showed increased mechanical properties and free 

formaldehyde emission as a direct influence of added formalin. 

 Liu et al. (2009) studied the surface modification of cellulose fibers 

prepared from molded biodegradable cellulose composites during steam 

injection process. The results indicated that after steam injection treatments 

the surface of cellulose fibers became rougher due to the removal of part 

semi-cellulose and hydrophobicity. The pyrolysis gas of the cellulose fibers 

suggested that more glucofuranose compounds with low molecular weight 

are also determined after steam injection treatments. Low-molecular weight 

compounds with cyclicstructure from pyrolysis gas suggested that N atom 

from resin is bonded with the -OH, COOH, -CO- groups from cellulose 

fibers during steam injection process. 

Wang et al. (2010) rice bran powder mixed with water in a flask. 

After pH adjustment, potassium permanganate (KMnO4) solution was 

added. Then the mixture was heated in a shaking water bath. After 

maintaining the mixture at 70°C for 1hour, poly vinyl alcohol (PVA) powder 

was added to the slurry and heated at the same temperature for a further 0.5 

hour. The adhesive thus prepared was used to bond veneers to evaluate its 

bonding strength. The optimized rice bran adhesive was mixed with phenol 

formaldehyde resin in a ratio of 8:8 to bond straw particleboard. Silane was 

used to improve the properties of the straw particleboard. After sample 

production tests showed that rice bran has potential use in the preparation of 

adhesives and economically renewable resource. When rice bran powder 

was treated with KMnO4 and PVA at pH 6, the resulting adhesive was able 

to produce a bonding strength of 1.29 MPa. Silane was found to be a useful 

coupling agent in the bonding of straw particleboard. Once the board had 

been bonded with the mixed adhesive, it was found to have a bending 

strength of 11.9 MPa and a modulus of elasticity of 2.2 Gpa. 

Hundhausen et al. (2010) first sprayed with pure alkenyl succinic 

anhydride (3 % wt/wt) to wood chips and then cured 130 °C for 1 hour with 

the objective to impart water repellency to UF-bonded particleboards. Unlike 

conventionally used paraffin wax, the anhydride can be covalently anchored 

to the chip surface by esterifying wood hydroxyl groups; however, the 

treatment resulted in increased thickness swelling (67%) after 2 h water 

immersion and decreased internal bond strength as compared to controls. 

Wettability studies revealed that the surface polarity was increased after the 

anhydride treatment. FTIR analyses before and after extraction of non-

bonded anhydrides showed that esterification did not occur during the curing 

step. Viscosity measurements indicated that the non-bonded anhydride on 
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the chip surface was hydrolyzed to a dicarboxylic acid by the aqueous glue, 

which in turn induced premature condensation before pressing and affected 

bonding. 

Barcikowski et al. (2006) evaluated the heat affected zones at laser 

cut and laser joint wooden material surfaces were characterized measuring 

the temperature profile of the process within the cut kerf of particleboard and 

plywood, as well as the heat affected zones at of the CO2 laser cut and laser 

joint pine (Pinus sylvestris L.) surface using microscopy, UV micro 

spectrophotometry and pyrolysis. The width of the heat affected zones at can 

be selectively modified within the range of 14-70 μm. The heat affected 

zones at systematically depends on the material and process parameters, such 

as earlywood or latewood fiber, cut direction and laser energy per section. 

The thermal induced changes in wood composition were analyzed for lignins 

and carbohydrates. The chemical and structural modifications seem to be 

most intense at the laser treated surface and decreases to levelling off at 35–

40 μm distance from the surface. For both laser material processing 

applications, a similar heat affected zones characteristic was found: A 

significant thermal modification of lignin within the cell walls occurs mostly 

at the surface and decreases until a distance of about 35 μm or 40 μm from 

the surface. 

Alonso et al. (2001) studied the methylolation of softwood and 

hardwood lignosulfonates. They used six different lignosulfonate samples 

(three from hardwoods and three from softwoods) were characterized in 

order to assess their suitability for methylolation. The best properties were 

shown by softwood ammoniumlignosulfonate, which was used to optimize 

the operation conditions to promote the Lederer–Manasse reaction. The 

methylolation variables were studied the sodium hydroxide-to-lignin molar 

ratio, the formaldehyde-to-lignin molar ratio, time, and temperature. The 

reaction was followed by the changes in the concentration of free 

formaldehyde. IR and NMR spectra of nonmodified and modified samples 

were used to study the structural changes. Under optimum operation 

conditions, softwood lignosulfonates showed higher reactivity toward 

formaldehyde than did hardwood lignosulfonates. 

Das et al. (2008) examined acrylic monomers and free-radical 

initiators were dispersed in unaqueousurea-formaldehyde suspension and 

polymerized in situ to afford a suspension containing 5 wt % thermoplastic 

(5 g of thermoplastic/100 ml of suspension). The viscosity of the 

thermoplastic modified urea-formaldehyde suspension (65 wt % solids at 

258°C) ranged from 240 to 437 cP versus 121 cP for the unmodified urea-
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formaldehyde control. Wood-flour composites (sugar maple and 50 wt % 

adhesive) were prepared with thermoplastic-modified urea-formaldehyde 

suspensions and cured with the same cycle used for the composites prepared 

with the unmodified urea-formaldehyde adhesive (control). The effect of the 

thermoplastic-modified urea-formaldehyde adhesive was evaluated on the 

notched Izod impact strength and equilibrium moisture uptake of the wood-

flour composites. The notched Izod impact strength of the composites 

prepared with modified urea-formaldehyde adhesives increased by as much 

as 94% above that of the control. Increase depended on the initiator and the 

monomer composition. The modification affected the equilibrium moisture 

uptake and rate of moisture uptake in the wood-flour composites. 

Preliminary results for particleboard prepared with 10% modified urea-

formaldehyde adhesive (5% thermoplastic in the urea formaldehyde resin) 

and un optimized cure conditions confirmed a significant effect of the 

thermoplastic modification on both the internal- bond strength and thickness 

swelling of the particleboard. 

Papadopoulos and Gkaraveli (2003) researched and resulted that 

chemical modification of wood chips using propionic anhydride improved 

dimensional stability of particleboards manufactured with these chips. The 

thickness swelling values of the urea formaldehyde bonded boards were 

about 104% lower than controls and were in accordance with the stringent 

requirements of the ANSI standard. The internal bond strength, however, 

decreased significantly, but was still substantially higher than the 

requirements of the EN 312 and ANSI standards for P4 load-bearing boards 

or M3 boards. As in the case of acetylated chips, the majority of failure was 

due to the resin and not to wood. 

Kim et al. (2006) examined the modification of urea-formaldehyde 

resin with various thermoplastics as a means to increase the moisture 

resistance of the adhesive. Urea- formaldehyde adhesives were modified in 

situ with various hydrophobic and hydrophilic thermoplastic formulations, 

using either polar or nonpolar initiators. Unmodified and modified urea-

formaldehyde resins were characterized in terms of viscosity, pH, and gel 

time in their prepolymer suspension state. Cured solid urea-formaldehyde 

resin plaques were prepared to isolate moisture sorption effects of the cured 

urea-formaldehyde resin from that of the wood component in composites, 

which dominates their moisture uptake. Relative crosslink density and 

moisture sorption tests were run on cured urea-formaldehyde resin plaques. 

Results indicated that viscosity increased after modification in most cases, 

with higher viscosities resulting from formulations using an acidic (polar) 
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initiator. In all cases, activation energies of the curing reactions of 

thermoplastic-modified urea-formaldehyde suspensions were lower than the 

unmodified urea-formaldehyde. High relative crosslink density compared to 

the unmodified urea-formaldehyde was found for one sample, which 

correlated well with lower overall moisture sorption. Higher relative 

crosslink density of cured urea-formaldehyde resin plaques appeared to be 

an indicator of lower moisture uptake. 

Wang et al. (2008) investigated a new approach for making soy-

based adhesive having appropriate properties for potential application in 

wood industry. They used three chemicals for modifying protein contained 

in soy flour. According to orthogonal experiment design, nine soy-based 

adhesives were prepared. Shearing strength of plywood bonded with these 

adhesives was measured to evaluate the bonding strength of nine formulas. 

Based on statistical analysis, the main effect factor and an optimized formula 

were determined. Further investigation on the modification effect to protein 

molecule was conducted by Fourier Transform infrared Spectroscopy. In 

order to facilitate practical application, the viscosity of optimum formula 

adhesive was measured to determine possible working life. They added three 

additives to optimize formula for reducing mould growth. Based on soy-

flour mass, the best combination of lime milk, sodium hydroxide (NaOH) 

and sodium silicate was 10, 2, and 20 per cent, respectively. NaOH was 

considered the main effect factor on bonding strength, and sodium silicate 

was of the second importance. The viscosity of the optimized adhesive 

changed lightly in 2 h, and significantly increased from 2 to 4 h. However, it 

still could spread on veneer, which indicated a reasonable working life for 

practical application. Based on soy flour mass, when 0.5 per cent sodium 

benzoate or 25 per cent phenol formaldehyde was added, mould growth 

could be restrained after early stage. Though the studied soy-based adhesive 

had a good bonding strength and comparative water resistance, its pH was a 

little too high, which may cause risks of discolour of light coloured wood. 

Nahla A and El-Wakil (2009) examined composites from alkali 

lignin and wheat gluten, modified with different percentages of sodium 

silicate, were prepared and characterized. Moreover, the addition of silica to 

the aforementioned composites was studied with the aim of improving the 

thermal and mechanical properties. The effect of wheat gluten percent and 

the extent of its modification on the blends properties were investigated via 

diametric tensile strength, thermo-mechanical analysis, scanning electron 

microscope, thickness swelling and thermo-gravimetric analysis. The results 

showed significant improvement in the diametric tensile strength, thickness 
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swelling, uniformity in the fracture surface, and the shift of glass transition 

temperature toward higher values with increasing wheat gluten percent and 

its modification extent. These results reflect the enhancement of interaction 

between alkali lignin and wheat gluten. Alkali lignin/wheat gluten blends 

filled with silica possessed distinguishable characteristics and improved 

diametric tensile strength, low thermal expansion, and high transition 

temperature. Interestingly, Thermo-mechanical analysis results showed that 

high dimensional stability against heating (thermal expansion percent) could 

be obtained using 60% wheat gluten modified with 15% sodium silicate and 

filled with 10% silica. 

Wagneri et al.(2007) produced particleboards from acetylated wood 

flakes with various resins were pressed and compared with untreated control 

boards with respect to their weathering resistance and mechanical strength. 

The industrially used melamine, urea, and phenol resins showed a poor 

adhesion behavior to the acetylated flakes resulting in a high decrease of the 

mechanical strength of the particleboards. They concluded that a novel type 

of apolar resin based on methylmelamines was developed and characterized. 

Using these resin particleboards with good mechanical strength and 

weathering stability could be produced. 

Wang (2008) investigated a new approach for making a bio-based 

adhesive from a new resource, rice bran adhesive. Rice bran solution was 

prepared and its pHs were adjusted to either 8.5-9.0 or 10.0-10.5. The solid 

content of slurry was controlled at <18 per cent and then gelatinized in a 

water bath shaker at 60 °C for 2 h or at 100°C for 1 h. The bonding strength 

of rice bran adhesive was determined by testing the strength of three-layer 

plywood. A differential scanning calorimeter was used for detecting the 

reaction energy and curing temperature. According to the analysis, hot 

pressing at three temperatures was performed to select the best bonding 

conditions. Then, a two level split-plot design was used to determine the 

effects of gelatinization and pH on the bonding strength of rice bran 

adhesive. Thus, the formulation of rice bran adhesive was optimized. In 

order to improve the water resistance of rice bran adhesive, toluene 

diisocyanate was used as a cross linking agent. In the study reported here, a 

rice bran adhesive was developed by alkaline modification. Very high pH 

was not necessary, when rice bran adhesive with pH 10.0-10.5 was 

gelatinized at 100°C for 1 h, its bonding strength was significantly lower 

than pH 8.5-9.0 gelatinized at 60°C for 2 h. Water resistance of rice bran 

adhesive improved significantly. Though the rice bran adhesive developed a 
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good bonding strength, its water resistance and dark colour was not 

satisfactory, which risks discolour of light colourwood. 

Hundhausen et al. (2009) examined urea-formaldehyde bonded 

particleboards to improve dimensional stability different from 

conventionally used paraffin. For this experiment, alkyl ketene dimer was 

used as a water repellent agent. Alkyl ketene dimer is a paper sizing agent 

that can theoretically esterify wood compounds and result in a surface 

modification. Particles were impregnated with an aqueous alkyl ketene 

dimer -solution and cured at 130 ◦C prior to gluing, or sprayed with a 

mixture of alkyl ketene dimer solution and urea-formaldehyde resin in a 

single step. Boards with and without paraffin wax were used as controls. 

Thickness swelling after 2, 24, and 48 h immersion was decreased by 90, 62, 

and 59% when the chips were impregnated with alkyl ketene dimer in 

comparison to untreated control boards. Water uptake after 2, 24, and 48 

hours was reduced by 91, 75 and 60%. Alkyl ketene dimer -impregnation 

with subsequent curing decreased the internal bond strength by 53%, 

indicating that alkyl ketene dimer impedes the adhesion. The mixture of 

alkyl ketene dimer and urea-formaldehyde -glue did not result in 

considerable hydrophobicity. 

Mo et al. (2001) researched low-density wheat straw-soy protein 

particleboard to characterize the mechanical properties that affected by 

protein modification/denaturation, initial straw moisture content, and 

chemical treatment of the straw. Methylene diphenyldiisocyanate, 

considered an environmental-friendly resin, was also used as a binder for 

comparison. The major factors that determined the mechanical properties of 

wheat-straw particleboard were the types of adhesives, straw surface 

properties, and moisture content of straw. Surface treatment of straw with 

bleach gave better results than treatments with hydroperoxide alone or 

combined with sodium hydroxide treatment. Sodium hydroxide, urea, and 

dodecylbenzenesulfonic acid were used in the modification of soy protein. 

Particleboard with sodium hydroxide-modified soy protein had the best 

mechanical properties. The bondability of modified soy protein was highly 

dependent on straw moisture content. About 30-40% initial straw moisture 

content was needed to obtain good bonding. Methylene diphenyldiisocyanate 

showed  better bondability than modified soy protein adhesives. Equilibrium 

moisture content of straw particleboard increased as the relative humidity 

increased. The equilibrium moisture contents were similar for straw 

particleboard with sodium hydroxide-modified soy protein and methylene 

diphenyldiisocyanate adhesives at 30 or 60% relative humidity. Although the 
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soy protein-based adhesive resulted in low-density particleboard with poorer 

mechanical properties than the methylene diphenyldiisocyanate adhesive, it 

is environmental-friendly and could be used in filters or light-weight core 

material where the requirement for mechanical strength is not required. 

Grexa and Lubke (2001) researched the effect of different loads of 

magnesium hydroxide as flame retardant on the flammability parameters of 

particleboard. The effect of different flame retardant combinations was also 

compared. The flammability parameters were measured on acone 

calorimeter at the uniform external irradiance of 50 kW for all modifications. 

The magnesium hydroxide improved the flammability parameters of 

particleboard and did not have negative effect on carbon monoxide 

production. From the different combinations of flame retardants the best 

retardant effects were measured for the combination of monoammonium 

phosphate and boric acid. 

Çolak et al. (2007) examined effect of steaming on physical and 

mechanical properties of particleboard made from eucalyptus. The steaming 

process, applied to logs before chipping, affected positively the dimensional 

stability of eucalyptus particleboard whereas, the internal bonding. The 

modulus of rupture and internal bond strength values of the panels produced 

from steamed log parts without hardener were found to be higher than those 

of the panels produced by adding hardener into the urea formaldehyde glue. 

The steaming process did not have a clear effect on the internal bond of the 

panels bonded with melamine-urea- formaldehyde resin. The internal bond 

values of the panels bonded with melamine-urea formaldehyde resin were 

higher than those of the panels bonded with urea formaldehyde resin. The 

modulus of rupture values of the melamine- urea-formaldehyde bonded 

panel was higher than the requirement for general purpose panels. The 

steaming process caused an extra improvement in the thickness swelling of 

the panels bonded with melamine urea formaldehyde resin, which has higher 

resistance to water and weather than urea formaldehyde resin. The thickness 

swelling of the panels produced without hardener was half of the value 

obtained for the panels bonded with hardener-added urea formaldehyde 

resin. 

Hamideh et al. (2011) researched a particleboard made from 

acetylated particles. They distributed acetylated particles on the surface of 

three-layer of particleboards and single-layer particleboards with a uniform 

distribution of acetylated particles were fabricated. Methylene 

diphenyldiisocyanate (MDI) and urea formaldehyde (UF) were used as a 

binder. The results indicated that the mechanical properties of the 
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particleboards were negatively affected by acetylated particles. Overall, 

MDI-bonded particleboards gave superior mechanical performance, water 

resistance, and thickness swelling to UF-bonded particleboards. The strength 

of UF-bonded particleboards decreased much more than that of MDI-bonded 

particleboards as acetylation level increased. The MDI-bonded single-layer 

particleboards made using medium-level acetylation were recognized to 

have suitable mechanical properties, and the MDI-bonded three-layer boards 

made from high level acetylation showed suitable dimensional stability. 

Hashim et al. (2011) investigated certain aspects of resistance 

againstbiological deterioration, physical and mechanical properties of 

particleboard panels treated with extractives from different parts of 

Cerberaodollam trees Particles of rubber-wood (Hevea brasiliensis) treated 

with extracts of leaf, fruit, wood, bark, flower, and seed of Cerberaodollam 

were used to manufacture panels in laboratory conditions. Melamine urea 

formaldehyde and phenol resorcinol formaldehyde were used as binder for 

the particleboard producing. Treated panels had higher resistance against 

powder post beetle in laboratory as well as field exposures. Both thickness 

swelling and internal bond strength values of treated samples satisfied 

requirements for European Standards (EN 312). It appears that such 

extractives possess potential to enhance resistance of particleboard against 

insect damage in tropical countries. 

RESULT AND DISCUSSION 

In recent years, accordance with developing technology there is a 

demand to change and modify to some physical and mechanical properties of 

wood based composite panels as parallel to consumer demands by wood 

composite manufacturer. Many studies were conducted to meet these 

demands. The most important problems in composite panel manufacturing 

are; formaldehyde emission, biological durability, dimensional stability, 

flammability etc. Some studies have been made to overcome those problems 

in recent years. In this study, many of them were reviewed. According to 

results of those studies, some knowledge was given about technical and 

performance properties of wood composite panels. 

Particleboard, fiberboard and plywood samples were manufactured 

and investigated in reviewed studies. Some parts of wood such as: early 

wood, sapwood, hardwood etc., wood flour, agricultural wastes like: rice 

husk, rice bran powder, straw etc. were used as raw materials. Soybean 

protein concentrate, urea formaldehyde, polymeric 4,4'-methylene 

diphenylisocyanate (pMDI), mix of adhesives in different ratios, poly vinyl 
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alcohol (PVA), phenol formaldehyde, melamine formaldehyde, bio-based 

adhesives were used as adhesives and resins. As chemical modification 

agents:sodium hydroxide, sodium hydroxide, potassium permanganate 

(KMnO4), alkenyl succinic anhydride, ammoniumlignosulfonate,propionic 

anhydride,lime milk, sodium hydroxide (NaOH),sodium silicate, alkali 

lignin, wheat gluten, toluene diisocyanate, alkyl ketene dimmer, 

dodecylbenzenesulfonic acid, magnesium hydroxide, some extractives 

derived form wood species were used. Different pres times and temperatures 

were used during manufacturing of panel samples. Panels were subjected to 

the some physical, mechanical and surface quality tests like that; 

formaldehyde emission, internal bond, modulus of elasticity and modulus of 

rupture, thickness swelling, weathering resistance, roughness etc. according 

to the related standards and compared test results with standard values. 

Liquefied wood, steam injection, esterification, methylolation, acetylation, 

heat treatment were used as modifying processes.  

The results of reviewing studies, it is clear that chemical 

modification methods like esterification, methylolation, acetylation are 

effective techniques to solve dimensional stability problem while negative 

effect on some mechanical properties. When reviewed related studies as 

thermal modification technique sand steam injection were applied on panel 

manufacturing and obtained the same results with chemical modification 

methods approximately. Using of bio-based and natural adhesives provided 

formaldehyde free panels for indoor applications and environmental-friendly 

panels. Decreasing equilibrium moisture content of panels via modifying 

methods ensured biological durability and dimensional stability. Modifying 

of adhesives with different agents increased bondability. Increasing of 

bondability caused improvement of physical, mechanical and surface 

properties. On the other hand, manufacturers should take into account that 

while modification techniques ensure some desired properties in panel 

production, caused incremental costs and purchasing new equipments. 
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ÖZ 

Bu araştırma projesiyle; ODOÜ listelerinde ihraç edilen ODOÜ 

arasında yer alan ve Batı Akdeniz Bölgesi itibariyle önemli oranda üretimi 

yapılan dört adet bitki türü (Şalba (Phlomis fruticosa L. ve Phlomis lycia D. 

Don.), Zimbit (Inula viscosa (L.) Aiton ) ve Su Nanesi (Mentha 

aquatica))'nün Yaş/Kuru Ağırlık Oranlarının (Kuruma Endeksleri) ortaya 

konulması amaçlanmıştır. 

Bu çalışma ile Antalya ve Isparta Bölgelerinde Odun Dışı Orman 

Ürünleri (ODOÜ)’nin üretim ve satış işleri daha etkin ve düzenli bir şekilde 

yürütülecek ve bu ürünlerden elde edilen gelirin bütün paydaşlar arasında 

adaletli bir şekilde dağıtılmasına katkı sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kuruma Endeksi, Yaş/Kuru Ağırlık Oranları, ODOÜ,  

                                Tarife Bedeli 

 

ABSTRACT 

 

 It was aimed to determine wet/dry rates for four NWFP species 

(Sage (Phlomis fruticosa L. and Phlomis lycia D. Don.), Yellow Fleabane 

(Inula viscosa (L.) Aiton ) and Water Mint (Mentha aquatica L.)) in the 

Antalya and Isparta regions.  

 With this study, the balanced and regular allocation of NWFP’s 

income will be obtained between Forest General Directorate, Subcontractor 

Organizations and Exporter Organizations by the determined wet/dry rates. 

 

Key Words: Drying Index, Wet/Dry Weight Rates, NWFP, Wages-tariff 
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1. GİRİŞ 

Tıbbi, aromatik ve diğer kullanım potansiyeli olan bitkilerden 

koruma-kullanma dengesi içinde faydalanmaya özen gösterilmesi çok 

önemlidir. Bu yalnızca bitki türlerinin varlığını sürdürmesi açısından değil 

aynı zamanda tüm diğer doğal kaynaklarda olduğu gibi bu kaynakların da 

tamamen tüketilmeden, “Sürdürülebilir Kullanım” ilkesine uygun olarak 

kullanılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Özhatay ve ark. 1997). 

Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ)’nin çok önemli bir bölümü 

ihraç edilmekte olup, ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı oluşturmaktadır. 

Son yıllarda ODOÜ’nin ihracatından elde edilen gelir, asli ürünlerle başa baş 

gitmekte ve hatta çoğu kez asli ürünlerden elde edilen döviz miktarını 

geçmektedir (Güler 2004). 

Günümüzde ticareti yapılan bitki türlerinin bir bölümü tıbbi, 

aromatik ve soğanlı bitkilerdir. Ticarete konu olan bitkilerin çok az bir kısmı 

tarlada üretilmekte olup, geri kalan çok büyük kısmı ise doğadan toplanarak 

değerlendirilmektedir (Ceylan 1995). 

Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine göre dünya nüfusunun %80'i, 

bitkisel ilaçlarla tedavi olmaktadır. Bu amaçla 20 bin bitki ve 4 bin bitkisel 

drogun (ilaçın) kullanıldığı ve 400 tanesinin ise aktif olarak ticaretinin 

yapıldığı belirtilmektedir. Türkiye’de ise 500 kadar bitkinin tedavi amaçlı 

kullanıldığı bildirilmektedir (Ceylan 1995; Başer 2001; Özgüven ve ark., 

2005). 

Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitki türü 

sayısı, alt türler dahil olmak üzere 347 adet olup, bunlardan 139 türün dış 

satımı yapılmaktadır (Özgüven ve ark., 2005). Günümüzde artık geçerli ve 

kullanılmakta olan Avrupa Farmakopesi’nde, 235 adet bitkisel monograf 

(tanıtıcı broşür) yer almaktadır (Başer 2009). 

ODOÜ; 6831 sayılı yasanın 37. maddesinin 1. fıkrası gereğince 

tarife bedeli ödemek kaydıyla, yasanın ilgili maddesinde yazılı yerlerde 

halka izin verilmek suretiyle, Orman Genel Müdürlüğü (OGM)’nün 283 

nolu tebliğine uygun olarak yapılmaktadır (Anonim 1995).  

 OGM’nin Orman Bölge Müdürlüklerine gönderdiği 29.09.2005 

tarih ve B.18.1.OGM.0.00.04.330.03/122 sayılı yazıda; odun dışı orman 

ürünlerinin üretim ve satışlarında kullanılmak üzere, Kuruma Endekslerinin 

ekte gönderildiği belirtilmiştir. Söz konusu yazıda “Bölge Müdürlüğü içinde 

kuruma endeksi sağlıklı ölçülerek bulunmadı ise ekteki endeksler 

uygulanacaktır. Değişik ve dayanaksız fiyat uygulamaları yapılmayacaktır” 

ifadesi yer almıştır. 
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 OGM’nin Orman Bölge Müdürlüklerine yazdığı, konuya ilişkin 

06.06.2007 tarih ve B.18.1.OGM.0.09.04/54 sayılı bir başka yazıda ise; bitki 

kuruma oranları ile ilgili olarak, Orman Bölge Müdürlüklerinin yeterli 

duyarlılığı göstermesi, bölgeler arası değişik ve hatalı oranların 

oluşmamasının sağlanması istenmektedir.  

 Antalya ve Isparta bölgeleri itibariyle doğadan toplanarak iç ve dış 

ticareti yapılan bitki türleri sıralamasında ilk sıralarda yer alan 9 adet bitki 

türüne ait Kuruma Endeksleri GÜLER ve ark. (2011a) tarafından 

gerçekleştirilen araştırmada ve listenin devamında yer alan 5 adet bitki 

türüne ait Kuruma Endeksleri yine GÜLER ve ark. (2011b) tarafından 

gerçekleştirilen diğer bir araştırmayla ortaya konulmuş ve yayınlanmıştır.  

 Bu araştırma çalışmasıyla, söz konusu Antalya ve Isparta yöresinde 

doğadan toplanan, ODOÜ niteliğine sahip önemli bitkiler listesinde yer alan 

4 adet bitki türünün, Yaş / Kuru Ağırlık Oranları (Kuruma Endeksleri)’nın 

ortaya konulması amaçlanmıştır. 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 3.1. Kapsam ve Uygulama Yerleri   

 Araştırma, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve 

sorumluluk alanlarında yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, ODOÜ 

niteliğinde olan üç farklı cinse ait toplam dört adet bitki türü (Çizelge 1)’ne 

ait toprak üstü kısımlar (yaprak, sürgün, çiçek) araştırmada materyal olarak 

kullanılmıştır.  

 Bitki türlerinin yoğun yayılış gösterdikleri alanlar literatür (Davis 

1982; Birand 1952; Karamanoğlu 1976) yardımıyla belirlenerek, bitkilerin 

çiçeklenme dönemlerinde arazi çalışmaları bu alanlarda gerçekleştirilmiştir.  

Çizelge 1. Araştırma Kapsamındaki Bitki Türleri  

Table 1. The Plant Species in Project 

Latince Adı Türkçe Adı 

Phlomis fruticosa L. 
Şalba, Çalba 

Phlomis lycia D. Don. 

Inula viscosa (L.) Aiton Zimbit, Zinebit, Zimerit 

Mentha aquatica L. Su Nanesi 
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3.2. Bitkilerin Genel Özellikleri 

3.2.1. Şalba 

Familya: Lamiaceae 

Cins: Phlomis 

Tür: Phlomis fruticosa L. ve Phlomis lycia D. Don. 

Ingilizce Adı: Jerusalem Sage 

Kullanılan Kısımları: Çiçekli Sürgünleri ve Yaprakları 

Toplama Zamanı: Temmuz-Ağustos 

Phlomis cinsi, Avrasya ve Kuzey Afrika kıtaları boyunca dağılış 

gösteren 100’den fazla türüyle, Lamiaceae familyası içerisinde geniş bir yer 

tutmaktadır. Bunlar, bir ülkeden diğerine farklılıklar gösteren çeşitli 

kullanımlara sahiptirler. Çiçekli sürgünleri, sindirim sistemi 

rahatsızlıklarının tedavisinde ve karaciğer, böbrek, kemik ve kardiovasküler 

sistemi koruyarak daha sağlıklı yaşamada, bitki çayı olarak kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra, bazı Phlomis türleri mutfakla ilgili kullanımlara sahiptirler. 

Son birkaç yıldan bu yana, Phlomis türlerinden ayrıştırılmış ve tanımlanmış 

yeni bileşenlerin farmakolojik aktiviteleri ve yapıları hakkındaki mevcut 

bilgi de hızlı bir artış söz konusudur (Limem ve ark. 2009) 

Phlomis cinsi, Türkiye florasında 34 tür ile temsil edilmektedir 

(Huber-Morath 1982). Bu cinsin bazı üyeleri tıbbi özelliklere sahip olup 

(Saraçoğlu ve ark., 1995), Anadolu halk tıpında uyarıcı ve tonik olarak 

kullanılmaktadır (Baytop 1999) (Şekil 9). 

    

Şekil 1. Burdur-Bucak-Melli Yöresinde Şalba Bireyleri 

Figure 1. Phlomis fruticosa Individuals in Burdur-Bucak-Melli Regions 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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 Phlomis’ler 20-60 cm boyunda çok yıllık otsu bitkilerdir. 

Brakte’lerin koltuğundan seyrek olarak vertisillat çiçek durumları görülür. 

Her vertisillum’da açık pembe 8-10 çiçek bulunmaktadır. Sık yumuşak 

tüylü, grimsi yeşil görünümlüdür (Zeybek ve Zeybek 1994).   

   

Şekil 2. Burdur-Bucak-Melli Yöresinde Şalba Bireyleri 

Figure 2. Phlomis lycia Individuals in Burdur-Bucak-Melli Region 

3.2.2. Zimbit 

Familya: Asteraceae 

Cins: Inula 

Tür: Inula viscosa (L.) Aiton 

Ingilizce Adı: Yellow Fleabane 

Kullanılan Kısımları: Çiçekli sürgünleri ve Yaprakları 

Toplama Zamanı: Temmuz-Eylül 

Uluslarası düzeyde, False Yellowhead, Sticky Fleabane, Woody 

Fleabane ve Yellow Fleabane isimleri ile de bilinen İnula viscosa, papatya 

ailesinin çiçekli bir bitki türüdür. 

Bu çok yıllık bitki Akdeniz Havzası genelinde yaygındır. Doğal 

olarak çoğunlukla kuru nehir yatakları ve 1 500 metre yükseltiye kadar ter 

edilmiş alanlarda görülmektedir. Günümüzde kentsel alanlarda bile yol 

kenarlarında ve ruderal habitatlarda oldukça yaygın olarak yer almaktadır 

(Şekil 3). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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Şekil 3. Burdur-Bucak-Melli Yöresinde Zimbit Bireyleri 

Figure 3. Yellow Fleabane Individuals in Burdur-Bucak-Melli Region 

Inula viscosa, Amerika Birleşik Devletleri'nde istilacı türlerden 

kabul edilmektedir. Bozuk alanlara ve olumsuz koşullara karşı dirençli ve 

dayanıklı bir bitkidir. Taze görünümlü yeşil yaprakları ve göz alıcı çiçek 

kurullarına rağmen, bu bitki yapışkan özelliktedir ve çoğu insanın 

hoşlanmadığı belirgin bir kokusu vardır. Bitki uçucu yağ içermekte ve 

özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, eski zamanlardan beri geleneksel tıpta 

kanamayı durdurucu olarak kullanılmaktadır (http://en.wikipedia.org). 

Zimbit (Yapışkan Andız), 1-2 metreye kadar boylanabilen, çalı 

görünümünde, sarı çiçekli, yapışkan ve özel kokulu bir bitkidir. Yol, bataklık 

ve hendek kenarlarında bulunur. Bilhassa Güney ve Batı Anadolu’da yaygın 

olarak yer almaktadır. Taze yaprakları yara üzerine konularak, yara 

iyileştirici olarak kullanılmaktadır (Baytop 1984). 

Kanser ve mikrobik enfeksiyonların tedavisi, populasyonun sağlığı 

üzerindeki büyük etkileri nedeniyle araştırmacıların dikkatini ve ilgisini 

çekmiştir. Dünya üzerinde kaydedilen yıllık ölümlerin % 2-3'ü farklı kanser 

tiplerine bağlı olarak meydana gelmektedir. Diğer taraftan antibiyotiklerin 

kontrolsüz kullanımlarına bağlı olarak, bakteri ve mantarlar eski ve yeni 

antimikrobiyal ajanlardan kurtulmak için, sayısız mekanizmalara evrilirler. 

Geleneksel tıpta, Inula viscosa anti-inflamatuar de dâhil olmak 

üzere, antihelmintik, akciğer bozuklukları, antipiretik, antiseptik, antiflojistik 

aktivitelerinin yanı sıra, gastroduodenal hastalıkların tedavisinde birçok 

kullanımı vardır. Kimyasal analizler, Inula viscosa bitkisinin flavonoid ve 

terpenoidler içeren birçok biyolojik etkin bileşikleri içermekte olduğunu 

göstermiştir (Talib ve ark. 2012). 
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3.2.3. Su Nanesi 

Familya: Lamiaceae 

Cins: Mentha 

Tür: Mentha aquatica L. 

Ingilizce Adı: Water Mint 

Kullanılan Kısımları: Sürgünleri ve Yaprakları 

Toplama Zamanı: Temmuz-Eylül  

Mentha aquatica, ekstrem kuzey bölgeler hariç Avrupa'da ve 

kuzeybatı Afrika ile güneybatı Asya'da doğal yayılış göstermekte olan 

Mentha cinsi içerisinde, çok yıllık bir bitkidir.  35-90 cm ye kadar 

boylanabilen, çok yıllık rizomlu otsu bir bitkidir (Şekil 4).   

Adından da anlaşıldığı gibi, Su Nanesi dereler, nehirler, havuzlar, 

hendekler, bentler, kanallar, ıslak çayırlar ve bataklıkların sığ kenar 

boşlukları ve kanallarında yayılış göstermektedir. Genellikle kalkerli 

(yumuşak kireçtaşı üzerinde yaygındır) hafif asitli mineral veya turba 

toprakları üzerinde gelişirler (http://en.wikipedia.org).   

Su nanesi, 20-90 cm boylanabilen, çoğunlukla kırmızımtrak renkli, 

az veya çok tüylü, yaprakları saplı ve kuvvetli kokulu, çiçekler dalların 

ucunda küremsi başlar halinde bir arada toplanmış, çiçekleri leylak renkli, 

çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Anadaolu’ da yaygın bir tür olup, su 

kenarlarında ve bazende suyun içinde yetişmektedir (Baytop 1984). 

  

 

 

 

 

Şekil 4. Isparta-Aksu-Yayladere Yöresinde Su Nanesi Bireyleri 

Figure 4. Water Mint Individuals in Isparta-Aksu-Yayladere Region 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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 3.3. Yöntem 

Bitkilerin Yaş / Kuru Ağırlık Oranları (Kuruma Endeksleri)’nın 

belirlenmesine yönelik bitki örnekleri almak üzere, bitkilerin yoğun yayılış 

gösterdikleri alanlara gidilmiştir.  

Her bitki türü için yoğun yayılış gösterdiği alanda, basit rasgele 

örnekleme yöntemine uygun olarak, her yöne doğru bir hat boyunca ayrı ayrı 

yürünerek, rastlananan ocaklardan tesadüfen seçilenlerden bitki örnekleri 

alınmıştır. Herbir bitki türü için toplamda 80-100 adet veya daha fazla farklı 

ocakta, bitkinin toprak üstü kısımlarından örnekler alınmış ve tesadüfi olarak 

karıştırılarak 8 adet örnek hazırlanmıştır. 

Alınan bütün bitki örnekleri, araziden toplandıktan hemen sonra 

arazide hassas terazi yardımıyla tartılarak Yaş Ağırlıkları belirlenmiştir. 

Bitki örnekleri delikli poşetler içerisine konularak etiketlenmiştir.  

Bitki örneklerine yapıştırılan etiketler üzerine örnek numarası, bitki 

tür adı, toplandığı yerin adı, toplanma tarihi ve GPS yardımıyla belirlenen 

koordinatlar kaydedilmiştir.  

Aynı gün içerisinde Araştırma Müdürlüğü merkezine getirilen bitki 

örnekleri yerden yüksek tezgâhlar üzerinde yayılarak, kısmen gölgelenen bir 

alanda hava kurusu hale getirilmek üzere bırakılmıştır. 

Ortalama bir hafta ile 10 gün süreyle buralarda tutulan bitkiler, 

çürümelerinin ve kızışmalarının önlenmesi ve tam olarak hava kurusu hale 

gelebilmeleri için her gün, gün içerisinde birkaç kez olmak üzere alt üst 

edilmiş ve karıştırılmıştır. Bitkilerin kurutulduğu yerin temiz, kuru ve 

havalandırmaya elverişli olmasına özen gösterilmiştir.  

Kurutma süreçleri, bitki örneklerinin avuç içerisinde hafifçe 

sıkıldığında kolayca dağılabilmesi (Önal 1993) bir gösterge olarak kabul 

edilerek sonlandırılmıştır. Hava kurusu hale gelen bitki örnekleri hassas 

terazi yardımıyla tartılarak bitkilerin Kuru Ağırlıkları belirlenmiştir.  

Proje sonucunda elde edilen bütün verilerin değerlendirilmesinde 

aritmetik ortalama, standart sapma, varyans gibi basit istatistikler 

kullanılmıştır. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda, her bir bitki 

için ulaşılan Kuruma Endeksi değerleri, 1 kg kuru bitkinin elde edildiği yaş 

bitkinin kg olarak miktarını ifade etmektedir. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Bulgular 

4.1.1. Şalba (Phlomis fruticosa L.) 

Şalba, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında en 

yoğun yayılışını Burdur ili Bucak ilçesi sınırları içerisindeki Melli yöresinde 

yapmaktadır. Kuzeydoğu bakıda ve ortalama %10 eğimde bulunan bu alana 

29.07.2009 tarihinde gidilerek bitki örnekleri toplanmış, alana ve bitki 

örneklerine ilişkin bilgiler belirlenerek kaydedilmiştir (Çizelge 2). 
Çizelge 2. Burdur-Bucak-Melli Yöresi Şalba Alanı ve Bitki Örn. İlişkin Bilgiler 

Table 2. Informations of Phlomis fruticosa area and plant samples in Burdur-Bucak-

Melli region 

Bitki Adı 
Toplandığı  

Yer 

Yükselti 

( m ) 

Koordinatlar Örnek 

No 

Kuruma  

Endeksi x y 

Şalba  

(Phlomis fruticosa) 

Burdur – Bucak 

Melli Yolu 
853 

2
9

9
5

6
3
 

4
1

3
7

7
3

0
 

1 1,93 

2 1,93 

3 1,91 

4 1,97 

5 2,03 

6 2,00 

7 1,88 

8 2,00 

Ortalama 1,96 

Standart Sapma 0,05 

Bitki örneklerinin yaş ve kuru ağırlıkları arasındaki değişimleri 

grafik üzerinde gösterilmiştir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Isparta Yöresine İlişkin Yaş-Kuru Bitki Ağırlığı İlişkisi 

Figure 5. The relation of wet/dry plant heights in Isparta region 
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4.1.2. Şalba (Phlomis lycia D. Don.) 

Şalba, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 

yayılışlarından birini, Burdur ili Ağlasun ilçesi sınırları içerisindeki 

Sagalassos antik kenti içerisinde yapmaktadır. Güneydoğu bakıda ve 

ortalama % 30-40 eğimdeki yayılış alanına 29.07.2009 tarihinde gidilerek 

bitki örnekleri toplanmış, alana ve bitki örneklerine ilişkin bilgiler 

belirlenerek kaydedilmiştir (Çizelge 3). 
Çizelge 3. Burdur-Ağlasun-Sagalassos Yöresi Şalba Yayılış Alanı ve Bitki 

Örneklerine İlişkin Bilgiler 

Table 3. Informations of Phlomis lycia area and plant samples in Burdur-Ağlasun-

Sagalassos region 

Bitki Adı 
Toplandığı  

Yer 

Yükselti 

( m ) 

Koordinatlar Örnek 

No 

Kuruma  

Endeksi x y 

Şalba 

 (Phlomis lycia) 

Burdur -  

Ağlasun-Sagalassos 
1356 

2
8

2
0

5
2
 

4
1

7
2

3
4

6
 

1 2,04 

2 2,07 

3 2,08 

4 2,04 

5 1,90 

6 1,80 

7 1,67 

8 1,94 

Ortalama 1,94 

Standart Sapma 0,15 

Bitki örneklerinin yaş ve kuru ağırlıkları arasındaki değişimleri 

grafik üzerinde gösterilmiştir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Isparta Yöresine İlişkin Yaş-Kuru Bitki Ağırlığı İlişkisi 

Figure 6. The relation of wet/dry plant heights in Isparta region 
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4.1.3. Zimbit (Inula viscosa (L.) Aiton) 

Zimbit, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 

yoğun yayılışlarından birini, Antalya ili Kemer ilçesi sınırları içindeki 

Tahtalı dağında yapmaktadır. Yaylakuzdere mevkiinde, güneydoğu bakıda 

ve ortalama % 15-20 eğimdeki yayılış alanına 23.07.2009 tarihinde gidilerek 

bitki örnekleri toplanmış, alana ve bitki örneklerine ilişkin bilgiler 

belirlenerek kaydedilmiştir (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Antalya-Kemer-Tahtalıdağ-Yaylakuzdere Mevkii Zimbit Yayılış Alanı ve 

Bitki Örneklerine İlişkin Bilgiler 

Table 4. Informations of Inula viscosa area and plant samples in Antalya-Kemer-

Tahtalı Dağı-Yaylakuzdere region 

Bitki Adı 
Toplandığı  

Yer 

Yükselti 

( m ) 

Koordinatlar Örnek 

No 

Kuruma  

Endeksi x y 

Zimbit 

(Inula viscosa) 

Antalya - Tahtalıdağ -  

Yaylakuzdere 
740 

2
7

0
2

0
3
 

4
0

5
2

0
7

4
 

1 2,80 

2 3,30 

3 3,20 

4 2,96 

5 2,85 

6 2,96 

7 2,81 

8 2,64 

Ortalama 2,94 

Standart Sapma 0,22 

Zimbit, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki en 

yoğun yayılışlarından birini, Burdur ili Bucak ilçesi sınırları içerisindeki 

Melli yöresinde yapmaktadır. Kuzeydoğu bakıda ve ortalama % 5-10 

eğimdeki yayılış alanına, 29.07.2009 tarihinde gidilerek bitki örnekleri 

toplanmış, alana ve bitki örneklerine ilişkin bilgiler belirlenerek 

kaydedilmiştir (Çizelge 5). 
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Çizelge 5. Burdur-Bucak-Melli Yöresi Zimbit Yayılış Alanı ve Bitki Örneklerine 

İlişkin Bilgiler 

Table 5. Informations of Inula viscosa area and plant samples in Burdur-Bucak-

Melli region 

Bitki Adı 
Toplandığı  

Yer 

Yükselti 

( m ) 

Koordinatlar Örnek 

No 

Kuruma  

Endeksi x y 

Zimbit 

(Inula viscosa) 

Burdur - Bucak- 

Melli Yolu 
777 

2
8

2
0

5
1
 

4
1

7
2

3
4

9
 

1 3,57 

2 3,57 

3 3,37 

4 3,55 

5 3,40 

6 3,26 

7 3,48 

8 3,13 

Ortalama 3,41 

Standart Sapma 0,16 

Bitki örneklerinin yaş ve kuru ağırlıkları arasındaki değişimleri 

grafik üzerinde gösterilmiştir (Şekil 7 ve Şekil 8). 

 

Şekil 7. Antalya Yöresine Ait Bitki Örneklerinin Yaş-Kuru Ağırlık İlişkisi 

Figure 7. The relation of wet/dry plant heights in Antalya region 
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Şekil 8. Isparta Yöresine Ait Bitki Örneklerinin Yaş-Kuru Ağırlık İlişkisi 

Figure 8. The relation of wet/dry plant heights in Isparta region 

4.1.4. Su Nanesi (Mentha aquatica L.) 

Su Nanesi, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 
yoğun yayılışlarından birini, Isparta ili Aksu ilçesi sınırları içerisindeki 
Yayladere yöresinde yapmaktadır. Batı bakıda, ortalama % 5 eğimde ve dere 
yatağı kenarlarında yer alan yayılış alanına 30.07.2009 tarihinde gidilerek 
bitki örnekleri toplanmış, alana ve bitki örneklerine ilişkin bilgiler 
belirlenerek kaydedilmiştir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. Isparta-Aksu-Yayladere Mevkii Su Nanesi Yayılış Alanı ve Bitki 
Örneklerine İlişkin Bilgiler 

Table 6. Informations of Mentha aquatica area and plant samples in Isparta-Aksu-
Yayladere region 

Bitki Adı 
Toplandığı  

Yer 

Yükselti 

( m ) 

Koordinatlar Örnek 

No 

Kuruma  

Endeksi x y 

Su Nanesi 

(Mentha aquatica L.) 

Isparta - Aksu -  

Yayladere 
1388 

3
3

6
5

4
3
 

4
1

8
6

3
3

1
 

1 3,32 

2 3,44 

3 3,29 

4 3,75 

5 3,48 

6 3,38 

7 3,41 

8 3,40 

Ortalama 3,43 

Standart Sapma 0,14 
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Bitki örneklerinin yaş ve kuru ağırlıkları arasındaki değişimleri 

grafik üzerinde gösterilmiştir (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Isparta Yöresine Ait Bitki Örneklerinin Yaş-Kuru Ağırlık İlişkisi 

Figure 8. The relation of wet/dry plant heights in Isparta region 

4.2. Tartışma 

Odun dışı orman ürünleri, orman rejimine giren alanlarda tarife 

bedeli üzerinden orman köylülerine toplattırılmaktadır. OGM tarafından 

belirlenen tarife bedeli cetveli, ürünlerin yaş ağırlıkları üzerinden 

hazırlanmaktadır. Ancak uygulamada, ürünlerin toplanması ile orman 

işletme müdürlükleri tarafından tartım yapılması ve tarife bedeli 

uygulanması arasında zaman geçtiği için ürünler kurumaktadır.  

Odun dışı orman ürünlerinin yaş/kuru ağırlık oranları (Kuruma 

Endeksi)’nın bölgeler itibariyle farklılıklar göstermesi kaçınılmazdır. Bu 

nedenle ülkemizin her bölgesinde, her bir odun dışı orman ürünü için tek bir 

Kuruma Endeksi değerinin uygulanması veya basit tahmin usulleriyle 

belirlenmiş olan Kuruma Endeksi değerlerinin uygulanması, alıcı ile satıcı 

arasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bunun yanı sıra orman rejimine 

giren alanlardan elde edilen yıllık ürün miktarının ve buna bağlı olarak ürün 

üretim planlarının da hatalı olmasına yol açabilmektedir.  

Örneğin bu konuya yönelik olarak Önal (1993)’ tarafından Muğla 

yöresinde yapılan araştırmada Kuruma Endeksleri; Defne türü için 2,4, 

Adaçayı için 3,2 ve Mersin için 2,4 olarak hesaplanmış olup, Güler ve ark. 

(2011) tarafından Antalya ve Isparta yöresinde yapılan araştırmada bitki 

kuruma endeksleri; Defne türü için Antalya’da 1,8 - Isparta’da 2,0,  Adaçayı 



 

 

 95 

türü için Antalya’da 2,8 - Isparta’da 2,2 ve Mersin için Antalya’da 2,0 - 

Isparta 2,4 olarak hesaplanmıştır. Bu durum, odun dışı orman ürünlerine 

yönelik Kuruma Endeksi değerlerinin, bölgeler itibariyle önemli farklılıklar 

gösterdiğini ortaya koymaktadır.  

Araştırma çalışması kapsamında yapılan literatür çalışmalarında 

odun dışı orman ürünlerine yönelik olarak,  Önal (1993)’ tarafından Muğla 

yöresinde yapılan araştırma ile Güler ve ark. (2011a ve 2011b) tarafından 

Antalya ve Isparta bölgelerinde yapılan araştırmalar dışında herhangi bir 

çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle tartışma bölümünde yalnızca bu 

çalışmalarla yetinilmek durumunda kalınmıştır.   

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Proje sonucunda elde edilen Kuruma Endeksleri (Yaş/Kuru 

Oranları), Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlükleri görev ve 

sorumluluk alanları içerisinde gerçekleştirilecek olan odun dışı orman 

ürünlerinin üretim ve satış işlemlerinde kullanılabilecektir (Çizelge 7).  

Çizelge 7. Bitkilerin Bölgeler İtibariyle Kuruma Endeksi Değerleri 

Table 7. The drying indekses of plants by region 

Türkçe Bitki 

Adı 
Latince Bitki Adı 

Orman Bölge Müdürlüğü 

Kuruma Endeksi 

Antalya Isparta 

Şalba Phlomis fruticosa L. - 1,96 

Şalba Phlomis lycia D. Don. - 1,94 

Zimbit Inula viscosa (L.) Aiton 2,94 3,41 

Su Nanesi Mentha aquatica L. - 3,43 

Kuruma Endeksi değerleri 1 kg kuru bitkinin elde edildiği yaş 

bitkinin kg olarak miktarını ifade etmektedir. Örneğin, Antalya yöresinden 

toplanarak kurutulan 1 kg kuru Zimbit bitkisi 2,94 kg yaş Zimbit bitkisinden 

elde edilmektedir. 

Bu çalışma ile ortaya konulmuş olan ODOÜ’ne ait Kuruma Endeksi 

değerleri, bundan sonra bu türlere yönelik yapılacak olan envanter 

çalışmaları kapsamında da kullanılabilecektir. Uygun metotlarla 

gerçekleştirilecek olan envanter çalışmalarıyla ortaya konulacak olan 
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tahmini yaş servet miktarları üzerinden, kuruma endeksleri yardımıyla 

tahmini kuru servet miktarları da belirlenebilecektir. Kuru servet 

miktarlarına bağlı olarak hesaplanacak toplam servetten idarenin ve diğer 

paydaşların tahmini toplam kazanç payları belirlenebilecektir. 

Günümüzde odun dışı orman ürünlerine olan ihtiyaç giderek artış 

göstermekte ve kullanım alanları genişlemektedir. Dolayısıyla bu ürünlerin 

ekonomik değeri de aynı oranda artmaktadır. Bu ürünlerin hemen tamamı 

orman rejimine giren alanlardan toplanmakta olduğu göz önüne alındığında, 

servetin sahibi konumunda bulunan OGM tarafından alınmakta olan Tarife 

Bedeli miktarlarının çok düşük olduğu görülmektedir. Bu durum, hem 

OGM’nün bu ürünlerden elde edebileceği kazancın çok az olmasına ve 

ürünlerin çok düşük tarife bedeli ücretlerle toplattırılmasından dolayı da bu 

ürünlerin doğadaki varlıklarının giderek azalmasına da yol açmaktadır. 

Ancak, tarife bedellerinin gereğinden fazla artırılmasının da kaçak 

faydalanmayı teşvik edeceği dikkate alınmalı, bu konudaki bütün 

paydaşların görüşleri alınmak suretiyle yapılacak bir çalışmayla, bir fiyat 

denge noktası belirlenmeli ve bu oranlarda tarife bedeli miktarlarında artışlar 

yapılmalıdır. 

ODOÜ’nin üretim ve satış işlemleri ve bu kapsamdaki tarife bedeli 

uygulamalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, öncelikle bölgesel 

düzeyde önemli olan ve yoğun şekilde doğadan toplanan bitki türlerinin, 

bölgede görev yapan Orman Genel Müdürlüğü personeli tarafından 

tanınması, önem ve özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda meslek içi eğitim seminerleri düzenlenmeli ve bu 

eğitimler arazi ve laboratuar çalışmaları ile desteklenmelidir. Eğitim 

faaliyetleri kapsamında ayrıca, yöre halkına yönelik olarak da ODOÜ’nin 

üretim zamanları, hasat teknikleri, kooperatifleşme, elde edilen ürünlerin 

ambalajlama ve sertifikalandırma süreçleri gibi konularda görsel, yazılı ve 

uygulama destekli eğitim programları düzenlenmesinin de faydalı olacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada; laboratuar koşullarında Finike ardıcı tohumlarının 

çimlenme yüzdesini artırmak ve vejetatif üretim tekniklerinden çelikle 

üretim metodunu kullanarak fidan üretim tekniği geliştirmek hedeflenmiştir. 

Çalışmada en yüksek çimlenme yüzdesi 2007 yılında; % 19 

çimlenme yüzdesi ile Ayvalık orijinli tohumlarda 2 ay  +4 ºC’de soğuk 

katlama işleminde( 5 no’lu işlem) ve 2010 yılı denemelerinde Gökova 

Orman Fidanlığından sağlanan 2008 yılına ait Bodrum orijinli tohumlarla 

kurulan denemelerde alınmıştır. 3 ay katlamada kalan tohumlar 10 ºC, 15 ºC’ 

de çimlendirme dolabında 4 ay süreli olarak gözlenmiştir.  Sırasıyla  % 17 ve 

% 33 oranında çimlenme elde edilmiştir ( 11, 12 no’lu işlemler).  

Finike ardıcının çelikle köklendirme işleminde 2 yaşlı fertler 

kullanılmıştır. Farklı işlem türlerinden köklendirme ortamı çelik köklenme 

yüzdeleri üzerinde %99.1 ( P=0,001) olasılık düzeyinde etkili olduğu 

belirlenmiştir. Perlit ve Kum ortamında daha yüksek köklenme yüzdesi (% 

58, %50) elde edilirken, Torf ortamında bu oran düşüktür (%34). Hormon 

kullanımı ile kontrol arasında fark yoktur. 

Anahtar Sözcük: Finike Ardıcı, Çimlendirme, Tohum, Akdeniz 
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ABSTRACT 

In this study it was aimed to increase seed germination percentage in 

laboratuary conditions and improve seedling production technique using the 

method of vegetatif production by cutting of Phoenicean Juniper.  

The highest germination percentage in 2007, was 19% of Ayvalık 

seed origin in the 2 months at 4 ºC cold stratification process (Process 5) and 

than the highest germination percentage in 2010 were 17% and 33% of  

Bodrum seed origin provided  by Gökova Forest nursery. The seeds stayed 

cold stratification process in germination cabin in the 10 ºC and 15 ºC’was 

observed during 4 months period (11, 12 numbered process). 

2 years old cutting of Phoenician juniper were used in the rooting 

process. Different rooting medium on rooting percentages of phoenician 

juniper were significantly (P:0,001) found to be effective. Perlit and sand 

rooting media were higher (58%, 50%) than peat rooting media (34%). 

There is no difference the control with the use of hormones. 

Key Words: Phoenicean Juniper, Germination, Seed, Mediterranean  
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1.GİRİŞ 

Ardıçlar Gymnospermlerin Coniferae sınıfında Juniperoideae Alt 

familyasında yer alır. Ardıç cinsinin dünyada 60 türü bulunmaktadır. 

Ülkemizde 6 ardıç türü bulunmaktadır (YALTIRIK, 1988).  Finike ardıcı 

(Juniperus phoenicea L.) dünyada Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Arap 

yarım adası, Ege Adaları, Kanarya Adalarında ülkemizde Ege ve Güney Batı 

Anadolu bölgelerinde yayılış göstermektedir. Finike ardıcının taksonomik 

olarak sınıflandırılması  1700’lü yıllara dayanmaktadır. Linneus tarafından 

son hali verilmiştir (DAVİS, P., H., 1978). VİDAKOVİÇ (1991) yayınında; 

Juniperus phoenicea L subs.turbinata için Kuzey Afrikada kurak dağ 

rejyonlarında 2200m, Güney Avrupa, Yugoslavya kıyılarında 1200m’lere 

kadar yayılış gösterdiği bildirilmektedir.  

Finike ardıcı (Juniperus phoenica L.) Ege ve Akdeniz havzasında 

önemli bir ardıç türüdür. Maki içerinde karışım yapar. Çoğunlukla servi ile 

karıştırılır bu nedenle servi ardıcı da denir. Yaprakları zeytin yeşili 

rengindedir Diğer ardıç türlerinin aksine bu tür deniz kenarına, kumullara 

kadar inen bir türdür Kuraklığa son derece rezistans bir tür olarak ifade 

edilmektedir. Odunu oldukça dayanıklıdır. Su altı iskele inşaatlarında 

kullanıldığı ifade edilmektedir. 4-6 m.ye kadar boylanabilen, morfolojisinin 

serviyi benzeyen ve birden fazla gövde yapan kanaatkar bir türdür. Güney 

bakılarda rastlanır, ışık isteği fazladır. Çiçekler bir cins iki evciklidir 

(ELİÇİN 1977, KAYACIK, 1980). Finike ardıcı yerli ardıç türlerimiz içinde 

yayılış alanı ve yükselti olarak farklılık göstermektedir ve 0-400 m 

yükseltilerde yer almaktadır. Yangın kuşağında yayılış gösterdiğinden 

sürekli tehdit altında bir türdür. 

2000’li yıllara kadar Ardıçlarla ilgili olarak araştırma enstitüleri ve 

Orman Fakültelerinde birçok araştırma projesi yürütülmüş ancak kitlesel 

üretime konu olacak bir üretim tekniğine ulaşılamamıştır.Ardıç türleri 

üzerinde yapılan çalışmalar irdelendiğinde ALPACAR (1988) J. oxycedrus 

L. (Katran ardıç), J. excelsa B.(Boylu ardıç), J. foetidissima W.(Kokulu 

ardıç), ve J. drupacea L.(Andız) türlerini ele almış tohumlarının çimlenme 

engelinin giderici yöntemlerin araştırılması, kozalak ve tohuma ilişkin 

morfolojik özelliklerin saptanmasına yönelik çalışmalarda bulunmuştur. 

AVŞAR, D.; ERENOĞLU, F.; 2002 Sera şartlarında Boylu Ardıç 

tohumlarındaki Çimlenme Engelini Giderici Yöntemler Üzerine bir çalışma 

yürütmüşlerdir. 2000’li yılların başından bu yana Eğirdir Orman 

Fidanlığında başlatılan başarılı çalışmalarla, Ardıç türlerimizin 

tohumlarındaki çimlenme engelinin giderilmesi, boş/dolu tohum seleksiyon 
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metotları, çimlendirme metotlarının geliştirilmesi sonucunda kitle halinde 

fidan üretimine de başlanmış ve diğer fidanlıklara da yaygınlaştırılmıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesinin ilgili bölümleri ile 

Bakanlığımızın Araştırma Enstitülerinde konu ile ilgili teknik ve genel 

esaslara yönelik çalışmalar programa alınmış ve çalışmalar 

sürdürülmektedir. GÜLTEKİN ve Ark. tarafından ardıç türlerinin fidanlık 

üretim tekniği üzerinde yayınlanmış birçok çalışmaları mevcuttur (Anonim 

(2), 2007 GÜLTEKİN, 2003).  

Son yıllarda genetik ıslah konusunda sonuçlandırılan çalışmalarla ağaç 

türlerinde hedeflenen genetik kazancın sağlanabilmesi için birkaç 

generasyonun üzerinde çalışmaların sürdürülmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu 

işlem sürecinin kısaltılmasında vejetatif üretim yöntemleri önemli rol 

oynamaktadır. Vejetatif üretim ıslah çalışmaları için büyük bir öneme 

sahiptir. Ormancılık için önemini ZOBEL, B., ve TALBERT, J. (1984) “(1) 

klon bankaları kurulması ile genotiplerin korunması, (2) tohum bahçeleri 

yada ıslah bahçelerinde olduğu gibi özel kullanımlar için arzu edilen 

genotiplerin çoğaltılması, (3) klonal testlerle çevre ile etkileşimlerin 

belirlenmesi ve genotiplerin seçimi, (4) ağaçlandırma programlarında 

kullanımda maksimum kazanç elde etme” şeklinde vurgulamaktadır. Çelik 

materyalinin alındığı bireyin tamamen aynısı genetik değişim olmayacak 

şekilde fidan üretilir (HARTMANN, H. T., ve Ark 1997).  

Ülkemizde ardıcın çelikle üretimi konusunda; KESKİN (1992) 

yaptığı çalışmada; Kokulu(Juniperus foetidissima Willd.) ve Boylu ardıçta 

(Juniperus excelsa Bieb.) IBA ve IAA dozları uygulamıştır. En yüksek 

köklenme oranı Kokulu ardıçta IBA hormonunun % 0.6’lık dozu için % 52 

olarak bulunmuştur. Boylu ardıçta bu oran IAA hormonunun % 0.2’lik dozu 

için % 3.3 dolayında kalmıştır. AYAN ve Ark., (2003) Juniperus excelsa 

Bieb, J. Sabina L., J. Communis L. subsp. nana Syme., J. Oxycedrus L. 

subsp. Oxycedrus ve Juniperus foetidissima Willd türlerinin çelikle üretimi 

amacıyla Gümüşhane yöresinden alınan çelikler 2 farklı köklendirme 

ortamında IBA dozları kullanarak köklendirmeye çalışmışlardır. En yüksek 

köklenme %52.79 ile J. Communis, en düşük köklenme % 24 ile Juniperus 

foetidissima Willd. Türünde  elde edilmiştir. 

Finike ardıcı üzerinde ülkemizde yapılan çalışmalar oldukça 

sınırlıdır. Ardıç türlerinin üretim çalışmalarının Eğirdir Orman Fidanlığında 

ivme kazanmasıyla ortak bir çalışma alınması planlanmış ve Orman 

Silvikültür ve Orman Botaniği bölümü çalışma programında yer alan 

19.1315/2005-2010 no’lu “Finike Ardıcı (Juniperus phoenica L.)’nın 

Yetiştirilmesi” araştırma projesi kapsamında konu ele alınmıştır. Laboratuar 
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ve fidanlık/sera koşullarında farklı fidan üretim teknikleri ile denemeler 

yürütülmüştür. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1.Materyal 

Çalışma’da Finike ardıcının yayılış alanı olarak ilk tespit edilen 

Meşelik Köyü, Kuyucak mevkiindeki Karadağ’daki populasyon 

örneklenmiştir. Ardından Bodrum Milas yolu üzerinde Bodrum’dan 10. km 

den başlayarak bütün populasyonlar örneklenmiş ve bu populasyonlara ait 

coğrafik bilgiler kayıt edilmiştir. Tohum materyali toplanmıştır. İlk 

denemeler bu tohum materyali ile yürütülmüştür. Projenin ikinci yılında 

Balıkesir ve Ayvalık orijinli tohumlar denemeye alınmıştır. Projenin 

ilerleyen aşamalarında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü 

Tohum İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile Gökova Orman Fidanlığından 

temin edilen Bodrum orijinli tohumlar kullanılmıştır. 

Çelikle materyali; “Finike Ardıcının Yetiştirilmesi” araştırma 

projesinin Eğirdir Orman Fidanlığında paralel yürütülen denemelerde 

üretilen 2 yaşındaki Finike ardıcı fidanlarının 2. ve 3. dallarından 10-15 cm 

boylarında yeşil çelik olarak alınmıştır.  

2.2 Yöntem 

Finike ardıcının tohum olgunlaşma dönemi erken sonbahar 

döneminde gerçekleşmektedir. Eylül ayının ikinci yarısında toplanan 

tohumlar önce meyve etlerinden ayrılması için ilk aşamada hava kurusu hale 

getirilmesi amacıyla kozalaklar serilerek kurutulmaktadır. Ardından 

aralıkları ayarlanabilen iki silindirli yem kırma makinesi ile kurumuş 

kabuklar çatlatılmaktadır. Tohumlar ekime hazır hale getirilmek için son 

olarak Patoz türü bir ekipmanla işlem görmektedir. Elde edilen tohumların 

meyve etleri uzaklaştırıldıktan sonra tekrar laboratuvar koşullarında hava 

kurusu hale getirilmiştir. 

Tohumla ilgili çalışmalarda; Finike ardıcının öncelikle çimlenme 

engelini giderme anlamında öngörülen Ön işlemleri Çizelge 1 de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Finike Ardıcında Laboratuvar Çalışmalarında kullanılan İşlemler 

Table 1. Procedures for Phoenician Juniper used in laboratory studies 

No İşlem Adı 

Progress 

1 Kontrol(1)   

2 Su ile İşlem 

3 Alkol İle İşlem 

4 Soğuk Katlama (1Ay) 

5 Soğuk Katlama (2 Ay) 

6 Sıcak Katlama 25 ºC 

7 Küllü Su+Sıcak Katlama20 ºC 

8 Küllü su + Sıcak Katlama 25 ºC 

9 Mekanik Kabuk Kırma+Sıcak Katlama 

10 Küllü su+3 ay katlama(+4)+5 ºC de Çimlendirme dolabı 

11 Küllü su+3 ay katlama(+4)+10 ºC de Çimlendirme dolabı 

12 Küllü su+3 ay katlama(+4)+15 ºC de Çimlendirme dolabı 

İkinci aşama boş-dolu tohumun ayırt edilmesi ve çalışmaların 

sağlıklı/dolu tohumlarla yapılmasının sağlanmasıdır. Tesadüfen alınan 

tohum örneklerine uygulanan kesme deneyleri sonucunda oldukça düşük 

düzeyde dolu tohum elde edildiği tesbit edilmiştir. Bu nedenle üretim 

çalışmalarında kullanmak üzere fazla miktarda tohum tedariki 

gerekmektedir. Eğirdir Orman Fidanlığında yürütülen çalışmalarda Finike 

ardıcında boş tohumların uzaklaştırılmasında %5’lik tuz çözeltisinde %65-85 

oranında doluluk oranına ulaşılmıştır (ANONİM (2) 2007). Bu çalışma da bu 

işlem dikkate alınmıştır. 

Çelikle üretim çalışmasında; “Finike Ardıcının Yetiştirilmesi” 

araştırma projesinin Eğirdir Orman Fidanlığında paralel yürütülen 

denemelerde üretilen 2 yaşındaki Finike ardıcı fidanlarından alınan çelik 

materyali ile Araştırma Enstitüsü sera koşullarında IBA hormon uygulaması 

(3000ppm IBA ve Kontrol) Perlit, Kum ve Torf köklendirme ortamları 

kullanılmıştır.  

3.BULGULAR 

3.1 Laboratuvarda Tohum Çimlendirme Denemeleri  

Laboratuvara getirilen Bodrum orijinli tohumların 1000 tane ağırlığı 

29,1 gr olarak belirlenmiştir. Ayvalık orijinli tohumlarda ise bu oran 31.8 

olarak bulunmuştur. Kozalaklarda 3-8 adet tohum bulunmaktadır. 

Denemelerin tamamı 4x100 adet örnek büyüklüğünde (ANONİM (1) 1996, 

ISTA, 1999) yürütülmüştür (Şekil 1). 
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Tohumlar ilk aşamada Enstitü laboratuarında bulunan JACOBSEN 

çimlendirme ekipmanlarında teste tabii tutulmuştur. 4 ay izlenen tohum 

örneklerinde çimlenme elde edilememiştir. Enfeksiyon riski nedeniyle 

JACOBSEN çimlendirme ekipmanlarının uzun süreli çimlendirme 

denemelerine uygun olmadığı düşünülerek NÜVE iklimlendirme dolabında 

herhangi bir katlama uygulanmadan tohum örnekleri ile başlangıç değeri 

olarak 25 ºC sıcaklık ve % 75 nem oranında ön çalışma yapılmıştır. Ancak 

çimlenme elde edilememiştir. Küllü su ile işlem ve Sıcak katlama 

uygulandıktan sonra fidanlık ekim yastıklarına taşınan tohum materyalinde 

%10 ve %15 oranlarında çimlenme gözlenmiştir. 

Mekanik tohum kırma işlemlerinde tohum materyali zarar görmüş ve 

çimlenme faaliyeti görülmemiştir. Yalnız soğuk katlama yapılarak (+4 
o
C) 

direkt fidanlık ekim yastıklarına ekilen tohumlarla %13 ve %19 başarı 

sağlanmıştır. Çimlendirme testlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve diğer 

başlatılması düşünülen çalışmalar için destek ekipmana ihtiyaç duyulmuştur. 

2008 yılı sonunda LİEBHER (FKS 1802) çimlendirme dolapları alınmış ve 

çalışmalar 2009 yılından itibaren bu dolaplarda yürütülmüştür.  

2009 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü 

Tohum İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile Gökova Orman Fidanlığından 

temin edilen Bodrum orijinli (Toplama tarihi 2008 yılı) tohumlarla Küllü su 

sıcak (6 nolu işlem) katlama 20 ºC ve Küllü su sıcak (7 nolu işlem) katlama 

25 ºC de işlem gören tohumlarla çalışmalar sürdürülmüştür. 4 aylık süreç 

ardından %10 ve %15 oranında çimlenme alınmıştır.  

 

 

 

 

 



 

 

 108 

  

  

  

  
Şekil 1. Finike Ardıcında yapılan çalışmalarda dönemsel görüntüler 

Figure 1. Periodic studies images for Phoenician juniper 
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2010 yılı denemelerinde yine Gökova Orman Fidanlığından sağlanan 

2008 yılına ait Bodrum orijinli tohumlar denemeye alınmıştır. Küllü suda 

işlem gören ve 3 ay katlamada kalan tohumlar 5 ºC, 10 ºC, 15 ºC’ de 

çimlendirme dolabında 4 ay süreli olarak gözlenmiştir.  Sırasıyla % 8, % 17 

ve % 33 oranında çimlenme elde edilmiştir (10, 11, 12 nolu işlemler). Ancak 

çimlenmeyen tohumlar kesme deneyi ile incelendiğinde tohum örneklerinin 

hayatiyetini kaybetmiş yada deneme öncesinde boş/dolu tohum ayırımın iyi 

yapılmadığı gözlenmiştir. Çizelge 2’te enstitü laboratuvarlarında farklı 

yıllarda farklı yöntemlerle yürütülen çimlendirme çalışmaları ile çimlenme 

yüzdeleri (Şekil 2) diyagram halinde verilmiştir. 

Çizelge 2. 2005-2010 Dönemlerinde Çimlenme Yüzdeleri 

Table 2. The Mean Germination between  2005 and 2010 

No İşlem Adı 

Progress 
Dönem 

Period 
Çimlenme Yüzdesi  

Germination 

Percentage  % 

1 Kontrol(1) 2006 0 

2 Su ile İşlem 2006 0 

3 Alkol İle İşlem 2006 0 

4 Soğuk Katlama (1Ay) 2007 %13 

5 Soğuk Katlama (2 Ay) 2007 %19 

6 Sıcak Katlama 25 ºC 2007 %5 

7 Küllü Su+Sıcak Katlama20 ºC 2009 %15 

8 Küllü su + Sıcak Katlama 25 ºC 2009 %10 

9 Mekanik Kabuk Kırma+Sıcak 

Katlama 

Tohuma 

zararlı 

- 

10 Küllü su+3 ay katlama(+4)+5 ºC de 

Çimlendirme dolabı 

2010 %8 

11 Küllü su+3 ay katlama(+4)+10 ºC 

de Çimlendirme dolabı 

2010 %17 

12 Küllü su+3 ay katlama(+4)+15 ºC 

de Çimlendirme dolabı 

2010 %33 
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Şekil 2. Farklı Yıllarda Çimlendirme Yüzdeleri 

Figure.2. Rooting percents in different years 

3.2.Enstitü Serasında Yürütülen Çelikle Üretim Çalışması 

Eğirdir orman fidanlığında yürütülen çalışmalarda; üretim 

denemelerinden kalan 1+1 yaşlı Finike ardıcı fidanlarının 2. ve 3. alt 

dallarından elde edilen çelikler 27/03/2006 tarihinde 3 farklı ortam(1-Perlit, 

2- Kum, 3-Torf) ve Hormon uygulaması (3000 IBA-Indole-3 Butiric acid ve 

Kontrol) ile 3 yinelemeli olarak enstitü serasında denemeye alınmıştır. Çelik 

boyları 8-10cm uzunluğunda, dikim derinliği çelik boyunun 2/3’ oranında 

ayarlanmıştır. Yaklaşık 5 aylık bir gözlem sürecinin ardından çelikler 

sökülerek köklenme oranları tespit edilmiştir. Değerler SPSS (16.) paket 

programında değerlendirilmiştir. 

Tesadüf parselleri deneme desenine (KALIPSIZ, A.1981 ) göre her 

parselde 10 çelikle temsil olunan işlemlere göre varyans analizi 

uygulanmıştır. Varyans analizi sonucunda fark bulunması sonucunda çoğul 

karşılaştırma testlerinden Duncan ile en uygun işlem ve/veya işlem grupları 

belirlenmiştir. Yapılan varyans analizinde; farklı işlem türlerinden 

köklendirme ortamı çelik köklenme yüzdeleri üzerinde %99.1 ( P=0,001) 

olasılık düzeyinde etkili olduğu belirlenmiştir (Çizelge 3). Perlit ve Kum 

ortamında daha yüksek köklenme yüzdesi elde edilirken, Torf ortamında bu 

oran düşüktür. 
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Çizelge 3. Çelik Köklenme Oranları Varyans Analizi Sonuçları  

Table 3. ANOVA for  rooting ratio of cuttings. 

Varyans Kaynağı 

Source 

 

Kareler 

Toplamı 

Sum of Squ. 

Serbest. 

Derecesi 

Df 

Kareler  

Ortalaması 

Mean Square 

F  

Değeri 
F 

Pr>F 

Sig. 

 

Blok (Block) 0,035 2 0,017 0,130 0,887 

Ortam (Media) 1,863 2 0,931 19,324 0,009 

Hormon 

(Hormones) 
0,008 1 0,008 0,058 0,832 

Ortam*Hormon 

(Media * Horm.) 
0,209 2 0,105 1,853 0,269 

Ortam*Blok 

(Media*Block)  
0,193 4 0,048 0,854 0,559 

Hormon*Blok 

Hormones*Block 
0,284 2 0,142 2,515 0,196 

Hor*Ortam*Blok

Hor.*Media*Block 
0,226 4 0,056 0,217 0,929 

Hata (Error) 41,856 161 0,260   

Yapılan değerlendirmede; çeliklerin köklendirme oranları üzerinde 

köklendirme ortamlarının istatistiki olarak önem göstermesi nedeniyle 

uygulanan Duncan Çoğul Karşılaştırma Testi sonucunda  2 grup oluşmuştur. 

İlk grupta Perlit (% 58) ve Kum (%50) yer alırken Torf ( %34) ortamı ikinci 

gruptadır (Çizelge 4). 

Çizelge 4. Köklendirme Yüzdelerinin Duncan Testiyle Karşılaştırılması 

Tablo 4. Comparison of rooting ratio of cutting by Duncan Test 

Ortam 

Rooting Media 

Ortal. 

mean 

Gruplar 

Sub set 

3 34 A  

2 50  B 

1 58  B 
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Farklı ortamlarda hormon uygulanmış (IBA 3000ppm) ve 

uygulanmamış kontrol çelikleri çok yakın değerlerde köklenme oranlarına 

sahip olmuştur ( Şekil 3) 

 

Şekil 3. Çeliklerin Ortamlara Göre Köklenme Yüzdeleri 

Figure 3. Percentage rooting of cuttings according to media  

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında; laboratuar koşullarında Finike ardıcı 

tohumlarının çimlendirme denemeleri ve sera koşullarında çelikle 

köklendirme çalışmaları yer almaktadır. 

Tohum orijinleri olarak; Bodruma 10 km uzaklıktaki koylardan 

başlayarak Karadağ, Kuyucak Mevkii Meşelik Köyü, ardından Balıkesir, 

Ayvalık orijinleri ve son olarak 2009 ve 2010 dönemindeki çalışmalarda 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü Tohum İşleri Daire 

Başkanlığı aracılığı ile Gökova Orman Fidanlığından temin edilen Bodrum 

orijinli tohumlar kullanılmıştır.  

Çalışmada en yüksek çimlenme yüzdesi 2007 yılında Ayvalık 

orijinli tohumlarda 2 ay  +4 ºC’de soğuk katlama işleminde  % 19 çimlenme 

yüzdesi ile 2010 yılı denemelerinde Gökova Orman Fidanlığından sağlanan 

2008 yılına ait Bodrum orijinli tohumlarla kurulan denemelerde alınmıştır. 3 

ay katlamada kalan tohumlar 10 ºC, 15 ºC’ de çimlendirme dolabında 4 ay 

süreli olarak gözlenmiştir.  Sırasıyla  % 17 ve % 33 oranında çimlenme elde 

edilmiştir ( 11, 12 nolu işlemler).  
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Tohum toplanması ve kullanımı arasında geçen sürenin önemli 

olduğu düşünülmektedir. İdeal yaklaşım toplanan tohumların yılı içerisinde 

değerlendirilmesi olmalıdır. Aksi halde katlamada kalacak süresinin 

uzamasına neden olmaktadır.  

Tohum kaynağında boş tohumların ayıklanması işlemi en titizlik 

gösterilmesi gereken aşamadır. Her ne kadar tuzlu su ile yapılan yüzdürme 

işlemi sonucunda belli bir oran elde ediliyorsa da yapılan çalışma 

sonlandırıldığında çimlenmeyen tohumlara uygulanan kesme deneyi sonucu 

büyük oranda boş ve sağlıksız tohumla karşılaşılmıştır. Finike ardıcı tohum 

özelliklerinin tohum toplanan ağaçların yaşlı/genç olmasından etkilenip 

etkilenmediği bilinmemektedir. Bu olayı etkileyen faktörler iyi 

irdelenmelidir. Bunların yanı sıra tohum zararlılarının bilinmesi ve 

mücadelesi de diğer önemli noktaları oluşturmaktadır. 

Finike Ardıcında tohum kabuğunun kalınlığı nedeniyle uygulanan 

mekanik zedeleme dışında bütün aşamalarda çimlenme elde edilmiştir ancak 

düşük yüzdelerde gerçekleşmiştir. Mekanik zedeleme tohum yastığına tam 

yerleşen bu tür için zararlı olduğu düşünülmektedir. 

Finike ardıcının tohumunun toplama zamanı büyük önem 

taşımaktadır. Ağaç üzerinde aynı dönemde 3 farklı yılın meyveleri 

bulunmaktadır. Ancak renk ve yapı olarak ayırt edilebilen bu oluşuma dikkat 

edilmesi gerekmektedir. 1. yılın tohumları yeşil ve sert, 2. Yıl tohumları 

kızıla çalan açık kahve ve 3 yılın tohumları koyu ve meyve eti çatlamış halde 

bulunmaktadır. Meyvelerin bulunduğu sürgün yaşları da meyve yaşını ayırt 

edici bir faktör olabilmektedir. 2 yıllık tohumların seçilip toplanması 

gerekmektedir. Bir sonraki yılın potansiyel tohum kaynağına zarar 

vermemek için tohum toplama işleminin profesyonelleşmiş ekipler 

tarafından yapılması tarafımızdan önerilmektedir. 

Enstitü serasında gerçekleştirilen çelikle üretim çalışmasında çelikler 

üzerinde uygulanan işlemlerden hormon uygulaması (3000ppm IBA) ile 

kontrol arasında fark gözlenmemiştir. Her iki işlemde de köklenme elde 

edilmiştir. Ancak daha kapsamlı hormon oran düzeyleri ile köklenme 

yüzdeleri artırılabilir. KESKİN (1992) Ardıç türlerinde yaptığı köklendirme 

çalışmasında IBA uygulaması ile %52 köklenme oranına ulaşmıştır.  

Çalışmada köklendirme ortamı olarak Perlit, Kum ve Torf ortamları 

kullanılmıştır. Perlit ortamında %58, Kum ortamında %50 ve Torf ortamında 

%34 köklenme elde edilmiştir. Çeliklerin köklendirme oranları üzerinde 

köklendirme ortamları istatistiki olarak önem göstermiştir. Duncan Çoğul 

Karşılaştırma Testi sonucunda, iki grup oluşmuştur. İlk grupta perlit ve kum 
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ortamları, ikinci grupta torf ortamı bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde 

köklendirme oranlarını artırmak için bu türle planlanacak çelikle üretim 

çalışmalarında farklı dönemlerin, kapsamlı hormon dozları ve hormon 

çeşitlerinin denenmesi tarafımızdan önerilmektedir.  

Finike ardıcı turizm potansiyeli yüksek bir bölgede yayılış 

göstermektedir ve aynı zamanda orman yangın kuşağında yer almaktadır. 

Ülke biyolojik çeşitliliğinin değerli bir bileşenidir ve tehdit altındadır.  IUCN 

kriterlerine göre Kırmızı Listede Tehdit Altında Türler grubuna dahil 

edilmesi önerilmiştir. Şu anda düşük risk kategorisindedir (IUCN Red List of 

Threatened Species www.iucnredlist.org). 
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