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ÖNSÖZ 

Değerli okuyucular, geçen sayımızda da belirttiğimiz gibi dergimiz 

bu yıl ilk defa, TUBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü bünyesindeki Türkçe veri 

tabanında indekslenmeye başlamış olup taranan dergi statüsüne 

kavuşmuştur. Bu yıl içinde ikincisini bastığımız bu sayımızda sizlere yine 

değişik konularda ve ilginizi çekeceğini umduğumuz dört bilimsel makale 

sunmaktayız. 

“Boyacı Sumağı (Cotinus coggyria Scop.) Tohumları İçin Uygun 

Ekim Zamanının Belirlenmesi” isimli ilk makale H. Cemal GÜLTEKİN 

ve arkadaşları tarafından hazırlanmış olup erozyon kontrolü çalışmalarında 

da başarıyla kullanılabilecek olan boyacı sumağının yetiştirilmesi ile 

ilgilidir. Üzerinde yeterince çalışma yapılamamış olan bu türümüzün daha 

fazla tanıtımı için ve tohumdan yetiştirilmesi konusunda çalışan, özellikle 

fidanlıklar için faydalı bilgiler içermektedir. 

İkinci makale “Defneliklerde Yaprak Serveti Tahmini, Alan 

Envanteri ve Faydalanmanın Düzenlenmesi (Burdur-Bucak- Melli 

Bölgesi Örneği)” isimli olup M. Necati BAŞ ve arkadaşları tarafından 

hazırlanmıştır. Bu makale ile de son zamanlarda önem kazanan odun dışı 

orman ürünlerinden birisi olan defne ile ilgili işletme planlarının 

yapılmasında çalışan planlamacılara yönelik bilgiler verilmiştir. 

Elif TOPALOĞLU ve Prof Dr Nurgül AY tarafından hazırlanan 

“Trabzon-Yeşilbük Yöresinde Yetiştirilmiş Monteri Çamı (Pinus radiata 

D. Don) Odununun Bazı Mekanik Özellikleri” isimli üçüncü makale ile 

ülkemizde ağaçlandırması yapılan egzotik türlerden birisi olan monteri 

çamının odun özellikleri incelenmiş ve bu türün orman endüstrisinde 

kullanım yerleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Son makale ise “Isparta –Keçiborlu Kükürt Maden Ocağında 

Yapılan Ağaçlandırmaların Değerlendirilmesi” isimli olup Süleyman 

GÜLCÜ ve arkadaşları tarafından hazırlanmıştır. Son zamanlarda sayıları 

hızla artan maden ocaklarının üretim sonrası rehabilitasyonunda karar 

vericiye yardımcı olabilecek olan bu makale ile tür seçimi üzerinde 

durulmuştur. 

Dergimizin tüm okuyuculara faydalı olmasını diliyorum.  

 

Dr Neşat Erkan 

Araştırma Müdür V.     
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ÖZET 

Bu çalışmada; erozyon kontrolü amaçlı ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanılabilecek bir tür olan boyacı sumağı tohumlarında, farklı ekim 

zamanlarının çimlenme oranları üzerindeki etkilerini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Araştırma, Eğirdir Orman Fidanlığı’nda kurulan deneme 

alanlarında yürütülmüştür. 

Denemede tohumlar; 2004-2005 ve 2005-2006 dönemlerinde, 15 

Eylül’den 15 Mart tarihine kadar geçen süre içerisinde, 15’er gün aralıklarla, 

13 farklı tarihte ekilmiştir. Araştırma sonucunda; farklı ekim zamanları, 

çimlenme yüzdeleri bakımından farklılığa neden olmuş ve bu fark 

istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P < 0.001). 2004-2005 döneminde 

en iyi sonuçlara 15 Eylül ile 1 Aralık; 2005- 2006 döneminde ise, 15 Ekim 

ile 1 Aralık tarihleri arasında ekilen tohumlarda ulaşılmıştır. Bu tarihlerden 

sonra ekilen tohumlarda, her iki yılda da çimlenme yüzdelerinde düşüş 

meydana geldiği tespit edilmiştir. 2004-2005 döneminde 15 Şubat, 2005-

2006 döneminde ise 1 Mart tarihinden sonra ekilen tohumlarda hiç çimlenme 

meydana gelmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cotinus coggygria, Erozyon, Tohum, 

Ekim Zamanı, Çimlenme Yüzdesi. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the effects of various 

sowing dates on germination percentage of Cotinus coggygria seeds. The 

experiment was carried out in Eğirdir Forest Nursery. 

The effect of sowing date on germination in both 2004-2005 and 

2005-2006 was highly significant. In 2004-2005 the highest field 

germination percentages were obtained from seeds sown between is 

September 15 and December 1. Germination was significantly lower if seeds 

were sown 15 December or later, and there was no germination after sowing 

in 15 February or March. 

In 2005-2006 germination was the highest when seeds were sown 

from 15 October to 1 December. There was no germination when seeds were 

sown during March. 

Keywords: Cotinus coggygria, Erosion, Seed, Sowing Date, 

Germination Percentage 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’de 21,2 milyon hektar orman alanı bulunmaktadır. Bu da 

ülke yüz ölçümünün % 27,2’sine tekabül etmektedir (ANONİM 2006a). 

Ülkemizde mevcut bulunan orman alanlarının yarısından fazlası 

bozuktur. Orman Genel Müdürlüğü’nce yapılan yetişme ortamı 

değerlendirme çalışmalarından elde edilen verilere göre, bozuk olan bu 

orman alanlarında yaklaşık 7,5 milyon hektar ağaçlandırmaya uygun saha 

bulunmaktadır (TOLAY 1987). Bu elverişsiz orman alanlarının çoğu çeşitli 

derecelerde toprak erozyonuna maruz ve toprağın biyolojik aktivitesinden 

yoksun konumdadır. Bu tür alanlarda toprak taşınmasını önlemek ve toprağı 

ıslah ederek orman yetiştirmeye elverişli hale getirmek için, anılan alanların 

fizyografik, klimatik ve edafik koşullarına uygun tür veya türlerle, daha 

başka bir anlatımla tesis yeteneğinde olan taksonlarla ağaçlandırılması 

gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için de, her şeyden önce, tesis 

yeteneğinde olduğu belirlenen tür veya türlerin fidanlarının kalite kriterlerini 

tespit etmek ve fidanlıklarda kaliteli fidan yetiştirme olanak ve koşullarının 

ortaya konulması gerekmektedir (YÜCEDAĞ ve GEZER 2005). 

Ağaçlandırma, gittikçe ormansızlaşan Türkiye’de orman alanlarının 

yeniden kazanılmasında ve erozyonla savaşımda çok önemli bir role sahip ve 

yer yer oldukça başarılı sonuçlar vermiş bir uygulamadır. Erozyon 

alanlarında yapılan ağaçlandırma çalışmaları, uzun vadeli emek isteyen 

çalışmalar olması nedeniyle, başlangıçta yapılacak uygun türlerin seçimi, 

önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu tür erozyon sahalarında, 

genellikle üst toprak, kayba uğradığından topraklar sığlaşmış ve ana 

materyal yüzeye çıkmıştır. Erozyon alanlarında toprak derinliğinin az olması 

nedeniyle, ağaçlandırma çalışmalarında, sadece odunsu türler 

kullanılmamalı; kanaatkar, fakir topraklarda yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, 

hızlı bir büyüme ve derin kök sistemi meydana getiren, yöredeki mevcut çalı 

türlerine de yer verilmelidir (ÜRGENÇ 1966). Bu sayede doğal vejetasyon 

örtüsünü bozmadan, sahada bulunan doğal bitki örtüsü kullanılarak erozyon 

önleme çalışmalarının başarısının artacağı bir gerçektir. Türkiye’de iklim 

şartlarının çeşitliliği, türce zengin bir orman formasyonu yaratmakta ve 

ağaçlandırmalarda çeşitli yerli ve yabancı türlerin kullanılmasına geniş 

imkan vermektedir (ÜRGENÇ 1996). 

Çalışmaya konu olan boyacı sumağının, eğimin ve erozyonun fazla 

olduğu alanlarda erozyona karşı iyi gelişme gösterdiği ve erozyonun 

önlenmesinde bu bitkiden yararlanılabileceği yapılan bir çalışmada 

bildirilmiştir (KAYA 1995).  
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Cotinus coggygria Anacardiaceae familyasına ait olup ülkemizde 

boyacı sumağı, duman çalısı, peruke çalısı, pamuklu sumak, sarı boya, sarı 

can ve sarı yaprak olarak da bilinmektedir (BAYTOP, 1994). 3-5 m kadar 

boylanabildiği, sık dallı, yuvarlakça tepeli, yapraklarını döken, çalı 

formunda bir bitki olduğu değişik araştırıcılar tarafından bildirilmiştir 

(BAKTIR 1991; DAŞDEMİR ve ark. 1994; SEÇMEN ve ark. 1995). Bu çalı 

türü; orman açıklarında, kayalık ve yamaçlarda bulunmakta, 1300 m’ye 

kadar yayılış göstermektedir (DAVIS 1972). Yaprakları kısa saplı, tam 

kenarlı, geniş yumurta-dairemsidir. 3-5 cm uzunluğunda, dip tarafı birden 

daralan, tüysüz, üst yüzü yeşil, alt yüzü mavimsi yeşil ve tüysü, damarlar ise 

çıkıktır (YÜCEL ve ark. 1999). Yaprakları tanen ve flavon türevleri (fisetin) 

taşımaktadır. Bu nedenle dahilen infusyon halinde (%5’ten) fazlası 

zehirlidir. Antiseptik, kabız, kan kesici, ve ateş düşürücü etkilerinden ötürü, 

dahilen infusyon halinde (%5) kullanılmaktadır. Tehlikesiz ve etkili bir 

drogdur (YILMAZ ve ark. 2006 ). 

Boyacı sumağının çiçekleri açtığında sarımsı, dallı, piramidal salkım 

oluşturur ve çoğunluğu kısır olduğundan kısa zamanda dökülür (BAKTIR 

1991). Haziran ve temmuz aylarında önceleri duman mavimsi-morumsu, 

sonra açık kahverengine dönüşen çiçekler, terminal durumlu ve çok cinslidir. 

Meyve çarpık armut biçiminde, içinde bir tane böbrek şeklinde tohum 

bulunmaktadır (YÜCEL ve ark. 1999). Meyveli salkımları gösterişli 

tüylüdür; önceleri kahverengi veya morumsu, sonraları griye dönüşmektedir. 

Yaz ve sonbaharda meyve salkımları yaprakların üstünde bir bütün halinde 

bir dumanı andırmaktadır. Genç dalları tabakçılıkta, kabukları boyacılıkta 

kullanılan zehirli bir bitkidir (BAKTIR 1991). Saçak kök yapısına sahip, 

kökleri besin maddesince çok zengin olmayan, kurak, kireçli, taşlı, ağır, killi, 

tuzlu topraklarda yetiştirilebildiği, pH adaptasyonun yüksek olduğu ve aynı 

zamanda düzlüklerde, tepelik ve dağlık alanlarda yetişebildiği farklı 

yayınlarda bildirilmiştir (GÜVEN 1997; ANONİM 2006b). Odunu “sarı 

kök” veya “sarı odun” (lignum flavum) ismi altında eskiden beri deri ve 

kumaş boyamakta kullanılmaktadır. Verdiği renk açık sarı olup zamanla 

koyulaşmakta ve sabit kalmaktadır. Ticarette kabuklu veya kabuğu 

çıkarılmış olarak da bulunmaktadır (BAYTOP 1984).  

Çimlenme, tohum integümentlerinin kırılması ve yeni bitkinin 

ortaya çıkmasıyla kendini gösteren embriyo büyümesinin yeniden başlaması 

safhasıdır. Olgun tohumlar, çevre koşulları uygun olduğu zaman çimlenirler. 

Çimlenme, doğada, genellikle toprak yüzeyinde veya yüzeye yakın meydana 

gelir (AVŞAR 1993). Gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla olsun 

ağaçlandırmalarda ilk çıkış noktası tohumdur (ÜRGENÇ 1998). Tohum 
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üretimi birçok faktörün etkisi altındadır. Bu faktörlerden biri de uygun ekim 

zamanının belirlenmesidir. 

Önemli doğal türlerimizden biri olan boyacı sumağının 

devamlılığının sağlanabilmesi ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması, 

onun tohum özelliklerinin belirlenmesi, çimlenme probleminin çözülmesi ve 

fidan üretim tekniklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu çalışmada, erozyon 

alanlarında kullanılması mümkün görünen ve yetiştirilmesine yönelik 

bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamış olan boyacı sumağının fidanlık 

tekniği açısından bazı tohum özelliklerinin ve en uygun ekim zamanının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Tohum Kaynağı 

Çalışmaya konu olan boyacı sumağının tohumları, 2004 ve 2005 

yıllarının 2 eylül tarihinde, bakı ve toprak özellikleri gözetmeksizin, Isparta 

ili Aşağı Gökdere köyünün 400-600 m rakımları arasından, 30’ar adet 

ağaçtan eşit miktarda toplanarak Eğirdir Orman Fidanlığı’na getirilmiştir. 

Tohumların toplandığı bireylerin boyları 1-2 m, yaşları ise 15-30 arasında 

değişmektedir. Ayrıca tohum toplanan bireyler arasında en az 50 m mesafe 

olmasına dikkat edilmiştir. 

2.2. Sağlıklı Tohumların Belirlenmesi ve Ekim Öncesi 

Uygulanan Ön İşlemler 

Toplanan tohumlar karıştırılarak kurutulmuş, ardından suda 

yüzdürülerek boş tohumlar uzaklaştırılmıştır. Elde edilen tohumlar ekim 

uygulamasına kadar oda sıcaklığında, ağzı açık kaplarda saklanmıştır. Ekim 

işleminden önce tohumlar 1 gün boyunca 10.000 ppm küllü suda bekletilerek 

şişmeleri sağlanmıştır. Populasyona ait tohumlarda sağlıklı embriyo sayısını 

ve 1000 dane ağırlığını belirlemek amacıyla, 8 x 100 tohum örneğinde 

ölçümler yapılmıştır. 

Boyacı sumağı tohumlarında en uygun ekim zamanını belirlemek 

için; 15 Ekim tarihinden başlayarak 15 Mart tarihine kadar 15’er gün 

aralıklarla, 13 farklı zamanda doğrudan ekim denenmiştir. Uygulama 2004-

2005 ve 2005-2006 yılları olmak üzere, 2 yıl üst üste gerçekleştirilmiştir. 

Uygulanan ekim zamanları Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Doğrudan Ekim Uygulama Tarihleri 

Table 1. Sowing Dates  

Uygulama No 

 

Application 

Number 

2004-2005 Ekim 

Tarihleri 

Sowing Dates in 2004-

2005 

2005-2006 Ekim 

Tarihleri 

Sowing Dates in 2005-

2006 

1. Uygulama 15 Eylül 2004 15 Eylül 2005 

2. Uygulama 1 Ekim 2004 1 Ekim 2005 

3. Uygulama 15 Ekim 2004 15 Ekim 2005 

4. Uygulama 1 Kasım 2004 1 Kasım 2005 

5. Uygulama 15 Kasım 2004 15 Kasım 2005 

6. Uygulama 1 Aralık 2004 1 Aralık 2005 

7. Uygulama 15 Aralık 2004 15 Aralık 2005 

8. Uygulama 1 Ocak 2005 1 Ocak 2006 

9. Uygulama 15 Ocak 2005 15 Ocak 2006 

10. Uygulama 1 Şubat 2005 1 Şubat 2006 

11. Uygulama 15 Şubat 2005 15 Şubat 2006 

12. Uygulama 1 Mart 2005 1 Mart 2006 

13. Uygulama 15 Mart 2005 15 Mart 2006 

2.3. Tohumların Ekimi ve Deneme Deseni 

Tohumlar; 950 m yükseklikteki Eğridir Orman Fidanlığı’nda, açık 

hava koşullarında, 40 cm x 50 cm boyutlarındaki saksılara “Tesadüf 

Parselleri Deneme Deseni”ne uygun ve 4 yinelemeli ve her bir yinelemede 

100 adet olmak üzere toplam 400 adet tohum olacak şekilde ekilmiştir 

(DÜZGÜNEŞ ve ark. 1987). Uygulamaların yinelemeler içindeki yeri ve 

sırası kura ile belirlenmiştir. Ekimler, tohumlar birbirlerine değmeyecek 

şekilde, 5 mm derinlikte çizgi ekimi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Kasalardaki çimlenme ortamına açılan her 30 cm x 2 cm ebatlarında çizgiler 

parsel olarak kabul edilmiştir. Ekimi takiben yastıkların üzerine tek kat telis 

örtülmüştür. Çimlenme ortamının hazırlanmasında ise, % 70 dere mili ve % 

30 Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) 
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Holmboe] humusu karışımı kullanılmıştır. Ekimlerin yapıldığı tarihten, ekim 

kasalarına ilk tohum ekiminden başlayarak her iki yılda da 25 nisana kadar 

yağışlı olmayan dönemlerde 2 günde bir düzenli olarak sulanmıştır. 

Ekimlerin yapıldığı tarihten çimlenmenin tamamlandığı tarihe kadar geçen 

süreçte, iki günde bir toprak yüzeyine çıkan fidecikler koparılarak sayılmış 

ve kayda alınmıştır. 

Çimlenmeler tamamlandıktan sonra, değişik zamanlarda ekilen 

tohumların çimlenme yüzdeleri hesaplanmış ve elde edilen veriler “SPSS 

Paket Program”ın da değerlendirilmiştir (SPSS 1999). Bu amaçla basit 

varyans analizi ve Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Yüzde 

değer olarak elde edilen veriler normal dağılım göstermediği için, 

KALIPSIZ (1994)’a göre Arcsin dönüşümü uygulandıktan sonra analizlere 

dahil edilmişlerdir.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Boyacı sumağı tohumlarının 15 Eylül tarihinden başlayarak 15 Mart 

tarihine kadar 15’er günlük aralıklarla, 13 farklı ekim zamanın uygulanması 

sonrasında, 2004-2005 ve 2005-2006 yıllarına ait çimlenme yüzdeleri 

Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2: Ekim Zamanlarının Boyacı Sumağı Tohumlarının Çimlenme 

Yüzdesi Üzerine Etkisi (%) 

Table 2. Effects of Sowing Dates on germination Percentages (GP) of Cotinus 

coggygria Seeds 

Uygulama Zamanları 

 

Application Dates 

2004-2005 Çimlenme 

Yüzdesi (%) 

GP (%) in 2004-2005 

2005-2006 Çimlenme 

Yüzdesi  (%) 

GP(%) in 2005-2006 

1. Uygulama (15 Eylül) 89,25 a 84,5 b 

2. Uygulama (1 Ekim) 89,5 a 84,5 b 

3. Uygulama (15 Ekim) 88 a 94,5 a 

4. Uygulama (1 Kasım) 85 ab 95 a 

5. Uygulama (15 Kasım) 84,75 ab 94,75 a 

6. Uygulama (1 Aralık) 84,75 ab 93,5 ab 

7. Uygulama (15 Aralık) 81,25 b 88 b 

8. Uygulama (1 Ocak) 79,75 b 85,25 b 

9. Uygulama (15 Ocak) 68 c 71,75 c 

10. Uygulama (1 Şubat) 36,5 d 48,5 d 

11. Uygulama (15 Şubat) 0 e 8,5 e 

12. Uygulama (1 Mart) 0 e 0 e 

13. Uygulama (15 Mart) 0 e 0 e 
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Boyacı sumağı tohumlarının farklı ekim zamanlarına ait ekim 

uygulaması sonucunda; 2004-2005 yılında, çimlenme yüzdelerinin % 89,5 

ile % 36,5 olduğu, 2005-2006 yılında ise çimlenmenin % 95 ile % 8,5 

arasında meydana geldiği tespit edilmiştir (Çizelge 2). Yapılan varyans 

analizleri sonuçlarına göre; her iki yıl içinde, uygulamalar arasındaki fark 

P<0,001 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 3 ve 4). 

Uygulamalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek için yapılan 

Duncan çoklu karşılaştırma testine göre; uygulamalar 2004-2005 yılında beş 

farklı grupta toplanırken, aynı gruba giren en yüksek çimlenme yüzdesi 15 

Eylül ile 1 Aralık (uygulama 1, 2, 3, 4, 5 ve 6) tarihleri arasında ekilen 

tohumlarda % 89,25 ile % 84,75 arasında meydana gelmiştir (Çizelge 2). 

Araştırma sonucunda 1 şubatta (uygulama 10) ekilen tohumlarda % 36,5 

oranında düşük çimlenme meydana gelirken, 15 şubat tarihinden sonra 

ekilen tohumlarda ise çimlenme meydana gelmemiştir.  

Çizelge 3: Boyacı Sumağı Tohumlarının 2004-2005 Yılı Çimlenme 

Yüzdelerine Ait Varyans Analizi 

Table 3. Results of ANOVA on the Germination Cotinus coggygria Seeds  

Germination percentage for 2004-2005 

α : 0,001 olasılık düzeyi 

2005-2006 yılına ait Duncan testi sonuçlarına göre ise; uygulamalar 

altı farklı grupta toplanırken, aynı gruba giren en yüksek çimlenme yüzdesi 

15 ekim ile 1 aralık (uygulama 3, 4, 5 ve 6 ) tarihleri arasında ekilen 

tohumlarda % 95 ile % 93,5 oranları arasında meydana gelmiştir (Çizelge 6). 

Sonuçlara göre, 15 şubatta (uygulama 11) ekilen tohumlarda % 8,5 oranında 

çimlenme yüzdesi tespit edilirken, 1 marttan itibaren ekilen tohumlarda ise 

çimlenme meydana gelmemiştir. Her iki yılda da çimlenmeler 1 nisanda 

başlamış, 21 nisanda tamamlanmıştır. Araştırma sonucunda; tohum 

özellikleri bakımından, boyacı sumağı tohumlarının 1000 dane ağırlıkları 

2004 yılında 9,36 g, 2005 yılında ise 9,8 g olarak bulunmuştur.  

Varyasyon 

Kaynağı 

 Source of 

Varition 

Kareler 

Toplamı 

 

S.S..  

Serbestlik 

Derecesi 

 

D.F. 

Kareler 

Ortalaması 

 

M.S.  

F 

Değeri 

 

F value 

Önem  

Düzeyi 

(P) 

Prob. 

Level  

Uygulama 

Hata 

Toplam 

9,841 

0,083 

36,734 

12 

39 

52 

,820 

,002 

386,901 ,000 
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Çizelge 4: Boyacı Sumağı Tohumlarının 2005-2006 Yılı Çimlenme Oranlarına 

Ait Varyans Analizi  

Table 4 Variance Analyses Results of Cotinus coggygria Seeds Germination 

Percentage for 2005-2006 

 α : 0,001 olasılık düzeyi 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Önemli maki elemanlarından biri olan boyacı sumağının 

devamlılığının sağlanabilmesi ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması, 

onun tohum özelliklerinin belirlenmesi, çimlenme probleminin çözülmesi ve 

fidan üretim tekniklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Erozyon alanlarında 

kullanılması mümkün görünen ve yetiştirilmesine yönelik bugüne kadar 

hiçbir çalışma yapılmamış olan bu türün fidanlık tekniği açısından bazı 

tohum özelliklerinin ve en uygun ekim zamanının belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilen bu çalışmada, tohumlara 15 eylül tarihinden başlayarak 15’er 

gün aralıklarla, 13 farklı ekim zamanı uygulanmıştır. Uygulamalar 

sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki önerileri söylemek 

mümkündür. 

Doğrudan ekim yönteminde; 2004-2005 yılında en iyi sonucu 15 

eylül ile 1 aralık, 2005- 2006 yılında ise en iyi sonucu 15 ekim ile 1 aralık 

tarihleri arasındaki dönemde vermiştir. Bu tarihlerden sonraki dönemlerde 

ekilen tohumlarda, her iki yılda da, çimlenme yüzdelerinde düşüş meydana 

geldiği tespit edilmiştir. 2004-2005 yılında 15 Şubat, 2005-2006 yılında ise 1 

mart tarihinden sonra ekilen tohumlarda çimlenme meydana gelmemiştir. 

Her iki yılda da çimlenmeler 1 nisanda başlamış, 21 nisanda tamamlanmıştır. 

Bu dönemde toprak sıcaklığının 15 C۫º’ye ulaştığı düşünüldüğünde, 

çimlenmelerin 15 C۫º’de başladığını söylemek mümkün olabilir. Araştırma 

sonucunda, tohum özellikleri bakımından boyacı sumağı tohumlarının 1000 

dane ağırlıkları; 2004 yılında 9,36 gr, 2005 yılında ise 9,8 gr olarak 

bulunmuştur.  

Varyasyon 

Kaynağı 

S. V.  

Kareler 
Toplamı 

S. S.  

Serbestlik 

Derecesi 

D. F. 

Kareler 

Ortalaması 

M. S.  

F 

Değeri 
F value 

Önem 

Düzeyi (P) 

Prob. Level 

Uygulama 

Hata 

Toplam 

11,514 

,126 

45,457 

12 

39 

52 

,960 

,003 

297,038 ,000 
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Bu sonuçlar doğrultusunda; eylül başında toplanan boyacı sumağı 

tohumlarının, suda yüzdürülerek boş tohumları uzaklaştırıldıktan sonra, bir 

gün boyunca 10.000 ppm küllü suda bekletilmesinin uygun olduğunu ve bu 

türün tohumları için en uygun ekim zamanının eylül ortasından aralık ayı 

başına kadarki geçen periyotta olduğunu söylemek mümkündür.  

Boyacı sumağı ülkemizde erozyon kontrolü amaçlı ağaçlandırma 

çalışmalarında kullanılabilecek doğal çalı türlerimizden biridir. Bu nedenle 

fidanlık pratiği açısından fidanlık tekniği ile ilgili çalışmalara öncelikli 

olarak ağırlık verilmesi ve aynı zamanda ağaçlandırma amaçlı kitlesel fidan 

üretiminin yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Burdur-Bucak-Melli yöresi defnelik alanlarının araştırma alanı 

olarak seçildiği bu çalışma ile defne yaprak serveti tahmini için uygun çoğul 

doğrusal regresyon modelinin ortaya konulması, defnelik alan envanterinin 

yapılması ve faydalanmanın düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Burdur-Bucak Melli yöresi defnelik alanlarında defne yaprak serveti 

envanteri çalışmalarında kullanılmak üzere ortaya konulan model;  

OYYSM= - 7,286 + 0,028 x OTB + 0,055 x OTC 

(OYYSM: Ocaktaki Yaş Yapraklı Sürgün Miktarı, OTB: Ocak Taç Boyu, OTC: Ocak Taç Çapı) 

şeklinde olup, modelin R² değeri 0,74 olarak hesaplanmıştır.  

Uygun doğrusal model ve deneme noktalarından elde edilen veriler 

yardımıyla hesaplanmıştır. Toplam defnelik alan, envanter sonucunda elde 

edilen veriler, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)  tabanlı haritalar ve orman 

amenajman planları yardımıyla 218,6 hektar olarak belirlenmiştir. Ocaklar 

genel itibarıyla benzer formlar gösterdiğinden dolayı, alan tek verimlilik 

sınıfına ayrılmış ve her üç yılda bir alanın tamamında üretim yapılması 

şeklinde faydalanma düzenlenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Defne, Yaprak Verimi, Envanter, Amenajman,  

ABSTRACT 
In this study carried out in Burdur-Bucak-Melli region, relations 

were investigated between laurel leaf yield and various factors (canopy 

height and canopy width), field inventory of laurel areas and arrangement of 

utilization from laurel areas.  

The most reasonable regression model was determined to estimate 

laurel leaf yield amount by using R
2
, statistic for to inventory of laurel areas 

on Burdur-Bucak-Melli region. The equation of the regression model is; 

LLAP= - 7,286 + 0,028 x CH + 0,055 x CW (LLAP: Laurel leaf amount with shoot on 

patch, CH: Canopy height, CW: Canopy width) R
2
 value of this regression model was 

calculated as 0.74. Total laurel area was determining as 218,6 hectar by 

field inventory, maps base on GIS (Geogrophic Information System) 

and forest management plans. The laurel leaf amount per hectar from 

these areas was determined by the regression model and results of 

field inventory. It was arranged as a productivity group for Burdur 

Bucak-Melli laurel areas 

Key words: Laurel, Leaf Yield, Inventory, Management 
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1. GİRİŞ 

Orman ürünleri denildiğinde; ana ürün yuvarlak odunlarla bunun 

dışında kalan odun dışı ürünler anlaşılmaktadır. Orman amenajman planları 

düzenlenirken ana amaç olan odun üretimi ve bunun planlanması öncelik ve 

önem kazanmaktadır (ERASLAN 1982).  

Türkiye’de doğadan toplanarak iç ve dış ticareti yapılan çiçekli bitki 

sayısının 347 olduğu, bunun da yaklaşık % 30’unun ihraç edildiği 

belirlenmiştir (ÖZHATAY ve ark. 1997). 

Ülkemizde Odun Dışı Orman ürünleri (O.D.O.Ü.) işletmeciliğinde 

özellikle tedarik, üretim ve pazarlama konularında birçok sorunla 

karşılaşılmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri; O.D.O.Ü. envanterinin 

yeterli düzeyde yapılmamış olması ve yapılan envanterin de periyodik olarak 

tekrarlanmamasıdır (TÜRKER ve ark. 2001). 

Rio Dünya Zirvesi’nden ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 

başlamasından bu yana, birçok ülke O.D.O.Ü.’nin sürdürülebilir yönetimi, 

geliştirilmesi ve kullanılması konusunda önlemler alma gereğini duymuştur. 

Buna rağmen her ülkede, O.D.O.Ü. servetinin önemini takdir edecek politik 

gelişmeler; sürdürülebilir bir üretim için gerekli teknoloji, araç ve gereç 

geliştirilmesi; bu ürünlerin optimal kullanımı, orman içi ve dışında 

üretilmesi, pazarlanması vb. konularda araştırmalar için; yöresel, ulusal 

bölgesel ve uluslararası düzeyde çabalara halen büyük ihtiyaç vardır 

(MUKERJİ 1997). 

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 kaynakların 

tamamen tüketilmeden, “sürdürülebilir kullanım” ilkesine uygun olarak uzun 

süre kullanılabilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır (ÖZHATAY ve 

ark. 1997). 

Türkiye’de ulusal ormancılık amaçlarına ulaşılması için uyulması 

gereken ilkelerin başında süreklilik ilkesi gelmekte olup bu ilke ERASLAN 

(1982) tarafından “ormanlardan ekolojik koşulların elverdiği kadar en 

yüksek miktar ve nitelikteki çeşitli ürünleri sürekli, rasyonel ve güvenli 

olarak sağlamak, aynı zamanda ormanların hidrolojik, erozyonu önleme, 

klimatik, toplum sağlığı, doğayı koruma, rekreasyon, ulusal savunma, estetik 

ve bilimsel fonksiyonlarını optimal düzeylere çıkarmak suretiyle toplumun 
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bu yönde olan gereksinimlerini sürekli olarak karşılamak amacını güden bir 

prensiptir” şeklinde açıklanmaktadır. 

 O.D.O.Ü.’nün çok önemli bir bölümü ihraç edilmekte olup ülkemiz 

için önemli bir döviz kaynağı oluşturmaktadır. Son yıllarda O.D.O.Ü.’nün 

ihracatından elde edilen gelir, asli ürünlerle başa baş gitmekte ve hatta çoğu 

kez asli ürünlerden elde edilen döviz miktarını geçmektedir. Ayrıca 

O.D.O.Ü. veren türlerin yetiştirilmesi ve ürünlerinin değerlendirilmeye 

başlanması, asli ürünler gibi uzun yıllar almamakta ve her yıl veya 2-3 yılda 

bir üretim yapılabilmektedir (GÜLER 2004). 

Türkiye’de ihracat amacıyla en çok üretilen O.D.O.Ü. arasında çiçek 

soğanları, mantar, çam fıstığı, ardıç, mahlep, keçiboynuzu, kekik, kebere, 

ıhlamur, adaçayı, reçine, meyan kökü ile birlikte defne de yer almaktadır. 

İhraç edilen doğal bitkilerimizin, 1995-1999 döneminde, ortalama yıllık 

miktarı yaklaşık 50 bin ton ve bunun parasal değeri ise 90 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Bu beş yıllık dönemde, O.D.O.Ü.’den elde edilen 

toplam ihracat geliri içerisinde defne yaprağının payı % 7,8 düzeyinde 

olmuştur (ANONİM 2001). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin dışsatım miktarları 20 kadar bitki türünü 

kapsamaktadır. Ancak Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik 

bitkiler hakkındaki kapsamlı bir çalışmaya göre; bitki türü sayısı, alt türler 

dahil olmak üzere, 347 adet olup, bunlardan 139 türün dış satımı 

yapılmaktadır. 1999-2003 yılları arasında, dış satımı yapılan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin ortalama miktarı 44.390 ton ve bunlardan elde edilen 

gelir ortalama 60.434.000 dolardır (ÖZGÜVEN ve ark. 2005). 

Ülkemizin önemli tıbbi aromatik bitkilerinden birisi de dış 

ticaretimizde de önemli yer tutan Akdeniz defnesi (Laurus nobilis L.)’dir. 

Akdeniz defnesi (defne)’nin esas vatanı Küçük Asya ve Balkanlar olup, 

herdem yeşil bir bitki türüdür. Fakat antik devirde, Akdeniz’in bütün 

kıyılarına götürülmüştür. Bugün Akdeniz’in karakteristik bitkilerinden birini 

teşkil eder ve Mediterranean rejiyonunun kıyı şeridini içerisine alan birinci 

zonu olan Lauretum zonunu isimlendirir. Yurdumuzdaki yayılışı 600-800 

m’ye kadar çıkar. Kışları ılıman, yazları sıcak olan yerleri sever. Toprak 

isteği fazla olmamakla beraber, rutubeti yeterli dere yataklarını tercih eder 

(KAYACIK 1977). 

Halk arasında; nehtel, tahnal, tefrün, tehnel, tenel, tenhel ve teynel 

gibi farklı isimlerle bilinen (BAYTOP 1994) defne; genellikle ağaçcık, 

bazen de 10 m’ye kadar boylanabilen, yuvarlak tepeli, sık dallı bir ağaçtır. 

Gövdenin koyu gri, siyaha yakın düzgün kabuğu vardır. Yapraklar dar 
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eliptik bir yapıda olup her iki uca doğru sivrilmektedir. Boyları 5-10 cm 

arasında değişmektedir. Kenarları hafif dalgalıdır. Üst yüzü parlak koyu 

yeşildir. Kısa ve kalın bir sapı vardır (KAYACIK 1977).  

Defne yaprakları çok kullanılan bir baharat olmasının yanı sıra 

terletici, antiseptik ve mide rahatsızlıklarını giderici olarak da kullanılır 

(ÖZHATAY ve ark. 1997). Kurutulmuş yapraklar; gıda endüstrisinde 

tatlandırıcı ve baharat olarak, özellikle et ve balık konservelerinde, zeytin 

depolanmasında, üzüm ve incir gibi kurutulmuş meyvelerin tazeliğini ve 

lezzetini korumak amacıyla ambalajlamada kullanılır. Yapraklardan elde 

edilen uçucu yağ ise; gıda endüstrisinde tat ve çeşni verici olarak, ayrıca 

parfümeride geniş kullanım alanı bulmaktadır. Meyvelerinden elde edilen 

sabit yağ ise; gıda, içki, ilaç, kimya ve kozmetik sanayiinde kullanılır 

(YAZICI 2002). 

Ülkemizde defne türünün toplam yayılış sahası 131.862 hektar ve 

tahmini üretim potansiyeli ise 12.201.326 kg/yıl civarındadır (ANONİM 

2004; ŞAFAK ve OKAN 2004). 

Defne yaprağı üretimi, esas itibarıyla 6831 Sayılı Yasanın 37. 

maddesinin 1. fıkrası gereğince, tarife bedeli ödemek kaydıyla, yasanın ilgili 

maddesinde yazılı yerlerde halka izin verilmek suretiyle yapılmaktadır 

(ANONİM, 1997a). Defne yaprağı toplanacak orman alanları, Orman 

İşletme Müdürlükleri tarafından gruplandırılıp münavebeli olarak 3 yılda bir 

işletmeye açılmaktadır (ÖZHATAY ve ark. 1997). Defne yaprakları üç yılda 

bir Temmuz-Eylül ayları arasında, genellikle yaprakların sürgünlerle birlikte 

kesilmesi şeklinde toplanmaktadır (TOPÇUOĞLU 1948 ve 1964; ÖZTÜRK 

1950; ACAR 1991; ANONİM 1995, ANONİM 1998; GÜLER 2003). 

Türkiye için, bu kadar önemli olan ve ihracatımızda önemli yer tutan 

defne yaprağının üretildiği defnelikler, Orman Amenajman Planları’nda 

üretim planı düzenlenerek işletilmektedir. Bu üretim planlarında yer alan 

değerler ölçmeye dayalı olmayıp tahmini nitelik arz etmektedir (BAŞ ve ark. 

2005). 

Bu çalışma ile Bucak-Melli yöresi defneliklerinde; ocak tacı çapı ve 

ocak tacı boyu ile yaş yapraklı sürgün miktarı arasında yeterli ilişki olup 

olmadığının araştırılması; yeterli ilişki çıkması durumunda ise, oluşturulacak 

regresyon modeline dayalı olarak söz konusu defnelik alanlarda defne 

yaprağı serveti envanteri ve beraberinde defnelik alan envanterinin yapılması 

amaçlanmıştır. 
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 2. MATERYAL ve YÖNTEM 

2.1. Materyal  

 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, 

Melli Orman İşletme Şefliği sınırları içersinde olan defnelikler Akdeniz ardı 

bölümünde yer almaktadır. Denizden yüksekliği 65 m (Aksu çayının en 

güney noktası) ile 1710 m (Karlıkdağı T.) arasıdır. Yeni Isparta-Antalya 

karayolu ile tüketim merkezlerine bağlantısı mevcuttur. Topoğrafik olarak 

ortada Kocaaliler beldesinin yer aldığı düzlükler ve bu düzlükleri çevreleyen 

dağ ve tepeleri ile kapalı bir havza görünümündedir. Ancak batıda ikinci bir 

havza oluşturan Aksu vadisi ile de Akdeniz’e açılır. Plan ünitesinin başlıca 

yükseltileri kuzeybatıda Karlıkdağı T. (1710 m), Katrandineği T. (1396 m), 

batıda Uluçal T. (1494 m), güneyde İndağı T. (1171 m), doğuda Karadağ T., 

Kuruağaç T. (1077 m)’dir (ANONİM 1997b). 

Defne (Laurus nobilis L.), plan ünitesi içerisinde irili ufaklı parçalar 

halinde yer alan ve özellikle BDy ve BÇzDy-T olarak simgelendirilen 

meşçere tiplerinde kızılçam, şalba, kekik, kermes meşesi, sandal, akçakesme, 

sakızlak, erguvan, tesbih, sığır kuyruğu, çitlenbik, ardıç, zeytin, çilek, çınar 

vb. gibi ağaçcık ve çalılarla serpili veya çok küçük gruplar halinde 

karışımlar yaparak yer almaktadır. Bu karışım içerisinde defnelerin bazısı 

ağaçcık, bazısı çalı, bir kısmı da tamamen bozuk vasıflı olmak üzere çok 

değişik formlar arz etmektedir (Şekil 1 ve Şekil 2). Ancak alanın genelinde 

ağaçcık formundaki defne ocakları hakimdir. 

Araştırma süreci içerisinde alet ve ekipman olarak ölçü formları, 

şerit metre, boy ölçer, tahra, motorlu testere, el GPS’i, pusula, fotoğraf 

makinesi, topuzlu kantar ve dijital çap ölçer (kumpas) kullanılmıştır. 



 22 

 

Şekil 1. Bodur Formdaki Defne    

Figure1. Dwarfish Form of Laurel 

 

Şekil 2. Ağaçcık Formdaki Defne 

Figure 2. Shrub Form of Laurel 
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2.2. Yöntem  

Çalışma; yaprak serveti envanteri, alan envanteri ve faydalanmanın 

düzenlenmesi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci 

bölümünde, defne ocaklarından ocak bazında elde edilecek defne yaprağı 

miktarını doğruya en yakın şekilde tahmin etmeyi sağlayacak bir regresyon 

denklemini ortaya konulmuştur. Bunun için kullanılması düşünülen kriterler 

olarak, ölçüm kolaylığı, pratikliği ve düşük maliyetli bir işlem olması 

dolayısıyla, ocak tacı çap ve ocak tacı boyu kriterleri seçilmiştir. Uygun 

regresyon modelinin belirlenmesi amacıyla ocak tacı genişliği ve ocak tacı 

boyu ile ocaktan elde edilen yaş yapraklı sürgün miktarı arasında ilişkinin 

olup olmadığı ve varsa yönü ve şiddetinin ortaya konulması gerekmektedir. 

Bunun için, ölçülen değişkenlere bağlı olarak toplumun parametrelerinin en 

yüksek doğruluk derecesiyle tahmini için, örnekleme yöntemi olarak 

‘Rastgele Örnekleme Yöntemi’ seçilmiştir. Örnek ocaklar, farklı ocak 

boyutlarına ve farklı yetişme ortamlarına (dere içi, taşlık kayalık alanlar vb.) 

dağıtmaya da özen gösterilerek rastgele olarak seçilmişlerdir. Defnelik alan 

dere içi, taşlık, kayalık vb. farklılıklar gösterse de farklı boyutlardaki ocaklar 

alanın tamamına dağılış gösterdiği için, katmanlı örnekleme yönteminin 

kullanılması mümkün olmamıştır. Bağlı değişken (ocak bazında yaş yapraklı 

sürgün miktarı) ile iki adet serbest değişken (ocak tacı genişliği ve ocak tacı 

boyu) arasında bir ilişki olup olmadığı ve varsa yönünü ve şiddetini ortaya 

koyabilmek için korelasyon analizi uygulanmıştır. Defnelik alanı (toplumu) 

yeterli düzeyde temsil edebilmek amacıyla alınması gereken örnek ocak 

sayısı, ön örneklemede alınan örnekler üzerinden, 27 olarak belirlenmiştir. 

Arazi çalışmaları sırasında yapılacak tahminin doğruluk yüzdesini biraz daha 

artırmak ve aynı zamanda optimum iş gücü ve maliyetle işlemleri 

gerçekleştirebilmek için toplam 30 adet örnek ocak alınmıştır. Arazi 

aşamasında yapılan bütün ölçümler ve hesaplamalar ocak bazında 

gerçekleştirilmiş olup toplam 30 adet defne ocağı, bütün alan içerisinden 

rastlantısal olarak seçilmişlerdir. Alınan 30 adet örnek ocağın toplam 

defnelik alan içerisine homojen olarak dağıtılmasına özen gösterilmiştir. 

Her bir ocakta, öncelikle ocak tacının çapı ve ocak tacının boyu cm 

hassasiyetli olarak ölçülmüştür. Sonrasında ocakta yaprak üretimi 

yaptırılarak elde edilen yaş yapraklı sürgünler balyalar halinde bağlanmış ve 

0,5 kg hassasiyetli olarak tartılmıştır. Elde edilen bütün ölçüm sonuçları, 

önceden hazırlanmış olan ölçüm formlarına kaydedilmiştir.  

Bağlı Y ve serbest X1, X2, ..., Xp-1 değişkenleri arasındaki 

fonksiyonel ilişki; Y= f (X1, X2,...,Xp-1) şeklinde formüle edilebilir 
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(KALIPSIZ 1994). Bu araştırmada yöntem olarak, çok değişkenli doğrusal 

regresyon analizi yöntemi seçilmiş ve kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler ve bunlardan türetilmiş olan 

veriler (X1, X2, lnX1, LnX2, X1
2
, X2

2
, LnX1

2
, LnX2

2
, X1

3
, X2

3
, LnX1

3
, lnX2

3
, 

vb.) yardımıyla, yaprak verimi ile yaprak verimini etkilediği düşünülen 

metrik karakterler (ocak taç çapı, ocak taç boyu) arasındaki ilişkinin 

belirlenmesinde ‘çoğul doğrusal regresyon analizi’, aşamalı regresyon 

tekniği ile kullanılmıştır. Analizde uygun regresyon modelinin seçimi, R
2
 

kriterlerinin karşılaştırılarak en yüksek R
2
 değerine sahip olan modelin 

seçilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde uygulanan korelasyon ve regresyon 

analizleri SPSS (1999) istatistik paket programı yardımıyla bilgisayar 

ortamında yapılmıştır. Regresyon analizleri SPSS programında 

gerçekleştirilmiştir. 

 Çalışmanın ikinci aşaması olan alan envanteri, defnelik alanın 

tamamında sistematik örnekleme yöntemine göre yapılmıştır. Deneme 

alanları 1/25.000 ölçekli memleket haritası ve meşçere tipleri haritası üzerine 

300 x 300 m aralık ve mesafe ile sistematik olarak dağıtılmıştır. Defnelik 

alan üzerine isabet eden 19 adet, her biri 400’er m² büyüklüğünde olan örnek 

alanlar içerisinde kalan defne ocaklarında, ocak taç çapı ve ocak taç boyu 

ölçülerek envanter karnelerine kaydedilmiştir. Ayrıca deneme alanlarını 

tanımlayabilmek amacıyla, kapalılık derecesi, defnenin karışıma girme 

oranı, arazinin taşlılık durumu, vejetasyondaki bitki türleri gibi parametreler 

de tespit edilerek envanter karnelerine işlenmiştir. 

 Alan envanteri sırasında toplam 19 adet deneme alanında ocak taç 

çapı ve boyu ölçülen defne ocakları itibarıyla, defne yaprağı üretim 

miktarları, çalışmanın birinci bölümünde ortaya konulan regresyon denklemi 

yardımıyla tahmin edilmiştir. Elde edilen bu tahmini değerler üzerinden 

deneme alanları itibarıyla defne yaprağı servetleri hesaplanmış ve elde edilen 

bu değerler hektara çevrilerek bölme alanları ile çarpılmak suretiyle 

bölmeler bazında defne yaprak servetleri ve dolayısıyla bu değerlerin alt alta 

toplanmasıyla da bütün defnelik alandaki tahmini defne yaprağı serveti 

ortaya konulmuştur. 

 Çalışmanın üçüncü aşaması olan faydalanmanın düzenlenmesi, 

bölmelerin bütün olarak üretim blokları içerisinde yer almaları ve defne 

ocaklarından 3 yılda bir üretim yapılması esaslarına dayalı olarak, defnelik 

alan yaklaşık olarak eşit üç adet üretim blokuna ayrılmak suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. 
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3. BULGULAR 

Çalışma kapsamında ölçülen üç değişkene ilişkin bazı istatistikler; 

örnek sayısı, varyasyon genişliği, en küçük değer, en büyük değer, aritmetik 

ortalama, aritmetik ortalamanın standart hatası, standart sapma ve varyans 

değerleri hesaplanmıştır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Değişkenlere Ait Bazı İstatistikler 

Table 1. Some Statistics of the Variables 

Değişkenler 

Örnek 

Sayısı 

 
 

(n) 

En 

Küçük 

Değer 

 

(Xmin) 

En 

Büyük 

Değer 

 

(Xmax) 

Aritmetik 

Ortalama 

 

(



X ) 

Değişim 

Aralığı  

 
 

(R= Range) 

Standart 

Sapma 

 
 

(S) 

Ocak Taç Boyu (cm) 30 115 650 303,33 535 110,03 

Ocak Taç Çapı (cm) 30 75 560 284,00 485 128,68 

Yaş Yapraklı Sürgün 
Miktarı (kg) 

30 2 40 16,77 38 10,93 

Çalışmada öncelikle, ‘ocaktaki yaş yapraklı sürgün miktarı’ ile her 

bir serbest değişken arasında bir ilişki olup olmadığı ve eğer varsa, önemini 

ortaya koyabilmek için korelasyon analizi uygulanmıştır (Çizelge 2.).  

Çizelge 2. Yaş Yapraklı Sürgün Miktarı İle Boy ve Çap Serbest Değişkenleri 

Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları 

Table 2. The Results of Corelation Analysis between the Amount of Laurel Leaf  

with Shoot Height (OTB), Canopy Height (OTC) and Canopy Width 

(OYYSM)  

Değişken OTB OTC OYYSM 

OTB 1,000   

OTC 0,680*** 1,000  

OYYSM 0,720*** 0,838*** 1,000 

***: Korelasyon 0,001 olasılık düzeyinde önemlidir 

Serbest Değişkenler: OTB (Ocak Tacı Boyu Ortalaması) ve OTC (Ocak Tacı Çapı) 

Bağlı Değişken: OYYSM (Ocaktaki Yaş Yapraklı Sürgün Miktarı) 

 Bağlı ve serbest değişkenler arasında pozitif (artan) ve istatistik 

açıdan anlamlı ilişki (P<0,001) söz konusudur. Bu değişkenler arttıkça 

yaprak verimi de artmaktadır.  

 ‘Ocaktaki yaş yapraklı sürgün miktarı’ ile ‘ocak taç boyu’ ve 

‘ocaktaki yaş yapraklı sürgün miktarı’ ile ‘ocak taç çapı’ arasında doğrusal 

bir ilişki bulunmuştur (Şekil 3 ve Şekil 4). 
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Şekil 3. Yaş yapraklı sürgün miktarı-ocak taç boyu ilişkisi 

Figure 3. Regression Between the Amount of laurel leaf with shoot and 
canopy height 
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Şekil 4. Yaş yapraklı sürgün miktarı-ocak taç çapı ilişkisi 

Figure 4. Regression Between the Amount of laurel leaf with shoot and canopy 

width 

Alan envanteri sonucunda elde edilen veriler, CBS tabanlı haritalar 

ve orman amenajman planları yardımıyla defnelik alan içerisinde mevcut 

meşçere tipleri ve bölmeler itibarıyla alanlar (Çizelge 3) ve toplam defnelik 

alan belirlenmiştir. 
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Çizelge 3. Bölmeler İtibarıyla Meşçere Tipleri Alanları 

Table 3. Stand Type Areas According to Compartments 

Bölme Numarası 

Comp. Number 
Meşçere Tipi 

Stand type 
Alanı 

Area (ha) 
72 BDfDy 13,51 

73 BDfDy 25,83 

75 BDfDy 31,50 

76 BDfDy 20,29 

77 BDfDy 28,10 

117 BDfDy-1 1,65 

117 BDfDy-2 2,40 

118 BDfDy 26,33 

119 BDfDy-1 43,69 

120 BDfDy 25,31 

TOPLAM 218,6 

Ortaya konulan regresyon modeli ve alan envanteri sırasında 

oluşturulan envanter karneleri yardımıyla deneme alanları itibarıyla tahmini 

yaprak servetleri hesaplanmıştır (Çizelge 4). 

Faydalanmanın düzenlenmesi kapsamında; defnelik alan üç adet 

üretim parseline ayrılmıştır.  

Çizelge 4. Deneme Alanlarına İlişkin Yaprak Miktarları 

Table 4. Leaf Amounts of Sample Plots 

DENEME ALANI NO 

Sample Plots  
SERVET  

Amount (kg) 
HEKTARDAKİ SERVET 

Amount per Hectera (kg) 

12 113,7 2842,9 

18 298,6 7465,8 

19 51,5 1287,4 

191 167,6 4189,8 

20 300,8 7520,7 

201 91,7 2292,6 

25 289,7 7242,0 

26 89,5 2237,9 

21 75,6 1889,8 

30 229,2 5730,6 

32 157,4 3935,4 

33 23,5 586,4 

34 71,1 1776,8 

36 1,0 25,4 

41 97,8 2444,1 

42 196,2 4906,0 

47 192,3 4806,9 

48 88,5 2213,6 

40 98,7 2466,8 
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırma kapsamında ‘defne yaprak verimi’ (bağlı değişken) ile 

yaprak verimini etkilediği düşünülen ‘ocak tacı genişliği’ ve ‘ocak tacı boyu’ 

serbest değişkenleri arasında belirli bir güven düzeyinde istatistik açıdan 

anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere, bağlı ve serbest 

değişkenler arasında korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır.  

Ocaktaki defne yaprak verimi tahmininde ortaya çıkan en uygun 

model;  

OYYSM= - 7,286 + 0,028 x OTB + 0,055 x OTC  

(OYYSM: Ocaktaki Yaş Yapraklı Sürgün Miktarı, OTB: Ocak Taç Boyu, OTC: Ocak Taç Çapı) 

şeklinde oluşmuş ve modele ilişkin R² değeri 0,74 olarak hesaplanmıştır.  

 ‘Yaş yapraklı sürgün miktarı’ bağlı değişkeni ile ‘ocak taç çapı’ 

ve ‘ocak taç boyu’ serbest değişkenleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir 

ilişki (P<0,001) bulunmuştur. Analizler sonucunda ortaya konulmuş olan 

regresyon denklemiyle yapılacak olan tahminin standart hatası 5,72 kg 

olacaktır.   

 Regresyon denkleminin katsayılarına ilişkin gerçekleştirilen t testi 

sonucunda istatistiki bakımdan -7,286 katsayısı anlamlı (<0,05), ‘ocak taç 

boyu’na ait katsayı (0,028) anlamlı (<0,001) ve ‘ocak taç çapı’na ait katsayı 

(0,055) da anlamlı (<0,05) bulunarak denklemde kullanılabilirlikleri 

belirlenmiştir. 

Buna göre; ortaya konulan modelin, Bucak-Melli yöresi defnelik 

alanlarının yaprak serveti envanterinde kullanılabileceği söylenebilir. 

Araştırma kapsamında yapılan literatür çalışmasında, defne türünün 

yaprak verimi tahminine yönelik, geçmişten bugüne ulusal ve uluslararası 

düzeyde yapılmış yalnızca bir adet çalışmaya rastlanabilmiştir. BAŞ ve ark. 

(2005) tarafından yapılan çalışmada, defne yaprak miktarının tahmininde 

kullanılmak üzere ‘tepe endeksi’ denen bir formül geliştirilmiştir. Manavgat 

Sırtköy yöresi defnelik alanları kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada, 

yaprak verimi üzerinde etkili olduğu düşünülen iki adet serbest değişken 

(ocak tacı çapı ve ocak tacı boyu) incelenmiştir. Toplam 30 adet örnek ocak 

üzerinde yapılan ölçümlerle gerçekleştirilen ve çoğul doğrusal regresyon 

analizi ile değerlendirilen çalışmada, R
2
 değeri yaklaşık 0,65 bulunmuştur.  

Defne ocaklarının taç gelişimleri; yetişme yeri verimliliği, iklim, 

insan ve hayvan baskısı vb. gibi nedenlerle yöreler arasında farklılıklar 

göstermektedir. Dolayısıyla yaprak servet tahminine yönelik bir bölge için 
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ortaya konulan bir regresyon denklemi ancak o bölge için geçerlilik arz 

edecektir. Bucak-Melli yöresinde gerçekleştirilen bu çalışma, BAŞ ve ark. 

(2005) tarafından gerçekleştirilen çalışmaya göre, bölgesel farklılık arz 

etmekte ve sonuçta elde edilen regresyon denklemleri de R² istatistiği 

bakımından da birbirinden farklılıklar arz etmektedir. 

Amenajman uygulayıcısı, defnelik alanlarda bundan sonra yapacağı 

yaprak servet tahminlerinde, sistematik örneklemeyle alanın tamamına 

dağıtacağı deneme alanları içerisine denk gelen, bütün defne ocaklarında 

‘ocak taç çapı’ ve ocak taç boyu’nu ölçerek envanter karnelerine 

kaydedecektir. Büroda ise; bilgisayar ortamında Excell programı yardımıyla, 

bu çalışmada ortaya konulan regresyon denklemini kullanarak defne yaprak 

miktarlarının kolaylıkla hesaplaması mümkün olabilecektir.  

Gerçekleştirilen bütün analizler sonucunda, elde edilen yaş yapraklı 

sürgün miktarları üzerinden, kuru yaprak miktarı da hesaplanabilir. Bunun 

için ise, ÖNAL (1993) tarafından ortaya konulan, 2,4 kg yaş defne 

yaprağından veya sürgünlü yapraklardan 1 kg kuru defne elde 

edilebileceğine yönelik araştırma sonucu kullanılabilir.  

Ancak yine de yaş/kuru oranlarının, defnenin yetiştiği yöreler 

itibarıyla farklılık gösterebileceği açıktır. Bu nedenle, defnenin doğal olarak 

yetiştiği farklı ekolojik bölgeler itibarıyla yaş/kuru oranlarının tespit 

edilmesi daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasına hizmet edecektir.  

Bu çalışmanın ikinci aşaması olan alan envanteri kapsamında; 

büyüklükleri 400 m² olan 19 adet deneme alanında gerçekleştirilen ölçüm ve 

gözlem sonuçları ve CBS tabanlı haritalar ve orman amenajman planları 

yardımıyla toplam defnelik alan 218,6 hektar olarak belirlenmiştir. Defnelik 

alan, yaklaşık eşit alan büyüklüklerine sahip üç adet bloğa ayrılmış olup üç 

yıllık periyotlar şeklinde faydalanmanın düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir 

(Şekil 5 ve Çizelge 5).  
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Şekil 5. Defne Yaprağı Üretim Parselleri Haritası 

Figure 5. Map of Laurel Leaf Production Parcels 

Çizelge 5. Üretim Parselleri Dağılımı 

Table 5. The Distrubution of Production Parcels 

Parsel No 

Parcel Num.  
Bölme No 

Comp. Num.  
Meşçere Tipi 

Stand Type  
Alanı 

Area (ha) 

I 

72 BDfDy 13,5 

73 BDfDy 25,8 

75 BDfDy 31,5 

TOPLAM 70,8 

II 

117 
BDfDy-1 1,7 

BDfDy-2 2,4 

118 BDfDy 26,3 

119 BDfDy 43,7 

TOPLAM 74,1 

III 

76 BDfDy 20,3 

77 BDfDy 28,1 

120 BDfDy 25,3 

TOPLAM 73,7 



 31 

KAYNAKLAR 

ACAR, İ 1991. Defne Yaprağı Üretimi İçin Model Plan. O. A. E. Yayınları, 

Dergi Serisi, Cilt: 37, Sayı: 1, No: 73, Ankara. 

ANONİM 1995. Orman Tali Ürünlerinin Üretim İşleri. T. C. Orman 

Bakanlığı, Tebliğ No: 283, Tasnif No: IV-1434, Ankara.  

ANONİM 1997a. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat Orman 

İşletme Müdürlüğü, Yaylaalan Orman İşletme Şefliği, 1997-2006, 

Orman Amenajman Planı, Ankara. 

ANONİM 1997b. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bucak Orman İşletme 

Müdürlüğü, Melli Orman İşletme Şefliği, 1997-2006, Orman 

Amenajman Planı, Ankara. 

ANONİM 1998. T. C. Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Bölge Müdürlüğü, 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat Orman İşletme 

Müdürlüğü, Yaylaalan Köyü Köy Tüzel Kişiliği’ne ait Özel İmar-

İhya Uygulama Projesi. Antalya.  

ANONİM 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ormancılık Özel 

İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. 

ANONİM 2004. Türkiye Ormanlarında Odun Dışı Ürünler. OGM, Ankara. 

BAŞ, N., GÜLER, S., ERKAN, N. 2005. Defne (Laurus nobilis L.) 

Alanlarında Yaprak Üretim Miktarlarının Belirlenmesi (Manavgat-

Sırtköy Örneği). Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 

Yayınları, Teknik Bülten Serisi, No: 24, Antalya.  

BAYTOP, T. 1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, No: 578, 

Ankara. 

ERASLAN, İ. 1982. Orman Amenajmanı. Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 

İ. Ü. Orman Fakültesi, İ. Ü. Yayın No: 3019, O. F. Yayın No: 318, 

İstanbul. 

GÜLER, S. 2003. Yeşil Altın Defne (Laurus nobilis L.) Batı Akdeniz 

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Araştırma Dergisi, No: 

5, Antalya. 

GÜLER, S. 2004. Erzurum Yöresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Tıbbi ve 

Aromatik Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri. Doğu Anadolu 

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Teknik Bülten Serisi, 

No: 5, Erzurum. 

KALIPSIZ, A. 1994. İstatistik Yöntemler. İ. Ü. Orman Fakültesi Yayınları, 

İ. Ü. Yayın No: 3835, O. F. Yayın No: 427, İstanbul. 

KAYACIK, H. 1977. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği. İ. Ü. 

Orman Fakültesi, İ. Ü. Yayın No: 2400, O. F. Yayın No: 247, 

İstanbul, 207-208 s. 



 32 

MUKERJİ, A.K. 1997. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Önemi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri. XI. Dünya Ormancılık 

Kongresi Bildirileri, 13-22 Ekim 1997, Cilt: 3-4, Antalya, 233-244 s. 

ÖNAL, S. 1993. Bazı Orman Tali Ürünlerinin Kuru Ağırlıkları. Ormancılık 

Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Rapor Serisi, No: 64, Ankara. 

ÖZGÜVEN, M., SEKİN, S., GÜRBÜZ, B., ŞEKEROĞLU, N., 

AYANOĞLU, F., ve EKREN, S. 2005. Tütün, Tıbbi ve Aromatik 

Bitkiler Üretimi ve Ticareti. VI. Teknik Tarım Kongresi Bildiri 

Kitabı, Cilt.1: 481-501, 3-7 Ocak 2005, Ankara. 

ÖZHATAY, N., KOYUNCU, M., ATAY, S., BYFIELD, A. 1997. 

Türkiye’nin Doğal Tıbbi Bitkilerinin Ticareti Hakkında Bir Çalışma. 

Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. I.S.B.N. 975-96081-9-7. 

ÖZTÜRK, S. 1950, Defne Yaprağı ve Yağı Üretim ve Satışı. Orman 

Mühendisliği Dergisi, Sayı: 4, Temmuz-Ağustos, Ankara. 

ŞAFAK, İ. ve OKAN, T. 2004. Kekik, Defne ve Çam Fıstığının Üretimi ve 

Pazarlaması. Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 

Yayınları, Dergi Serisi, Sayı: 10, 101-129 s., Tarsus.  

SPSS Inc. 1999. SPSS for Windows, Release 10.0.1, Standard Version. 

TOPÇUOĞLU, A.K. 1948. Defne Yaprağı İstihsali, Orman ve Av Dergisi, 

Yıl:20, Sayı: 6, Haziran, Ankara. 

TOPÇUOĞLU, A.K. 1964. Defne Yaprağı İstihsali, İstihsal Tekniği ve 

Kıymetlendirilmesi, OGM Teknik Haberler Bülteni, Yıl: 3, Sayı: 11, 

Ankara. 

TÜRKER, M. F., ATAKAN, Ö., PAK, M., TİRYAKİ, E. 2001. Türkiye 

Ormancılığında Odun Dışı Orman Ürünleri İşletmeciliğinde 

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Ormancılar 

Derneği, I. Ulusal Ormancılık Kongresi, 19-20 Mart 2001, Ankara. 

YAZICI, H. 2002. Batı Karadeniz Bölgesi’nde Yetişen Defne (Laurus 

nobilis L.) Yaprak ve Meyvelerinden Faydalanma İmkanlarının 

Araştırılması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 309 sayfa, Zonguldak. 



 33 

ODC: 812,7 

 

 

 

TRABZON-YEŞİLBÜK YÖRESİNDE YETİŞTİRİLMİŞ MONTERİ 

ÇAMI (Pinus radiata D. Don) ODUNUNUN BAZI MEKANİK 

ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

The Mechanical Properties of Radiata Pine [Pinus radiata D. Don] 

Wood Which Grown in Trabzon-Yeşilbük Region. 

 

 

 

 

 

 

Arş.Gör. Elif TOPALOĞLU
1
  Prof. Dr. Nurgül AY

1
 

 

1KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. Bölümü 61080 Trabzon / ekibrit@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 
Makalenin Yayın Kuruluna Sunuluş Tarihi : 07.11.2007   

 

 

 

 

 

 

BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 

South-West Anatolia Forest Research Institute 

(SAFRI) 



 34 

 



 35 

ÖZET 

Bu çalışmada Monteri çamı [Pinus radiata D. Don.] odununun bazı 

mekanik özellikleri (liflere paralel basınç direnci, eğilme direnci, eğilmede 

elastikiyet modülü, dinamik eğilme direnci, makaslama direnci ve Brinell sertlik 

değerleri) araştırılmıştır. Deneylerde, Trabzon-Yeşilbük yöresinden alınan 5 

adet örnek ağaçtan yararlanılmıştır. Örnek ağaçların seçimi, deney örneklerinin 

hazırlanması ve deneyler ilgili standartlara uygun olarak yürütülmüştür. 

Çalışmanın sonuçlarına göre; liflere paralel basınç direnci 36.7 N/mm
2
, 

eğilme direnci 67.9 N/mm
2
, eğilmede elastikiyet modülü 8978.4 N/mm

2
, 

dinamik eğilme direnci 0.44 kN/cm, makaslama direnci 4.9 N/mm
2
; sertlik 

(Brinell), enine kesitte 35.2 N/mm
2
, radyal kesitte 20.3 N/mm

2
 ve teğet kesitte 

16.2 N/mm
2
 olarak bulunmuştur. 

Sonuçlar, aynı ağaç türleri ile yapılmış olan diğer çalışma sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda Monteri çamı odununun hafif, yumuşak 

ve orta kalite özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Monteri 

çamı odununun kullanım yerleri hakkında önerilerde bulunulmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Monteri çamı, Pinus radiata. D. Don., Mekanik 

Özellikler. 

ABSTRACT 

In this study some mechanical properties (compression strength paralel 

to the grain, static bending strength, modulus of elasticity for bending, shear 

strength, impact bending and Brinell hardness) values of Radiata pine [Pinus 

radiata D. Don.] wood were investigated. In the experiments, the five trees were 

obtained from Trabzon-Yeşilbük region were used. The selection of the 

experimental trees, preparation of the test specimens and application of the test 

procedures were done according to relevant standards. 

According to the test results, Radiata pine wood’s compression strength 

parallel to the grain, static bending strength, modulus of elasticity for bending, 

impact bending, shear strength and Brinell hardness values (in transversal 

section, radial section ve tangential section) were determined as 36.7 N/mm
2
, 

67.9 N/mm
2
, 8978.4 N/mm

2
,
 
0.44 kN/cm, 4.9 N/mm

2
, 35.2 N/mm

2 
, 20.3 N/mm

2 

and 16.2 N/mm
2
, respectively. 

The results were compared with the obtained data of same tree species. 

As a result of this study, Radiata pine wood is light and soft. It has medium 

quality property. According to the obtained data of this study, some suggestions 

were given about use of Radiata pine [Pinus radiata D. Don.] wood. 

Key Words: Radiata pine, Pinus radiata D. Don., Mechanical 

Properties.  
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1. GİRİŞ 

Hızlı büyüyen yabancı ağaç türleri ile tüm dünya ormancıları 

ilgilenmektedir. Yıllar önce başlatılan denemeler sonucu birçok ülkede hızlı 

gelişen yabancı türler geniş alanlarda güvenle kullanılmaktadır. 

Hızlı büyüyen ağaç türlerinin tanımı da çok çeşitli olarak 

yapılmıştır. Yapılan tanımlamalar içinde ülkemizde en çok benimsenenler, 

Akdeniz Ormancılık Sorunları Araştırma Komitesi tarafından yapılan 

tanımlamalar olmuştur (ERASLAN 1983, TUNÇTANER 1986). 

- Çevrenin yerli türlerine uygulanan idare süresinin 1/3’ü 

kadar bir idare süresi içerisinde çap olarak yerli türlerin kesim sırasında 

ulaştıkları değere ulaşabilen türlere hızlı büyüyen ağaç türleri denir. 

Diğer bir tanımlama da şöyledir: 

- İdare müddeti yaşında dalsız ve kabuksuz yıllık ortalama 

artımı 10 m
3
/ha ve daha fazla olan türlere hızlı büyüyen ağaç türleri denir. 

Bu tanımlamalara göre ; Monteri çamı, hızlı büyüyen bir ağaç 

türüdür. Özellikle Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nde 1970 yılında 

kurulmuş deneme alanlarındaki Monteri çamı , 10 m
3
/ha’ dan daha fazla 

yıllık hacim artımı yapmıştır (AKÇİDEM 1991). 

Hızlı büyüyen yabancı türlerin Türkiye’ye ithali ile ilgili sistemli 

çalışmalara Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma 

Enstitüsü’nce 1969 yılında başlanmıştır ( ŞİMŞEK ve TULUKÇU 1984). 
Monteri çamı, ülkemizde 1969–1976 yılları arasında “İbreli Tür 

Arboretumları” kapsamında kurulan birçok deneme alanında yer almıştır 

(BOYDAK ve ARK. 1995). 

Monteri çamı dünyada yaygın olarak yetiştirilen bir çam türüdür. 

Hızlı büyümesi ve arzu edilen kereste ve kağıt hamuru kalitesi, bu ağaç 

türünün Avustralya, Yeni Zelanda ve İspanya’ya ithal edilen türlerin başında 

gelmesine ve Arjantin, Şili, Uruguay, Kenya ve Güney Afrika Cumhuriyeti 

plantasyonlarında başlıca bir tür olmasına neden olmuştur. Bu ülkelerde 

Monteri çamı; ülke içi pazarlara hizmet ederek, ihracatla değerli döviz 

kaynakları sağlayarak ve doğal ormanların kesilmesini azaltarak orman 

ekonomisinin başlıca dayanağı olmuştur (MCDONALD ve LAACKE 1990). 

Monteri çamı, güney ekvator ülkeleri olan Yeni Zelanda, Şili, 

Avustralya ve Güney Afrika’da ve kuzey ekvator ülkesi olan İspanya’da 
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1923 yılından itibaren başarılı egzotik bir tür olarak yaygın olarak 

kullanılmaktadır (SCOTT 1960). 

Araştırmaya konu olan Monteri çamı (Pinus radiata D. Don)’nın 

beş doğal yayılış alanı mevcuttur. Bunların üçü Kaliforniya’nın sahil 

merkezindeki Ano Nuevo, Monterey ve Cambria bölgeleridir. Diğer iki 

bölge; Baja Kaliforniya sahili ötesinde bulunan Guadalupe ve Cedros 

adalarıdır (ROGERS 2002). 

Monteri çamının Amerika kıtası üzerindeki yayılış alanının 4860–

6480 ha. arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, bu türün 

yayılış gösterdiği toplam alan yaklaşık 8000 ha. kadardır (MCDONALD ve 

LAACKE 1990). 

 

 

 Şekil 1. Monteri çamı ( Pinus radiata D. Don )’nın Doğal Yayılış Alanı 

(ROGERS ve ark. 2002) 

Figure 1. Natural Distribution Map of Pinus radiata 
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2. MATERYAL VE METOT 

Araştırmada kullanılan ağaçlar, düzgün gövde yapısına sahip 

ağaçlardan TS 4176’ya uygun olarak seçilmiştir. Deneyler, Trabzon-

Yeşilbük yöresinden alınan 5 adet ağaç üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çizelge 

1’de örnek ağaçlarının ve alındıkları yörenin özellikleri belirtilmiştir. 

Çizelge 1. Örnek Ağaçların Genel Özellikleri 

Table 1. General Properties of Sample Trees. 

ÖZEL MÜLK 
Ağaç No 

Tree Num.  

Ağaç Yaşı  

Tree Age 

Ağaç Çapı (cm) 

Tree Diameter 

Rakım (m) 

Altitude 

Bakı 

Aspect 

T
R

A
B

Z
O

N
  

 Y
E

Ş
İL

B
Ü

K
 

1 24 30 233 K 

2 29 32 233 K 

3 22 28 233 K 

4 23 26 233 K 

5 22 28 233 K 

Deneme ağaçlarının seçimi sırasında, ağaçlarda yapı bakımından 

ekstrem özellikler bulunmamasına dikkat edilmiştir. Fazla dallı ve budaklı, 

anormal tepe çatılı, çürük veya böcek zararına uğramış fertler ile anormal 

gelişme göstermiş ağaçların alınmamasına dikkat edilmiştir. Belirlenen 

ağaçların göğüs çapları ölçülerek ortalama göğüs çapı bulunmuş ve bu çapa 

en yakın toplam 5 adet ağaç deneme ağacı olarak seçilmiştir. 

Örnek ağaçların 0.30 m’den başlayarak her 2 m’de bir olmak üzere 

15 cm’lik ve 2-4 m’ler arasından 2 m’lik gövde kısımları çıkarılarak bunların 

enine kesitleri üzerine kuzey yönü işaretlenmiş ve alınış sırasına göre 

numaralandırılmıştır. 

15 cm’lik gövde kısımlarından özgül ağırlık ve hacim-yoğunluk 

deneyleri için kuzey-güney ve doğu-batı yönünde 2 cm genişliğinde şeritler 

çıkarılmış ve 20×20×30 mm boyutlarında örnekler hazırlanmıştır. 

Ağaçlardan alınan 2 m’lik gövde kısımları, fiziksel ve mekanik 

özelliklerin belirlenmesi için kullanılmış, kuzey-güney ve doğu-batı 

yönünden 6 cm genişlikte parçalar kesilerek basınç, eğilme, dinamik eğilme 

(şok), makaslama dirençleri, eğilmede elastikiyet modülü, sertlik ve çalışma 

deney örnekleri hazırlanmıştır. Elde edilen bütün örnekler %65±5 bağıl nem 

ve 20±2˚C sıcaklıkta bekletilerek yaklaşık % 12 rutubete getirilmiştir. 
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Araştırmada uygulanan test metotları, ilgili Türk Standartlarından 

faydalanılarak belirlenmiştir. Liflere paralel basınç direnci ve kalite değerleri 

TS 2595’e göre, eğilme direnci deneyleri TS 2474 esaslarına uygun, 

eğilmede elastikiyet modülünün belirlenmesinde TS 2478 esaslarına göre, 

dinamik eğilme (şok) direnci ve dinamik kalite değeri TS 2470 ve TS 2477 

esaslarına göre, makaslama direnci TS 3459’a göre, Brinell sertlik değeri TS 

2479’a göre yapılmıştır. 

İstatistiksel değerlendirmeler yapılırken SPSS 11.5 istatistik paket 

programı kullanılmıştır. Deneyler sonucunda elde edilen değerlere ait 

aritmetik ortalama, standart sapma, varyans, değişim aralığı, en yüksek ve en 

düşük değerler hesaplanmıştır. İki değişken arasındaki ilişkinin 

belirlenmesinde regresyon analizi uygulanmış ve serbest değişkenlerin bağlı 

değişkenler üzerindeki ilişki düzeyi saptanmıştır.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Monteri çamı odun örneklerinin liflere paralel basınç direnci, eğilme 

direnci, eğilmede elastikiyet modülü, dinamik eğilme direnci, makaslama 

direnci ve Brinell sertlik değerlerine ait bulguların istatistiksel değerlendirme 

sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Monteri Çamı Odununun Mekanik Özelliklerine Ait İstatistiksel 

Değerlendirme Sonuçları 

Table 2. Descriptive Statics Results of the Mechanical Properties of Radiata Pine 

Wood 

Özellikler 

Characteristics  

n  s s² R Min.ve Max. 

σB// (N/mm2) 113 36.72 33.11 1096.68 162.63 28.99 – 45.25 

σe(N/mm2) 208 67.9 60.26 3631.64 323.51 50.75-83.10 

E(N/mm2) 208 8978.42 14764.92 2.2E+08 83129.71 5259.83 – 13572.80 

σş (kN/cm) 106 0.44 0.12 0.01 0.51 0.17- 0.68 

σm(N/mm2) 60 4.92 7.68 58.98 33.57 3.31 – 6.66 

HB(N/mm2) 

HBe 101 35.16 0.50 0.25 2.71 22 – 49 

HBr 101 20.25 0.27 0.07 1.43 14.2 – 28.5 

HBt 101 16.21 0.33 0.11 1.51 8.7 – 23.8 
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Ortalama liflere paralel basınç direnci 36.72 N/mm
2
 olup 28.99-

45.25 N/mm
2
 arasında değişmektedir. Basınç direnci ile hava kurusu 

yoğunluk (δ12=0.47 gr/cm
3
) arasında p<0.001 önem düzeyi ile pozitif bir 

korelasyon olduğu belirlenmiştir (r
2
=0.86). Uygulanan regresyon analizi 

sonucunda basınç direnci ile hava kurusu yoğunluk arasındaki doğrusal 

ilişkinin denklemi y= - 169.99 + 1151.46x biçiminde elde edilmiş ve F 

istatistiği 674.73 olarak hesaplanmıştır. 

Ortalama eğilme direnci değeri 67.9 N/mm² olup 50.75-83.10 

N/mm² arasında değişmektedir. Eğilme direnci ile hava kurusu yoğunluk 

arasında p<0.001 önem düzeyi ile pozitif bir korelasyon olduğu 

belirlenmiştir (r
2
=0.82). Uygulanan regresyon analizi sonucunda eğilme 

direnci ile hava kurusu yoğunluk arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi y= - 

543.42 + 2621.21x biçiminde elde edilmiş ve F istatistiği 944.54 olarak 

hesaplanmıştır. 

Ortalama elastikiyet modülü değeri 8978.42 N/mm² olup 5259.83-

13572.80 N/mm² arasında değişmektedir. Eğilmede elastikiyet modülü ile 

hava kurusu yoğunluk arasında p<0.001 önem düzeyi ile pozitif bir 

korelasyon olduğu belirlenmiştir (r
2
=0.86). Uygulanan regresyon analizi 

sonucunda eğilmede elastikiyet modülü ile hava kurusu yoğunluk arasındaki 

doğrusal ilişkinin denklemi y = - 204692+635979x biçiminde elde edilmiş 

ve F istatistiği 1328.45 olarak hesaplanmıştır. 

Ortalama dinamik eğilme (şok) direnci değeri 0.44 kN/cm olup 0.17-

0.68 kN/cm arasında değişmektedir. Dinamik eğilme direnci ile hava kurusu 

yoğunluk arasında p<0.001 önem düzeyi ile pozitif bir korelasyon olduğu 

belirlenmiştir (r
2
=0.78). Uygulanan regresyon analizi sonucunda dinamik 

eğilme direnci ile hava kurusu yoğunluk arasındaki doğrusal ilişkinin 

denklemi y=- 1.1961+3.4894 biçiminde elde edilmiş ve F istatistiği 380.23 

olarak hesaplanmıştır. 

Ortalama teğet yönde makaslama direnci değeri 4.9 N/mm² olup 3.31-6.66 

N/mm² arasında değişmektedir. 

Enine kesitte ortalama Brinell sertlik değeri 35.16 N/mm² olup 22-49 

N/mm² arasında değişmektedir. Enine kesitte brinell sertlik değeri ile hava 

kurusu yoğunluk arasında p<0.001 önem düzeyi ile pozitif bir korelasyon 

olduğu belirlenmiştir (r
2
=0.90). Uygulanan regresyon analizi sonucunda 

enine kesitte brinell sertlik değeri ile hava kurusu yoğunluk arasındaki 

doğrusal ilişkinin denklemi y= -13.237+35.0323x biçiminde elde edilmiş ve 

F istatistiği 968.98 olarak hesaplanmıştır. 



 41 

Radyal kesitte ortalama Brinell sertlik değeri 20.25 N/mm² olup 

14.2-28.5 N/mm² arasında değişmektedir. Radyal kesitte brinell sertlik 

değeri ile hava kurusu yoğunluk arasında p<0.001 önem düzeyi ile pozitif bir 

korelasyon olduğu belirlenmiştir (r
2
=0.85). Uygulanan regresyon analizi 

sonucunda radyal kesitte brinell sertlik değeri ile hava kurusu yoğunluk 

arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi y= - 6.8768+18.7443 biçiminde elde 

edilmiş ve F istatistiği 596.38 olarak hesaplanmıştır. 

Teğet kesitte ortalama Brinell sertlik değeri 16.21 N/mm² olup 8.7-

23.8 N/mm² arasında değişmektedir. Teğet kesitte brinell sertlik değeri ile 

hava kurusu yoğunluk arasında p<0.001 önem düzeyi ile pozitif bir 

korelasyon olduğu belirlenmiştir (r
2
=0.84). Uygulanan regresyon analizi 

sonucunda teğet kesitte brinell sertlik değeri ile hava kurusu yoğunluk 

arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi y=- 7.7844+19.9694x biçiminde elde 

edilmiş ve F istatistiği 529.43 olarak hesaplanmıştır. 

Monteri çamı (Pinus radiata D. Don)’nın farklı bölgelerdeki aynı ağaç türleri 

ile karşılaştırılması Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3. Monteri Çamı Odununun Mekanik Özelliklerinin Farklı 

Bölgelerdeki Aynı Ağaç Türleri İle Karşılaştırılması 

Table 3. Comparison of Mechanical Properties of Radiata Pine Wood Grown in 

Different Regions. 

Ağaç Türü 

Species 

Özellikler 

Characteristics 

δ12 

(gr/cm3) 

σB// 

(N/mm2) 

σe 

(N/mm2) 

E 

(N/mm2) 

σş 

(kN/cm) 

Monteri çamı (Topaloğlu,2005) 0.47 36.7 67.9 8978.4 0.44 

Monteri çamı (Bektaş, 1989) 0.42 26.35 94.7  0.15 

Monteri çamı (Göker,1982) 0.40 26.1 47.2 9282.7  

Çalışmada bulunan liflere paralel yöndeki basınç direnci değeri; 

BEKTAŞ (1989) ve GÖKER (1982) tarafından belirtilen değerlerden yüksek 

çıkmıştır. Eğilme direnci değeri, BEKTAŞ (1989) tarafından belirtilen 

değerden düşük ve GÖKER (1982) tarafından belirtilen değerden yüksek 

çıkmıştır. Eğilmede elastikiyet modülü ve dinamik eğilme direnci değerleri 

de BEKTAŞ (1989) ve GÖKER (1982) tarafından belirtilen değerlerden 

farklılık göstermektedir. Bu durum, kullanılan deney örneklerinin 
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yoğunluğunun farklı olmasına bağlanabilir. Tablodan da görüleceği gibi bu 

çalışmada bulunan hava kurusu yoğunluk değeri, BEKTAŞ (1989) ve 

GÖKER (1982) tarafından belirtilen değerlerden daha yüksektir. Bilindiği 

gibi ağaç malzemenin yoğunluğu arttıkça mekanik özelliklerine ait direnç 

değerleri de artmaktadır. Ayrıca ağacın yaşı, yetişme yeri koşulları (iklim, 

toprak türü) ve rakım da sonuçların farklı olmasında etkili olabilir. Nitekim 

BEKTAŞ (1989) tarafından yapılan çalışmada; ağaçların ortalama yaşı (18), 

çapı (28 cm) ve rakım (40 m) bu çalışmada belirtilen değerlerden oldukça 

düşüktür. Ayrıca bu çalışmada seçilen deneme alanında hüküm süren iklim 

Karadeniz iklimidir. BEKTAŞ (1989) tarafından yapılan çalışmada 

kullanılan ağaçlar, Adapazarı’nın Kaynarca ilçesi Turnalı deneme alanından 

alınmıştır. Bu deneme alanında hüküm süren iklim tipi Marmara iklimidir. 

GÖKER (1982) tarafından belirtilen çalışmada kullanılan ağaçlar ise Yeni 

Zelanda’da yetişmiştir. Bu durum, farklı iklim tiplerinin deney sonuçlarının 

farklı olmasında etkili olduğunu göstermektedir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Deney sonuçları Çizelge 4‘de verilmiştir. 

Çizelge 4. Deney Sonuçları 

Table 4. Test Results 

Özellikler 
Characteristics 

Sembol 

Symbol 
Ortalama Değer 

Mean 

Basınç Direnci (N/mm²) σB// 36.7 

Eğilme Direnci (N/mm²) σe 67.9 

Eğilme Elastikiyet Modülü (N/mm²) E 8978.4 

Dinamik Eğilme Direnci (kN/cm) σş 0.44 

Makaslama Direnci (N/mm²) σm 4.9 

Brinell Sertlik Değerleri (N/mm²) 

Enine kesit HBe 35.2 

Radyal kesit HBr 20.3 

Teğet kesit HBt 16.2 

Monteri çamının liflere paralel yönde basınç direnci değeri ortalama 

36.7 N/mm², statik kalite değeri 7.77 km ve spesifik kalite değeri 16.51 

olarak hesaplanmıştır. Statik kalite değerine göre “orta sert” ağaçlar 

grubunda olup “orta kalite” özelliğine sahip bulunmaktadır (BOZKURT ve 

GÖKER 1996). Liflere paralel basınç direnci “orta derecede” olan ağaçlar 

grubuna girdiği için bu direnç özelliğinin önemli olduğu yerlerde, yapılarda 

kısa direk ve sütun olarak kullanılmaması tavsiye edilmektedir.  
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Ortalama eğilme direnci değeri 67.97 N/mm², eğilmede elastikiyet 

modülü değeri 8978.4 N/mm²,olarak hesaplanmıştır. Elde edilen eğilme 

direnci değerine göre eğilme direnci “küçük” ve eğilmede sağlamlığı “az” 

olan ağaçlar grubuna girdiği için bu direnç tipinin önemli olduğu kiriş vb. 

yerlerde kullanımında dikkat edilmelidir. Teğet yönde makaslama direnci 

değeri ortalama 4.9 N/mm² olarak bulunmuştur. Teğet yöndeki makaslama 

direnci düşük çıktığı için yapı malzemelerinin birleşme yerlerinde 

kullanımında gerekli önlemler alınmalıdır. 

Ortalama Brinell sertlik değerleri; enine kesit sertliği 35.2 N/mm
2
, 

radyal kesit sertliği 20.3 N/mm
2
 ve teğet kesit sertliği 16.2 N/mm

2
 olarak 

hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre Monteri çamı, sertlik derecesi “yumuşak” 

ağaçlar grubuna girdiği için döşeme, parke ve merdiven gibi aşınma 

etkisinde kalan yerlerde kullanımında gerekli önlemler alınmalıdır. Malzeme 

yüzeyi, cila ve lake boya gibi yüzey koruyucu maddeleri ile aşınmaya karşı 

korunabilir.  

Ülkemizde ve Yeni Zelanda’da kraft kağıdı ve gazete kağıdı üretimi 

için odun hamuru üretiminde, Güney Afrika’da yetiştirilenler ise emprenye 

edilmek şartıyla tel direği olarak kullanılmaktadır. Ayrıca maden direği, kutu 

ve sandık yapımında, elektrik kablo sarma makaralarında ve soğutma 

kulelerinde kullanılmaktadır (BOZKURT ve ERDİN 1989). 

Monteri çamı odununun selülozik lif üretimine elverişli olduğu 

belirtilmektedir (TANK ve ark. 1990). Ayrıca odununun mekanik odun 

hamuru, sülfat selülozu ve lif levha üretimi için uygun olduğu, Sülfit metodu 

için uygun olmadığı belirtilmektedir (GÖKER 1982). 

Ayrıca eğilme direnci ve elastiklik özelliklerinin bu ağaç türünün 

telefon ve elektrik direği olarak kullanılmasına elverişli olduğu ve emprenye 

edilmek koşuluyla kullanılabileceği belirtilmektedir. Binaların iç 

kısımlarında, kapalı inşaat iskelelerinde, taban ve tavan döşemelerinde, 

inşaat kalıbı olarak, iç döşeme ve dekorasyonda lambri olarak kullanılması 

önerilmektedir. Kibrit, kürdan, lif levha, yonga levha üretiminde ve mutfak 

dolaplarına altlık, ara bölme, vezne yan ve ön tabanları, vitrin ve büfelerde 

raf olarak Monteri çamının tercih edilebileceği belirtilmektedir. Monteri 

çamı odununun hafif olması ve kolay çivilenebilme özeliklerinden dolayı 

şablon yapımında ve duvar panosu olarak kullanılması önerilmektedir. 

Aşınma ve sürtünme halinde kullanılacak yüzeylerde kullanımı uygun 

olmadığı için kontrplak üretiminde iç tabakalarda kullanılması 

önerilmektedir. Yakacak ve odun briketi olarak kullanılabileceği 

belirtilmektedir (BEKTAŞ 1989, BEKTAŞ ve GÜLER 1996). 
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Monteri çamı diri odunu kolay emprenye edilmektedir. Uygun 

emprenye maddeleri ile emprenye edilen Monteri çamı odunu için çeşitli 

kullanım yerleri doğmaktadır. Suda çözünen emprenye maddeleri [Bakır-

Krom-Arsenik (CCA) ve Alkali-Bakır-Kuat (ACQ)] ile emprenye edildiği 

takdirde; dış duvar kaplamalarında, iskele yapımında, çatı kirişlerinde, 

kameriye, güverte ve çit yapımında kullanılmaktadır. Hafif organik çözücülü 

emprenye maddeleri (HOÇEM) ile emprenye edilmesi durumunda; dış 

kaplamalarda, rüzgarlık yapımında, güvertelerde, kameriye, bahçe mobilyası 

yapımında, banyo ve çamaşırhanelerdeki iç kaplamalarda ve yüzme havuzu 

gibi yüksek rutubet etkisindeki yapı elemanlarında kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda Monteri çamı’nın kreozot ve pigmentli (takviyeli) kreozot gibi 

emprenye maddeleri ile emprenye edilmesi durumunda; çit yapımında, sahil 

tahkimat direkleri, elektrik direkleri, demiryolu traversleri ve köprü kirişleri 

yapımında kullanılabileceği belirtilmektedir (URL- 1). 

Hızlı büyüyen egzotik bir tür olarak, Monteri çamı ile yapılacak 

olan endüstriyel plantasyonlar tesisi, hem ülke ekonomimiz hem de 

ağaçlandırma çalışmaları açısından yararlı görülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada 1997 yılında Isparta İli, Keçiborlu İlçesindeki kükürt maden 

ocakları üzerinde kurulan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve Toros Sediri (Cedrus 

libani A. Rich.) ağaçlandırmalarının 7 yıllık gelişme performansları 

değerlendirilmiştir.  

Bu amaçla, Değirmendere, Kumludere, Senir ve Senirkent olmak üzere 

dört deneme alanından örnekler alınmıştır. Kükürt etkisinin görülmediği Senir 

deneme alnından Kızılçam, Senirkent deneme alanından ise Toros Sediri 

fidanlarının gelişimlerini karşılaştırmak amacıyla örnekler alınmıştır. Bu deneme 

alanları Değirmendere ve Kumludere deneme alanları ile benzer yetişme koşullarına 

(toprak, yükselti vb.) sahip olup, ağaçlandırmalarda kullanılan fidanlar aynı yaşlı ve 

orijinlidir. 

Fidanlarda ölçülen karakterlere ilişkin veriler, SPSS istatistik programında 

değerlendirilmiştir. Yapılan varyans analizi ve Duncan Testi sonuçlarına göre, 7 

yıllık dönemde Toros Sediri fidanlarının, kızılçam fidanlarına kıyasla daha iyi 

gelişim gösterdikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla, Keçiborlu kükürt maden ocağı 

sahasında ve benzer özelliklere sahip alanlarda yapılacak endüstriyel 

ağaçlandırmalarda, Kızılçama kıyasla Toros Sedirinin kullanılması tercih edilebilir. 

Ayrıca benzer alanlarda yapılacak doğa onarım çalışmalarında otlandırma, 

çalılandırma ve ağaçlandırmanın kombine olarak yürütülmesi daha uygun olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kükürt Madeni, Keçiborlu, Ağaçlandırma, Toros 

Sediri, Kızılçam, Doğa Onarım Planlaması 

ABSTRACT 

This study is aimed at finding out the growth performance of seven years 

of seedlings of Brutian Pine (Pinus brutia Ten.) and Taurus Cedar (Cedrus libani 

A.Rich.), raised around sulphur-mine pits near to Keçiborlu town of Isparta 

province, in 1997. 

In this connection four sample plots were selected as representative study 

areas at Değirmendere, Kumludere, Senir and Senirkent localities. The last two 

sample plots were accepted as control representing Brutian Pine and Taurus Cedar 

plantations respectively. Both of these sample plots are not under effects of sulphur. 

But the seedlings of those sample plots are at the same ages, becoming from the 

same seed sources and having similar site conditions (soil, elevation etc.) to 

Değirmendere and Kumludere localities. 

Metric characteristics relating to the seedlings of two species were 

analyzed by using SPSS software program. The variance analysis and Duncan test 

showed that Taurus Cedar seedlings have exhibited better growing performance than 

Brutian Pine’s during seven years period. In this connection, it is advisable to prefer 

Taurus Cedar to Brutian Pine on the site with similar conditions and it is useful to 

combine grass and brush together with plantings for reclamation of such kind areas.          

Keywords: Sulfur Mine, Keçiborlu, Afforestation, Taurus cedar, Brutian 

pine, Reclamation planning  
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1. GİRİŞ 

Günümüzde yaşanan çevresel sorunların gerçek nedeni, mevcut 

doğal dengenin insanoğlu tarafından aşırı ve plansız bir şekilde bozulması ve 

doğanın kendini yenileme şansının elinden alınmasıdır.  

Bütün gelişmiş sanayi ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yeraltı 

ve yer üstündeki madenlerin üretimi sırasında artıklar oluşmaktadır. İrili 

ufaklı yapay tepeler şeklinde biriken bu artıkların stabilize edilebilmesi için 

bu alanların mutlaka bitkilendirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu artıklar, 

çevreye yaydıkları koku ve toz serpintileri ile çevre kirliliği yaratmakta ve 

estetikten yoksun manzaralar ortaya çıkarmaktadır (GEZER, 2004). 

Madencilik diğer faaliyetlerden farklı olarak sadece yeterli rezervin 

bulunduğu alanlarda yapılmakta ve yer seçim alternatifi bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, çevresel etkilerin önceden tespit edilmesi ve en aza 

indirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu amaçla 

madencilik faaliyetlerinde üretime geçmeden önce çevresel planlama olarak 

tanımlanan bir dizi teknik çalışma yapılmalıdır. Çünkü günümüzde, çevresel 

etkilerin oluşmasından sonra bu etkileri gidermeye çalışan onarımcı çevre 

anlayışı yerine, çevre bozulması oluşmadan önce, çevresel etkilerin tespit 

edilip önceden önlem alındığı koruyucu çevre anlayışı ön plana çıkmış 

bulunmaktadır. Madencilik faaliyetlerinde çevresel planlama yapılmadığı 

takdirde, sahanın terk edildikten sonra iyileştirilmesi ya olanaksızlaşmakta 

ya da ekonomik olarak büyük maliyet gerektirmektedir (CEYLAN ve 

SARAÇ, 2001). Çünkü bu tür sahalarda ekolojik dengenin tekrar 

kurulabilmesi için doğa onarım planlamasına ve özel nitelikli ağaçlandırma 

tekniklerinin uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ülkemizin önemli kükürt maden ocaklarından biri olan Isparta 

Keçiborlu kükürt maden ocakları yaklaşık 55-60 yıl işletildikten sonra 

rezervlerin tükenmesiyle terk edilmiştir. Bu çalışmada, çevresel planlama 

çalışmaları yapılmadan terk edilen Maden Ocakları ve çevresinde yapılan 

ağaçlandırma çalışmalarının gelişme durumları irdelenmiş ve benzer 

alanlarda alınabilecek önlemler konusunda önerilerde bulunulmuştur. 
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2. MATERYAL ve YÖNTEM  

Çalışmada materyal olarak; Keçiborlu bölgesinde yer alan ve uzun 

yıllar işletildikten sonra terk edilen Değirmendere ve Kumludere kükürt 

maden ocakları ve yakın çevrelerinde 1997 yılında yapılan ağaçlandırmalarla 

dikilen aynı yaşlı Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) ve Kızılçam (Pinus 

brutia Ten.) fidanları kullanılmıştır. Çalışma amacına uygun olarak 2004 

yılında deneme alanlarında her iki türde de 60’ar (20x3 tekerrür) fidanda dip 

çap (cm), göğüs çapı (cm) ve boy (cm) ölçümleri yapılmıştır. 

Kükürt madeninin Kızılçam ve Toros Sediri fidanlarının gelişimi 

üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek için kontrol amacıyla, Değirmendere 

ve Kumludere deneme alanları ile aynı yıl ağaçlandırılan alanlardan, aynı 

yöntemler kullanılarak Senir deneme alanında Kızılçam, Senirkent deneme 

alanında ise Toros Sediri fidanları örneklenmiştir. Bu deneme alanlarında da 

aynı fidan karakterleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler SPSS paket 

programında (SPSS INC., 2002) değerlendirilmiştir. Bu amaçla, deneme 

alanlarının karşılaştırılmasında varyans analizi ve Duncan testleri 

uygulanmıştır. Ayrıca, dip çap ile göğüs çapı ve fidan boyu arasındaki 

ilişkiler doğrusal regresyon denklemi ile tanımlanmış, gerçek değerler ve 

regresyon denklemi ile dengelenmiş değerler grafik üzerinde gösterilerek 

yorumlanmıştır. 

Ayrıca deneme alanlarının toprak özellikleri bakımından 

karşılaştırılması ve incelemeye konu olan türlerde gözlenen farklılıkların 

daha doğru yorumlanabilmesi için Değirmendere ve Kumludere deneme 

alanlarında iki şer adet toprak profili açılmıştır. Bu bağlamda yapılan 

analizlerde kum oranı (%), toz oranı (%) kil oranı (%), toprak türü, toprak 

reaksiyonu (pH), organik madde miktarı (%), toplam azot miktarı (%), 

kükürt miktarı (ppm) ve tuzluluk (mmhos/cm) gibi temel toprak 

özelliklerinden bazıları belirlenmiştir. Senir (ANONİM, 1994) ve Senirkent 

(ANONİM, 1991) deneme alanlarına ilişkin toprak özellikleri ilgili alanlar 

için hazırlanan ağaçlandırma projelerinden alınmıştır. 
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2.1 Deneme Alanlarının Tanıtımı 

İnceleme alanı Isparta İline bağlı Keçiborlu İlçesi sınırları içinde, 

ilçe merkezinin kuzeyinden, doğusuna kadar uzanan bir bölgede yer 

almaktadır. Doğusu; Mestanalan Tepe, batısı; Keçiborlu devlet karayolu, 

kuzeyi; Gök Tepe, güneyi ise Karacaalan yolu ile sınırlı olup 37º 56′ 21″ - 

37º 59′ 18″ kuzey enlemleri ve 30º 17′ 37″ - 30º 20′ 05″doğu boylamları 

arasında bulunmaktadır. Alanın eğimi % 20, bakısı ise düzdür. Rakımı 710 

m ile 1569 m arasında değişmektedir. 

Değirmendere, Kumludere ve Kükürtdere ocakları yörede işletilmiş 

en önemli kükürt yataklarıdır. 1967 yılına kadar işletilen Kükürtdere ocağı 

sonradan cevher tenörü düşüklüğü nedeniyle terk edilmiştir. 1937 yıllından 

1990’lı yıllara kadar kapalı olarak işletilen Değirmendere ve açık olarak 

işletilen Kumludere ocakları, ekonomik olarak işletilebilecek rezervin 

tükenmesiyle 1993 yılında tamamen terk edilmiş bulunmaktadır. Kükürt 

işletmesinin kapatılmasından sonra 1997 yılında, Eti Holding A.Ş.’ce 

“diyatomit” olarak nitelenen oluşum, ISBAŞ A.Ş. bünyesindeki Beril 

Madencilik Ltd. Şti.’nce 2003 yılına kadar zaman zaman işletilmiştir 

(ANONİM, 1998; 2000).  

İnceleme alanı, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü tarafından 1989 

yılında hazırlanan Keçiborlu Orman İçi Ağaçlandırma Uygulama Projesi 

kapsamında ele alınmıştır (ANONİM, 1989). Bu bağlamda, alan üzerinde 

yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına 1997 yılında başlanmış olup, bakım 

müdahaleleriyle birlikte 2002 yılına kadar devam edilmiştir.  

İnceleme alanı, tepe ve sırtlardan oluşan ve tektonik hareketlerle 

(kıvrılma, yükselme) oluşmuş, irili ufaklı dereler ve bunların kollarıyla 

parçalanmış engebeli bir topografyaya sahiptir. Güney batısında Keçiborlu 

Ovası bulunmaktadır. Akarsular ve ovanın devamı ise Burdur Gölü ile son 

bulmaktadır (ANONİM, 1989). Alanda bulunan jeolojik birimler otokton ve 

allokton konumlu olmak üzere iki grup altında toplanmıştır. Otokton 

birimler; Kayıköy formasyonu, Gönen konglomerası, Burdur formasyonu, 

Gölcük volkanitleridir. Allokton birimler ise Gökçebağ karmaşığı ve Akdağ 

kireçtaşlarıdır (MÜLLER, 1937; LAHN, 1940; ROMBERG, 1964; SARIİZ, 

1985).  

İnceleme alanında; yazları sıcak ve kurak, kışları nispeten soğuk ve 

yağışlı geçen, Akdeniz ve İç Anadolu karasal iklimleri arasında bir geçiş 

iklimi yaşanmaktadır (ATALAY, 2002). Keçiborlu ve Senirkent meteoroloji 

istasyonları verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık sırasıyla, 12.9ºC ve 
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12.3ºC, ortalama yıllık yağış ise 588 mm ve 890,9 mm olup, çalışma alanının 

yarı nemli bir iklime sahip olduğu görülmektedir.   

2.2 Deneme Alanlarının Toprak Özellikleri 

Değirmendere ve Kumludere maden ocaklarının çevresinde yer alan 

ağaçlandırma sahalarındaki toprak özelliklerini belirlemek amacıyla her iki 

deneme alanında da iki toprak profili açılmıştır. Her bir toprak profilinde üç 

derinlik kademesinden (0-30 cm, 31-60 cm, 61-90 cm) örnekler alınmıştır. 

Alınan örnekler ayrı ayrı paketlenip, Çevre ve Orman Bakanlığı, Eskişehir 

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü’ne 

gönderilerek fiziksel ve kimyasal analizleri yaptırılmıştır. 

Senir deneme alanında anakayanın kalker, toprak türünün de balçık 

olduğu anlaşılmaktadır. Toprak, kahverengi orman toprağı olup, taşlılık 

miktarı % 26–50 (orta taşlı) arasındadır. Toprak reaksiyonu (pH) ise, 6,5–7,0 

arasında değişmektedir (ANONİM, 1994).  

Senirkent deneme alanında anakaya kalker olup, toprak türü 

kumdur. Toprak, kahverengi orman toprağı ve taşlılık miktarı % 26–50 (orta 

taşlı) arasındadır. Toprak reaksiyonu ise, her iki toprak profilinde de 7,0 

(nötr) bulunmuştur (ANONİM, 1991). 

Değirmendere deneme alanında kil ve kumlu killi balçık toprak türü 

hakimdir. Kumludere deneme alanında ise, kristalleşmiş jips blokları 

nedeniyle toprak tekstürü tespit edilememiştir. Değirmendere deneme 

alanında açılan iki profilde kum, toz, kil oranları bakımından farklılık 

gözlenmiştir. Bu farklılığın amorf silika kayacından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Çünkü DAVRAZ (2004)’a göre, amorf silika kayacının 

parçalanması, kumlu toprak türü oluşumuna katkı sağlamaktadır. 

Değirmendere deneme alanından alınan iki toprak profilinden 

birinde kükürt miktarı çok düşük (ortalama 19,5) diğerinde ise yüksek 

(263,5) çıkmıştır. Kükürt miktarının düşük olduğu profilde toprak 

reaksiyonu ortalama 4 pH, diğerinde ise ortalama 7,7 pH ölçülmüştür. 

Kumludere deneme alanında açılan profillerde ise kükürt miktarı sırasıyla 

122 ppm ve 162 ppm, toprak reaksiyonu 4,0-5,0 pH olarak belirlenmiştir.  

Kükürt miktarının yüksek olduğu yerlerde bitki gelişiminde gerileme 

gözlenmiştir. Bitkilerin uzun süre kükürtlü ortamda yaşaması mümkündür. 

Ancak yüksek SO2 konsantrasyonunun (sınır 1,5 mg/m3) bitkilerde yaprak 

ve boy gelişimini azalttığı tespit edilmiştir (TÜRÜDÜ, 1992). 
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Değirmendere (%0,8) ve Kumludere (% 0.6) deneme alanlarından 

alınan toprak örnekleri arasında organik madde miktarı açısından önemli bir 

fark bulunmamaktadır. Her iki deneme alanına ait toprakların, ALTINBAŞ 

(1996)’a göre %1’den az organik madde içerdikleri için “humusça fakir 

topraklar” sınıfına girdiği tespit edilmiştir. Kumludere deneme alanında 

topraktaki toplam azot miktarının (% 0,4) Değirmendere deneme alanındaki 

(% 0,2) toplam azot miktarına kıyasla daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA  

3.1. Kızılçam’da Ölçülen Karakterler Bakımından Deneme 

Alanlarının Karşılaştırılması 

Kükürt madeninin Kızılçam fidanlarının gelişimine olan etkisini 

ortaya çıkarmak amacıyla, ikisi inceleme alanından (Değirmendere ve 

Kumludere deneme alanları), biri de Senir kasabası yakınlarından olmak 

üzere üç deneme alanı alınmıştır. Bu deneme alanlarında ölçülen 

karakterlere ilişkin istatistik değerler Çizelge 1’de verilmiştir. Deneme 

alanlarından örneklenen Kızılçam fidanlarında ölçülen karakterlere ait 

verilerin değerlendirilmesi sonucu fidan boylarının 41 cm ile 496 cm 

arasında değiştiği görülmektedir. Fidan boyu bakımından deneme alanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Buna göre, 

en yüksek fidan boyu Senir deneme alanında (304,967 cm), en düşük fidan 

boyu ise, Kumludere deneme alanında (64,633 cm) ölçülmüştür. Dip çap için 

yapılan değerlendirmelere göre, en düşük dip çap Kumludere deneme 

alanında (1,6 cm) ölçülürken, en yüksek dip çap Senir deneme alanında 

(13,3 cm) ölçülmüştür (Çizelge 1.). 

Çizelge 1. Kızılçam Deneme Alanlarına Ait İstatistik Değerler  

Table 1. Descriptive Statistic of Turkish Red Pine Sample Plots 

Ölçülen 

Karakterler 

Charac. 

Deneme 

Alanları 

Sample Plots 
Min Max 

Ort 

( x ) 

Stand. 

Sapma 

(S) 

Standart 

Hata 
)(

x
s

 

Varyasyon 

Katsayısı 

(%Cv) 

Hata 

Yüzdesi 

(%SE) 

Dip 

Çap 

(cm) 

Senir 6,0 13,3 9,96 1,530 0,198 0,154 3,975 

Değirmendere 2,5 16,2 6,71 2,713 0,350 0,404 10,437 

Kumludere 1,6 5,1 2,65 0,736 0,094 0,277 7,159 

Göğüs 

Çapı 

(cm) 

Senir 2,4 6,3 4,07 0,999 0,129 0,245 6,342 

Değirmendere - 9,2 1,40 1,776 0,229 1,270 37,761 

Kumludere - - - - - - - 

Fidan 

Boyu 

(cm) 

Senir 252,0 372,0 304,97 30,329 3,915 0,010 2,567 

Değirmendere 56,0 496,0 177,32 77,145 9,959 0,435 11,233 

Kumludere 41,0 104,0 64,63 15,403 1,989 0,238 6,155 
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Kızılçamda ölçülen fidan boyu, dip çap ve göğüs çapı bakımından 

deneme alanlarının karşılaştırılması amacıyla yapılan varyans analizi 

sonucu, deneme alanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar ortaya 

çıkmıştır (Çizelge 2.).  

Çizelge 2. Kızılçam’da Ölçülen Karakterlere Ait Varyans Analizi Sonuçları  

Table 2. Results of ANOVA on Measured Turkish Red Pine Characteristics 

Varyasyon 

Kaynağı 

  V. S.  

Ölçülen 

Karakterler 

Charac. 

Serbestlik 

Derecesi 

D.F.  

Kareler 

Ortalaması 

M. S. 

        F Değeri 

         F Value 

Deneme 

Alanları 

Fidan Boyu (cm) 2 867521,672 366,119*** 

Dip Çapı (cm) 2 804,715 235,715*** 

Göğüs Çapı (cm) 2 256,356 185,265*** 
***: p<0,001 düzeyinde önemli 

Her deneme alanında ölçülen karakterler bakımından anlamlı farklar 

olması nedeniyle yapılan Duncan testi sonucunda, üç farklı homojen grup 

elde edilmiştir (Çizelge 3.).  

Çizelge 3. Kızılçam’da Ölçülen Karakterlere Ait Duncan Testi Sonuçları 

Table 3. Duncan Test Result of Measured Turkish Red Pine Characteristics 

Deneme 

Alanları 

Sample Plots 

Ölçülen Karakterler 

Characteristics 

Fidan Boyu (cm) 

Seedling Height 
Dip Çap (cm) 

Base Diameter 
Göğüs Çapı (cm) 

Breast Leight Diameter 

Senir 304,967  a 9,963  a 4,038  a 

Değirmendere 177,317  b 6,707  b 1,398  b 

Kumludere 64,633    c 4,633  c 0,000  c 

En yüksek ortalama boyun ölçüldüğü Senir deneme alanındaki 

Kızılçam fidanları, Kumludere deneme alanındaki Kızılçam fidanlarına 

kıyasla % 372 oranında daha fazla boy gelişimi yapmıştır (Şekil 1.). Bu 

durum, Kumludere deneme alanında kükürt miktarının yüksek olması ve 

dolayısıyla da toprak reaksiyonunun düşük olmasıyla açıklanabilir. Öte 

yandan, Senir deneme alanında ölçülen fidanlar, Değirmendere deneme 

alanındaki fidanlara kıyasla % 72 oranında daha fazla boy geliştirmişlerdir. 

Bunun nedeni olarak da, Değirmendere deneme alanında yoğun olarak 

bulunan amorf silika kayacının toprak reaksiyonu üzerindeki olumlu etkisi 

(hafif alkali-nötr toprak reaksiyonu sınıfları arasında olması) gösterilebilir.  
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Şekil 1. Kızılçam’da Deneme Alanlarına Ait Ortalama Fidan Boyları  

Figure 1. Mean Turkish Red Pine Seedling heights of in Differemt Sample Plots  

Toprak reaksiyonunun düşük olduğu Kumludere deneme alanındaki 

fidanlar, Senir deneme alanındaki fidanlara kıyasla % 275 oranında daha az 

dip çap geliştirmiştir. Değirmendere deneme alanında ise, dip çapta ortalama 

% 48 oranında bir gelişme kaybı söz konusudur (Şekil 2.).  
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Şekil 2. Kızılçam’da Deneme Alanlarına Ait Ortalama Dip Çapları 

Figure 2. Mean base diameter of Turkish Red Pine Seedling in Different Sample 

Plots 
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Kumludere deneme alanında Kızılçam fidanlarının tamamının boyu 

130 cm’den küçük olduğu için göğüs çapı ölçülmemiştir. Bu nedenle 

KALIPSIZ (1994) tarafından önerilen 5,0x  dönüşümü yapılarak 

değerlendirilmeye alınmıştır. Ortalama göğüs çapı Değirmendere ve Senir 

deneme alanlarında sırasıyla 1,398 cm ve 4,068 cm olarak ölçülmüştür 

(Şekil 3.). 
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Şekil 3. Kızılçam’da Deneme Alanlarına Ait Ortalama Göğüs Çapları 

Figure 3. Mean Breast Leight Dismeter of Turkish Red Pine Seedling in 

Different Sample Plots 

3.2. Toros Sediri’nde Ölçülen Karakterler Bakımından Deneme 

Alanlarının Karşılaştırılması 

Değirmendere ve Kumludere deneme alanlarında Kızılçam ile aynı 

yıl alana dikilen Toros Sediri fidanlarından eşit sayıda örnekleme yapılmış 

ve bu fidanlarda da boy, dip çap ve göğüs çapı ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca 

Toros Sediri fidanlarının gelişme durumlarını kıyaslamak amacıyla, kükürt 

etkisinin olmadığı Senirkent deneme alanında da eşit sayıda fidan da 

ölçümler yapılmıştır. Deneme alanlarına ilişkin istatistik değerler Çizelge 

4.’de verilmiştir.  

Deneme alanlarından elde edilen veriler değerlendirildiğinde, fidan 

boyu bakımından deneme alanları arasında anlamlı farklar ortaya çıkmıştır. 
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Göğüs çapı ve dip çap bakımından ise, deneme alanları arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemsizdir (Çizelge 5.).  

Çizelge 4. Toros Sediri Deneme Alanlarına Ait İstatistik Değerler 

Table 4. Descriptive Stastistics of Taurus Cedar Sample Plots 

Ölçülen 

Karakterler 

Charac. 

Deneme 

Alanları 

Sample Plots 

Min. Max. 

Ortalam

a 

( x ) 

Standart 

Sapma 

(S) 

Standart 

Hata 

(S x ) 

Varyasyon 

Katsayısı 

(%Cv) 

Hata 

Yüzdesi 

(%SE) 

Dip 

Çap 

(cm) 

Senirkent 3,30 6,4 4.3633 0,5940 0,0767 0,136 3,515 

Değirmendere 1,90 7,6 4,2850 1,5706 0,2028 0,366 9,466 

Kumludere 1,30 7,6 4,3083 1,0440 0,1348 0,242 6,258 

Göğüs Çapı 

(cm) 

Senirkent 0 1,9 0,6867 0,4542 0,0586 0,661 17,076 

Değirmendere 0 4,5 0,7567 0,9802 0,1265 1,295 33,435 

Kumludere 0 3,5 0,5150 0,7244 0,0935 1,407 36,315 

Fidan 

Boyu 

(cm) 

Senirkent 119,0 222,0 161,9500 21,8488 2,8207 0,135 3,483 

Değirmendere 45,0 270,0 140,6000 59,9252 7,7363 0,426 11,005 

Kumludere 44,0 281,0 141,8167 39,7916 5,1371 0,281 7,245 

Çizelge 5. Toros Sediri’nde Ölçülen Karakterlere Ait Varyans Analizi Sonuçları 

Table 5. Results of ANOVA on Measured Taurus Cedar Characteristics 

Varyasyon 

Kaynağı 

S. V.  

Ölçülen 

Karakterler 

Characteristics 

Serbestlik 

Derecesi 

D. F.  

Kareler 

Ortalaması 

M. S.  

F Değeri 

 

F Value 

Deneme 

Alanları 

Fidan Boyu (cm) 2 8626,539 4,579 * 

Dip Çap (cm) 2 0,097 0,074 
ns

 

Göğüs Çapı (cm) 2 0,928 1,645
 ns

 
*: p<0,05 düzeyinde önemli, ns: önemsiz 

Fidan boyu için yapılan Duncan testi sonucunda Değirmendere ve 

Kumludere deneme alanları aynı grupta yer alırken, Senirkent deneme alanı 

ayrı bir grup oluşturmuştur (Çizelge 6.).  

Değirmendere ve Kumludere deneme alanlarında ölçülen Toros 

Sediri fidanları Senirkent deneme alanında ölçülen fidanlara kıyasla %15 

oranında daha az boy geliştirmişlerdir. Bu durum, kükürdün Toros Sediri 

fidanlarının boy gelişimini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.  

Çizelge 6. Toros Sedirinde Fidan Boyuna Ait Duncan Testi Sonuçları  

Table 6. Duncan Test Results of Taurus Cedar Seedling Heights 

Deneme Alanları 

 Sample Plots 
Fidan Boyu (cm) 

Seedling Height 

Senirkent 161,9500 A 

Değirmendere 140,6000 B 

Kumludere 141,8167 B 
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Değirmendere deneme alanındaki fidanlar, Kumludere deneme 

alanındakilere kıyasla % 0,86 oranında daha az boy gelişimi yapmıştır (Şekil 

4.). Bu durum, Değirmendere deneme alanında ölçülen kükürt miktarının, 

Kumludere deneme alanında ölçülen kükürt miktarına oranla daha yüksek 

olmasıyla açıklanabilir.  
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Şekil 4. Toros Sediri’nde Deneme Alanlarına Ait Ortalama Fidan Boyları  

Figure 4. Mean Seedling Height of Cedar Seedling in Different Sample Plots  

3.3. Deneme Alanlarındaki Kızılçam ve Toros Sediri 

Fidanlarının Gelişim Durumlarının Karşılaştırılması 

Kızılçam ve Toros Sediri’nde ölçülen karakterler bakımından 

deneme alanları karşılaştırıldığında, Toros Sediri için gözlenen farklılıkların, 

Kızılçam için gözlenen farklılıklardan daha az olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçtan hareket edilerek, Kızılçam’ın toprak reaksiyonu değişimine karşı 

Toros Sediri’ne kıyasla daha fazla hassasiyet gösterdiği söylenebilir. Çünkü 

toprak reaksiyonunun 4,0–5,0 arasında değiştiği Kumludere deneme 

alanında Kızılçam fidanlarının iyi gelişemediği görülmüştür. Buna karşın 

Değirmendere deneme alanındaki amorf silika kayacının toprak reaksiyonu 

üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle Kızılçam fidanlarının gerek fidan boyu, 

gerekse dip çap ve göğüs çapı bakımından daha iyi gelişim gösterdiği tespit 

edilmiştir. 



 60 

  

Şekil 5. Toros Sediri Ve Kızılçam Fidanlarının Dip Çap Ve Göğüs Çapı İlişki 

Figure 5.Regression Between Seedling Base and Breast Height Diameters of Cedar 

and Turkish Red Pine Seedling 

Şekil 5.’ten de görüldüğü gibi, Toros Sedirinin, Kızılçam’a kıyasla 

daha küçük dip çaplarda göğüs yüksekliğinde boya ulaştığı, dolayısıyla da 

daha dolgun ve düzgün gövde gelişimi sağladığı görülmektedir. Bu durum 

aynı zamanda, Toros Sedirinin göğüs boyu şekil katsayısının Kızılçam’a 

göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Göğüs boyu şekil katsayısı 

yüksek olan fidanların diğerlerine kıyasla daha düzgün gövde oluşturdukları 

bilinmektedir (KALIPSIZ, 1993). Bu olgu, iki tür hakkında belirtilen görüşü 

desteklemektedir.  

Kükürt etkisinin görülmediği Senir deneme alanında Kızılçam 

fidanlarının, Senirkent deneme alanında ise Toros Sediri fidanlarının kükürt 

etkisinin görüldüğü Değirmendere ve Kumludere deneme alanlarına kıyasla 

daha fazla boy gelişimi gösterdikleri tespit edilmiştir.  

Kükürt etkisinin görülmediği Senir deneme alanından örneklenen 

Kızılçam fidanları aynı yaşlı ve aynı orijinli olmalarına rağmen 

Değirmendere ve Kumludere deneme alanındakilerden daha iyi gelişme 

göstermişlerdir (Şekil 6.). 
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Şekil 6. Kızılçam Fidanlarının Deneme Alanlarına Göre Ağaç Boyu Ve Dip Çap 

Karşılaştırması 

Figure 6. Regression Between Seedling Height  and Base Diameters of Turkish Red 

Pine According to Sample Plots 

 

Değirmendere deneme alanından örneklenen Toros Sediri 

fidanlarının, Senirkent deneme alanındakilere göre % 15,2, Kumludere 

deneme alanından örneklenen fidanlara göre ise % 14,2 oranında daha az 

gelişme gösterdikleri ortaya çıkmıştır (Şekil 7.). Dolayısıyla, Toros Sedirinin 

toprak aşırılıklarına ve değişimlerine Kızılçam’a kıyasla daha dayanıklı 

olduğunu söylemek mümkündür.  
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Şekil 7. Toros Sediri Fidanlarının Deneme Alanlarına Göre Ağaç Boyu Ve Dip 

Çap Karşılaştırması 

Figure 7. Regression Between Seedling Height  and Base Diameters of Cedar 

Seedlings According to Sample Plots 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER  

Deneme alanlarından alınan toprak örneklerinin analizi sonucunda, 

kükürt madeni nedeniyle toprak reaksiyonu (pH) oldukça düşük çıkmıştır. 

Ancak, Değirmendere maden ocağında ve yakın çevresinde amorf silikanın 

yoğun olarak bulunduğu yerlerde, toprak reaksiyonu (pH) nötr veya nötre 

yakındır. Bunun sonucu olarak ortamda bulunan amorf silika, bitki besin 

maddelerinin alımını güçleştiren toprak reaksiyonunun olumsuz etkisini 

azaltarak, bitkiler tarafından kolay alınmasını sağlamış olabilir.  

Değirmendere deneme alanından örneklenen Kızılçam fidanlarının 

fidan boyu, dip çap ve göğüs çapı bakımından Kumludere deneme 

alanındakilere kıyasla daha iyi geliştiği ortaya çıkmıştır. Çünkü 

Değirmendere deneme alanında Kızılçam fidanlarının örneklendiği yerde 

toprak reaksiyonu Kumludere deneme alanına göre daha yüksektir. 
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Dolayısıyla, Değirmendere deneme alanı ve yakın çevresinin Kızılçam için 

uygun bir yetişme ortamı olduğu düşünülebilir.   

Değirmendere deneme alanında ölçülen Toros Sediri fidanlarının bir 

kısmı Kumludere deneme alanında ölçülenlerden daha iyi gelişme 

gösterirken, bir kısmı da yoğun kükürt etkisiyle yeterince gelişememiştir. Bu 

durumun, Değirmendere deneme alanında tespit edilen farklı jeolojik 

yapıdan (amorf silika ve kükürt) kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Yukarıda açıklanan sonuçlardan hareketle, amorf silika kayacının 

inceleme alanına dikilen her iki türün gelişimini de olumlu yönde etkilediği 

söylenebilir. 

İnceleme alanından örneklenen her iki deneme alanında da Toros 

Sediri’nin, Kızılçam’a göre daha dolgun ve düzgün gövde yaptığı, aynı 

zamanda kükürt etkisine ve toprak reaksiyonu değişimlerine karşı daha 

dayanıklı olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, bu konuda kesin bir yargıya 

varmak için alana dikilen türlerin en az idare sürelerinin yarısına kadar 

gözlenmesi gerekmektedir.   

Toros Sediri’nde ölçülen karakterler bakımından deneme alanları 

arasında yalnızca fidan boyu bakımından farklılıklar gözlenmiştir. Başka bir 

deyişle, ölçülen dip çap ve göğüs çapı bakımından deneme alanları arasında 

farklılık yoktur. Dolayısıyla, yetişme ortamı verimliliğinin fidan boyu 

üzerinde doğrudan etkili olduğu söylenebilir.  

Öte yandan, inceleme alanında organik madde bakımından humusça 

fakir yerlerde gelinciklerin (Papaver rhoeas) iyi gelişim gösterdikleri 

gözlenmiştir. Bu nedenle, humusça fakir benzer alanlarda odunsu takson 

yerine gelinciklerle bitkilendirme yoluna gidilmesi uygun olacaktır.  

Toprak reaksiyonunun oldukça düşük olması nedeni ile kükürt 

maden alanları kömür maden alanları ile benzerlik göstermektedir. 

Yapılacak doğa onarım çalışmalarında bu durum dikkate alınmalıdır.  

Islah edilen alanlarda yapılan ağaçlandırmalarda arazi hazırlığı 

sırasında alanın ağır ekipmanlar ile tesviye edilmesi (açık maden 

ocaklarında), üst toprak işlemesi, gübreleme, tohum ekimi, fidan dikimi, 

malçlama (kuru ot, yaprak ve saman karışımını toprağın üstüne örtme), su 

kalitesini sağlama, toprak koruma çalışmaları, dikilen fidanların biyolojik 

bağımsızlığını kazanana veya ekilen çayır tohumları alanı kaplayana kadar 

geçen sürede yapılan bakım çalışmaları, büyük bir ekonomik maliyet ve 

teknik bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle, terk edilen maden alanlarının 

onarım çalışmaları, maden işleten firmalarca bu konuda uzman teknik 
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elemanlara yaptırılmalıdır. Bu konuda, yasal mevzuat gözden geçirilmeli ve 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

Madencilik çalışmaları nedeni ile diri örtü ve ölü örtüdeki değişim, 

toprakta yaşayan canlıların ortamdan kaldırılması ve yakın çevrede yaşayan 

yaban hayvanlarının bölgeden uzaklaşması gibi biyolojik zararlarla 

ortamdaki doğal ekosistemin ne kadar etkilendiği ve doğa onarım çalışmaları 

ile ne kadarının telafi edilebileceği yapılacak yeni çalışmalarla ortaya 

konulmalıdır. Terk edilmiş maden alanlarının tekrar eski ekolojik dengesine 

kavuşturulabilmesi için uygulanabilecek ağaçlandırma teknikleri 

belirlenmelidir. Bu çalışmaların uzun süre izlenmesi ile sahadaki ekolojik 

dengenin kurulup kurulmadığı ve kurulmadığı takdirde yapılabilecek uygun 

müdahalenin seçimi, çalışmalara başlanmadan önce alternatif seçenekler 

halinde planlanmalıdır.  
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Şekillere ait görüntüler metnin dışında ayrı bir klasör altında jpg., bmp., tif., veya gif. formatı halinde gönderilmelidir. 
Madde 6- Metin içerisinde yer alan tür isimleri varsa Türkçe olarak yazılır. Ancak ilk geçtiği yerde Türkçe adı takiben parantez içeri sinde Latince adı 

da italik harflerle verilir.  

Madde 7- Yayınlarda “Metrik Ölçü Sistemi”nin kullanılması esastır. Orijinalinde başka sistem ile verilmiş ölçüler metrik sisteme çevrilerek verilir. 
Yazarı gerek görür ise, orijinal ölçüyü de parantez içerisinde verebilir. Ölçü simgesinden sonra nokta konulmaz.  

Madde 8- Yayındaki tarihler gün/ay/yıl sırasıyla ve rakamla gösterilir (Örnek: 17/04/1995)  

Madde 9- Dip notlara çıkışlar küçük rakamlarla gösterilir. Birinci dipnot çıkışı (1) rakamı ile, ikinci dipnot çıkışı (2) rakamı vb. gibi olur.  
Madde 10- Yayınlarda başka kaynaklardan alınarak verilen bilgiler için kaynak gösterilir. Kaynak gösteriminde, metin içerisinde ve kaynakça 

bölümünde olmak üzere aşağıda belirtilen kurallara uyulur.  

a) Metin içerisinde kaynak göstermede esas kural olarak alıntının yapıldığı eser yazarının soyadı, eserin yayın yılı ve alıntının  yapıldığı sayfa 
belirtilir. Bu kurallar, cümlede yer aldığı konuma ve aşağıda verilen örneklere göre uygulanır.  

  - Cümle başında ve ortasında :  

  : ÇEPEL (1975, s. 9)’e göre,...  
  : ÇEPEL (1975, s. 9) ve AYIK (1985, s. 12)’a göre,...  

  : TOPLU ve BOZKUŞ (1990, s. 11)’a göre,...  

  : KANTARCI ve ark. (1975, s. 160)’na göre,...  
  - Cümle sonunda :  

  : ...(AYIK 1985, s. 12-15).  

  : ... (BURLEY 1972, s. 19 ; ÜRGENÇ 1972, s. 72 ; BOYDAK 1990, s.52)  
: ... (TOPLU ve BOZKUŞ 1990, s. 13).  

: ... (KANTARCI ve ark. 1975, s. 160).  

b) Kaynakça bölümü, metin içerisinde kullanılan kaynakların bir liste halinde gösterilmesinden oluşur. Bu bölümde verilen kaynaklar, yazar 
soyadlarının (veya kurumlarının) alfabetik sıralamasına göre dizilir. Kaynakçanın yazarı/yazarları belirtilmemiş ise, yazarı yerine “Anonim” 

(Anonymous) kelimesi kullanılır. Kaynakça bölümünde sadece metin içerisinde yararlanılan kaynaklar verilir. Kaynakçada yazarların tamamının 
isimleri yazılır. Kaynakçada yer alan yayınlar aşağıdaki örneklere göre düzenlenir. Kaynakçada kullanılan yayının basıldığı kitap,dergi vb. isimleri 

italik olarak yazılır. 

ANONİM, 1987. Kavak Zararlısı Böcekler. Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Yay. No. 28, İzmit. 30 s.  
BRYANT, R.J., WOODS, L. E., LOLEMAN, D.C., FAIRBANKS, J.F. and COLE, C.V. 1982. Interaction of Bacterial and Amoebal Populations in 

Soil Microsoms with Fluctuating Moisture Content. Appl. Environ. Microbiol. 43: 747-752  

CHAPMAN, H.H., MEYER, W.H. 1949. Forest Mensuration. Mc Graw-Hill Book Company. New York. 522 p.  
ÇEPEL, N. 1978: Orman Ekolojisi, İstanbul Ünv. Orman Fak. Yayın No. 257, İstanbul. 534 s.  

Madde 11- Tamamen başka kaynaklardan alınan çizelge veya şekillere yer verilmesi durumunda, bunlarla ilgili literatüre ingilizce başlığın sonunda 

parantez içinde yer verilmelidir. Metin içerisinde gönderme yapılmayan Çizelge ve şekillere yer verilmez. Harita, şekil, resim, fotoğraf, üretenlerin 
isimleri altlıktan sonra parantez içinde olmak üzere, (Resim: N. GÜLER) örneğindeki gibi verilir. Bunlar, başka bir yerden alıntı ise (LITTLE 1969) 

örneğindeki gibi kaynak gösterilir. Ayrıca eser kaynakça bölümünde yer alır.  

Madde 12- Haritalarda ölçek, mesafe ölçeği olarak verilir. Harita veya planlar kuzey-güney doğrultusunda değilse kuzey yönü bir ok ile gösterilir. 
Madde 13- Makale ile birlikte tüm yazarlar tarafından imzalanmış “ Telif Hakkı Devri”  gönderilmelidir. Telif hakkı devir formu kurumumuz web 

sitesinden indirilebilir. 

 MAKALENİN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ : Yukarıda kurallara uygun yazılan makaleler, 2 nüsha basılmış olarak başvuru 

dilekçesi ve Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü’ne gönderilir. Yayın Kurulu ön elemeye tabi tutulan 
makalelerin hakemlere gönderilip gönderilmeyeceğine karar verir. Hakemler tarafından yayınlanması uygun bulunmayan makaleler, yazarlarına iade 

edilmez. Ancak, durum sorumlu yazara bildirilir. Yayına uygun bulunmakla birlikte düzeltilmesi ya da değiştirilmesi istenen hususlarla ilgili hakem 

eleştirileri yazarlara gönderilerek savunması istenir. Yazar ya da yazarların savunmaları yeniden ilgili hakemlerin görüşlerine sunulur ve tatmin edici 
bulunması halinde yayınlanmasına karar verilir. 

Yayınlanması uygun bulunan makaleler, son düzeltmeleri yapıldıktan sonra 1 adet 3,5 inç disket veya CD içerisinde MS Word 

programında yazılmış olarak (Yazar ve makale adları disket/CD üzerine yazılmalıdır) Yayın Kuruluna gönderilir.  

Makale Gönderme Adresi: 

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü P.K. 264/ANTALYA 

Web:  (http://www.baoram.gov.tr),  e-posta: baoram@cevreorman.gov.tr 



 


