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ÖNSÖZ 

Değerli okuyucular, dergimiz aracılığı ile bölgemiz ve ülkemiz 

ormancılığına katkı sağlamak üzere yola çıktığımız bu etkinliğimizde yeni 

bir sayı ile karşınızdayız ve bu sayımız ile amacımıza bir adım daha 

yaklaştığımızı söyleyebiliriz. 

Bu yıl içinde ikincisini bastığımız bu sayımızda dört değişik makale 

ile değişik konulara değiniyoruz. Bunlar; 

1) Dr. İsmail ŞAFAK tarafından kaleme alınan “Bulanık Mantık ve 

Ormancılıkta Uygulama Alanları”,  

2) H.Cemal GÜLTEKİN ve Esra ALIM tarafından hazırlanan 

“Eğirdir Orman Fidanlığı Koşullarında Çakal Eriği (Prunus Sipinosa 

L.), Domuz Eriği (Prunus Divaricata L.) ve Yabanıl Erik (Prunus 

Domestica L.) Tohumları İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi”, 

3) Dr. Ali KAVGACI ve Doç Dr. Andraz CARNI’nin hazırladığı 

“İğneada (Kırklareli) Kumul Vejetasyonunda Bitkilerin Ekolojik 

Gösterge Değerleri Üzerine Bir Araştırma” ve 

4) Ali Cem AYDIN ve Dr. Halil İbrahim YOLCU tarafından 

hazırlanan “Kızılçamda Aralık Mesafenin Erken Dönem Boy 

Gelişimi Üzerine Etkisi (Antalya-Duacılar Örneği)” 

başlıklı makalelerdir. 

Her bir makalenin başlıklarından da anlaşılabileceği gibi alışılmışın 

dışında, sizlerin ilgisini özellikli ama önemli olduğunu düşündüğümüz 

noktalara çekmeye çalıştık. 

Bu sayımızı da, ormancılığımıza sağlayacağı katkısından emin olarak, 

sizlerin ilgisine sunuyoruz. 

Saygılarımla. 

 

Dr Neşat Erkan 

Araştırma Müdürü     
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Özet 

Birçok sektörün karar verme problemlerinde modelin sınırlarını esnetmesi 

ve hassas sonuçlar vermesi nedeniyle bulanık mantıktan yararlanılmaktadır. Bulanık 

mantık, belirsizlikleri azaltması nedeniyle ormancılık sektöründe de dikkate 

alınmaktadır.  

Bu makalede, ormancılık sektöründeki bulanık mantık uygulamaları ve bu 

uygulamaların sağladığı faydalar değerlendirildikten sonra bazı öneriler 

geliştirilmiştir. Bu amaçla, öncelikle bulanık mantık kavramı tanımlanmış, bulanık 

kümeler ve bulanık sistemlerin özellikleri açıklanmıştır. Daha sonra, ormancılığın 

fotogrametri, hâsılat, amenajman, botanik, ekoloji, havza amenajmanı, orman 

koruma, yangın, korunan alanlar, yaban hayatı, ekonomi, politika ve yönetim 

konularındaki problemleri ele alan 35 adet bulanık mantık uygulaması incelenmiştir.  

Sonuç olarak, ormancılıkta bulanık mantık uygulamalarının 15 yıllık bir 

geçmişinin olduğu ve çoğunlukla yönetim ve ekolojiye yönelik sorunların 

modellenmesinde kullanıldığı belirlenmiştir. Türkiye’de ise ormancılıkta bulanık 

mantık uygulamalarının beş yıllık bir geçmişi olup, bu kapsamda yapılmış dört 

çalışmaya rastlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Ormancılık, Karar Verme 

Problemleri, Yönetim ve Ekolojide Modelleme 

 

Abstract 

Because it extends the boundaries of the model and gives more sensitive 

results fuzzy logic is benefited in the decision-making problems of many sectors. 

Due to the fact that fuzzy logic reduce uncertainties, it is also considered in forestry 

sector. 

After evaluating of fuzzy logic applications in the forestry sector and its 

benefits, some suggestions were developed in this article. For this aim, first, fuzzy 

logic concept was defined and fuzzy sets and characteristics of fuzzy systems were 

explained.  Further, on the 35 topics of the forestry about fuzzy logic applications 

that they are related to photogrammetry, forest yield, forest management, botany, 

ecology, watershed management, forest protection, forest fire, protected area, 

wildlife, economy, politics and management were examined. 

As a result, fuzzy logic applications in forestry have a history of fifteen 

years and it was determined that it has been predominantly used in modeling to 

solve the management and ecological problems in forestry. In Turkey, on the other 

hand, fuzzy logic has a history of five years. Only five ongoing or completed study 

concerning the subject has been located an examined. 

Key words: Fuzzy logic, forestry, deciding problems, modeling in 

management and ecology  
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1. GİRİŞ 

Orman işletmeleri sorumlu olduğu alanları, çok amaçlı 

faydalanmaya yönelik olarak, odun hammaddesi, odun dışı bitkisel ürünler, 

yaban hayatı, rekreasyon, toprak ve su koruma gibi orman ürün ve 

hizmetlerini sağlamak amacıyla yönetmektedirler. Ancak orman 

işletmelerinin kendilerine en uygun ürün ve hizmet bileşimini belirlemesi 

için girdilerin ve çıktıların (ürün ve hizmetlerin) tanımlanabilir ve ölçülebilir 

olması gerekmektedir. Orman işletmelerinde üretime yönelik olan mevcut 

bilgiler genellikle odun hammaddesine yöneliktir. Bu nedenle de odun 

hammaddesi miktarını metreküp cinsinden belirtmek günümüzde problem 

olarak görülmemektedir.  

Odun hammaddesi dışındaki ürünlere yönelik girdi ve çıktılar 

arasındaki ilişkilerde ve bir ürünün diğer bir ürüne dönüşümü gibi bazı 

konularda yeterli bilgi olmayıp, üretim sürecinde bazı belirsizlikler 

bulunmaktadır. Örneğin; açık hava rekreasyonundaki ziyaretçi sayısının ve 

su üretim miktarının belirlenmesi bir ölçüde olanaklı iken ormanın, havayı 

temizleme ve gürültüyü azaltma gibi çevreyi iyileştirici etkilerini miktar 

olarak ifade etmek her zaman mümkün olmamaktadır. Aynı şekilde, bu 

etkilerin belirlenmesi ve kalitelerinin ölçülmesi de oldukça zordur. İfade 

edilen belirsizliklerden dolayı, orman işletmelerinde en uygun ürün ve 

hizmet karışımını belirlemek kolay değildir. Bu zorluk ormancılıkta 

yardımcı bir karar mekanizması durumunda bulunan çok ölçütlü karar verme  

tekniklerine olan gereksinimi arttırmaktadır. 

Çok ölçütlü karar verme tekniklerinin ormancılık sektöründeki 

uygulamaları gelişmiş ülkelerde bir hayli fazladır. Ülkemiz ormancılık 

araştırmalarında ise bilgisayar kullanımının aratmasıyla birlikte, son yılla rda 

bu teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma 

amaçlarına ulaşmada, ormancılığın hemen her alanında olduğu gibi, özellikle 

orman kaynaklarının planlanması ve yönetimi sürecinde de çok ölçütlü karar 

verme tekniklerinden yararlanmak büyük önem arz etmektedir (DAŞDEMİR 

ve GÜNGÖR, 2004, s.16).   

Çok ölçütlü karar verme teknikleri yapı itibarı ile çok amaçlı olup, 

belirsiz bir çevre içerisinde meydana gelmektedir. Bu teknikler arasında yer 

alan bulanık mantık, belirsizlik içeren ve sözel olarak ifade edilen 

problemlerin modellenmesinde oldukça başarılı sonuçlar vermesi nedeniyle, 

son yıllarda birçok uzmanlık alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Bulanık mantık, bir önermenin doğruluğunu, önermelerle (kesin yanlış ve 

kesin doğru arasındaki sonsuz sayıda doğruluk değerlerini içeren bir 

kümedeki değerler) ya da sayısal olarak  1 ,0  gerçel sayı aralığıyla 

ilişkilendiren bir fonksiyon olarak tanımlanmaktadır (BAYKAL ve BEYAN, 

2004a, s.39). Diğer bir ifadeyle, bulanık mantık, sözel ve belirsizlik içeren 

kavramların modellenmesine yardımcı olmaktadır.  

Bu makalede, bulanık mantığın ormancılık sektöründeki 

uygulamaları araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle, bulanık mantık, bulanık 

kümeler, bulanık sistemlerin özellikleri, bulanıklaştırma ve durulaştırma 

kavramları açıklanmıştır. Daha sonra, bulanık mantığın ormancılık 

alanındaki bazı uygulama örnekleri konu bazında incelenmiştir.  

2. BULANIK MANTIK 

2.1. Bulanık Mantığın Gelişimi 

Nesnelerin özellikleri veya ölçütlerine yönelik bilgi veya verilerin 

düzenlenmesi, özetlenmesi, sınıflandırılması veya genelleştirilmesi 

işlemlerinde küme kavramı ön plana çıkmaktadır. Klasik küme, evrensel 

kümedeki nesnelerin ortak özelliklerine göre bir araya getirme işlemi olarak 

tanımlanmakta ve bu tip sistemlerin dayandığı temel ilkeye klasik mantık 

(Aristo mantığı) adı verilmektedir. Burada nesneler bir kümenin elemanı ise 

üye, elemanı değilse üye değil şeklinde adlandırılmaktadır. Bu durum 

sayısallaştırıldığında üye olanlar 1 değerini, olmayanlar 0 değerini 

almaktadır. Klasik mantıkta bu iki değer dışında orta bir değer, yani kısmi 

bir üyelik bulunmamaktadır.  

İki değerli  1 ,0 Aristo mantığına alternatif olabilecek ilk sistematik 

öneriyi XX. yüzyılın başında Lukasiewicz getirmiştir. Üç değerli mantık 

önerisinde bulunan Lukasiewicz, bu mantığın değer kümesini   1  , ,0 u  

olarak tanımlanmıştır. Burada, 0 önermenin yanlış olduğunu, 1 önermenin 

doğru olduğunu, u
1
  ise önermenin doğru ya da yanlışlığı hakkındaki 

kararsızlığı ifade etmektedir (YAKUPOĞLU ve ark., 2008, s.122).  

1965 yılında Lotfi A. Zadeh, niteliklerin ikili üyelik fonksiyonuyla 

ifade edildiği klasik kümeler yerine, dereceli üyelik fonksiyonuyla ifade 

edildiği bulanık kümeler tanımını önererek bulanık mantığın temelini 

                                                             
1 u yerine ½ de kullan�lmak tad�r.  
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atmıştır (BAYKAL ve BEYAN, 2004a, s.74). Burada Zadeh, nitelikler 

arasındaki ilişkilerin kesikli olmadığını ve bir nitelikten diğerine geçişin 

sürekli olduğunu açıklamıştır. Örneğin; kırmızı ile kırmızımsı arasındaki 

sınır belirgin olmayıp, birinden diğerine sürekli bir geçiş bulunmaktadır. Bu 

aşamada bulanık kümeler, kırmızı ile kırmızımsı arasındaki ifadelerin 

sayısallaştırılmasını sağlamaktadır.  

Bulanık mantık, ilk kez 1970 yılında Bellman ve Zadeh’in bulanık 

ortamda karar verme isimli çalışmasıyla bulanık kontrolcü olarak literatüre 

girmiş olsa da bulanık teori, 1975 yılında Mamdani ve Assilian’ın bulanık 

bir sistem yardımıyla bir buhar makinesini kontrol etmesiyle uygulamaya 

aktarılmıştır. Ayrıca, bulanık mantık, ticari olarak 1980 yılında, 

Danimarka’daki bir çimento fabrikasının fırın sıcaklığının kontrol edilmesi 

amacıyla ilk kez kullanılmıştır. Bulanık teori 1980 yılından sonra, elektrikli 

süpürge, çamaşır makinesi, asansör, metro ve şirket işletimi gibi çok farklı 

alanlarda uygulanmıştır. Son yıllarda bulanık mantık uygulamaları 

mühendislik, uzay araştırmaları, havacılık endüstrisi, veri tabanlarının sözel 

hale getirilmesi, telesekreterlerin cevaplaması gibi birçok konuda yaygın 

olarak kullanılmaktadır (MERT, 2003, s.17; IŞIKLI, 2004, s. 113; KIYAK 

ve KAHVECİOĞLU, 2003, s.64).  

2.2. Bulanık Kümeler ve Özellikleri 

Nesnelerin klasik mantıkla sınıflandırılmasında öncelikle bir 

kıyaslama değerinin, yani başlangıç değerinin tanımlanması gerekmektedir. 

Örneğin; boyu 180 cm’den büyük olanlar uzun boylu, 165 cm’den küçük 

olanlar kısa boylu, bunların arasındakiler orta boylu gibi tanımlamaların 

yapılması gerekmektedir (Şekil 1a). Ancak küme öğeleri arasındaki 

başlangıç değeri tanımlamalarının veya öğeler arasındaki sınırlarının tam 

olarak belirlenmediği ve süreklilik içeren durumlarla da karşılaşılmaktadır. 

Üyelik sınırlarının sürekli olduğu bu gibi durumlarda bulanık küme 

teorisinden yararlanılmaktadır.  

Şekil 1a’da görüldüğü gibi, 180 cm boyundaki bir kişi, klasik 

mantığa göre, uzun boylular kümesinin üyesi iken boyu 179 veya 179,90 cm 

olan kişi, uzun boylular kümesinin üyesi olamamaktadır. Gerçekte boyu 

179,90 cm ile 180,00 cm olan iki kişi arasında gözle görünen bir fark 

bulunmamaktadır. Ancak klasik mantıkta sınırlara çok yakın olan değerler 

üyelik fonksiyonunu etkilememektedir. Sınırlara çok yakın olan bu değerler, 

klasik mantığın sürekli bir formu olan bulanık küme teorisi ile 
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açıklanmaktadır. Şekil 1b’ye göre, bir bulanık küme öğesi, aynı değişken 

özelliğine sahip başka bir kümenin de öğesi olabilir.  

  

a. Klasik Küme b. Bulanık Küme  

Şekil 1. Klasik ve Bulanık Kümede Uzunluk Üyelik Fonksiyonu 

Figure 1. Membership function of tallness in classical and fuzzy set  

Bir bulanık küme, üzerindeki (~) işareti ile veya altındaki (_) işareti 

ile tanınır (Ã, ñ, n, A vb.).  

Bulanık küme ve öğeleri: 









 
 i i

i

x

x
A

)( ,  

Bulanık kümede üyelik fonksiyonu değer aralığı: 

  μ    

biçiminde gösterilir. Bulanık küme tanımındaki (/) işareti, ayraç olarak 

kullanılmakta olup, her bir küme üyesine (xi) hangi üyelik derecesinin (μ(xi)) 

karşılık geldiğini göstermektedir. Örneğin, bulanık küme olarak uzunluk 

kelimesinin ifadesi, 

A={0,3/160 + 0,5/165 + 0,7/170 + 1,0/185}  

şeklinde olsun. Burada, boyu 160 cm olan bireyin üyelik derecesi 0,3 ile 

gösterilmektedir. Ayrıca matematik işlemlerinden farklı olarak ∑ sembolü 

sonlu, ∫ sembolü ise sürekli küme öğeleri topluluğunu ifade etmektedir.   

Klasik kümeler ile bulanık kümeler arasında bazı farklar 

bulunmaktadır. Bunlar: i) klasik kümelerde dikdörtgen üyelik derecesine 

sahip sadece bir adet fonksiyon bulunmaktadır. ii) klasik kümelerin tersine 

bulanık kümelerde, küme öğeleri arasındaki sınırlar esnektir. iii) bulanık 
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kümede, küme öğelerinin hedefe olan mesafesi üyelik derecesi ile 

tanımlamaktadır. iv) bulanık kümede, kısmi üyeliğe izin verilmekte olup, bir 

bulanık küme öğesi, aynı değişken özelliğine sahip olmak üzere başka bir 

kümenin de öğesi olabilir. Ayrıca, bulanık kümelerin aşağıda belirtilen üç 

şarttan ilk ikisini mutlaka sağlayan değişik üyelik derecesi fonksiyonlarına 

sahip olması gerekmektedir (ŞEN, 2004, s.14).  

a) Bulanık küme normal, yani kümede bulunan öğelerden en az 

birinin en büyük üyelik derecesi 1 olmalıdır.  

b) Bulanık küme monoton, yani üyelik derecesi 1’e eşit olan öğenin 

yakın sağındaki ve solundaki öğelerin üyelik derecelerinin de 1’e yakın 

olması gerekir.  

c) Bulanık küme simetrik, yani üyelik derecesi 1’e eşit olan öğeden 

sağa ve sola eşit mesafede hareket edildiği zaman bulunan öğelerin üyelik 

dereceleri birbirlerine eşit olmalıdır. 

Klasik kümelerin eşitlik, kapsama, birleşme, kesişme, kartezyen 

çarpım gibi özellikleri ile aritmetik işlemler, bulanık kümelerde farklılık 

göstermektedir (MERT, 2003, s.40-47; ÖZKAN, 2003, 36-64; BAYKAL ve 

BEYAN, 2004a, s.234-242; ŞEN, 2004, s.42-65)
.
  

3. BULANIK SİSTEMLER 

Bulanık mantığa dayanan sistemler genel olarak, bulandırma ara 

yüzü, çıkarım motoru (karar verme mantığı), durulama ara yüzü ve bilgi 

tabanı olmak üzere dört bölümden oluşur. Şekil 2’de bir bulanık sistemin 

genel yapısı gösterilmiştir (ŞEN, 2004, s.20-22; BAYKAL ve BEYAN 

2004b, s.195-197). 

Şekil 2’de yer alan her bir birimin kendine özgü görevi vardır. 

Bulandırma ara yüzünün görevi, kesin girdi değerlerini işleyerek bulanık 

değerlere çevirmektir. Bu amaçla sistem girdi değerlerini alır, girdi değ işken 

aralığının uygun evrensel kümeye dönüştürülmesini sağlar ve girdi verilerini 

uygun sözel değerlere (bulanık kümeler) dönüştürür. Çıkarım motoru (karar 

verme mantığı) bulanık kavramlara dayalı insan karar verme işlemini taklit 

eder. Ayrıca semantik kuralları kullanan bulanık denetim etkinliklerini 

uygular. Bilgi tabanı, uygulama alanı hedeflerinin bilgisini içerir, kural ve 

üyelik fonksiyonlarını tanımlar. Bilgi tabanı, veri tabanı ve sözel kural 

tabanından oluşur. Veri tabanı denetim kuralları ve veri işlemede kullanılan 

gerekli tanımları içerir. Sözel kural tabanı, stratejiyi ve kuralları sözel 
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ifadeler aracılığı ile tanımlamaktadır. Kural tabanı, sözel olarak ilgili 

sistemin modellenmiş hali olarak görülebilir. Durulama ara yüzünün görevi 

ise bulanık çıktı değerlerini kesin değerlere çevirmektir (YAKUPOĞLU ve 

ark. 2008, s.123).  

 

Şekil 2. Bulanık Sistemin Genel Yapısı.  

Figure 2. General structure of fuzzy system 

3.1. Bulanıklaştırma 

Bulanıklaştırma, genel olarak sisteme dışarıdan gelen verilerin, 

sistemin çıkarım mekanizması aracılığıyla bilgi tabanındaki bilgileri 

kullanarak işlenmesi için gereken ön hazırlıkları kapsar (BAYKAL ve 

BEYAN, 2004b, s.196). Diğer bir ifadeyle bulanıklaştırma ile bulanık 

kümenin bir üyesi olarak yargı/bilgiler tanımlanır ve her bir öğeye 0 ile 1 

arasında değer verilir.  

Bulanıklaştırma sürecinde incelenen konunun yapısına ve amacına 

uygun üyelik fonksiyonu belirlenir. Üyelik fonksiyonu, küme üyelerinin 

değerleri ile değişiklik gösteren eğriye denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 

bulanık kümelerde, kısmi üyelik, tam üyelik ve üye olmama kavramları 

arasındaki ilişkiler “ne kadar” veya “hangi noktadan sonra” gibi soruların 

yanıtları üyelik fonksiyonu ile açıklanmaktadır. Üyelik fonksiyonu olarak 

üçgen, yamuk, çan eğrisi, sigmoidal gibi fonksiyonlar kullanılmaktadır. 

Şekil 3’de yaygın olarak kullanılan üçgen ve yamuk üyelik fonksiyonu 
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verilmiş olup, x ekseni üyeleri (sözel ifadeleri), y ekseni ise üyelik 

derecelerini göstermektedir.  

 
 

a. Üçgen Üyelik Fonksiyonu b. Yamuk Üyelik Fonksiyonu 

Şekil 3. Üçgen ve Yamuk Üyelik Fonksiyonları 

Figure 3. Triangle and trapezoid membership function 

Bulanık üçgen sayı (a,m,b), bulanık yamuk sayı (a, m, n, b) seklinde 

gösterilir. Bulanık bir ifadede a ve b öğeleri sırasıyla en düşük ve en yüksek 

olasılığı, m ve n ise net değeri ifade etmektedir. Üçgen ve yamuk bulanık 

üyelik fonksiyonuna sahip bulanık kümelerin sağ ve sol üyelik değerlerine 

göre matematiksel ifadesi aşağıda verilmiştir.  
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a) Üçgen Üyelik Fonksiyonuna Sahip  

    Bulanık Kümenin Sınırları 

b) Yamuk Üyelik Fonksiyonuna Sahip 

     Bulanık Kümenin Sınırları 

3.2. Kural Tabanı  

Bulanık sistemler çoklu girdileri, kural tabanı veya çıkarım motoru 

ile işleyerek tek çıktı haline dönüştürmektedir. Bulanık çıkarım sistemi, 

bulanık eğer o halde kuralları adı verilen bulanık kurallara dayanmaktadır. 

Genel olarak, bulanık kurallar, 
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Kural 1: Eğer x = A1 ve y = B1 ise z = N1  

Kural 2: Eğer x = A2 ve y = B2 ise z = N2 

vb. formdadır (Örneğin eğer bitki örtüsü yoğun ise erozyon riski 

azdır). Bulanık modelin temeli, bulanık eğer o halde kurallarından 

anlaşılacağı üzere öncül ve soncul kısımlardan oluşmaktadır. Burada x ve y 

öncül kısımdaki girdi değişkenlerince tanımlanan koşulları, z ise soncul 

kısımdaki çıktı değişkenlerince tanımlanan sonuçları ifade eder (YILMAZ 

ve ARSLAN, 2005, s.514).  

Sözel bulanık model (Mamdani yöntemi), bulanık bağıntısal model, 

Sugeno modeli, Takagi Sugeno Kang modeli yaygın olarak kullanılan 

bulanık modeller arasındadır (ŞATIR, 2006, s.7).  

3.3. Bulanık Çıkarım Motoru  

Bulanık Çıkarım Motoru, bulanık kural tabanında giriş ve çıkış 

bulanık kümeleri arasında kurulan ilişkileri toplayarak sistemin bir çıkışlı 

davranmasını sağlamaktadır. Bu motor, her bir kuralın çıkarımlarını 

birleştirerek sistemin nasıl bir çıktı vereceğini belirlemektedir (ŞEN, 2004, 

s.20). Kural tabanındaki bilginin modellenme şekline göre (Mamdani, 

Tagaki Sugeno Kang vb.) eldeki girdi değerine karşılık gelen çıktı değeri 

belirlenmektedir.  

3.4. Durulaştırma  

Bulanık olan bilgilerin kesin sonuçlar haline dönüştürülmesi için 

yapılan işlemlerin tümüne durulaştırma adı verilir (ŞEN, 2004, s.89). Diğer 

bir ifadeyle, durulaştırma, elde edilmiş bir bulanık denetim etkinliğinde 

olasılık dağılımını en iyi gösteren, bulanık olmayan denetim etkinliği elde 

etme sürecidir (BAYKAL ve BEYAN, 2004b, s.221). Yükseklik yöntemi, 

ağırlık merkezi yöntemi, ağırlıklı ortalama yöntemi, ortalama en büyük 

üyelik yöntemi (en büyüklerin ortalaması), toplamların merkezi yöntemi, en 

büyük alanın merkezi yöntemi, en büyük ilk veya son üyelik derecesi 

yöntemi gibi durulaştırma yöntemleri bulunmaktadır (KIYAK ve 

KAHVECİOĞLU, 2003, s.67-68; ŞEN, 2004, s.93).  

4. BULANIK MANTIĞIN ORMANCILIK SEKTÖRÜNDEKİ 

BAZI UYGULAMALARI 

Bulanık (fuzzy) sözcüğü 1970’li yıllarda 566 adet, 1980’li yıllarda 

2361 adet; 1990’lı yıllarda 23733 adet ve 2000-2004 yılları arasında ise 

eksik veriler hariç olmak üzere toplam 26680 adet bilimsel çalışmanın 
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başlığında yer almıştır (IŞIKLI, 2004, s. 124). Dikkat edilirse 1980’li 

yıllarda bulanık teorinin uygulama koşullarının ve örneklerinin 

öğrenilmesiyle birlikte, işletmelerdeki kullanım miktarının da hızla arttığı 

görülmektedir.  

Bulanık teori ve bulanık mantığın ormancılık disiplinlerini dikkate 

alan bazı uygulama örnekleri, beş başlık altında aşağıda özetlenmiştir.  

Bulanık mantığın fotogrametri, hâsılat ve amenajman 

uygulamaları: 

Hava fotoğrafları yardımıyla arazi örtüsüne yönelik bulanık 

haritaların oluşturulması amacıyla 1990’lı yılların ortalarında 

gerçekleştirilen uygulamalar, bulanık mantığın ormancılıktaki ilk 

uygulamalarını oluşturmaktadır. Örneğin, İskoçya (Edinburg)’da yapılan bir 

çalışmada, hava fotoğraflarıyla arazi örtüsüne yönelik bulanık haritaların 

oluşturulması amaçlanmış ve fotogrametrik verilerin uygun biçimde 

bulanıklaştırılmasıyla bulanık arazi örtüsü haritalarının oluşturulabileceği 

belirtilmiştir (ZHANG and KIRBY, 1997). İsveç’de yapılan bir makalede ise 

yüksek çözünürlüklü renkli kızılötesi hava fotoğraflarında yer alan tür 

grupları içindeki ağaçların bireysel taçlarının sınıflandırılması amacıyla 

bulanık küme teorisinden yararlanmıştır. Ancak geniş alanlardaki ağaçların 

bireysel taçlarının sınıflandırılmasında başarı sağlanmış, küçük alanlarda ise 

hatalı sonuçlara ulaşılmıştır (BRANDTBERG, 2002).  

Benzer olarak, Türkiye’de yapılan bir yüksek lisans tezinde, Toros-

Aladağ yakın çevresindeki orman örtüsünü ve arazi kullanımını belirlemek 

amacıyla bulanık sınıflama modelinden yararlanılmıştır. Bu amaçla, Ağustos 

2003 tarihli Envisat MERIS ve Landsat ETM uydu görüntüleri 

kullanılmıştır. Tarım, açık alan, kızılçam, karaçam, sedir, göknar, ardıç ve su 

yüzeyleri olmak üzere sekiz temel arazi örtüsü belirlenmiştir. Ancak her bir 

arazi örtüsü için yeterli sayıda piksel bulunmaması nedeniyle, arazi 

sınıflandırmasında istenen doğruluk oranına ulaşılamamıştır (ŞATIR, 2006). 

Endonezya’da gerçekleştirilen bir çalışmada, sürdürülebilir orman 

yönetimi için katılımcılık modeli çatısı altında, bulanık kavramsal 

haritalandırma modelinin uygulaması açıklanmıştır. Kavramsal 

haritalandırma (cognitive mapping), niteliksel sistem dinamikleri (qualitative 

system dynamics) ve bulanık kavramsal haritalandırma (fuzzy cognitive 

mapping) olmak üzere üç tip yumuşak dinamik sistem modeli belirlenmiştir. 

Model bağımsız kaynak yönetim aracı olarak kullanılmak ve kaynak 
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yönetim sistemi hakkındaki mevcut bilginin ve karmaşıklık düzeyine bağlı 

olarak daha sağlam ve esnek planlama çatısı kurmak için geliştirilmiştir. Bu 

modeldeki kavramlar ve düğümler niteliksel (teşvik, yerel bilgi, göl 

nitelikleri, nehir nitelikleri vb.) ve niceliksel (orman alanı, pirinç üretim 

alanı, pirinç verimliliği vb.) olmak üzere toplam 18 kavramı içermektedir 

(MENDOZA and PRABHU, 2006). 

Özbekistan’ın Kuzey Amudarya Deltasında yapılan bir uygulama 

çalışmasında, Populus euphratica için habitat sürdürülebilirlik indeksi 

geliştirilmiştir. Populus euphratica alanının sürdürülebilirliği üzerindeki 

değişkenlerin etkisi bulanık küme yaklaşımıyla toplanan yarı nicel ve nitel 

bilgilerle düzenlenmiştir. Habitat sürdürülebilirliğinin belirlenmesine 

yönelik parametreler jeomorfoloji, toprak tipi, yeraltı suyu seviyesi, sel 

durumu (sel sıklığı, son selin zaman ve süresi), toprak tuzluluğu, yeraltı ve 

nehir suyu tuzluluğu ve antropojenik etkilerdir (RUGER et al., 2005). 

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Selkirk dağlarında 

yapılan bir uygulamada, kısmi üyeliğe işaret eden bulanık küme teorisi ile 

meşcere gelişim aşamaları tanımlanmıştır. Böylece, gelişim çağı içinde 

doğal meşcere dinamikleri ile etkileşen bir mekanizma sağlanmıştır. Bu 

kapsamda bulanık S üyelik fonksiyonundan yararlanılmıştır. Kesin ve 

bulanık küme tanımlamaları hasatlı ve hasatsız olarak iki senaryo üzerinden 

yapılmıştır. Kesin küme senaryosunda yaş sınıflarının sınırları (olgun ≥120 

yaş ve yaşlı ≥ 250 yaş) şeklindedir. Bulanık küme senaryosunda ise yaş 

sınırları olgunlar için  30, yaşlılar için  50 yıl genişletilmiştir. Bulanık 

kümede olgunlar 90 ile 150 yaş arasında, yaşlılar ise 200 ile 300 yaş arasında 

(90≤olgunlar≤150 ve 200≤yaşlı ≤300) tanımlanmıştır (BOYLAND et al., 

2006). 

Kanada’nın British Columbia eyaletinde gerçekleştirilen farklı bir 

çalışmada ise, orman ve tarım arazilerindeki değişikliklerinin belirsiz olan 

küresel ısınma üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla olasılıklı doğrusal 

programlama modelinden yararlanılmıştır. Bu amaçla, en iyi tahmin edilen 

parametre değerleri ve alternatif senaryolar aracılığıyla orman içi ve orman 

dışı ağaçlandırmalarda karbon tutma stratejileri araştırılmıştır (KRCMAR et 

al., 2001). 

Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, fotogrametri, 

hâsılat ve amenajman uygulamalarında bulanık mantığın, daha çok verileri 
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bulanıklaştırma özelliğinden, yani bulanık küme teorisi’nden 

yararlanılmıştır.  

Bulanık mantığın botanik, ekoloji ve havza amenajmanı 

uygulamaları: 

Kanada’da yapılan bir çalışmada, bulanık çok amaçlı programlama 

modeli, iklim değişikliğine maruz kalan Mackenzie Havzası’nın yönetim 

planının hazırlanmasında kullanılmıştır. Çalışmada, tarım, orman, yaban 

hayatı habitatlarının korunması, sulak alanların korunması, avcı lık, 

rekreasyon ve toprak koruma gibi birbiriyle etkileşim halinde olan sektörler 

dikkate alınmıştır. Modelin amaç fonksiyonunda orman örtüsü, yaban hayatı 

habitatlarının korunması, sulak alanların korunması, toprak/kirlilik oranının 

azaltılması, ekonomik amaçlar yer almaktadır. Ayrıca arazi uygunluğu, 

tarımsal üretim, orman ve kerestelik ağaç, rekreasyon faaliyeti, yaban hayatı 

habitatlarının korunması, sulak alanların korunması, çiftlik hayvanları ve 

çiftlikçilik, su talebi, toprak erozyonu, su kalitesi kısıtları, ilgi ve çıkar 

gruplarının amaçları modele eklenmiştir (HUANG et al., 1998). 

Avustralya’nın Queensland bölgesinde yapılan bir uygulamada, 

ormancılıktaki plantasyon kararlarının, toprak ve peyzaj üzerindeki etkisini 

saptamak amacıyla toprak-arazi modeli (regolith-terrain modeli) olarak 

adlandırılan bir model geliştirilmiştir. Çalışmada yamaç eğimi, toprak 

profilinin yukarıdan aşağıya doğru sıralanması (catenary) ve peyzaj olmak 

üzere üç çevresel göstergeden yararlanılmıştır. Coğrafik ve iklimsel ver iler, 

orman arazilerini değerlendirmek amacıyla modele eklenmiş ve çok sayıda 

katman oluşturulmuştur. Elde edilen veriler bulanık mantık kurallarına göre 

sınıflandırılmıştır (THWAITES and SLATER, 2000). 

İtalya’da yapılan bir çalışmada, çevresel etkileri değerlendirmek 

amacıyla bulanık küme teorisinden yararlanılmıştır. İncelenen alan için 

gürültü, yol ağı, estetik, sağlık ve hava kalitesi olmak üzere beş çevresel 

bileşen ve zemin türü, gürültü emisyonu, katı atık ve materyal nakli ile gaz 

salınımı olmak üzere dört etki faktörü dikkate alınmıştır. Bu faktörler 

aracılığıyla, bulanık çevresel etki değerlendirme matrisi modeli 

oluşturulmuştur. Değerlendirme matrisi ile bulanık terimlerdeki çevresel 

etkiler hesaplanmış ve her bir α kesme düzeyi için etki aralığına yönelik risk 

derecesi belirlenmiştir. Buradaki etki aralığının genişliğinin, hem girdilere 

(çevresel bileşenlerin kalitesi, fiziksel parametrelerin etkisi gibi) hem de 

fiziksel parametrelerle çevresel bileşenler arasındaki ilişkilerin belirsizliğine 
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ve fiziksel parametreler ile etkileyen faktörler arasındaki ilişkilerin 

belirsizliğine bağlı olduğu açıklanmıştır (ENEA and SALEMI, 2001). 

Danimarka’da yapılan bir uygulamada, çeşitli orman yönetim 

senaryoları altında, tür zenginliğinin tanımlanması amaçlanmış tır. Bu amaçla 

coğrafi bilgi sistemi temelinde çevresel eğim, besin, su, flora ve tür 

zenginliğini bozan unsurları türetmek için topografya, toprak ve meşcere 

olmak üzere üç standart katman haritası kullanılmıştır. Dört eğim derecesi 

için 60 bitki türünün potansiyel dağılımı modellenmiştir. Bu model, dağılma 

etkisi, demografik tahminler ve biyolojik faktörler nedeniyle, pilot bölgeye 

yönelik veri setindeki türlerin küçük bir bölümünü açıklamıştır. Ancak 

uzman bilgisine dayanan tür çeşitliliğine yönelik eğim haritalarının, coğrafi 

bilgi sistemindeki işlemlerin, bulanık kavramsal haritalamanın ve standart 

orman haritalarının kapsamlı bir kombinasyonu ile üretilebileceği çalışma 

sonucu olarak belirtilmiştir (SKOV and SVENNING 2003). 

Amerika’da yapılan bir çalışmada, ekosistem özellikleri ve 

sürdürülebilirlik kapsamındaki bulanık önerileri geliştirmek amacıyla 

bulanık küme kavramından, önerileri değerlendirmek amacıyla da bulanık 

mantıktan yararlanılmıştır. Üyelik fonksiyonu ikizkenar yamuk biçiminde 

tanımlanmıştır. Çalışma sonucunda, ekosistem sürdürülebilirliğini 

değerlendirmede, bulanık mantığın geleneksel yaklaşımlara göre daha 

kullanışlı olduğu vurgulanmıştır (PRATO, 2005).  

Türkiye’de yapılan yüksek lisans tezinde, Porsuk Çayı’nın kirlilik 

profili, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nün 2001 ve 2002 yıllarına ait 

verileriyle, bulanık mantık yönteminden yararlanılarak açıklanmıştır. Suyun 

özellikleri ve kirliliği ile ilgili bilgi vermesi açısından modelde, çözünmüş 

oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı ve amonyak 

azotu parametreleri kullanılmıştır. Bu kapsamda su kalite sınıfları yüksek 

kaliteli su, az kirlenmiş su, kirli su ve çok kirlenmiş su olarak ayrılmıştır 

(ORAK, 2006). 

Türkiye’de yapılan makalede, toprak erozyonu miktarını tahmin 

etmek amacıyla MITRA et al. (1998)’de sunulan “büyük bir havzadaki 

erozyonun tahmininde bulanık mantık uygulamaları” adlı makale, bulanık 

mantık temelli modellere örnek olarak incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle 

iki değerli mantık tanımlanmış ve iki değerli klasik mantıktan bulanık 

mantığa geçiş süreci açıklanmıştır (YAKUPOĞLU ve ark., 2008). 
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Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, botanik, 

ekoloji, havza amenajmanı uygulamalarının çoğunda bulanık kural tabanlı 

modellerden yararlanılmıştır.  

Bulanık mantığın orman koruma ve orman yangını 

uygulamaları: 

Yunanistan’da yapılan bir makalede, orman yangınları ile mücadele 

ve önleme politikalarını geliştirmek amacıyla orman yangını risk grupları 

oluşturulmuştur. Orman yangını risk sınıflama yöntem i olarak KANDEL and 

BYATT (1978) tarafından belirlenen bulanık beklenen aralıklar (fuzzy 

expected intervals (F.E.I.)) modeli kullanılmıştır. Sonuç olarak, 

Yunanistan’ın orman yangını risk grupları, bulanık F.E.I modeli ve otomatik 

öğrenme algoritmaları yardımıyla geliştirilen uzman sistemler ile 

sınıflandırılmıştır (ILIADIS et al., 2002). 

Yunanistan’da yapılan aynı konudaki başka bir makalede, yangın 

riskini azaltmak amacıyla yangın tehlike indeksi geliştirilmiştir. İndeks çok 

kriterli karar destek sistemlerinden mantıksal programlama ile 

hesaplanmıştır. Bulanık küme teorisi, belirsizliklerin yönetilmesi ve 

sunulması için kullanılmıştır. Ancak yöntemin küçük alanlarda uygulanması 

önerilmiştir. Sistemin tek başına veya bütünleştirilmiş yazılım sistemlerinin 

bir parçası ile uygun bir arabirim kullanılarak, yangın ve orman yönetimi 

karar destek sistemlerinde kullanılabileceği ileri sürülmüştür (KALOUDIS et 

al., 2005). 

Yine, Yunanistan’da yapılan farklı bir konudaki makalede, özel 

konuları ele alan karar destek sistemlerinin sonuçlarından orman yönetim 

planlarında nasıl yararlanılacağı, tasarlanan bir model yardımıyla 

açıklanmaktadır. Bu kapsamda yabanıl alanlardaki yangın riskini 

sınırlandıran bir karar destek sistemi tasarlanmıştır. Geliştirilen modelde 

hem belirsizliğin yönetilmesinde bulanık mantıksal tekniklerin 

kullanılabileceği hem de durulaştırma (defuzzification) işlemleri ile bulanık 

olmayan sonuçların elde edilebileceği belirtilmektedir (KALOUDIS et al., 

2008). 

Amerika’nın Utah eyaletinde yapılan aynı konudaki bir uygulamada, 

575 havzacığı (subwatershed) ve 4,8 milyon hektarlık alanı kaplayan bir 

örnek alanın yangın riski, mantıksal model ile değerlendirmiştir. Mantıksal 

modelde yangın riski, yangın tehlikesi, yangın davranışı ve kundaklama riski 

olmak üzere üç önemli konunun bir fonksiyonu olarak değerlendirilmiştir. 
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Mantıksal ve karar modellerine yönelik işlemler, ekosistemlerin 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla geliştirilen, ArcGIS temeline 

dayanan, bir karar destek sistemi olan EMDS adlı programla 

gerçekleştirilmiştir. Karar modelinde, her bir havzacıktaki yabanıl alan ile 

kentlerin birleşim noktalarının bulunduğu alanlar, yangın riski yüksek yerler 

olarak açıklanmıştır (HESSBURG et al., 2007) . 

Kanada’da yapılan bir uygulamada, Dendroctonus ponderosae’in 

musallat olduğu ağaçların duyarlılığını belirlemek ve coğrafi bilgi sistemi 

verilerine yönelik belirsizliği açıklamak için bulanık kümelerden 

yararlanılmıştır. Dendroctonus ponderosae salgınları nedeniyle meydana 

gelen ağaç ölümlerinin tespit edilmesinde, bulanık kısıtlı cellular automata 

(CA) modelinin orman yönetimi için yararlı bilgi sağlayabileceği 

açıklanmıştır. Bulanık küme teorisi, yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama 

görüntülerinden bilgi sağlamak için kullanılmıştır (BONE et al., 2006) 

Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, orman koruma 

ve orman yangınlarına yönelik uygulamalarda genellikle bulanık küme 

teorisi’nden, sadece bir çalışmada bulanık kural tabanlı modelden 

yararlanılmıştır.  

Bulanık mantığın korunan alanlar ve yaban hayatı 

uygulamaları: 

Kanada’da yapılan bir uygulama çalışmasında, önemli su kuşu 

habitatları için ses koruma planı geliştirmek, su kuşu bolluk 

değerlendirmelerini yapmak ve uydu görüntüsünden türetilmiş bir habitat 

modeli kurmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda su kuşu habitatları bulanık 

mantıkla modeli ile belirlenmiştir. 2004 yılında rasgele seçilen 153 sulak 

alan havzasında açık hava su kuşu anketi ile su kuşlarının ilk ve son üreme 

zamanları belirlenmiştir. 1022 hektar sulak alanda 498 kuş çifti incelenmiş, 

ağustos sonundan ekim başına kadar geçen dönemde 160 havzada göçmen 

su kuşu bulunma durumları gözlemlenmiştir. 25 bin hektar sulak alanda 

yaklaşık 47 bin ördek, kaz ve kuğu tespit edilmiştir. Su kuşu alansal verileri, 

en düşük, ortalama ve en yüksek ölçümler olarak üçgen üyelik fonksiyonu 

temelinde incelenmiştir. Daha sonra, bir hektardan daha büyük her bir proje 

alanı için umulan su kuşu miktarı hesaplanmıştır. Ayrıca, rasgele seçilen su 

kuşu havzalarındaki su kuşu yoğunluğu belirlenmiş, su kuşu toplulukları için 

sulak alan ve yaylalardaki habitatların göreceli önemi ortaya konulmuş, su 

kuşlarının üreme ve göç yolları için önemli sulak alan ve yaylalar 

saptanmıştır (BUTTERWORTH et al., 2005). 



 18 

Amerika’da yapılan bir model çalışmasında, yaban hayatı üzerinde 

belirsiz etkileri olan doğal ve iklimsel faktörleri dikkate alan bir kavramsal 

yönetim modeli geliştirilmiştir. Model, geçmişteki iklim değişiklerinin yaban 

hayatı üzerindeki etkisini dikkate alarak, gelecekteki iklim şartlarının çeşitli 

varsayımlar altında yaban hayatı üzerinde meydana getireceği olumlu veya 

olumsuz etkileri yaban hayatı yöneticilerine göstermeyi amaçlamaktadır. Bu 

amaçla geliştirilen model, altı aşamadan oluşmaktadır. Birinci adımda, iklim 

değişikliklerinin yaban hayatı türleri üzerindeki etkileri tanımlanmış ve 

gelecekteki iklim değişikliklerine karşı yönetim senaryoları geliştirilmiştir. 

İkinci adımda, biyolojik özellikler ve tür bütünlüğüne yönelik göstergeler 

seçilmiştir. Üçüncü adımda, biyolojik özellikler üzerinde karmaşıklığa neden 

olan insan ve doğal etkiler ortadan kaldırılmıştır. Dördüncü adımda, üçgen 

üyelik fonksiyonu ile sözel değişkenler tanımlanarak alternatif yönetim 

biçimlerinin biyolojik şartlara uygunluğu ve biyolojik özelliklerin göreceli 

önemi açıklanmıştır. Beşinci adımda, biyolojik özelliklerin minimum ve 

maksimum kabul edilebilirlik düzeyi ile değişimin güvenilirlik düzeyi 

belirlenmiştir. Son adımda ise, tür bütünlüğü ve biyolojik şartların derecesi 

bulanık kümeler ile tanımlanmış, tür bütünlüğü ve bulanık şartlar arasındaki 

bulanık ilişki ifade edilmiştir (PRATO, 2009a). 

Aynı yazar tarafından Amerika’da yapılan farklı bir model 

çalışmasında ise, bulanık uyarlanabilir yönetim (fuzzy adaptive 

management) yaklaşımıyla sosyal ve ekolojik taşıma kapasitesi, birbiriyle 

tutarlı korunan alan ekosistemlerinin olup olmadığını belirlemek veya 

tutarlılığın belirsiz olması durumunda, tutarlılık derecesine ulaşmayı 

sağlayacak muhtemel yönetim eylemlerini tanımlamak ve alternatif yönetim 

eylemlerinin tutarlılıktan nasıl etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Önerilen yaklaşım, konuyu hipotetik bir örnek üzerinden altı aşamada 

incelemektedir. Birinci adımda, korunan alanların her bir yönetim zonundaki 

sosyal ve ekolojik taşına kapasitesi için ekosistem tutarlılığını sağlamaya 

yönelik alternatif yönetim eylemleri tanımlanmıştır. İkinci adımda, yönetim 

zonlarına alternatif yönetim eylemleri rasgele atanmıştır. Üçüncü adımda, 

ekosistem göstergeleri ve ekosistem tutarlılık derecesi, bulanık kümelerle 

belirlenmiş, ayrıca ekosistem göstergeleri ve ekosistem tutarlılık derecesi 

arasındaki bulanık ilişkiler tanımlanmıştır. Dördüncü adımda, her bir 

yönetim zonundaki göstergeler izlenmiştir. Beşinci adımda, her bir yönetim 

zonunda gözlemlenen göstergeler bulanık kümelerle tanımlanmıştır. Son 

adımda, her bir yönetim zonundaki alternatif yönetim biçimlerinin tutarlılık 

derecesini elde etmek amacıyla, bulanık kümelerle tanımlanan gözlemlenen 
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göstergeler ile ekosistem tutarlılık derecesi arasındaki bulanık ilişkiler 

birleştirilmiştir (PRATO, 2009b). 

Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, korunan 

alanlar ve yaban hayatına yönelik uygulamalarda bulanık küme teorisi’nden 

yararlanılmıştır.  

Bulanık mantığın ekonomi, politika ve yönetim uygulamaları:  

Amerika’da yapılan hipotetik bir çalışmada, bulanık kümelerin 

yönetimin sürdürülebilirlik, eşitlik ve ekosistem sağlığı gibi amaçları için 

nasıl kullanılacağı tartışılmıştır. Daha sonra, bulanık küme teorisi, 

sürdürülebilir orman yönetim kararlarını değerlendirme ve karşılaştırmada 

kullanılmıştır. Buna göre, ormancılık yönetim kararlarını değerlendirmek 

amacıyla, bir grup değerlendirme matrisi tanımlanmıştır. Bu kapsamda altı 

alternatif oluşturulmuştur. Bu alternatifler odun talebi, alan verimliliği, su 

kalitesi, yaban hayatı, sosyal eşitlikten oluşan beş bulanık ölçüt ve üç 

pozisyon aracılığıyla değerlendirilmiştir (DUCEY and LARSON, 1999).  

Amerika’da yapılan başka bir makalede, ormanların 

sürdürülebilirliğini ulusal ve bölgesel seviyede değerlendiren, daha tutarlı ve 

açık bir sistem oluşturmak amacıyla mantık tabanlı sistem açıklanmıştır. 

Çalışmanın birinci amacı, ormanların ve onun faydalarının 

sürdürülebilirliğini değerlendirmede Montreal kriter ve göstergelerinden 

faydalanarak, bulanık tabanlı yaklaşımın faydalılığını göstermektir. İkinci 

amaç ise bilimsel ve politik rolü tanımlamaktır. Bu kapsamda bulanık mantık 

aracılığıyla önce ekolojik, ekonomik, sosyal ve kurumsal ilişkiler hakkındaki 

uzman hükümlerini organize eden bir sistem tasarlanmıştır. Daha sonra, 

bulanık tabanlı sistemin politik yapı, değerler ve sürdürülebilirlik olarak 

ifade edilen bir sıra kararı içeren yapısı yansıtılmıştır. Ormanın 

sürdürülebilirliği, biyofiziksel, sosyo ekonomik ve yapı olmak üzere üç 

seviyede değerlendirilmiştir. Biyofiziksel değişkenler biyolojik çeşitlilik 

(ekosistem, tür ve genetik çeşitlilik), üretim kapasitesi, ekosistem sağlığı, 

koruma ve karbon skalasıdır. Sosyo ekonomik değişkenler üretim, 

rekreasyon, yatırım, kültür ve istihdamdır. Yapı değişkenleri yasal, 

kurumsal, arge kapasitesi ve izleme kapasites idir (REYNOLDS et al., 2003).  

Avrupa’da yapılan bir çalışmada, arazi kullanım senaryolarındaki 

hassaslık, gelişmiş karasal ekosistem analizi ve modeli (Advanced 

Terrestrial Ecosystem Analysis and Modeling) kullanılarak incelenmiştir. Bu 

kapsamda, dokuz arazi kullanım tipi, bölgesel gıda üretimi, elyaf üretimi, 
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enerji üretimi, çiftçi geçim kaynağı ve açık hava rekreasyonuna dayanan beş 

ekosistem hizmetiyle ilişkilendirilerek arazi kullanım duyarlılığı 

belirlenmiştir. Bulanık mantık, göstergelerin hesaplanmış değerlerinin 

toplanmasında ve sözel ifadelerin sayısal değerlere dönüştürülmesinde 

kullanılmıştır (METZGER et al., 2006). 

Çin’de yapılan bir çalışmada, kasaba ve köy yönetimlerinin çevre 

açısından bölgelere ayrılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, çalışmada , çevre 

bakımından bölgelere ayırma tekniği kullanılmış olup, nicel sınıfları 

yönetmek amacıyla da bulanık kümeleme teorisinden yararlanılmıştır. Çevre 

bakımından bölgelere ayırma tekniği çevresel değer biçme, tahmin, planlama 

ve karar vermeye dayanmaktadır. Çin’de kasaba ve köy yönetimleri 

genellikle kırsal alana geniş ölçüde dağılan orta ve küçük ölçekli girişimciler 

olup, çiftçilerden oluşmaktadır. Bunlar yüksek kirletme oranları ile çevreyi 

ağır biçimde etkilemektedir. Kasaba ve köy yönetimlerini değerlendirmek 

için belirlenen göstergeler 13 grupta toplanmıştır. Bunlar, 1) yüzeysel akış 

suyu derinliği, 2) yağış miktarı, 3) atmosferi kirletme katsayısı, 4) orman 

alanı yüzdesi, 5) kişi başına ulusal gelir düzeyi, 6) kasaba ve köy 

yönetimlerinin ekonomik yoğunluğu, 7) nüfus yoğunluğu, 8) ilçede çevresel 

yönetim personeli düzeyi, 9) kişi başına ekilen alan miktarı, 10) kasaba ve 

köy yönetimlerinin teknik ilerlemesi, 11) kasaba ve köy yönetimi endüstriyel 

yapısının çevresel etkileri 12) atık suların yüzeysel akış suyuna oranı, 13) 

kömür tüketim yoğunluğu’dur (XU et al., 2001). 

Endonezya’nın Kalimantan bölgesindeki 12 pilot alandan sağlanan 

verilere dayanılarak yapılan bir çalışmada, sürdürülebilirlik kavramı 

tanımlanmış, sürdürülebilirliğin değerlendirmesinde kullanılan yumuşak 

yöntemler (özellikle bulanık küme teorisi) açıklanmıştır. Bulanık küme 

kavramı ve ilkeleri, üyelik fonksiyonları ve sürdürülebilir orman yönetimi 

bağlamında yorumlanmıştır. Bu kapsamda yapısal çeşitlilik ve ayrışma 

(decomposition) durumu olmak üzere iki kriter belirlenmiştir. Yapısal 

çeşitlilik kriteri olarak dikey yapı, tür büyüklüğü, kapalılık ve bitki miktarı, 

ayrışma kriteri olarak da dal hacmi ve döküntü derinliği seçilmiştir 

(MENDOZA and PRABHU, 2003). 

Endonezya’da yapılan başka bir yüksek lisans çalışmasında ise, 

orman sertifikasyon sisteminin ekolojik sürdürülebilirliğine yönelik kriter ve 

göstergeler, bulanık kural tabanlı model ile değerlendirilmiştir. Daha önce 

analitik hiyerarşi süreci tekniği kullanılarak Endonezya orman sertif ikasyon 

sistemi için üç ilke, 10 ölçüt ve 57 göstergeden oluşan bir değerlendirme 
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yapılmıştır. Bu çalışmada ise, bulanık kural tabanlı model ile analitik 

hiyerarşi süreci tekniği sonuçları karşılaştırılmaktadır. Yine çalışmada 

bulanık kural tabanlı yönteme uygun üyelik fonksiyonunun geliştirilmesi ve 

bu yöntemin analitik hiyerarşi süreci yöntemine yönelik güçlü ve zayıf 

yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, bulanık kural tabanlı 

yöntemin, sürdürülebilir orman yönetiminin ekolojik sürdürülebil irliğinin 

değerlendirmesinde kullanılabileceği belirtilmiştir (TIRYANA, 2005). 

Finlandiya’da yapılan bir makalede, ormancılık ve doğal kaynak 

yönetim uygulamaları açısından belirsizlikler incelenmiştir. Belirsizliğin 

farklı tanımları ve sınıflandırmaları, belirsizlik kaynakları ve belirsizlikle 

ilgili teori ve yöntemler (olasılık teorisi, bulanık küme teorisi) açıklanmıştır. 

Çalışmada ormancılıkta verilen kararların geniş alanlarda, uzun zaman 

diliminde ve orman yönetim planlamasını daha da karmaşık hale getiren çok 

sayıdaki ilgi ve çıkar gruplarıyla ilgili olduğu ve bunlarında belirsizliği 

arttırdığı ifade edilmektedir. Buna göre, ormancılıkta karar verme tipik 

olarak ekolojik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili amaç ve bilgileri 

içermektedir. Bu nedenle, ormancılıkta verilen kararlarının desteklenmesi 

amacıyla belirsizliğe yönelik yaklaşımlardan yararlanılabilir (KANGAS and 

KANGAS, 2004). 

İsveç dağlık bölgesinde orman yönetimi için yapılan bir çalışmada, 

çevresel amaçları dikkate alan ekonomik etki analizi oluşturulmuştur. 

Sürdürülebilir orman yönetiminde çevresel konular, kamu ilgisinin odak 

noktasını oluşturmaktadır. Bu ilgi, genellikle odun üretimiyle çatıştığından 

dolayı, ister istemez odun üretiminden sağlanan geliri azaltmaktadır. 

Çevresel amaçlara ulaşmada kazanç düşürme önemli bir husustur. Ancak 

odun üretimi çevresel konular kadar, yerel ekonomiler için de oldukça 

önemli olup, bölgedeki odun üretiminin değerlendirilmesinde özellikle 

dikkate alınması gerekmektedir. İsveç’te sağlıklı orman için 2010 yılına 

kadar, kuru dal oranının en az % 40, yapraklı orman alanının en az % 10 ve 

yaşlı orman alanının en az % 5 arttırılması hedeflenmiştir. Analiz üç orman 

topluluğu için bulanık doğrusal programlama modeli ile formüle edilmiştir. 

Model alternatif yaklaşımlar kullanılarak birkaç yönetim planı için 

çözülmüştür. Modelde üçgen üyelik fonksiyonu dikkate alınmıştır. Üç 

çevresel amaç arasında kuru dal hacmindeki artış miktarı en önemli 

kısıtlayıcı faktör olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ormanların, geçici 

hedeflerle yönetilmesinin odun üretim kazancının net şimdiki değerini % 

55’e kadar azaltabileceği saptanmıştır (ZHOU and GONG, 2004). 
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İsveç’de yapılan başka bir çalışmada ise, bulanık C-ortalamalar 

kümeleme analizi ile Takagi-Sugeno bulanık çıkarımı açıklanmış, bunlar 

bulanık rasgele fayda maksimizasyonu modelinde uygulanmıştır. Çalışmada 

LI and MATTSSON (1995)
2
 tarafından orman koruma için geliştirilen 

ödemeye istekli İsveçlilerin belirlenmesinde kullanılan anketten 

yararlanılmıştır. Yapılabilirlik, etkililik ve önerilen bulanık rasgele fayda 

maksimizasyonu yaklaşımının faydalarına yönelik bulanık sonuçlar, L I and 

MATTSSON (1995) modeli gibi geleneksel bulanık kümeleme 

yaklaşımından sağlanan verilerle karşılaştırılmıştır. Bulanık rasgele fayda 

maksimizasyonu modelinin sonuçlarının pazarı olmayan değerlerin 

geleneksel metotlarından daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir (SUN 

and KOOTEN, 2005).  

İtalya’da yapılan bir araştırmada, tarımsal çevre planının 

değerlendirilmesi amacıyla çok kriterli tekniklerden yararlanılabileceği 

belirtilmiştir. Buna göre, çalışmada çok kriterli teknikler olarak 

ağırlıklandırılmış toplam (weighted sum), ELECTRE, PROMETHE 

(Preference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluation), 

analitik hiyerarşi süreci (AHP), rejim analizleri (regime analysis) ve bulanık 

mantık yöntemi (fuzzy techniques) önerilmiş ve bu tekniklerin kullanımına 

ilişkin uygulamalar aktarılmıştır. Bulanık mantık, çalışmada 5 aşamada 

incelenmiştir. Bunlar sözel değişkenlerin tanımlanması, üyelik 

fonksiyonunun kurulması, üyelik derecelerinin hesaplanması, bulanık 

sonuçların belirlenmesi (bulanık sonuç çıkarma), bulanık sonuçların 

uygulanmasıdır (BARTOLINI et al., 2005). 

Kosta Rika’da yapılan bir çalışmada, çevresel hizmetler için yapılan 

ödemelerin yeni ağaçlandırma çalışmaları üzerindeki etkisi, yerel halkın 

gelişimi açısından incelenmiştir. Bu amaçla sosyo-ekonomik, kurumsal, 

kültürel boyutları dikkate alan ve arazi sahiplerinin bireysel algılarına 

dayanan bulanık çok kriterli analiz modeli tasarlanmıştır. Çalışma 

sonucunda, yeniden ağaçlandırma kararlarında, çevresel hizmetler için 

ödemelerin etkisinin pozitif olduğu ve negatif ekonomik etkilerin, pozitif 

kurumsal ve kültürel etkilerle dengelenebileceği ifade edilmiştir. 

Ağaçlandırmaya en çok ilgili duyan yoksul arazi sahiplerinin kısa 

                                                             
2 Li C. and L. Mattson, 1995. Discrete Choice Under Preference Uncertainty: An Improved 
Structural Model for Contingent Valuation. Journal of Environmental Economics and 

Management Vol:28, p:256-269. 
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dönemdeki gelirlerinin yeniden ağaçlandırma ile azaldığı ve bu durumun 

onların katılımını sınırladığı belirtilmektedir (LOCATELLI et al., 2008).  

Slovenya’nın Panovec ormanları için yapılan bir uygulamada, 

ormanlara uzun zaman diliminde yapılan yatırım, silvikültür ve üretim 

aktivitelerini içeren bir orman yönetim problemi dikkate alınmıştır. Bu 

çalışmada bulanık, dinamik ve çok amaçlı optimal orman yönetim modeli 

kapsamında ekonomik, ekolojik ve sosyal amaçları birlikte maksimize eden 

karar dizisi belirlenmiştir. Hiyerarşik yapı ve bütünleşik faydalanma 

değerleri iki adımda sunulmuştur. Birinci adıma ekonomik, ekolojik, sosyal 

ve eğitim olmak üzere dört grup amaç yerleştirilmiş, her bir amacın uygun 

özellikleri bulanık değişkenlerle modellenmiştir. Amaçların kümülatif 

etkileri uygun üyelik fonksiyonu ve onun göreli ağırlıkları (önemi) 

toplanarak formüle edilmiştir. İkinci adımda, amaçların kümülatif etkileri 

değişkenler aracılığıyla ölçülmüştür. Ekonomik amaç grubunda odundan 

faydalanma, ziyaretçi faydalanması, odun dışı ürünlerin geliri, su arzı ve 

sulama geliri; ekolojik amaç grubunda su kalitesi, biyolojik çeşitlilik, toprak 

koruma; sosyal amaç grubunda istihdam olanağı, rekreasyon olanağı, temiz 

hava, odun dışı ürünlerden ücretsiz yararlanma; eğitim amaç grubunda flora 

ve fauna hakkında eğitim ve çevreye önem verilmesi (farkında olmanın 

sağlanması) değişkenleri seçilmiştir. Modelde üçgen üyelik fonksiyonu 

dikkate alınmıştır (STIRN, 2006). 

Türkiye’de yapılan bir doktora tezinde, Isparta’da işlev gören Orma 

Yonga Levha Sanayinin bulanık istatistiksel kalite kontrol grafikleri, bulanık 

mantık ile daha duyarlı ve etkili değerler olarak elde edilmiştir. Bulanık 

girdili ve çıktılı model sonunda elde edilen bulanık mantık sonuçları i le 

gerçek ölçümler karşılaştırıldığında aralarında çok güçlü bir korelasyon 

olduğu görülmüştür (ÖZDAMAR, 2006). 

Yukarıda açıklanan çalışmalardan da görüldüğü gibi, ekonomi, 

politika ve yönetim uygulamalarının çoğunda bulanık küme teorisi’nden 

yararlanılmıştır.  

5. SONUÇ 

Orman kaynakları yöneticileri, hangi şartlarda ve boyutlarda karar 

verirlerse versinler, kararlarını bir belirsizlik ortamı içinde almaktadırlar. 

Verilen kararların uygunluğu, söz konusu belirsizliklerin azaltılmasıyla 

mümkündür. Buna göre, belirsizlikleri azaltmak için beyaz ile siyah 
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arasındaki binlerce renk tonunu tanımlamak, yani 0 ile 1 arasında bulunan 

bulanık sayıları kullanmak gerekmektedir.  

Bulanık mantık, yaklaşık 15 yıldır ormancılığın çeşitli sorunlarını 

çözmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Amerika, Kanada ve 

İsveç, bulanık mantığı ormancılık alanında en çok kullanan ülkelerdendir. 

Türkiye’de bulanık mantığa dayanan ormancılık uygulamalarının son beş 

yıllık süreçte gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Türkiye’de yapılan çalışmalarda, Toros-Aladağ yakın çevresindeki 

orman örtüsünü ve arazi kullanımını belirlemek, Porsuk Çayı’nın kirlilik 

profilini tespit etmek, bulanık istatistiksel kalite kontrol grafikleri hazırlamak 

ve toprak erozyonu miktarını değerlendirmek amacıyla bulanık mantıktan 

yararlanılmıştır. Bulanık düşünce sistemine yönelik ormancılık uygulamaları 

ilerleyen yıllarda,  

 yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yardımıyla toprak, flora ve 

faunaya yönelik değerlendirmeler,  

 çevresel değişkenlerin ve çevresel indekslerin sayısallaştırılması, 

 yangın, erozyon, kirlilik gibi konulardaki risk analizlerinin 

çözümlenmesi, 

 alternatif yönetim senaryoların çözümlenmesi,  

 meşcere bazında ortamda bulunan su miktarı ve kalitesine yönelik 

sınıflandırmalar,  

 genetik ve biyoenerji çalışmaları,  

 evsel atıkların bertaraf edilmesi,  

 sosyal kararların verilmesi,  

 peyzaj kalitesi, gürültü, hava kirliliği, su kalitesi, iklim değişikliğine 

yönelik parametrelerin saptanması  

başta olmak üzere belirsizlik içeren birçok konuda kullanılabilir.  

İncelenen ormancılık uygulamalarının çoğunluğunda bulanık kural 

tabanlı modellerden ziyade bulanık mantığın verileri bulanıklaştırma 

özelliğinden, yani bulanık küme teorisi’nden yararlanılmıştır. Bulanık 

mantık, ormancılık dışındaki sektörlerde uzman sistemler, yapay sinir ağları 

gibi yöntemlerle bilgi üretmek, bilgi tabanı ve çıkarım mekanizmaları 

oluşturmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır.  

Bulanık mantık, bilgi tabanı yönetimine doğru bir gelişim 

göstermektedir. Nitekim, bilgi tabanlı yazılım sistemler yardımıyla belli 
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konulardaki spesifik bilgiler ve ilgili konudaki uzman yargıları çeşitli 

kurallar (eğer…ise…dir) dahilinde birleştirilerek öğrenme algoritmalarına 

dayanan modellerin oluşturulmasına başlanmıştır.  

Bulanık mantık, bugün olduğu gibi gelecekte de hizmet ve bilişim 

sektörünün öncülüğünde yürütülen ve teknolojik üstünlük sağlayan önemli 

ar-ge faaliyetleri arasında görülecektir. Bu kapsamda, maliyetleri azaltma, 

uzman eksikliğini karşılama, denetim, en uygun stratejiyi saptama, karar 

verme gibi etkinlikleri gerçekleştirmeye yönelik insan düşünce sistemine 

dayanan yapay zekâ uygulamaları gelecekte daha da önem kazanacaktır. Bu 

sektörlerdeki kadar hızlı olmasa da, benzer uygulamaların ormancılık 

sektörüne yönelik uyarlamaları ilerleyen yıllarda yapıl acaktır. 

Bulanık mantığın, karar destek sistemlerinde kullanılmasında 

bilgisayar yazılımları önemli rol oynamaktadır. Ancak Türkiye’de lisans ve 

lisansüstü ormancılık eğitimi kapsamında, bilgisayar işletmenliğine yönelik 

eğitimler verilmekte, bilgisayar yazılımlarına yönelik eğitimler farklı 

uzmanlık alanına girmesi nedeniyle verilememektedir. Bu nedenle, 

günümüzde bulanık mantığın ormancılık sektöründe uygulanmasındaki en 

önemli engel, sektöre özgü bilgisayar yazılımlarının oluşturulamamasıdır. 

Kısa dönemde, bu engeli aşmak, yani bulanık mantığın ormancılık 

sektöründe uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için ormancılık ar -

ge kurumlarında yazılım konusunda uzmanlaşmış personel istihdam etmek 

ve yazılım üretimine yönelik projelere destek vermek gerek ir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada; erozyon kontrolü amaçlı ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanılabilecek Çakal Eriği (Prunus sipinosa L.), domuz eriği (Prunus divaricata 

L.) ve yabanıl erik (Prunus domestica L.) tohumlarında, farklı ekim zamanlarının 

çimlenme oranları üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma 

Eğirdir Orman Fidanlığında 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 oranları 

bakımından farklılığa neden olmuş ve bu fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (P < 0.001). 

Tohumların 2004-2005 ve 2005-2006 yıllarına ait en iyi çimlenme 

sonuçları, çakal eriğinde %95,5, %91 ve %90, yabanıl eriğinde ise %91,5, %89 ve 

%88,75 oranları ile 15 Eylül ve 1 Ekim’de ekilen tohumlarda meydana gelmiştir. 

Domuz eriğinde en iyi çimlenmeler 15 Eylülde ekilen tohumlarda %90 ve %87,5 

oranlarında olmuştur. Bu tarihlerden sonra ekilen erik tohumlarında her iki yılda da 

çimlenme oranlarında azalmanın meydana geldiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Prunus sipinosa L., Prunus divaricata L.,Prunus domestica L., 

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 Prunus sipinosa L., Prunus divaricata L.  and 

Prunus domestica L. seeds. The experiment was carried out in Eğirdir Forest 

Nursery. 

In this study, 13 sowing dates were used for two vegetation periods (2004-

2005 and 2005-2006). There were significant ((P< 0.001) 13 sowing dates respect to 

germination rate in two vegetation periods. The effect of sowing date on 

germination in both 2004-2005 and 2005-2006 was highly significant of Prunus 

sipinosa L. and Prunus domestica L.. In 2004-2005 and 2005-2006 the highest field 

germination percentage were obtained from seeds sown is 15 September and 1 

October (%95,5, %91 and %90), and (%91,5, %89 and %88,75). In 2004-2005 and 

2005-2006 the highest field germination percentage of Prunus divaricata L. were 

obtained from seeds sown is 15 September (%90 and %87,5). Germination was 

significantly lower if seeds were sown 15 September or later,  

Keywords: Prunus sipinosa L., Prunus divaricata L.,Prunus domestica L., 

Erosion, Seed, Sowing Date, Germination Percentage 
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1.GİRİŞ 

Erikler dünya üzerinde yayılma alanı en geniş olan ve değişik 

ekolojilerde yetişebilen meyve türlerinden biridir (ÖZÇAĞIRAN 1976, 

ÜNLÜ ve ark. 1991)  Rosaceae familyasına ait olan erikler (Prunus L.), 

çoğunlukla kışın yaprağını döken, çalı ya da ağaç türlerindendir. Erik 

cinsinin Kuzey Yarım kürede yetişen çok sayıda türü, ülkemizde ise 5 türü 

ve çok sayıda taksonu doğal olarak yayılış göstermektedir. Bunlardan, P. 

domestica L., P. divaricata L. ve P. spinosa L. önemli türler içerisinde yer 

almakta ve P. domestica L., P. divaricata L.  gölge ağacı olarak da 

kullanılabilmektedir. Eriklerde çiçeklenme bahar aylarında olmakta, çiçekler 

çoğunlukla beyaz, bazen de pembe ya da kırmızı renklidir (GÜLTEKİN 

2007a, 2007b).  

Çakal eriği (gövem), 3-5m kadar boylanabilen, 0-1700m’de yayılış 

gösteren, dikenli küçük ağaç ya da çalı şeklindedir. Kurak ve güneş gören 

yerlerde, besince zengin kireçli-killi topraklarda iyi bir gelişme 

göstermektedir. Bununla beraber derin olmayan taşlık yerlerde ve sığca 

topraklarda yetişmektedir. Meyveler olgunlaştığında 10-15mm çapında, 

siyahımsı mavi renklidir (KARAERİ 2006, GÜLTEKİN 2007a, GÜVEN 

1997). Halk arasında ayı eriği, dağ eriği, domuz eriği, göğ erik, gövem, kum 

eriği ve yaban eriği olarak da adlandırılmaktadır (BAYTOP 1994). Domuz 

eriği, 8m boylanabilen, 0-2450m’de yayılış gösteren bir ağaçtır. Meyveler 

olgunlaştığında 10-30mm çapında sarı, kırmızı veya mor renklidir. Meyveler 

yaz sonu ve erken sonbaharda toplanmaktadır (KARAERİ 2006, 

GÜLTEKİN 2007a). Yabanıl Erik, 10m kadar boylanabilen, 20-2000m’de 

yayılış göstermektedir. Meyveler yazın ya da erken sonbaharda 

toplanmaktadır (GÜLTEKİN 2007a).  

Erikler, ülkemizin gıda yanında tıbbi amaçlı kullanım taleplerini de 

karşılaması, aynı zamanda özellikle orman köylerinin kalkındırılmasına 

katkıda bulunabilecek olması nedeniyle önemli türlerden biridir.  Erik 

meyveleri içerisinde çeşitli organik besin kaynaklarını içerdiğinden, özellikle 

yaşlı insanların ve çocukların beslenmesinde kullanılmakta, aynı zamanda 

tıp alanında ve sirke yapımında kullanılmaktadır (GÜLTEKİN ve ark. 

2007c). 

Ülkemizde doğal olarak yetişen erik türleri, yabanıl yaşam ve 

biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanmasında oldukça önemlidir. Bu türler 

verimli olmayan topraklarda ve ekstrem ekolojik koşullar altında 
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yetişebilmektedir. Bu nedenle erikler ormancılıkta kurakçıl alan 

ağaçlandırmaları ve erozyon kontrolü çalışmalarının önemli ağaçlarıdır.  

Erozyon kontrol çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen 

ağaçlandırma çalışmalarında fidan üretim ve temininin kısa sürede ve yeterli 

sayıda gerçekleştirilmesi çalışmaların seyri açısından oldukça önemlidir 

(GÖKTÜRK 2007). Son yıllarda, ülkemizde ağaçlandırma çalışmalarında 

başarılı sonuçların elde edilebilmesi ve ekonomik olarak ağaçlandırma 

çalışmalarının yapılabilmesi, kaliteli fidanın kullanılması ile mümkündür. 

Fidanlıklarda kitlesel olarak fidan üretiminde kullanılacak ana materyal 

tohumdur. Bu nedenle kaliteli fidan üretiminde ekim zamanını iyi 

ayarlanması fidanlık pratiği açısından oldukça önemlidir.  

Fidanlıkta ekim zamanı; tohumun çimlenmesi, çimlenen tohumdan 

meydana gelen fidenin elverişli fidan olabilmesi bakımından oldukça önem 

taşımaktadır. Ekim zamanı, çeşitli faktörlerin etkisi altındadır (ÖZDEMİR 

1971). Türlerin açık alanlarda ekim zamanı; türlerin özellikler ine, 

fidanlıktaki yetişme ortamı koşullarına, tohumun gördüğü ön işlemlere göre 

değişmektedir (DELİGÖZ ve ark. 2007). 

 Ülkemiz ormancılığı açısından doğal türlerimizden olan erik 

fidanlarını üretmek ve ağaçlandırma yoluyla yaygınlaştırmak oldukça önem 

taşımaktadır. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için öncelikle, türün bazı 

tohum özelliklerinin incelenmesi ve buna bağlı olarak da türe özgü 

yetiştirme tekniklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmada, 

fidanlık tekniği açısından erik türlerinin bazı tohum özelliklerinin ve en 

uygun ekim zamanının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. MATERYAL VE METOD 

Tohum Kaynağı: Araştırmaya konu olan çakal eriği meyveleri 

Eğirdir Kızılyaka sınırları içerisinde 950m, domuz eriği meyveleri Eğirdir 

Çamyol sınırları içerisinde 1250m, yabanıl erik meyveleri ise 

Yenişarbademli sınırları içerisinde 1300m yükseklikten toplanmıştır. Her 

türün meyveleri birbirinden en az 50m uzaklıkta olacak şekilde, 20-50 

yaşları arasındaki ağaçlardan rasgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu 

amaçla, her türden 20’şer adet ağaç belirlenmiş, meyveler 2004 ve 2005 

yıllarında 1-10 Eylül tarihleri arasında eşit olarak toplanarak Eğirdir Orman 

Fidanlığına getirilmiştir.  

Tohum Materyalinin Elde Edilmesi ve Uygulanan Ön İşlemler: 

Toplanan erik meyvelerinden tohumlar çıkartılarak üzerinde meyve artığı 
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kalmayacak şekilde suda yıkanmıştır. Elde edilen tohumlar ekim 

uygulamasına kadar oda sıcaklığında ağzı açık kaplarda saklanmıştır.  

Ekim işleminden önce tohumlar 3 gün boyunca 50 000 ppm küllü suda 

(meşe külü) bekletilmiş, kullanılan küllü su günlük olarak değiştirilmiştir. 

Tohumlar daha sonra eleklerde yıkanmış ve kurutulmuştur.  

Tohumların Ekimi ve Deneme Deseni: Tohumlar, 950 m 

yükseklikteki Eğridir Orman Fidanlığında, açık hava koşullarında, 80 cm X 

200cm boyutlarındaki kasalara “Tesadüf Parselleri Deneme Deseni”ne 

uygun ve 4 yinelemeli ve her bir yinelemede 100 adet olmak üzere toplam 

400 adet tohum ekilmiştir (DÜZGÜNEŞ ve ark. 1987). Uygulamaların 

yinelemeler içindeki yeri ve sırası rasgele belirlenmiştir.  

Ekimler, tohumlar birbirlerine değmeyecek şekilde, 1.5 mm derinlikte 

çizgi ekimi gerçekleştirilmiştir. Kasalarda çimlenme ortamında açılan her 80 

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.) Holmboe] humusu karışımı 

kullanılmıştır. Ekimlerin yapıldığı tarihten, ekim kasalarına ilk tohum 

ekiminden başlayarak her iki yılda da 25 Nisana kadar yağışlı olmayan 

dönemlerde haftada 1 bir kez düzenli olarak sulanmıştır. Ekimi takiben 

yastıkların üzerine 0.5 cm kalınlıkla ta sedir karpellerinden oluşan malçlama 

yapılarak, çimlenmeler başlayıncaya kadar yastıkların üzeri telis ile 

örtülmüştür. Ekimlerin yapıldığı tarihten, çimlenmenin tamamlandığı tarihe 

kadar geçen süreçte iki günde bir toprak yüzeyine çıkan fidecikler 

koparılarak sayılmış ve kayda alınmıştır.  

Tohumların 1000 tane ağırlığı rasgele alınan 100’er adetlik 8 örneğin 

ağırlıkları ölçülüp ortalamaları alındıktan sonra 10 ile çarpımı belirlenmiştir 

(ISTA 1993). meyve ağırlıkları ve tohum verim oranlarında ise 10 x 1 kg 

meyve kullanılarak hesaplanmıştır. 

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. Tohumların en uygun ekim zamanını belirlemek için, 15 Eylül 
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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.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Meyve ve Tohum Özellikleri 

Erik tohumların 2004 yılında belirlenen 1000 tane ağırlığı; çakal 

eriğinde 224g, domuz eriğinde 836g, yabanıl erikte ise 441.75g olarak 

belirlenmiştir. Tohumların 2005 yılı 1000 tane ağırlıkları ise, çakal 221g, 

domuz eriğinde 843g, yabanıl erikte ise 430gr olarak belirlenmiştir. 2004 

yılında 1000 adet meyve ağırlığının ortalama çakal eriğinde 1650g, domuz 

eriğinde 7900g erikte 3400g, dır. Meyvenin tohum verim erikte %11-13, 

çakal eriğinde %13-15 ve domuz eriğinde %10-13 arasında olduğu 

belirlenmiştir. 2005 yılında 1000 adet meyve ağırlığının ortalama erikte 

3502g, çakal eriğinde 1618g, domuz eriğinde 7895g dır. Meyvenin tohum 

verimi erikte %12-13, çakal eriğinde %13-15 ve domuz eriğinde %10-12 

arasındadır (Çizelge 1). Tohumlarda 2004 yılı çimlenmeleri 1 Mart tarihinde, 

2005 yılı çimlenmeleri ise 15 Mart tarihinde başlamıştır.  

Çizelge 1: Çakal Erik (Prunus sipinosa L.), Domuz Erik (Prunus divaricata L.) ve Yabanıl 

Erik (Prunus domestica L.) Türlerinde Bazı Tohum ve Meyve Özellikleri. 

Table 1: Some seed and fruit characteristics of related Prunus species. 
Tür Yıllar Tohum Verimi (%) 1000 Tane 

Ağırlığı (g) 

Meyve Ağırlığı 

(g) 

Prunus sipinosa L. 2004 13-15 224 1650 

2005 13-15 221 1618 

Prunus divaricata L. 2004 10-13 836 7900 

2005 10-12 843 7895 

Prunus domestica L. 2004 11-13 441.75 3400 

2005 12-13 430 3502 

3.2 Ekim Zamanı 

Çakal eriği, domuz eriği ve yabanıl erik 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 oranlarına yapılan varyans analizleri sonuçlarına göre, 

her üç türde de yıl içerisindeki ekim zamanı ve ekim yılları arasındaki fark 

P<0,001 olasılık düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 2, 3 ve 4). 
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Şekil 1. Yabanıl Erik (Prunus domestica L.) Tohumları. 

 

Şekil 2. Domuz Erik (Prunus divaricata L.) Tohumları. 
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Şekil 3. Çakal Erik (Prunus sipinosa L.) Tohumları. 

Çakal eriği tohumlarının farklı ekim zamanlarına ait ekim uygulaması 

sonucunda; 2004-2005 yılında çimlenme oranlarının %95,5 ile %1,5 olduğu, 

2005-2006 yılında ise %91 ile %5,75 oranları arasında meydana geldiği 

tespit edilmiştir (Çizelge 5). 2004-2005 yılında, en iyi sonucu 15 Eylül 

tarihinde (İşlem 1) ekilen tohumlarda %95,5 oranında, 2005-2006 yılında ise 

15 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde (İşlem 1 ve 2) %91 ve %90 oranında 

meydana gelmiştir. 

Çizelge 2: Çakal Erik (Prunus sipinosa L.) Tohumlarının Ekim Zamanının Çimlenme 

Yüzdelerine ait Varyans Analizi Sonuçları (α : 0,001 olasılık düzeyi) 

Table 2. Anova for the effect of sowing date on germination percentage of Prunus sipinosa 
Yıllar Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ort. 

F Değeri Önem 

Düzeyi (P) 

2
0

0
4

-

2
0

0
5

 İşlem 12 7,014 ,585 440,347 ,000 

Hata 39 ,052 ,001   

Toplam 52 18,402    

2
0

0
5

-

2
0

0
6

 İşlem 12 7,717 ,643 700,634 ,000 

Hata 39 .036 ,001   

Toplam 52 20,718    
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Araştırma sonucunda en düşük çimlenme sonucunu 2004-2005 yılında 

1 Ocakta (İşlem 8) %1,5 oranında, 2005-2006 yılında ise 15 Ocakta (İşlem 

9) %5,75 oranında çimlenme oluşmuştur. 2004-2005 yılında 15 Ocaktan, 

2005-2006 yılında ise 1 Şubattan sonra ekilen tohumlarda ise çimlenme 

meydana gelmemiştir.  

Çizelge 3: Domuz Erik (Prunus divaricata L.) Tohumlarının Ekim Zamanının Çimlenme 

Yüzdelerine ait Varyans Analizi Sonuçları (α : 0,001 olasılık düzeyi) 

Table 3. Anova for the effect of sowing date on germination percentage of Prunus divaricata 
Yıllar Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler Ort. F 

Değeri 

Önem 

Düzeyi (P) 

2
0

0
4

-

2
0

0
5

 

İşlem 12 6,176 ,515 722,16

6 

,000 

Hata 39 ,028 ,001   

Toplam 52 8,662    

2
0

0
5

-

2
0

0
6

 

İşlem 12 7,336 ,611 1184,9

37 

,000 

Hata 39 ,020 ,001   

Toplam 52 10,452    

Domuz Eriği tohumlarının farklı ekim zamanlarına ait ekim 

uygulaması sonucunda; 2004-2005 yılında çimlenme oranlarının %90 ile 

%12,5, 2005-2006 yılında ise %87,5 ile %10,25 oranları arasında meydana 

geldiği tespit edilmiştir (Çizelge 5). Her iki dönemde de en yüksek 

çimlenmeler, 15 Eylül tarihinde (İşlem 1) ekilen tohumlarda 2004-2005 

yılında %90 oranında, 2005-2006 yılında ise %87,5 oranında meydana 

gelmiştir. Araştırma sonucunda her iki yılda da en düşük çimlenme 15 

Kasımda (İşlem 5) ( %12,5 ve %10,25) oluşurken, 1 Aralıktan sonra ekilen 

tohumlarda ise çimlenme olmamıştır.  

Çizelge 4: Yabanıl Erik (Prunus domestica L.) Tohumlarının Ekim Zamanının Çimlenme 

Yüzdelerine ait Varyans Analizi Sonuçları (α: 0,001 olasılık düzeyi) 

Table 4. Anova for the effect of sowing date on germination percentage of Prunus domestica 
Yıllar Varyasyon 

Kaynağı 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler Ort. F Değeri Önem 

Düzeyi 

(P) 

2
0

0
4

-

2
0

0
5

 İşlem 12 10,706 ,892 1052,278 ,000 

Hata 39 ,033 ,001   

Toplam 52 17,396    

2
0

0
5

-

2
0

0
6

 İşlem 12 9,946 ,829 745,568 ,000 

Hata 39 ,043 ,001   

Toplam 52 16,988    
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Yabanıl Erik tohumlarının farklı ekim zamanlarına ait ekim 

uygulaması sonucunda; 2004-2005 yılında çimlenme oranlarının %91,5 ile 

%5,25 olduğu, 2005-2006 yılında ise çimlenmenin %89 ile %12 arasında 

meydana geldiği tespit edilmiştir (Çizelge 5). 2004-2005 yılında, en iyi 

sonucu, 15 Eylül tarihinde (İşlem 1) ekilen tohumlarda %91,5 oranında, 

2005-2006 yılında ise 15 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde (İşlem 1 ve 2) %89 ve 

%88,75 oranında meydana gelmiştir (Çizelge 4). Araştırma sonucunda en 

düşük çimlenmeyi 2004-2005 yılında %5,25 oranı ile 15 Şubatta (İşlem 11), 

2005-2006 yılında ise %12 oranı ile 1 Şubatta (İşlem 10) meydana gelmiştir. 

2004-2005 yılında 1 Mart, 2005-2006 yılında ise 15 Şubat tarihinden sonra 

ekilen tohumlarda ise çimlenme olmamıştır. Ekimlerden sonra çimlenmeler 

2004 yılında 1 Martta, 2005 yılında ise 15 Martta başlamıştır.  

Çizelge 5: Ekim Zamanlarının Tohumların Çimlenme Yüzdesi Üzerine Etkisi (%) 

Table 5. Effect of sowing date on the seed germination (%) 
 

 

Uygulama 

Zamanları 

Çakal Eriği (Prunus sipinosa 

L.) 

Domuz Eriği (Prunus 

divaricata L.) 

Yabanıl Erik (Prunus 

domestica L.) 

2004-2005 

çimlenme 

yüzdesi (%) 

2005-2006 

çimlenme 

yüzdesi (%) 

2004-2005 

çimlenme 

yüzdesi (%) 

2005-2006 

çimlenme 

yüzdesi (%) 

2004-2005 

çimlenme 

yüzdesi (%) 

2005-2006 

çimlenme 

yüzdesi (%) 

1. İşlem  

(15 Eylül) 95,5 a 91 a 90 a 87,5 a 91,5 a 89 a 

2. İşlem    

(1 Ekim) 87 b 90 a 61,5 b 80,25 b 77,75 b 88,75 a 

3. İşlem  

(15 Ekim)  84,5 b 84,5 b 53,25 c 58,75 c 75 bc 77,25 b 

4. İşlem    

(1 Kasım) 56 c 65,25 c 34,5 d 42,75 d 70,75 c 71,5 c 

5. İşlem  

(15 Kasım) 41,5 d 24,75 d 12,5 e  10,25 e 58 d 59,5 d 

6. İşlem    

(1 Aralık) 19,5 e 19,5 de 0 f 0 f 48,75 e 52,75 e 

7. İşlem  

(15 Aralık) 7,75 f 15 e 0 f 0 f 45,5 e 52,25 e 

8. İşlem    

(1 Ocak) 1,5 f 12,75 ef 0 f 0 f 44 e 48,5 e 

9. İşlem  

(15 Ocak) 0 f 5,75 fg 0 f 0 f 13,75 f 24,5 f 

10. İşlem  

(1 Şubat) 0 f 0 g 0 f 0 f 13,75 f 12 f 

11. İşlem 

(15Şubat) 0 f 0 g 0 f 0 f 5,25 f 0 f 

12. İşlem  

(1 Mart) 0 f 0 g 0 f 0 f 0 f 0 f 

13. İşlem 

(15 Mart) 0 f 0 g 0 f 0 f 0 f 0 f 
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Araştırma sonuçlarımız GÜLTEKİN ve ark. (2006b) ve (2008) 

tarafından Eğirdir Orman Fidanlığı’nda Amelanchier Medik. ve Cotinus 

coggygria Scop. Tohumları ile ekim zamanının belirlenmesine yönelik 

yapılan her iki araştırma sonucu ile uyum içerisinde bulunmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre, iki türde de en yüksek çimlenmenin geç 

sonbahar ve erken kış aylarında yapılan ekimlerde olduğunu belirlemişler, 

daha sonraki tarihlerde ekilen tohumlarda çimlenme oranlarında azalmalar 

olmuş, 15 Şubat itibari ile ekilen tohumlarda ise çimlenme meydana 

gelmemiştir. Yine aynı yazar, Eğirdir Orman Fidanlığı koşullarında iki alıç 

(Crataegus monogyna Jacq., Crataegus x sinaica Boiss.) türü için yapmış 

olduğu araştırmada, tohumlar için uygun ekim zamanının Ekim-Kasım 

aylarında olduğunu belirlemiştir (GÜLTEKİN ve ark. 2006a). Benzer bir 

şekilde DELİGÖZ ve ark. (2007) tarafından karaçalı tohumları için uygun 

ekim zamanının bulunmasına yönelik yapılan araştırmada; tohumların 

ekimden önce 12 saat 100 ppm GA3 çözeltisinde bekletilmesinin ve Ekim-

Kasım aylarında ekilmesinin uygun olduğunu, bu tarihten sonra yapılan 

ekimlerde ise çimlenme oranında azalmalar meydana getirdiğini 

bildirmişlerdir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ormanların devamlılığını sağlamak, orman ekosistemlerinin doğal 

yapılarını bozmamak, biyolojik çeşitliliği sürdürmek ve kırsal yörelerin 

kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla ormanlarımızda bulunan tüm 

taksonların özellikle küçük ağaç ve çalı türlerinin korunması ve nesillerinin 

devam ettirilmesi gerekmektedir (DELİGÖZ ve ark. 2007). Bu nedenle bu 

çalışmada, çakal eriği (Prunus sipinosa L.), domuz eriği (Prunus divaricata 

L.) ve yabanıl erik (Prunus domestica L.) türlerinin bazı tohum özellikleri ile 

fidanlık pratiği açısından uygun ekim zamanının belirlenmesine çalışılmıştır. 

Tohumlar 2004-2005 ve 2005-2006 yıllarında, 15 Eylül tarihinden 

başlayarak, 15 Mart tarihine kadar 15’er günlük aralıklarla, 13 farklı ekim 

zamanı uygulanarak denemeye alınmıştır. Uygulamalar sonucunda elde 

edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki önerileri söylemek mümkündür. 

Erik tohumlarının ekim zamanının çimlenme yüzdesine önemli 

etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre; çakal eriği tohumlarının 2004-

2005 ve 2005-2006 yıllarına ait en yüksek çimlenme yüzdesi %95,5, %91 ve 

%90 oranları ile 15 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde ekilen tohumlarda olmuş, 

2004-2005 yılında 15 Ocaktan, 2005-2006 yılında ise 1 Şubat tarihinden 

sonra ekilen tohumlarda ise çimlenme meydana gelmemiştir. Domuz eriği 
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tohumlarının 2004-2005 ve 2005-2006 yıllarına ait en yüksek çimlenme 

yüzdesi %90 ve %87,5 ile 15 Eylül tarihinde ekilen tohumlarda olmuş, her 

iki yılda da 1 Aralık tarihinden sonra çimlenme meydana gelmemiştir. 

Yabanıl erik tohumlarının her iki yılda da en yüksek çimlenme yüzdesi 

%91,5, %89 ve %88,75 oranları ile 15 Eylül ve 1 Ekim tarihinde ekilen 

tohumlarda olmuş, 2004-2005 yılında 1 Mart, 2005-2006 yılında ise 15 

Şubat tarihinden sonra çimlenme olmamıştır. 

Bu sonuçlar uygulamaya dönük bir açıdan değerlendirildiğinde; 

Eğirdir Orman Fidanlığı ve benzer yetişme ortamı koşullarına sahip orman 

fidanlıklarında çakal eriği ve yabanıl erik tohumları için 15 Eylül-1 Ekim 

tarihlerinin, domuz eriği tohumları için ise 15 Eylül tarihinin çimlenme 

yüzdesi bakımından en uygun ekim zamanı olduğu ve tohumların 

çıkarılmasını takiben, bekletmeden ekilmesinin uygun olduğu söylenebilir. 

Çakal eriğinde 1 Kasım, domuz eriğinde 15 Ekim, yabanıl erikte ise 15 

Kasımdan sonra yapılan ekimlerde çimlenme oranı % 50’nin altına 

olduğundan daha sonraki tarihlerde ekim yapılması uygun değildir.  

Erik türleri erozyon kontrolü amaçlı ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanılabilecek doğal türlerimizdendir. Bu nedenle fidanlık pratiği açısından 

türün biyolojik özelliklerine ve yetişme yeri ortamı isteklerine uygun kaliteli 

fidan üretim teknikleri ile ilgili çalışmalara öncelikli olarak ağırlık verilmesi 

ve aynı zamanda ağaçlandırma amaçlı kitlesel fidan üretiminin yapılması 

gerekmektedir. 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular, Eğirdir Orman Fidanlığı ve 

benzer yetişme ortamı koşullarına sahip diğer fidanlıklar için geçerlidir. Bu 

tip araştırmaların daha ayrıntılı şekilde ve farklı yetiştirme ortamlarında 

tekrarlanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Çalışmanın amacı bitkilerin ekolojik gösterge niteliklerine vurgu 

yapmak ve ekolojik gösterge değerlerin biyolojik ve ekolojik 

araştırmalardaki kullanımının önemine dikkat çekmektir. Bu amaçla; 

İğneada Kumul vejetasyonunun bitki toplumları ve bu toplumları oluşturan 

bitkilerin ekolojik gösterge değerleri altlık olarak kullanılmıştır. Bitki 

toplumları ile ekolojik gösterge değerler arasındaki ilişkiler ise, CANOCO 

programında dolaylı ordinasyon tekniği olan DCA kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyogösterge değer, bitki sosyolojisi, ekolojik gösterge 

değer, İğneada, vejetasyon ekolojisi 

 

 

ABSTRACT 

It was aimed to emphasize the bioindicator values of plant species 

and point to their importance in biologic and ecologic researches in this 

work. For this goal, plant communities of Igneada sand-dune vegetation and 

the bioindicator values of species belonging to these communities were used 

as basis. The relationship between plant communities and bioindicator 

values was analyzed in CANACO program using DCA, which is one of the 

indirect ordination techniques.   

Key Words: Bioindicator value, ecologic indicator value, Igneada, 

phytosociology, vegetation ecology  
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1. GİRİŞ 

Bitkilerin ekolojik göstergeler (biyogösterge) olarak kullanımı 

oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Ancak bitkilerin tek tek sahip oldukları 

ekolojik anlamlarından öte, bir araya gelerek oluşturmuş oldukları ve 

ekolojik tür grupları olarak bilinen birlikteliklerinin yetişme ortamı koşulları 

hakkında bilgi edinme açısından daha etkin olduğu da kabul edilmektedir. 

(ELLENBERG, 1948).  

Bitkilerin ekolojik gösterge değerleri, bulundukları yetişme 

ortamındaki varlıklarıyla ilişkili bir durumu ifade etmektedir. Benzer 

ekolojik koşullar altında bir araya gelen türler benzer ekolojik optimumlara 

sahip olup, oluşturmuş oldukları bu birlikteliğe ekolojik tür grubu 

denilmektedir. Ekolojik tür grupları, ekolojik gösterge olarak değişik 

ekolojik faktörleri belirlemede temel bir niteliğe sahiptir (ELLENBERG, 

1974; PIGNATTI ver ark. 2005). Bu tür grupları ekolojik koşullar hakkında 

bitkilerin bireysel olarak ortaya koymuş olduklarından daha kapsamlı bir 

bilgiye sahiptir. Değişik faktörlerin etkilerini yansıtan ekolojik tür grupları 

oluşturulabileceği gibi, bu yolla bitki türlerinin birey olarak belirli ekolojik 

faktörlere karşı tepkilerini belirlemek de mümkün olabilmektedir.  

Belirli bir bölgedeki vejetasyon yapısını meydana getiren her bir 

bitki toplumu, türlerin bir araya gelerek oluşturdukları ekolojik tür grupları 

olarak düşünülebilir. Toplumların tür kompozisyonları o toplum için 

karakteristik bir niteliğe sahip olup, her bir toplumun ekolojik yapısını 

tahmin etmede önemli bilgilere sahiptir (KAVGACI ve ÖZALP, 2006).  

Ekolojik gösterge değerlerle ilgili olarak bilim adamları arasında 

oldukça kuvvetli tartışmalar bulunmakla birlikte, bugün için bakıldığında 

oldukça geniş bir kullanıma sahip olduğu anlaşılmaktadır.  Bu değerler 

uygulamalı bitki ekolojisi, ormancılık ve tarımsal çalışmalarda geniş 

kullanıma sahiptir. Öte yandan bitki coğrafyası çalışmalarında da bitkilerin 

sahip oldukları ekolojik gösterge değerleri önemli bir araç haline gelmiştir 

(SCHMIDTLEIN ve EWALD, 2003). Birçok bilim adamının eleştirisine 

rağmen, vejetasyondaki değişimleri analiz etmede ve bitki toplumların ın 

oluşumunda etkili olan asıl faktörleri belirlemede artan bir şekilde 

kullanılmaktadır (DIEKMANN, 2003). 

Ekolojik gösterge değerler ilk olarak Almanya’da ELLENBERG 

(1974) tarafından  oluşturulmuştur. Bu nedenle bu değerler “Ellenberg’in 

Ekolojik Gösterge Değerleri” olarak da bilinmektedir. Fakat bu değerler 
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sadece sınırlı bir alan için geçerli olup, söz konusu değerleri geniş 

coğrafyalar boyunca değerlendirmek uygun değildir. Bu nedenle değişik 

ülkeler için farklı farklı ekolojik gösterge değerler oluşturulmuş 

bulunmaktadır(LANDLOTT, 1977 (İsviçre); BORHIDI, 1995 (Macaristan) 

PIGNATTI, 2005 (İtalya)). PIGNATTI ve ark. (2005)’nin oluşturduğu 

ekolojik gösterge değerleri asıl olarak İtalyan florası için oluşturmuş olsa da 

Balkan ülkerinde sıkça kullanılmaktadır (BERGMEIER ve ark. 2007, 

HORSAK ve ark. 2007; KOSIR ve ark. 2008). Aynı zamanda Güney 

Yunanistan için de ekolojik gösterge değerler oluşturulmuş bulunmaktadır. 

(BOHLING et al. 2002).  

Genel olarak bitkilerin gösterge değerlerinin hesaplanması 

mümkün değildir. Bitkilerin ekolojik gösterge değerlerine ilişkin elde edilen 

veriler daha çok, ekolog ve botanikçilerin çalışmaları sonucu elde ettikleri 

tecrübeler ve gözlemlerin sonucudur (EWALD, 2003).  Ekolojik gösterge 

değerleri belirlemede asıl olan belirli bir ekolojik değişken boyunca  türleri 

düzenlemek ve belirlenen değişkene uygun olarak onları sınıflamaktır.  

Bundan sonraki işlem ise türleri  değişken boyunca numaralandırarak 

sayısallaştırmaktır. Ölçeklendirme işlemi ise genel olarak 10 üzerinden 

yapılmaktadır. 1 değişken için en küçük değeri ifade ederken, 10 en yüksek 

değere işaret etmektedir. 

Bitkilerin ekolojik gösterge değerleri kapsamında kullanılan 

ekolojik veriler ve bunların içerikleri ise şu şekildedir (FISCHER, 2003; 

LANDLOTT, 1977; PFADENHAUER, 1997; PIGNATTI, 2005): 

Toprak Nemi: Vejetasyon döneminde topraktaki ortalama nemi ifade 

etmektedir.  Bu değer büyüdükçe toprağın nem içeriğinin de arttığı anlamına 

gelmektedir. 

Toprak reaksiyonu (pH): Bu değer topraktaki serbest hidrojen iyonu içeriğini 

karakterize etmektedir. Küçük değerler toprağın asit, yüksek değerlerler ise 

bazik olduğunu göstermektedir.  

Besin değeri: Bu değer besinlerin (özellikle azotun) topraktaki içeriğini ifade 

etmektedir. Değer yükseldikçe topraktaki besin içeriği de artmaktad ır.  

Işık: Vejetasyon döneminde bitkilerin en iyi gelişmeyi yaptıkları ışık 

yoğunluğunu karakterize etmektedir.  

Sıcaklık: Bu değer bitkinin vejetasyon döneminde aldığı ortalama sıcaklık 

değerini ifade etmekte olup, çoğunlukla bitkinin geliştiği yükseklikle 
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ilişkilidir. Bu nedenle küçük değerler bitkinin yüksek rakımlardaki 

yayılışına, yüksek değerler ise alçak rakımlardaki yayılışına denk 

gelmektedir. Yani değer büyüdükçe sıcaklıkta da artış olmaktadır.  

Karasallık: Bu değer gün veya yıl içindeki sıcaklık farklarını yada hava 

nemi farklılıklarını ifade etmektedir. Değerin küçük olması sıcaklık veya 

hava nemi değişikliklerinin düşük, yüksek olması ise bu değişimlerin fazla 

olduğunu göstermektedir. 

İğneada Kumul vejetasyonunun bitki toplumları ve bu toplumların 

ekolojik açıdan sahip oldukları gösterge değerleri KAVGACI (2007a, b) 

tarafından ortaya konulmuştur. Çalışmada toplumların ekolojik gösterge 

değerlerini ortaya koymak amacıyla PIGNATTI (2005) tarafından Italyan 

florası için oluşturulmuş ekolojik gösterge değerler kullanılmıştır. Analiz ise 

doğrudan ordinasyon tekniği olan CCA (Canonical Correspondance 

Analyses) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışma, bitkilerin ekolojik gösterge niteliklerine vurgu 

yapmak, biyolojik ve ekolojik araştırmalarda söz konusu göstergelerin 

kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla ele alınmıştır. Bunu 

gerçekleştirirken İğneada kumul vejetasyonunda KAVGACI (2007a, b)  

tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışma altlık olarak kullanılmıştır. Ancak 

yöntem olarak bir tekerrür oluşturmamak amacıyla, belirtilen çalışma da 

kullanılan dogrudan ordinasyon tekniği yerine, bu yeni çalışmada bir dolaylı 

ordinasyon tekniği olan DCA (Detrented Canonical Analayses) kullanılarak 

analizler gerçekleştirilmiştir.  

2. MATERYAL ve METOT 

Türkiye’nin kuzeybatı bölümünde Karadeniz kıyısında ve 

Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede bulunan İgneada (Şekil 1); yapısında 

barındırdığı çok değişik ekosistemlerle, zengin bir biyolojik ve ekolojik 

çeşitliliğe sahiptir (ÇAKIR ve ark. 2007; KAVGACI, 2007 a, b.; KAVGACI 

ve ÖZALP, 2007; KAVGACI ve ark. 2007; BAŞKENT ve ark.. 2008; 

KAVGACI ve ark. 2010; TECİMEN ve KAVGACI, 2010) . İğneada’nın 

kumul vejetasyonu KAVGACI (2007a, b) tarafından çalışılmış ve bitki 

toplumları ortaya konulmuştur. Adı belirtilen çalışma kapsamında kumul 

vejetasyonunda 3 adet bitki toplumu tespit edilmiştir (Ek tablo). Bu 

toplumlar; Otantho-Leymetum sabulosi, Medicago rigidula-Cionura erecta 

temel toplumu ve kumul ardı çayır vejetasyon birimleridir.  
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Bu çalışma kapsamında ise, ilk olarak belirtilen bitki toplumlarına 

ait örnek alanlar JUICE (TICHY, 2002) programına aktarılmıştır. Juice 

programı  geniş fitososyolojik tabloları düzenlemek, sınıflandırmak ve analiz 

etmek amacıyla oluşturulmuş Microsoft
®
 Windows

®
  platformuna uygun 

olarak dizayn edilmiş bir bilgisayar programıdır. Daha sonra, PIGNATTI 

(2005) tarafından Italyan florası için oluşturulmuş ve Doğu Avrupadaki 

vejetasyon ekolojisi araştırmalarda yoğun olarak kullanılmış olan bitkilerin 

ekolojik gösterge değerleri, İğneada kumul vejetasyonundaki bitkiler 

çerçevesinde JUICE programına aktarılmıştır. Böylece her bir örnek alana 

ait ekolojik gösterge değerleri tespit edilmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışma alanınının coğrafik konumu 

Figure 1. Geographical position of the study area. 

Bitki toplumlarına ait örnek alanlar ile bu alanlara ait ekolojik 

gösterge değerleri arasındaki ilişki ise CANACO (ter BRAAK ve 

SMILAUER, 2002 ) programında DCA (Detrented Canonical Analyses) 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla JUICE programında örnek 

alanlara ve bu örnek alanların ekolojik gösterge değerlerine ilişkin olarak 

oluşturulmuş tablolar CANOCO programına aktarılmıştır.  
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DCA dolaylı ordinasyon tekniklerinden biri olup, örnek alanlar 

arası farklılıkların geniş olduğu durumlarda kullanılan bir teknikt ir. 

Vejetasyon ekolojisi araştırmalarında sık bir şekilde kullanılan DCA, CA 

(Canonical Analyses)’da var olan hataları ortadan kaldırmak amacıyla 

geliştirilmiş bir özanaliz ordinasyon tekniğidir (Mc CUNE ve MEFFORD, 

1999; Kavgacı ve ark. 2008).    Ekolojik araştırmalarda yoğun bir şekilde 

kullanılan CANOCO  for Windows paket programı ise çok sayıda alt 

programdan meydana gelmektedir. Program yardımıyla çoklu varyans 

analizleri gerçekleştirilebilmekte olup, 25 000 örnek alan, 5000 tür, 1000 

çevre değişkeni ve 2000 ortak değişkenden oluşan bir veriyi analiz etmek 

mümkündür. Ayrıca çok sayıdaki ordinasyon metodu söz konusu paket 

programı yardımıyla kullanılabilmektedir. 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

İğneada kumul vejetasyonunun bitki toplumlarına ait örnek alanlar 

ile bu örnek alanlara ait ekolojik gösterge değerlerin pasif gösterimine ilişkin 

ordinasyon Şekil 2a’da verilmiştir.  

Şekil 2a incelendiğinde, örnek alanlar arası benzerliğin asıl olarak 

1. eksen boyunca değişim gösterdiği ve ekolojik gösterge değerlerinin de bu 

değişime paralel bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. 1.Eksen 

doğrultusunda örnek alanlar değerlendirildiğinde,  Otantho-Leymetum 

sabulosi toplumuna ait örnek alanlar bir grup, Medicago rigidula-Cionura 

erecta temel toplumuna ait olanların bir grup ve Kumul ardı çayır 

vejetasyonuna ait alanların ise diğerlerinden farklı bir grup oluşturduğu 

görülmektedir. Bu dağılım Ekolojik gösterge değerleriyle 

ilişkilendirildiğinde ise; Otantho-Leymetum sabulosi’nin kumulun pH’sı 

yüksek bölümlerini karakterize ettiği, sıcaklık ve ışık isteği yüksek bitkilerin 

egemen olduğu bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kumul ardı çayır 

vejetasyon birimi ise daha karasal bir yapıya sahip olup besin ve nem 

açısından daha uygun yetişme ortamlarında bulunduğu görülmektedir . 

Medicago rigidula-Cionura erecta temel toplumu ise ekolojik gösterge 

değerler açısından diğer iki topluma ait değerlerin ortasında yer aldığı 

görülmekte ise de besin ve nem koşullarının düşük, pH’nın nispeten yüksek 

olduğu yetişme ortamlarında bulunmaktadır. Benzer şekilde bitki 

toplumlarını meydana getiren türlerin ordinasyonu  incelediğinde (Şekil 2b), 

türlerin ve onların oluşturduğu tür gruplarının ekolojik gösterge nitelikleri 

hakkında da bilgi sahibi olunabilmektedir.  
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a 

 

b 

 

Şekil 2. İğneada kumul vejetasyonundan elde edilen vejetasyon alımları (a) 

ve türlerin (b) ordinasyonu. Analiz CANACO programında Detrented Canonical 

Analiz-DCA kullanılarak gerçekleştirilmiştir. +: Otantho-Leymetum sabulosi, Δ: 

Medicago rigidula-Cionura erecta Temel Toplumu, O: Kumul ardı Çayır vejetasyon 

birimini temsil etmektedir.   

Figure 2. The ordination of releves (a) and plant species (b). It was carried 

out in the CANACO program using Detrended Canonical Analyses (DCA). +, Δ and 

O symbolize  Otantho-Leymetum sabulosi, Medicago rigidula-Cionura erecta basal 

community and meadow behind sand-dune respectively.   
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İğneada Kumul Vejetasyonu Bitki toplumlarının deniz kenarından 

iç kesimlere doğru yayılışı incelendiğinde; kesin sınırlar şeklinde bir geçiş 

olmamakla birlikte sırasıyla, Otantho-Leymetum sabulosi, Medicago 

rigidula-Cionura erecta temel toplumu ve kumul ardı çayır vejetasyon 

birimi şeklinde bir sıralamanın olduğu görülmektedir (KAVGACI 2007a, b). 

Direk ordinasyon teknikleriyle yapılan analiz çalışmalarında ise; bu yapının 

toprak besin ve nem içerindeki artış ile pH değerlerindeki yükselmeyle bir 

paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca denize yakın bitki toplumlarının 

ışık ve sıcaklık açısından daha yüksek değerlere ihtiyaç duyan türler 

tarafından meydana geldiği görülmüştür (KAVGACI 2007 a, b).   

Dolaylı ordinasyon teknikleri kullanarak gerçekleştirilen bu 

çalışmada ise, doğrudan ordinasyon tekniği kullanılarak yapılan analizlere 

(KAVGACI, 2007 a, b) benzer sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre denize en 

yakın olarak yayılış gösteren Otantho-Leymetum sabulosi’nin, ışık ve 

sıcaklık isteği kumulun diğer bitkilerine oranla daha yüksek olan türlerce 

meydana getirildiği ve toprak reaksiyonun kumulun art bölümlerine oranla 

daha yüksek olduğu yetişme ortamı üzerinde bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca 

bu alanlarda toprak nemi ve besin içeriği de daha düşüktür. Bu toplumun 

ardında yer alan Medicago rigidula-Cionura erecta temel toplumunun 

bulunduğu alanların pH’sının Otantho-Leymetum sabulosi’ye oranla daha 

düşük, nem ve besin açısından ise daha zengin bir yapıya sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Kumul vejetasyonunun son bölümünü oluşturan kumul ardı çayır 

vejetasyon birimi ise diğer bitki toplumlarına oranla kumulun nem ve besin 

açısından en zengin kısmını oluşturmaktadır. Bu alanlarda pH diğer alanlara 

oranla daha düşük olup, ışık ve sıcaklık isteği daha düşük ve daha karasal 

bitkilerden meydana gelmektedir. 

Bitkilerin ve bu bitkilerin bir araya gelerek oluşturmuş oldukları 

ekolojik tür gruplarının, ekolojik gösterge değerler kullanılarak ekolojik 

anlamlarının ortaya konulması ve bu doğrultuda ekosistem yönetimi 

açısından temel verilerin üretilmesi yaygın bir çalışma konusu haline 

gelmiştir (EWALD, 2003; KOSIR ve ark. 2008). Bitki toplumlarının 

ekolojik özelliklerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar 

oldukça zaman alıcı çalışmalar olup, ekolojik gösterge değerlerin kullanımı, 

kısıtlı da olsa hızlı bir şekilde sonuç alma açısından yararlı bilgiler 

sunmaktadır. Nitekim bu faydası yüzünden bir çok Avrupa ülkesi floraları 

için ekolojik gösterge değerler oluşturmuş durumdadır.  
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Bu bağlamda Türkiye Florası için ekolojik gösterge değerlerin 

oluşturulması; bitki sosyolojisi, vejetasyon ekolojisi ve daha birçok disipline 

ilişkin araştırmalar için kapsamlı ve destekleyici bir işleve sahip olacaktır. 

Ancak, bir bitkiye ait tespit edilen gösterge değeri yalnız tespit edildiği bölge 

için geçerli olup,  yöre ve floristik kompozisyonun değişimine paralel olarak 

ekolojik optimum ve gösterge değerler de değişmektedir (PFADENHAUER, 

1997). Bu nedenle Türkiye ölçeğinde bu şekilde bir değerlendirme 

gerçekleştirildiğinde, bu değerlendirmenin bölgesel ölçekte 

gerçekleştirilmesi gerektiği ve bu bölgelerin her birinin ayrı bir ekolojik 

bölgeyi temsil etmesi gerektiği de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu bağlamda 

ilk olarak ülkemizde egemen olan üç (3) fitocoğrafik bölge kapsamında 

değerlendirme yapmak ve her bir fitocoğrafik bölgeye ait ekolojik gösterge 

değerler oluşturmak uygun bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.    
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EK TABLO 

İğneada kumul vejetayonuna ait özet tablo. Bitkilere ait değerler bulunma 

derecesini göstermektedir. 1: Otantho-Leymetum sabulosi, 2. Medicogo rigidula-

Cionura erecta temel toplumu 3: Kumul ardı çayır vejetasyon birimi, O: Ot tabakası, 

Ç: Çalı tabakası. 

Synoptik table of İgneada sand-dune vegetation. The values show the 

categorical frequencies. 1: Otantho-Leymetum sabulosi, 2:  Medicogo rigidula-

Cionura erecta basal community, 3: Meadow behind sand-dune, O: herb layer, Ç: 

Scrub layer.  

 

Bitkiler Tabaka 1 2 3 

Amophilla arenaria subsp. arundinaceae O V I  

Eryngium maritimum O IV   

Leymus racemosus subsp. sabulosus                                  O V II  

Otanthus maritimus                                 O III   

Stachys annua                                      O III   

Ajuga chamaephyts subsp. chia                      O II   

Cionura erecta                                     Ç III V  

Cerastium pumilum                                  O II V  

Medicago rigidula                                  O I III  

Muscari neglectum                                  O  III  

Teucrium polium                                    O II III  

AMMOPHILLION ARUNDINACEAE 

Bitkiler Tabaka 1 2 3 

Medicago marina                                    O III III  

Pancratium maritimum                               O II II  

Calytegia soldanella                               O II I  

Euphorbia paralias                                 O II   

Cyperus capitatus                                  O II I  

Bitkiler Tabaka 1 2 3 

MARESION NANAE 

Bitkiler Tabaka 1 2 3 

Maresia nana                                       O III III  

Bromus tectorum                                    O III III II 

Alyssum strigosum                                  O II III II 

Silene conica                                      O I IV III 

Erodium cicutarium                                 O  IV IV 

Papaver lacerum                                    O  II  

Jurinea kilaea                                     O  I  

Buglossoides arvensis                              O  II II 
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Diğer Bitkiler 

Bitkiler Tabaka 1 2 3 

Centaurea kilaea                                   O IV V  

Silene dichotoma subsp. sibthorpiana               O III V II 

Poa bulbosa                                        O  V V 

Hypochaeris radicata                               O II III II 

Silene sangaria O III II  

Mathiola fruticulosa                               O II II  

Lolium rigidum var. rottbollioides                 O II III II 

Anthemis tinctoria subsp. euxina                   O II III  

Dianthus calocephalus                              O  II  

Medicago minima var. minima                        O  II III 

Eryngium campestre                                 O  I IV 

Arenaria serpyllifolia                             O  I IV 

Trifolium campestre                                O  I IV 

Mentha pulegium                                    O  II II 

Cynodon dactylon                                   O  I IV 

Vulpia ciliata                                     O  I IV 

Matthiola incana                                   O I I  

Petrorhagia velutina                               O   IV 

Leontodon tuberosum                                O   IV 

Rumex pulcher                                      O   IV 

Parentucelia latifolia subsp. latifolia            O   IV 

Sherardia arvensis                                 O   IV 

Secale sylvestre                                   O I   

Glaucium flavum                                    O I I  

Linaria genistifolia                               O I I  

Allium guttatum                                    O  I  

Hypecoum imberbe                                   O  I  

Sanguisorba minor                                  O  I  

Anchusa officinalis                                O  I  

Sisymbrium officinale                              O  I II 

Helianthemum nummularium                           O  I II 

Salvia verbenaca                                   O  I II 

Carlina corymbosa                                  O   III 

Malva sylvestris                                   O   III 

Romulea linaresii subsp. graeca                    O   III 

Euphorbia helioscopia                              O   III 

Carduus pycnocephalus                              O   III 

Silene gallica                                     O   III 

Ranunculus neopolitanus                            O   III 

Bellis perennis                                    O   III 

Poa trivialis                                      O   III 

Raphanus raphanistrum                              O I   
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Diğer Bitkiler 

Bitkiler Tabaka 1 2 3 

Sideritis montana                                  O  I  

Aegilops umbellata subsp. umbellata                O  I  

Alyssum alyssoides                                 O  I  

Festuca callieri                                   O  I  

Plantago scabra                                  O  I  

Trifolium resupinatum var. resupinatum             O  I  

Chrysopogon gryllus                                O  I  

Cistus creticus                                    Ç  I  

Sedum ceaspitosum                                  O  I  

Pallenis spinosa                                   O   II 

Potentilla recta                                   O   II 

Viola kitaibeliana                                 O   II 

Medicago orbicularis                               O   II 

Anthemis auriculata                                O   II 

Capsella bursa-pastoris                            O   II 

Trifolium nigrescens                               O   II 

Silybum marianum                                   O   II 

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus O   II 

Equisetum ramosissimum                             O   II 

Anagallis arvensis                                 O   II 

Juncus littoralis                                  O   II 

Trifolium subterraneum                             O   II 

Oenanthe fistulosa                                 O   II 

Plantago lanceolata                                O   II 

Cynosurus cristatus                                O   II 

Ononis spinosa                                     Ç   II 

Apocynum venetum                                   Ç   II 

Holcus lanatus                                     O   II 
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ÖZET 

Bu çalışmada Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) erken dönem 

gelişimine aralık mesafenin etkisi araştırılmıştır. Araştırmada Nelder deneme 

desenine göre kurulmuş olan deneme alanında 1,42m - 4,99 m aralık mesafe 

değerlerinin test edildiği 72 ışın ve 16 çemberde toplam 1129 fidanın 3. ve 4. 

yıl boy değerleri ölçülmüştür. Aralık mesafenin erken dönem boylanmaya 

etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P<0,0001). En yüksek boy 

gelişiminin 1,42 m ile 2,56 m arasındaki aralık mesafelerde olduğu tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kızılçam (Pinus brutia Ten.), Aralık Mesafe, Nelder, Erken Dönem 

Büyüme 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of spacing on tree growth of Turkish Red 

Pine (Pinus brutia Ten.)  in pre-competition period was investigated. The 

heights of 3rd and 4th year old 1129 trees were measured on a Nelder 

Sampling Design, which was established as 72 beams and 16 circles and 

interval varies from 1,42 m X 1,42 to 4,99 m X 4,99 m. Statistical analyses  

showed that intervals were effective on height growth at the age of both 3 

and 4 years (P<0,0001). According to the statistical analysis, intervals 

between 1,42 m. and 2,56 m. showed the highest growth than the others for 

Turkish Red Pine in pre-competition period.  

Keywords: Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.), Spacing, Nelder, Pre-Competition Growth 
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1. GİRİŞ 

Kızılçam Dünya üzerinde batıda Kalabirya yarım adası, kuzeyde 

Kırım, doğuda Zavita-Atrush Bölgesi / Irak, güneyde ise Lübnan-Filistin’e 

kadarki bir alanda yayılış göstermektedir. En geniş yayılışını Akdeniz 

çukurunun doğusunda ve özellikle de Anadolu’da yapmaktadır. Ülkemizde 

kızılçam en geniş yayılış alanını Toros dağlarının denize bakan yamaçlarında 

yapmaktadır. Kısa mesafede yüksek rakımlara ulaşan bu dağ silsilesi türün iç 

kesimlere ulaşmasını, Aksu, Seyhan, Ceyhan gibi akarsu vadi havzaları 

dışında engellemektedir. Bu durum dağların denizlere dik uzandığı Ege 

bölgesi için geçerli olmayıp, tür yayılışı iç kesimlere kadar 

uzanabilmektedir. Ayrıca Marmara bölgesinde Koru dağı, Gelibolu ve Biga 

yarımadaları ile Boğaziçi ve Marmara adaları ve Karadeniz’de sahil 

şeridinde tek tek veya serpili halde Ayancık, Sinop-Boyabat, Devrez ve 

Gökırmak vadileri, Zonguldak ve Yenice’de çok küçük meşcereler halinde 

bulunmaktadır (NEYİŞÇİ, 1987a).  

Orman ağaç türlerinin gelişme performanslarının tanımlanmasında 

IUFRO ve FAO gibi uluslararası kuruluşlar 30 yaşında genel ortalama artımı 

10 m
3
’ün üzerine çıkan türleri “hızlı gelişen türler” olarak kabul 

etmektedirler. Kızılçam doğal ormanlarında 30 yaşında 1. bonitette 10,52 

m
3
’lük genel ortalama artım ile hızlı gelişen türler sınıfına girmektedir. 

Ancak elbette bu miktar Kızılçamın ağaçlandırma alanlarında daha da 

yüksektir (BOYDAK ve Ark, 2006).  

Ülkemizde yaklaşık 5,4 milyon hektarlık (Anonim, 2006) yayılışı ile 

en fazla yayılış gösteren asli ağaç türlerimizden olan kızılçam, gerek 

Akdeniz bölgesi açısından ekolojik, biyolojik önemi, gerekse de kapladığı 

alan miktarı ve hızlı gelişen bir tür olması sebebiyle çok sayıda araştırma 

çalışmalarına konu olmuştur. 

 Kızılçamda doğal ormanlar için ALEMDAĞ (1962), ağaçlandırma 

alanları için USTA (1991), sıklığa bağlı gelişimini inceleyen YEŞİL (1992) 

ve meşcere gelişiminin simülasyonunu inceleyen ERKAN (1995), hâsılat 

tabloları düzenlemiş ve bu türün gelişimi hakkında araştırmalar yapmışlardır.  

YEŞİL (1992), Türkiye de doğal saf ve aynı yaşlı kızılçam 

meşcerelerinde 20- 100 yaş, 0,4 ile 1,3 sıklık dereceleri ve 5 bonitet sınıfı 

için hâsılat tablosu düzenlemiştir.   

Tipik bir ışık ağacı olan Kızılçam, ülkemizde yapmış olduğu yayılışı 

itibarı ile de sıcak ve güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgelerde 
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bulunmaktadır. Hızlı büyüyen bir tür olmasına rağmen bulunduğu 

bölgelerdeki en temel sorun su açığıdır. Çimlenmeden sonraki 2-4 yıl 

içerisinde normal bir büyüme gösteren Kızılçamın, bu sürenin sonunda 

süratli bir şekilde büyüme gösterdiği belirtilmektedir (ELER, 1987).  

Kızılçamın yayılış alanında yetişebilen bazı yerli ve yabancı türlerle 

büyüme açısından yapılan karşılaştırmalarda birçoğuna göre daha iyi, bir 

bölümüne göre de eşdeğer miktarda hâsılat verdiği sonucuna varılmıştır. Bu 

özelliğinden ötürü kızılçam, endüstriyel amaçlı olarak da plantasyona konu 

olmuştur. Bu amaçla doğal meşcerelerde olduğu gibi plantasyon alanlarına 

yönelik araştırma çalışmaları da yayınlanmıştır (ELER, 1987). 

USTA (1990)  kızılçam ağaçlandırmalarında 7-35 yaşları, üç bonitet 

sınıfı ve 2, 4,5, 6, 9, 16 ve 25 m
2
 büyüme alanları için düzenlemiş olduğu 

sıklığa bağlı hasılat tablosu çalışmasında 7 yaşından itibaren aralık mesafe 

arttıkça boy gelişiminin de arttığı sonucuna varmıştır. Ancak bu çalışmada 7 

yaşından evvel boy gelişimine ilişkin bir veri bulunmamaktadır.  

Bunun yanında ayrıca ELER (1995), plantasyonlarda dikim 

aralıklarının büyüme üzerine olan etkilerini araştırmış, 6 yıllık veriler 

ışığında dikim aralığının artmasıyla belli bir noktaya kadar çap gelişiminin 

arttığı, boy büyümesinde ise dikim aralığının herhangi bir etkisinin olmadığı 

sonucuna varmıştır. Söz konusu durumun 9 yıllık ölçüm verileriyle  de 

örtüştüğü yine aynı yayında bildirilmektedir.  

PAMAY (1966), Türkiye’de çam kültürlerinde dikim aralıklarını 

incelediği bir çalışmasında kızılçam için dalsız, dolgun ve ince dallı gövde 

elde edebilmek için ortalama olarak kare dikimlerinde 1,5 m X 1,5 m, üçgen 

dikimlerinde ise 2,3 m X 2,3 m’lik dikim aralıklarının uygun olacağını 

belirtmiştir. RUSSEL (1979), Virginia çamında Cumberland Plateau 

bölgesinde 3 aralık mesafe (1,22 X 1,22 m, 1,83 X 1,83 m ve 2,44 X2,44 m) 

için yapmış olduğu çalışmasında 15 yıllık boy verilerine göre herhangi bir 

fark bulamamıştır. Yine aynı şekilde COCHRAN ve DAHMS (1998), Blue 

Mountains (Oregon) bölgesinde Murray çamında (Pinus contorta) yapmış 

oldukları çalışmasında 5 aralık mesafe (1,83 X1,83 m, 2,74 X 2,74 m, 3,66 

X 3,66 m, 4,57 X 4,57 m ve 5,49 X 5,49 m) için 4 yaşından 27 yaşlarına 

kadar fertlerde çap boy ölçümleri yapmış, literatür bilgilerine uygun şekilde 

değişik aralık mesafelerdeki boylar açısından herhangi bir farklılık 

bulamamışlardır. Bu çalışmada Kızılçam dikimlerinde aralık mesafenin 

yarışma öncesi dönemde büyümeye etkisi araştırılmıştır.  
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2. MATERYAL VE METOT 

2.1 Materyal 

Bu çalışmada Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü 

tarafından yürütülmekte olan “Kızılçam (Pinus brutia Ten.) İle Yapılacak 

Endüstriyel Plantasyonlara Esas Olmak Üzere Aralık-Mesafenin Büyüme 

Üzerine Etkilerinin Tespiti” isimli projenin 3. ve 4. yıl verilerinden 

yararlanılmış ve dikim sıklığı ilk yıllardaki boy gelişimine etkisi 

araştırılmıştır. Fidanların 3. yıl ölçümlerinde ortalama olarak 1.30 m 

yüksekliğe ulaşan fidan adedi az olduğu için çap ölçümleri yapılamamıştır. 

Bu nedenle çap gelişimi ve dolayısıyla hacim elemanları ile ilgili bir sonuca 

varılmamıştır. 

Deneme için Antalya’nın Duacılar köyünde 150 m rakımda düz bir 

alan seçilmiş ve bu alanda makineyle toprak işleme işlemi yapılmıştır. Bu 

projede Denizli orman fidanlığında üretilen Çameli-Göldağ orijinli 1+0 Enso 

tipi tüplü fidanlar kullanılmıştır. Deneme alanının alındığı yere ait 70 yıllık 

yağış ve sıcaklık ortalamaları incelendiğinde mart-kasım ayları arasında 

önemli miktarda bir yaz kuraklığı olduğu sonucuna varılmaktadır (Şekil 1). 

Bu durum Kızılçamın geniş yayılış gösterdiği alanlar için de benzer özellik 

göstermektedir.  

Şekil 1. Antalya İli için Aylara Göre 70 Yıllık Yağış ve Sıcaklık Ortalamaları 

Figure 1. 70 years Precipitation and Temperature Averages of Antalya by Months  
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2.2 Metot 

Deneme alanında 2004 yılında 1+0 olarak dikilmiş kızılçam 

fidanların boy gelişimleri 3. ve 4. yıllarında ölçülmüştü r. 

 

Şekil 2. Nelder Deneme Deseni Figure 2. Nelder Experimental Design 

Bu çalışmada deneme deseni Nelder (1962) deneme desenine göre 5 

er derecelik 72 ışın ve 18 çemberden oluşan bir daire şeklinde 

oluşturulmuştur. En iç ve en dıştaki çemberler tecrit sırası olarak kabul 

edilmiş ve bu sayede 1,42 m ile 4,99 m aralığında tedrici olarak değişen 

toplam 16 adet aralık mesafe deneme deseninde oluşturulmuştur (Şekil 2). 

Bu deneme deseninin seçilme sebebi birim alanda çok fazla sayıda aralık 

mesafenin denenebilme olanağının bulunmasıdır. Dikimler bu desene göre 

yaklaşık kare şeklinde oluşturulmuş, farklar en iç çemberden en dış çembere 

13 cm den 40 cm ye kadar 16 çember içerisinde tedrici olarak artan bir 
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düzen içerisinde oluşturulmuştur. Deneme alanında ilk iki yıl Mayıs ayında 

fidanlara ot alma ve çapa işlemi yapılmıştır. Denemenin 3. ve 4. yıllarında 

alandaki tüm fidanların boyları ölçülmüş ve değerlendirmeye tabii 

tutulmuştur. Veriler SAS paket programında PROC GLM prosedürü 

kullanılarak basit varyans analizi ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde 

aşağıdaki lineer matematik model kullanılmıştır. Yapılan varyans analizleri 

sonucunda muamele grupları arasında fark bulunmuş ve farklılığı meydana 

getiren grup ya da grupların tespitinde Duncan çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır. 

 
Burada; 

 

 

 
, 

ifade eder.  

3. BULGULAR 

3 yaşındaki fidanlarda en yüksek boy gelişimi 2 no lu çemberde  

(1,55 m X 1,55 m) 114, 21 ±2,98 cm, en düşük boy gelişimi ise 14 no lu 

çemberde  (4,22 m X 4,22 m) 90,30 ± 3,60 cm olarak tespit edilmiştir. 

Benzer şekilde 4 yaşındaki fidanlarda da en yüksek boy gelişimi 1 no lu 

çemberde  (1,42 m X 1,42 m) 171,33 ±4,03 cm, en düşük boy gelişimi ise 16 

no lu çemberde  (4,99 m X 4,99 m) 140,61 ± 5,96 cm olarak tespit edilmiştir. 

3 ve 4 yaşındaki kızılçam fidanlarından elde edilen verilere ait tanıtıcı 

istatistikler tablo 1 ve 2 de verilmiştir. Çemberlerdeki boy ortalamaları 3 

nolu şekilde verilmiştir. Deneme deseninde her aralık mesafe için 72 adet 

fidan kullanılmıştır. Ancak yıllar içinde çeşitli sebeplerden ötürü bazı 

fidanlar kaybedilmiştir. Bu nedenle çemberler arasında N sayıları farklılık 

göstermektedir. Bu farklar analiz sonuçlarını etkileyecek düzeyde değildir.  

Her iki yaştaki boy ölçümlerine ait veriler varyans analizine tabii 

tutulmuş ve muamele (aralık mesafe) grupları arasındaki farklılıklar 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P < 0,0001). Farklılığı meydana 

getiren grupların tespiti için Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi 

uygulanmıştır. Yapılan Duncan Testinde 3 yaşlı fidanlarda 5 grup, 4 yaşlı 

fidanlarda ise 6 grup oluştuğu görülmüştür (Tablo 3,4,5,6).  
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Tablo 1. 3. Yıl Ölçüm Değerlerine Ait Tanıtıcı İstatistikler 

Table 1. Descriptive Statistics of 3.rd Year Height Values 

N Min. Max. Ort. Std Sapma Std Hata 

70 40 187 110.43 25.43 3.04 

72 55.00 175.00 114.21 25.32 2.98 

71 46.00 163.00 109.55 23.82 2.83 

72 41.00 168.00 107.85 25.32 2.98 

71 35.00 175.00 110.42 26.32 3.12 

72 35.00 183.00 104.76 27.22 3.21 

70 44.00 158.00 100.79 27.78 3.32 

72 41.00 181.00 104.29 28.97 3.41 

72 42.00 152.00 98.63 26.35 3.11 

72 37.00 165.00 98.86 29.68 3.50 

71 30.00 165.00 92.75 30.98 3.68 

72 32.00 154.00 92.67 31.22 3.68 

71 23.00 175.00 94.55 36.72 4.36 

67 23.00 153.00 90.30 29.43 3.60 

68 27.00 165.00 90.44 34.84 4.22 

66 25.00 172.00 90.71 31.35 3.86 

Tablo 2. 4. Yıl Ölçüm Değerlerine Ait Tanıtıcı İstatistikler 

Table 2. Descriptive Statistics of 4.th Year Height Values 

N Min. Max. Ort. Std Sapma Std Hata 

70 84.00          273.00           171.33           33.71            4.03 

72          100.00          250.00          169.43           34.84            4.11 

71 72.00          240.00           165.41           33.61            3.99 

72           70.00          230.00           162.97           34.30            4.04 

71           57.00          258.00           168.68           37.90            4.50 

72           71.00          270.00           161.42           38.37            4.52 

70           59.00          225.00           157.19           39.28            4.69 

72           80.00          260.00           159.50           40.80            4.81 

72           65.00         253.00           153.18           39.05            4.60 

72 72.00          265.00           153.25           47.29            5.57 

71           50.00          256.00           146.28           46.84            5.56 

72           55.00          235.00           144.65           46.02            5.42 

71           39.00          270.00           147.54           57.08            6.77 

67           55.00          245.00           141.58           45.47            5.55 

68 46.00          265.00           142.21           54.55            6.62 

66           55.00          265.00           140.61           48.43            5.96    
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Tablo 3. Dikim Aralığının 3. Yıla Ait Boy Verilerinin Etkisine İlişkin 

Varyans Analiz Sonuçları 

Table 3. Analysis of Variance For The Effect of  Spacing on Tree Years 

Height Growth 

Varyasyon 

kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

 

Pr > F 

Genel 1128 1005504.939    

Muameleler 

arası 

15 71183.22829 4745.54855 5.65 <.0001 

Hata 1113 934321.711 839.462   

 

 

Şekil 3. Deneme Alanındaki Çemberlerdeki 3. ve 4. Yıl Boy Ortalamaları 

Figure 3. Average Heights of 3.rd and 4.th Year Measurements on Circles  
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Tablo 4: 3. Yıla Ait Boy Verilerinin Duncan Testi Sonuçları  

Table 4. Results of Duncan Test for 3. rd Year Height Values.  

Ortalama N Muamele 

114.208a 72 2 

110.429ab 70 1 

110.423ab 71 5 

109.549abc 71 3 

107.847abc 72 4 

104.764abcd 72 6 

104.292abcd 72 8 

100.786bcde 70 7 

98.861cde 72 10 

98.625cde 72 9 

94.549de 71 13 

92.746e 71 11 

92.667e 72 12 

90.712e 66 16 

90.441e 68 15 

90.299e 67 14 

 

Tablo 5. Dikim Aralığının 4. Yıla Ait Boy Verilerinin Etkisine İlişkin 

Varyans Analiz Sonuçları 

Table 5. Analysis of Variance For The Effect of  Spacing on Four Years 

Height Growth. 

Varyasyon 

kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

Ortalaması 

F 

Değeri 

 

Pr > F 

Genel 1128 2162347.479    

Muameleler 

arası 

15 118095.9750 7873.0650 4.29 <.0001 

Hata 1113 2044251.504 1836.704   
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Tablo 6. 4. Yıla Ait Boy Verilerinin Duncan Testi Sonuçları  

Table 6. Results of Duncan Test for 4.th Years Height Values.  

Ortalama N Muamele 

171.329a 70 1 

169.431ab 72 2 

168.676 ab 71 5 

165.408 ab 71 3 

162.972 ab 72 4 

161.417abc 72 6 

159.500abcde 72 8 

157.186abcdef 70 7 

153.250bcdef 72 10 

153.181bcdef 72 9 

147.535cdef 71 13 

146.282def 71 11 

144.653ef 72 12 

142.206f 68 15 

141.582f 67 14 

140.606 66 16 

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu çalışmada bulgular kısmında da belirtildiği üzere genel kanının 

tersine geniş aralık mesafelerde daha düşük bir boy gelişiminin olduğu 

gözlenmiş, istatistiksel anlamda da geniş aralık mesafenin yarışma öncesi 

dönemde boy gelişmesi üzerine olumsuz bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sonucu doğuran en önemli faktörün toprak rutubeti etkisi olduğu 

düşünülmektedir. Özellikle Kızılçam için büyümeyi birinci derecede 

sınırlayıcı faktör olarak su noksanlığı gösterilmektedir (ZECH ve ÇEPEL, 

1972). Ağaçların dikim sıklığı yetişme ortamındaki toprağın su ekonomis ini 

büyük ölçüde etkilemektedir. Özellikle kuraklık etkisinin yüksek olduğu 

bölgelerde bireyler arasındaki rutubet mücadelesinde transpirasyon ile su 

sarfiyatını azaltmak için hektardaki ağaç sayısının azaltılması önerilmektedir 

(ÜRGENÇ, 1998). Bu tür bölgelerde ağaçların transpirasyonla kaybettiği su, 

toprakta köklerin gelişme sahasında yağışlı dönemde depo edilen sulardan 

karşılanmaktadır. Sık dikim yapılan ağaçlandırmalarda faydalanma miktarı 

fazla olacağından yaşa bağlı olarak toplam su ihtiyacının kapasiteyi aşması 

durumunda bireylerde kurumalar ve büyüme eksikliği ortaya çıkmaktadır. 
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Buna karşılık ağaçların çok seyrek dikilmesi halinde de bu ağaçların 

topraktaki suyu tam olarak kullanamadığı ve yetişme ortamı verim gücünü 

değerlendiremediği görülmüştür. Bu şekilde yetiştirilen ağaçların daha 

büyük çaplara daha erken ulaşmış olmalarına rağmen daha sık dikilen 

fidanlardan çok daha kısa boylu oldukları bildirilmiştir ( ÜRGENÇ, 1998). 

Bununla birlikte özellikle güneşlenme süresinin uzun olduğu 

Akdeniz Bölgesinde toprak rutubetine etki eden bir diğer faktör de 

evaporasyondur. Bu noktadan hareketle toprak yüzeyinden evaporasyonla 

olan su miktarını toprak yüzeyinin gölgelenmesi ve birbirlerini aşırı güneşten 

koruması açısından sık dikim ileri sürülebilirse de özellikle ilerleyen 

yaşlarda transpirasyonla meydana gelen su kaybının çok daha yüksek olduğu 

bilinmektedir. Normal bir ağacın transpirasyon yoluyla yılda 20 ton su 

harcadığı saptanmıştır (SPURR ve BARNES 1973’e atfen, ÜRGENÇ, 

1998). Ancak çalışmamızın konusu olan 3 ve 4 yaşındaki kızılçam 

fidanlarında transpirasyon miktarını arttıracak yeterli yaprak-ibre 

bulunmadığı için bu durumun toprak suyunun ekonomisi açısından 

evaporasyon lehine bir gelişim sergilediği sonucu çıkartılabilir.  

Kızılçamda gövde gelişimi ve şekillenmesini etkileyen bir diğer 

faktör de rüzgârdır. Rüzgârdan korunaklı yerde yetişmiş kızılçamlarda 

ortalama meşcere boyu 16 m, maksimum boy değeri 19-20 m iken rüzgâr 

etkisinin şiddetli olduğu yerlerde ortalama meşcere boyu 10,  maksimum boy 

ise 12 metrede kalmakta dolayısıyla bonitet değerine etki edebilmektedir. 

Ayrıca aşırı rüzgâr alan yerlerde gövde formu açısından yayvan taç 

şekillenmesi ve rüzgâr yönüne doğru bayrak oluşumu gözlemlenmektedir 

(NEYİŞÇİ 1987a). Orman rüzgâr hızını önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Ormanın rüzgâr hızını azaltması özellikle topraktan evaporasyon yoluyla 

meydana gelen su kayıplarını ormanın sıklığı oranında azaltmaktadır. Rüzgâr 

hızının %30 oranında azaltılması evaporasyonun %20 oranında azalttığı 

tespit edilmiştir (NEYİŞÇİ 1987b). Bu noktadan hareketle çalışmamıza konu 

deneme alanında daha sık dikim yapılmış alanlardaki boy gelişiminin yüksek 

çıkmasının sebebi yetişme yerindeki toprak rutubetinin güneşlenme ve 

rüzgâr etkisinden hep birlikte ve dayanışma halinde korunmuş olması, daha 

geniş aralık mesafelere dikilmiş bireylerin bu etkilere tek başlarına mücadele 

etmeleri ileri sürülebilir.  

Ağaçların özellikle yarışma öncesi döneme ilişkin boy gelişimleri 

üzerine literatürde fazla yayına rastlanmamış, araştırmalarda genelde amaca 

yönelik olarak daha çok, ağaçların uzun yıllardaki gelişimleri inceleme 
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konusu olmuştur. Ancak yine de sık yetişme alanında başlangıç olarak daha 

iyi boy gelişiminin görüldüğü çalışmalar bulunmaktadır. Nitekim benzer bir 

sonuç KANTARCI (1984) tarafından da tespit edilmiştir (Tablo 7). Batı 

Akdeniz bölgesi ağaçlandırma alanlarında yapılan bu çalışmada özellikle 1 

X 1 m dikim aralıklı fidanlarda 5. yıl ölçümlerinde en yüksek ortalama boy 

büyümesi kaydedilmiş olduğu ancak bu gelişim üstünlüğünün ilerleyen 

yıllarda daha geniş aralıklara geçtiği bildirilmektedir.  

Tablo7.“Türkiye’nin Batı Akdeniz Bölümündeki Kızılçam Ağaçlandırmalarında 

Ekolojik Değerlendirmeler” (KANTARCI, 1984) İsimli Yayın Bulguları 

Table 7. Results of the study “Ecological Assessments for Pinus brutia Plantations     

on the West Mediterranean Side of Turkey” (KANTARCI,1984).  

Dikim Aralığı 
Ölçüm Yaşlarına Göre Boy Ortalamaları (cm) 

5 10 15 20 

1 X 1 70 138 218 304 

2,5 X 2,5 57 181 448 680 

3,25 X 3,25 50 162 467 727 

4 X 4 64 189 504 808 

Boydak (1992), plantasyonlarda dikim aralıkları ile boy arasındaki 
ilişkileri incelediği araştırmasında, çeşitli ağaç türlerinin farklı yaşlarda 

farklı ilişkiler gösterebileceğine değinmiş, Stiell ve Berry in Pinus resinosa 

türü üzerine yaptığı araştırmalarına atfen 10 yıllık boy ölçümlerinde en sık 

dikim aralığının (1,2 m X 1,2 m), 20 yıllık ölçümlere göre ise en geniş 

aralığın (4,3 m X 4,3 m) en yüksek boy değerlerine ulaştığı sonucunu 

bildirmiştir.  

İrlanda’da Sitka Ladininin (Picea sitchensis (Bong.) Carr. ) değişik 

orijinleriyle yapılan dikim aralığı denemesinde 6. yıl ölçümlerinde 5 adet 

deneme alanında önemli bir farklılık saptanmamış, 1 adet deneme alanında 

en iyi boy büyümesi 1,8 X 1,8 m kare dikiminde elde edilmiş bu 

beklenmeyen durum ile ilgili yeterli bir yorumun yapılmadığı belirtilmiştir. 

Ayrıca Pinus murrayana Bay. ile yapılan denemenin 6. yıl ölçümlerine göre 

6 deneme alanın üçünde artan dikim aralıkları ile boylarda önemli azalmalar 

saptandığı bildirilmektedir (LOW A.J. ye atfen BOYDAK, 1982).  

Dişbudak (Fraxinus excelsior L.) türü üzerine yapılan bir 

araştırmada (KERR 2003), 13 sıra ve 10 adet yaydan oluşan 3 adet yarım 

dairelik Nelder deneme deseni uygulanmış, 4 yıl boyunca çap ve boy 

değerleri ölçülmüştür. İlk iki yılda aralık-mesafenin çap ve boy gelişimi 
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üzerine anlamlı bir etkisi görülmemesine karşın son iki yılda oldukça 

kuvvetli bir negatif ilişki saptanmıştır. Bu ilişki deneme desenlerinden 

birisinde 6. yılda da aynı şekilde gözlemlenmiştir. Bu araştırmada dişbudak 

türünde sonuç olarak yarışma öncesi dönemde dar aralık-mesafelerin geniş 

aralık-mesafelere oranla daha yüksek bir gelişim gösterdikleri bildirilmiştir. 

Kerr, bu durumla ilgili en etkin faktör olarak rüzgârı etkisini işaret etmiş, sık 

dikim aralığında bulunan fertlerin sahayı daha erken kapatmasından dolayı 

rüzgâr şiddetini geniş aralıklarla dikilenlere oranla daha aza indirgediğini, 

hava sıcaklığı, ışık alma, bağıl nem, toprak nemi ve toprak sıcaklığı gibi 

faktörler ile birlikte daha iyi bir kök ve gövde gelişimi ortamı oluşturduğu 

fikrini ileri sürmektedir. Ayrıca sık dikim aralığında bulunan fertler 

diğerlerine göre sahayı daha kısa sürede kapatmasından dolayı sahada 

bulunan ve toprak rutubeti ve bitki besin elementleri tüketicisi durumundaki 

başka otsu bitkilerinin oluşumunun da engellenmesi bu durumun olası 

sebepleri arasında gösterilmiştir.  

Yine benzer sonuçlar duglasta (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco) SCOTT ve ark. (1998) tarafından tespit edilmiştir. İlk 4 yılda 

belirgin bir etki gözlenmeyen denemelerde 6. yılda geniş aralık mesafede 

yetişen bireylerin ortalama boy ve çap değerlerinin sık dikilmiş alandakilerin 

sırasıyla %75 ve %67’si kadarı kadar olduğu bildirilmiştir. Ayrıca KNOWE 

ve HİBBS (1996) Kızılağaç türünde dikim sıklığından etkilenmiş 

meşcerelerin yapısı ve dinamiği üzerine yapmış oldukları çalışmalarında 

benzer sonuçlar elde etmiş ve bu durumu boy gelişiminin modellenmesinde 

“Geçici Dalgalanma” olarak isimlendirmişlerdir. 

Sonuç olarak çalışma alanı koşullarında Kızılçam türü için 1,42 m 

ile 2,56 m arasındaki aralık mesafeler erken dönem boy büyümesinde en 

yüksek gelişimi göstermiştir. Her ne kadar gelişimin ilk evresinde bu tür 

sonuçlara ulaşılsa bile bu sonuçlar özellikle bireyler arası yarışmanın 

başladığı dönemden itibaren hızla değişmekte ve boy gelişimi beklenen 

optimal aralık mesafelerde daha üstün değerler sergilemektedir. Bunun 

sebebi olarak; rekabetin henüz oluşmadığı ilk yıllarda Kızılçam fidanları 

dayanışmaya gereksinim duymaktadırlar. Köklerin yeterli derinliğe ulaşıp 

fidanların yaşam alanlarına tutunmalarından sonra bireysel gelişim önem 

kazanmakta ve daha geniş büyüme alanları boy gelişimi için avantaj arz 

etmektedir. Bu deneme alanı için ilerde yapılacak yeni değerlendirmelerle bu 

teorinin sınanması faydalı olacaktır.  
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MAKALENİN HAZIRLANMASI:  Makaleler aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.  

Madde 1- Yayın için hazırlanacak yazılar, bilgisayar ortamında aşağıdaki ölçü ve özelliklerde yazılır;  

a- Kağıt Ölçüsü: Dokümanlarda kağıt ölçüsü olarak A4 (21 cm x 29 cm) seçilir.  
b- Marjlar: Sayfalarda yukarıdan-aşağıdan 5.8 cm, soldan-sağdan 4.5 cm’lik marjlar esas alınır.  

c- Yazı tipi ve büyüklüğü: Metin içerisindeki başlık, çizelge ve şekillerin tümünde yazı tipi olarak 11 punto Times New Roman kullanılır. Yazı sağa -

sola dayalı olarak yazılır. Noktalama işaretleri ile takip eden kelime arasında bir karakter boş yer bırakılır.  
d- Makalede, “Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç ve Öneriler ve Kaynaklar” bölümleri yer almalıdır.  

e- Paragraflar: Paragraflar, ilk satırı 1.3 cm soldan girintili, tek satır aralığı ile yazılacaktır. Paragraf aralarında 6 nk boşluk bırakılm alıdır.  

f- Formüller: Formüller MS word programın formül yazıcısı (equation editor) ile hazırlanır.  
Madde 2- Eser yazarının/yazarlarının adları başlıkların altına ve sayfayı ortalayacak şekilde yerleştirilir. Yazar veya yazarların adları 12 punt o, küçük 

harflerle, soyadları büyük harflerle yazılır. Varsa yazarın akademik unvanı isminin önünde yer alır. Ayrıca yazar/yazarlar ın meslek unvanı verilmez.  

Madde 3- Sayfa numaraları sayfanın alt ortasına, kağıdın alt kenarından 4.8 cm yukarı konulur. Ana ve Alt bölüm başlıkları bir önceki bölümün 
bittiği yerden başlamalıdır. 

Madde 4- Özet ve Abstract aynı sayfada olmalı ve arkası boş bırakılmalıdır. Tek sayfaya sığmaması halinde Abstract Özet’in arkasında yer almalıdır.  

Madde 5- Bölüm ve alt bölüm 11 punto, çizelge ile şekil (harita, resim diyagram, grafik vb. gibi) başlıkları koyu harflerle 10 punto o larak tek satır 
aralığında yazılır. Çizelge ve şekillerin Türkçe başlıklarının hemen altına ingilizce başlıklar normal harflerle yazılır. Şekil ve çizelge başlıklarının, 

şekil ve çizelgelerle arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır.  

 Bölüm başlıkları 1’den başlanarak alt bölüm başlıkları ana başlığın ondalığı olarak ve rakamların arasına nokta konularak numaralanır. 
Ana başlıklar (numarası tek haneliler) büyük harf diğerleri küçük harfle yazılır. Tamamı koyu, 11 punto büyüklüğünde, 1 satır  aralığında, kendinden 

önceki satıra 12 nk, kendinden sonraki satıra 6 nk mesafeli olur ve “bir sonraki satırla beraber bulunur (keep with next)” özelliği kazandırılır. Başlığın 

ilk satırı 1.3 cm soldan girintili (indentation) olur. Başlık öncesi ve sonrası ayrıca boş satır bırakılmaz.  
 Çizelgeler sayfaya dikey ve sola dayalı olarak çok geniş olmaları halinde yatay olarak yerleştirilir. Çizelge adı çizelgenin başında ‘iki yana 

yasla’ özelliğine uygun olarak yer alır. Çizelgenin sayfaya sığmaması halinde daha küçük puntolar kullanılabilir veya çizelge  bölünebilir. Bölünen 

çizelgenin sütün başlıkları devam eden çizelgede tekrar kullanılmalıdır.  
 Şekiller de çizelgeler gibi sayfaya sola dayalı dikey olarak gereği halinde yatay olarak yerleştirilir. Şekil adı ‘iki yana y asla’ özelliğine 

uygun olarak şeklin altında yer alır.  

 Başka bir program ile hazırlanıp dokümana ithal edilecek çizelge ve grafiklerde, yukarıda belirtilen punto ve yazı tipleri ku llanılır. Çizelge 
ve şekiller, gerek büyüklüğü, gerekse diğer özellikleriyle hazırlandıkları program ile son şekli ve rildikten sonra, döküman içine “resim objesi 

(picture)” olarak yerleştirilir. Metin içinde atıf yapılan çizelge ve şekiller mümkünse aynı sayfada, değilse en fazla bir so nraki sayfada yer almalıdır. 

Şekillere ait görüntüler metnin dışında ayrı bir klasör a ltında 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 çevri lerek 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. g ibi 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 kaynak lar, 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 yazarl arın 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 kurumum uz 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 deği ştirilmesi istenen hususlarla ilgili hakem 

eleştirileri yazarlara gönderilerek savunması istenir. Yazar ya da yazarların savunmaları yeniden ilgili hakemlerin görüşleri ne 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 



 


