Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 268
Müdürlük Yayın No
: 028

ISSN: 1302-3624

DEFNE (Laurus nobilis L.) ALANLARINDA YAPRAK ÜRETĠM
MĠKTARLARININ BELĠRLENMESĠ
(MANAVGAT-SIRTKÖY ÖRNEĞĠ)
Determination of leaf production quantities of Laurus nobilis L. forest areas
(A case study: Manavgat-Sırtköy)
(ODC: 532; 285)

M. Necati BAġ
Sadettin GÜLER
Dr. NeĢat ERKAN

TEKNİK BÜLTEN NO : 24

T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
BATI AKDENĠZ ORMANCILIK ARAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
Southwest Anatolia Forest Research Institute
ANTALYA / TÜRKĠYE

İÇİNDEKİLER
Sayfa No
İÇİNDEKİLER .............................................................................

I

ÖNSÖZ .........................................................................................

III

ÖZ ……………………………………………………………….

V

ABSTRACT …………………………………………………….

V

1. GİRİŞ …………………………………..……………………..

1

2. LİTERATÜR ÖZETİ ...……………………………………...

8

3. MATERYAL ve YÖNTEM .......……………………………..

11

3.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri...........………………………......

11

3.2. Global Konum Belirleme Sistemleri ................................

15

3.3. Çalışma Alanının Genel Özellikleri ..................... ……...

16

3.4. Çalışmada Kullanılan Veriler ...........................…………

21

3.5. Yersel Çalışmalar ..............................................………...

24

3.6. İstatistik Model ve Yöntem ...............................………...

27

4. BULGULAR ..................................…………………………..

29

4.1. Örnek Alanlardan Elde Edilen Bulgular ...........................

29

4.2. Sayısallaştırma Sonucu Elde Edilen Bulgular ..................

35

4.3. Defne Hasılatı İle İlgili Olarak Elde Edilen Bulgular …..

39

4.4 Planlama İle İlgili Olarak Elde Edilen Bulgular ................

42

5. TARTIŞMA ve SONUÇ ...…………………………………...

45

ÖZET ............................................................................................

48

SUMMARY ..................................................................................

49

KAYNAKÇA ............…………………………………………...

50

I

II

ÖNSÖZ
“Defne (Laurus nobilis L.) Alanlarında Yaprak Üretim
Miktarlarının Belirlenmesi (Manavgat-Sırtköy Örneği)” isimli bu çalışma
ile, defnelik alanlarda sürdürülebilir faydalanmanın düzenlenmesi esasları
tespit edilmeye çalışılmıştır. Odun dışı orman ürünlerinden biri olan defne
türünün envanterine yönelik olarak yapılan bu çalışma diğer odun dışı türler
içinde bir örnek oluşturacaktır.
Çalışmanın
gerçekleştirilmesinde
yardım
ve
desteklerini
esirgemeyen Dr. Mehmet Ali BAŞARAN ile, arazi çalışmalarında
yardımlarını gördüğüm Orman İşletme Şefi İsmail GÜBEŞ’ e teşekkür
ederim.
Projelendirme aşamasında ve proje arazi faaliyetlerinde görüş ve
katkılarını esirgemeyen Prof. Dr. Ünal ASAN, Ş. Armağan YALÇIN, Hilal
YALÇIN ve Bedri ALTUK’a teşekkür ederim.
Deneme sahalarının alınması, defne yaprağı üretimi ve projeyle ilgili
diğer faaliyetlere katkı sağlayan Abdullah KINAY, İsmet SAYAN, Necdet
AKAY ve diğer Ormancılık Araştırma Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür
ederim.
Odun dışı orman ürünlerine yönelik olarak bundan sonra yapılacak
olan benzer araştırmalara yön gösterecek olan bu çalışmanın, bölge ve ülke
ormancılığımıza yararlı olmasını dilerim.
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ÖZ
Bu çalışma ile defnelik alanlarda sürdürülebilir faydalanmanın
düzenlenmesi esasları tespit edilmeye çalışılmıştır. Manavgat Sırtköy’ de
yapılan çalışmanın birinci aşamasında defne alanlarının envanteri yapılarak
birbirine benzeyen homojen gruplar ayrılmıştır. İkinci aşamada 30 adet
örnek alanda yapılan üretimle yaş yapraklı defne servetleri ölçülmüştür.
Üçüncü aşamada ise tepe endeksi formülü test edilmiştir.
Tepe endeksi ile yaş yapraklı defne sürgün miktarı arasında
doğrusal ve önemli ilişkiler (r=0.79; P<0.0001) bulunmuştur. GIS
(Geographic Information System) kullanılarak üretilen sayısal haritalar
üzerinde kesim düzenleri haritası oluşturulmuştur.
Odun dışı orman ürünlerinden biri olan defne envanterine yönelik
olarak yapılan bu çalışma diğer odun dışı türler içinde bir örnek
oluşturacaktır.
Anahtar Sözcükler: Defne, Envanter, Planlama, Sürdürülebilirlik.
ABSTRACT
In this study the criteria of sustainable use of Laurus nobilis L.
areas in Sırtkoy Manavgat district were studied. In the first step, the
inventories of the areas were carried out and the areas were assigned into
homogenous classes. In the second step, fresh laurel leaf yield was measured
on 30 sampling plots. In the third step the crown index formula was tested
We detected linear and significant relationships between the crown
index and leaf yield (r=0.79; P<0.0001). Using GIS (Geographic Information
System) based digital maps, leaf harvesting rotation plans were developed.
This study will serve as an example for other non-wood forest
products.
Key words: Laurel, inventory, planning, sustainability.
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1. GİRİŞ
Odun dıĢı orman ürünlerinin çok yönlü (ekonomik, sosyal, çevresel
vb..) faydaları ve orman kaynaklarının yönetiminde bu ürünlere gereken
önemin verilmesi konularına, hemen bütün dünya ülkelerinde son yıllarda
ilginin arttığı ve bir bilinçlenme sürecinin baĢladığı görülmektedir. Öyleki,
bazı ülkelerde odun dıĢı orman ürünlerinin, asli odun ürünlerinden daha fazla
ekonomik katkı sağlamakta olduğu ve dıĢ ticaret gelirlerinde önemli bir yer
tutmaya baĢladığı bilinmektedir. Odun dıĢı orman ürünlerinden besin
maddesi (meyve, mantar, baharat, hayvan yemi, av hayvanları, vb..), ilaç ve
parfümeri hammaddesi, sakız, yağ, reçine, tanen, doğal boya maddesi, lif ve
peyzaj gibi çok çeĢitli Ģekillerde yararlanmalar sağlanmaktadır. Özellikle
tıbbi ve aromatik bitkilerin mevcut ve potansiyel katkılarının önemi ve etkin
korunmalarının gerekliliği konusunda bilinçlenme dünya düzeyinde
artmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde odun dıĢı orman ürünlerinin büyük
bölümünü mahalli halk kendi ihtiyaçları için tüketmekte ve geriye kalan
bölümü de aracılar tarafından köylüden düĢük fiyatlarla alınarak Ģehirlerde
pazarlanmakta veya büyük firmalar tarafından yurt dıĢına ihraç edilmektedir.
Ġhracatın çoğunlukla hammadde veya yarı mamul madde olarak
yapılmasından dolayı, sağlanan gelirler mütevazi düzeylerde ve sağlanması
mümkün olan gerçek gelir miktarının çok altında kalmaktadır. Buna karĢılık,
bu ürünleri ithal eden geliĢmiĢ ülkeler (baĢta Almanya ve Hollanda olmak
üzere), çeĢitli sanayi kollarında bu hammadde ve yarı mamul maddeleri
iĢledikten sonra, ürettikleri mamul ürünleri iç piyasada yüksek fiyatlarla
satarak değerlendirmekte veya re-eksport yoluyla geliĢmekte olan ülkelere
geri satarak, oldukça yüksek döviz gelirleri sağlamaktadırlar (ANONĠM
2001).
Akdeniz tipi orman ekosisteminde odun dıĢı orman ürünleri yerel
ihtiyaçları karĢılamanın yanı sıra, ulusal ekonomiye de katkılar sağlar.
Bölgenin bir çok ülkesinde odun ve odun ürünlerinden elde edilen gelirden
daha fazla miktarda odun dıĢı orman ürünlerinin ihracından gelir elde
edilmektedir (bu ülkeler arasında Portekiz, Fas, Türkiye ve Ġran sayılabilir)
(BOYDAK ve DOĞRU 1997).
Akdeniz defnesinin esas vatanı Küçük Asya ve Balkanlardır. Fakat,
antik devirde Akdeniz‟in bütün kıyılarına götürülmüĢtür. Bugün Akdeniz‟in
karakteristik bitkilerinden birini teĢkil eder ve Mediterranean rejiyonunun
kıyı Ģeridini içerisine alan birinci zonunu (Lauretum) isimlendirir. Akdeniz
defnesi Türkiye‟nin bütün kıyı Ģeritlerinde doğal olarak bulunur. Akdeniz ve
Ege bölgelerinde suptropik iklimin etkisini gösterdiği oranlarda içerilere
kadar da yayılmaktadır. Dünya da yayılıĢ alanı olarak, Akdeniz ikliminin
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hüküm sürdüğü bütün Akdeniz ülkeleri ile, Rusya‟nın Karadeniz kıyılarında
kültüre alınarak yetiĢtirildiği görülmektedir. Yurdumuzdaki yayılıĢı yer yer
600-800 m ye kadar çıkar. KıĢı ılıman, yazları sıcak yerleri sever. Toprak
isteği fazla olmamakla beraber rutubeti yeterli, dere yataklarını tercih eder
(GÖKER ve ACAR 1983).
Çoğunlukla ağaçcık, bazen de 10 m. ye kadar boylanabilen yuvarlak
tepeli, sık dallı bir ağaçtır. Gövdenin koyu gri, siyaha yakın düzgün kabuğu
vardır. Taze sürgünler yeĢil, sonraları kırmızı siyah ve tüysüzdür. Yapraklar
dar eliptik bir yapıdadır, her iki uca doğru sivrilmektedir. Boyları 5-10 cm
arasında değiĢmektedir. Kenarları hafif dalgalıdır. Üst yüzü parlak koyu
yeĢildir. Kısa ve kalın bir sapı vardır. Çiçekler yaprakların koltuğunda yan
durumlu ufak demetler halinde bulunur. Çiçek çevresi yeĢilimsi renkte, 4
parçalıdır. Erkek çiçeklerin çoğunda 10-12 tane etamin bulunur. DiĢi
çiçeklerde körelmiĢ 4 etamin (staminoid) görülür. Ovaryum kısa saplı, tek
gözlü ve bir tohum tomurcukludur. Bir tespih tanesi büyüklüğünde ve
yumurta biçiminde olan üzümsü meyve önceleri yeĢil, olgunlaĢınca koyu
siyah renktedir. Uzunluğu en fazla 2 cm ye ulaĢır (KAYACIK 1977).
Defne yaprakları çok kullanılan bir baharat olmasının yanı sıra
terletici, antiseptik ve mide rahatsızlıklarını giderici olarak da kullanılır,
(ANONĠM 1997a).
KurutulmuĢ yapraklar, gıda endüstrisinde tatlandırıcı ve baharat
olarak, özellikle et ve balık konservelerinde, zeytin depolanmasında, üzüm
ve incir gibi kurutulmuĢ meyvelerin tazeliğini ve lezzetini korumak amacıyla
ambalajlamada kullanılır. Yapraklardan elde edilen uçucu yağ ise gıda
endüstrisinde tat ve çeĢni verici olarak, ayrıca parfümeride geniĢ kullanım
alanı bulmaktadır. Meyvelerinden elde edilen sabit yağ ise gıda, içki , ilaç,
kimya ve kozmetik sanayiinde kullanılır (YAZICI 2002).
OGM tarafından her yıl odun dıĢı orman ürünlerine yönelik bir
üretim programı yapılmakta ve yıl sonu itibariyle gerçekleĢen üretim
miktarları belirlenmektedir. Ormanlık alanlardan üretilen odun dıĢı orman
ürünleri her yıl yurt dıĢına ihraç edilerek önemli düzeyde gelir elde
edilmektedir (çizelge 1.1, çizelge 1.2).
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Çizelge 1.1. Defne yaprağı üretim programı ve gerçekleĢmeler (1995-1999)
Table 1.1. Laurel leaf production program and its applications (1995-1999)
(ANONĠM 2001)
Yıl

Program
(Ton)

Gerçekleşme
(Ton)

1995

1 020

3 125

1996

982

6 764

1997

2 870

6 004

1998

3 950

4 221

1999

2 430

3 662

Türkiye‟de ormanlardan beklenen fayda ve fonksiyonlar T.C.
anayasasına ve değiĢik tarihlerde çıkartılan orman kanunlarına dayanarak 10
grup altında toplanmakta olup, bunlardan birincisi orman ürünleri üretim
fonksiyonudur (ERASLAN 1982).
Orman ürünleri denildiğinde, ana ürün yuvarlak odunlarla bunun
dıĢında kalan odun dıĢı ürünler anlaĢılmaktadır. Orman amenajman planları
düzenlenirken ana amaç olan odun üretimi ve bunun planlanması öncelik ve
önem kazanmaktadır. Orman Amenajman Planlarını incelediğimizde plan
ünitesinde yer alan odun dıĢı orman ürünlerinin planlanmasında bu kriterlere
dikkat edilmediği görülmektedir. Halbuki Türkiye‟de doğadan toplanarak iç
ve dıĢ ticareti yapılan çiçekli bitki sayısının 347 olduğu, bunun da yaklaĢık
% 30‟unun ihraç edildiği belirlenmiĢtir.
Ülkemizde odun dıĢı orman ürünleri iĢletmeciliğinde özellikle
tedarik, üretim ve pazarlama konularında bir çok sorunla karĢılaĢılmaktadır.
Bunların en önemlilerinden biri, odun dıĢı orman ürünleri envanterinin
yeterli düzeyde yapılmamıĢ olması ve yapılan envanterin de periyodik olarak
tekrarlanmamasıdır (TÜRKER ve ark. 2001).
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TOPLAM

Çiçek soğanları ve yumrular
Süs, buket yaprağı, yosun
Mantar
Çam fıstığı
Tarçın, kimyon, ardıç, kiĢniĢ
Defne yaprağı
Kekik
Mahlep
Ihlamur
Adaçayı
Keçiboynuzu
Her çeĢit reçine
Meyan özü ve kökü
Bitkisel hülasalar
Odun dıĢı ürün diğer kalem

ÜRÜN
Tutar
2 374
661
5 756
1 617
9 188
6 025
13 686
548
1 716
1 143
3 570
2 356
1 072
1 174
653
51 538

Miktar
344
155
157
203
7 956
2 870
5 601
99
453
564
8 467
2 540
1 557
1 466
13 163
45 595

1995

62 612

Miktar
662
445
1657
456
7 112
3 202
6 475
295
336
671
12 537
130
1 764
916
25 952
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102 175

Tutar
3 634
592
10 494
5 649
10 041
7 005
15 152
1 563
1 529
1 450
5 537
113
1 269
1 510
36 638

1996

58 149

Miktar
377
468
1463
875
6 640
3 763
6 038
169
325
721
9 653
330
2 163
633
24 532
100 505

Tutar
2 280
1 040
11 482
11 586
8 642
7 637
13 237
1 178
1 558
1 604
5 019
300
1 607
1 998
32 927

1997

Table 1.2. Non wood forest products export between 1995-1999 (ANONĠM 2001)

52 188

Miktar
414
344
564
859
196
3 423
7 050
221
192
923
3 345
5 675
1 302
1 345
26 334
92 173

50 700

Miktar
400
350
600
800
200
3 800
7 000
250
200
800
8 000
1 000
1 300
1 000
25 000

91 050

Tutar
2 200
800
8 000
16 000
200
8 000
15 000
1 250
800
2 000
3 500
1 500
1 000
800
30 000

1999

(Miktar: Ton, Tutar: 1 000 $)
Tutar
2 345
842
7 407
16 408
168
7 341
15 492
1 274
797
2 104
2 199
2 692
933
1 079
31 092

1998

Çizelge 1.2. 1995-1999 yılları arasında odun dıĢı orman ürünleri ihracat gerçekleĢmeleri

Çizelge 1.1 ve çizelge 1.2 incelendiğinde, defne yaprağı için
programlanan üretim miktarları ile, gerçekleĢme miktarları arasında büyük
farklılıklar olduğu görülmektedir. Bütün yıllarda programlanan miktarların çok
üzerinde üretim gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca, gerçekleĢen yıllık üretim miktarları ile
aynı yıl ihraç edilen miktarlar arasında büyük farklar vardır. Bazı yıllar üretilen
miktardan daha fazla, bazı yıllar da ise üretilen miktardan daha az ihracat
yapılmıĢtır. Bu sorunun orman iĢletmelerinde odun dıĢı orman ürünleri için
tutulan kayıtların sağlıklı olmaması, kayıt dıĢı kontrol edilemeyen üretimin
yapılıyor olması gibi önemli nedenleri olmasının yanı sıra, en önemli neden
odun dıĢı orman ürünleri envanterinin henüz yapılamamıĢ olmasıdır. Bu nedenle
de bugüne kadar verilen değerler tahminden öteye gidememiĢtir.
Türkiye‟de ihracat amacıyla en çok üretilen odun dıĢı orman ürünleri
arasında çiçek soğanları, mantar, çam fıstığı, ardıç, mahlep, keçiboynuzu, kekik,
kebere, ıhlamur, adaçayı, reçine, meyan kökü ile birlikte defne de yer
almaktadır. Çizelge 1.2‟de, ihraç edilen doğal bitkilerimizin ortalama (19951999 dönemi) yıllık miktarının yaklaĢık 50 bin ton ve bunun parasal değerinin
ise 90 milyon dolar olduğu görülmektedir. Bu beĢ yıllık dönemde, odun dıĢı
orman ürünlerinden elde edilen toplam ihracat geliri içerisinde defne yaprağının
payı % 7,8 dir.
Türkiye için bu kadar önemli olan ve ihracatımızda önemli yer tutan
defne yaprağının üretildiği defnelikler, Orman Amenajman Planları‟nda üretim
planı düzenlenerek iĢletilmektedir. Bu üretim planlarında yer alan değerler
ölçmeye dayalı olmayıp, tahmini nitelik arz etmektedir.
Amenajman planları yapılmadan önce bir envanter yapılması
gerekmektedir. Envanter kavramının çok değiĢik boyutları bulunmaktadır. Kaba
bir envanter yapılabileceği gibi çok ayrıntılı bir envanterde yapılabilir. (ELER
2002).
Defne yaprağı üretimi, esas itibariyle 6831 sayılı yasanın 37.
maddesinin 1. fıkrası gereğince tarife bedeli ödemek kaydıyla, yasanın ilgili
maddesince yazılı yerlerde halka izin verilmek suretiyle yapılmaktadır
(ANONĠM 1997b).
Defne üretimi yapılan sahaların maki ile karıĢık, bozuk, sarp ve engebeli
bir yapıya sahip olması ve envanterleri için tespit edilmiĢ bir yöntem
bulunmamasından dolayı, amenajman heyetleri tarafından herhangi bir çalıĢma
yapılamamaktadır.
5

Günümüzde sözü edilen sahalarda orman köylüsünün inisiyatifinde ve
geleneksel yöntemlerle üretim yapılmaktadır. Plansız kullanım ve otlatma
baskısı bu alanların bozulmalarına neden olmuĢtur. Bütün bu olumsuzluklar
sonucunda yaprak verimi düĢmüĢ ve türün geleceği tehdit altına girmiĢtir.
Oysa, Türkiye‟de ulusal ormancılık amaçlarına ulaĢılması için
güdülmesi gereken ilkelerin baĢında süreklilik ilkesi gelmekte olup, bu ilke
ERASLAN (1982)‟ tarafından “Ormanlardan ekolojik koĢulların elverdiği kadar
en yüksek miktar ve nitelikteki çeĢitli ürünleri sürekli, rasyonel ve güvenli
olarak sağlamak, aynı zamanda ormanların hidrolojik, erozyonu önleme,
klimatik, toplum sağlığı, doğayı koruma, rekreasyon, ulusal savunma, estetik ve
bilimsel fonksiyonlarını optimal düzeylere çıkarmak suretiyle toplumun bu
yönlerden olan gereksinimlerini sürekli olarak karĢılamak amacını güden bir
prensiptir” Ģeklinde açıklanmaktadır.
Orman kaynakları denildiğinde; sağlıklı bir orman ekosisteminde
kendiliğinden oluĢan ve gereksinim ortaya çıktığında toplum yararına sunulmak
üzere kanalize edilebilen ürün ve hizmetlerin tamamını anlaĢılmaktadır (ASAN
1995).
Bir yetiĢme ortamında ormanın ana varlığı ağaç servetinin varolması ile,
bunun koruyucu etkisi altında ve yarattığı uygun ortamda irili ufaklı hayvansal
kökenli varlıklarla, çok çeĢitli bitkisel kökenli varlıklar yaĢayıp geliĢme olanağı
bulmaktadır. Bunların hepsi toplumun belirli bir gereksinimini karĢılamakta ve
bundan ötürü ekonomik bir değer taĢımaktadır. Bu nedenle bir taraftan bu
varlıkları korumak, diğer taraftan da bunlardan yararlanmak gerekir. O halde çok
amaçlı ve rasyonel bir planlama için bu gibi varlıkların da nicelik ve
niteliklerinin saptanması ve çoğalan miktarlarının bilinmesi zorunluluğu vardır.
Orman yan varlıklarının ve ürünlerinin envanteri, ana ürün yuvarlak odundan
baĢka, hayvansal, bitkisel ve mineral kökenli varlıkların miktarlarının
saptanmasından ibarettir, (ERASLAN 1982).
Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel Ġhtisas
Komisyonu Raporu‟nda, orman amenajman planlarının sürekli olarak çok
amaçlı yararlanma doğrultusunda sayısal modellere dayandırılarak hazırlanan ve
sosyal ve ekonomik fizibiliteyi de ihtiva eden “Orman Kaynakları Yönetim
Planı”haline getirilmesi, GIS ve Orman Bilgi Sistemi ile entegre olabilecek bir
sistemin kurulması, bu sistemin orman amenajman planlama ve uygulamasında
kullanılabilmesi için gerekli yazılımların sağlanarak, bu konudaki projelerin
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desteklenmesi, her türlü odun ve odun dıĢı orman kaynaklarının yer ve
kapasiteleri ile sosyal ve ekolojik değerlerini ve biyolojik çeĢitlilik açısından
önemini ortaya koyacak ”Ulusal Orman Kaynakları Envanteri”nin öncelikle
gerçekleĢtirilmesi, bu nedenle de Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı
bünyesinde daha önce mevcut olan “Envanter ġubesi”nin mutlaka tekrar
kurulması, çözüm önerileri olarak ifade edilmektedir (ANONĠM 2001).
Ülkemiz ormanlarında amenajman heyetleri tarafından planlama
çalıĢmaları yapılırken, ikincil ürün ve yetiĢme ortamı envanteri, servet envanteri
çalıĢmalarıyla birlikte yürütülmektedir. Ancak ikincil ürünler için envanter
çalıĢması yapılmadan, bazı çalıĢmalardaki verilere dayanılarak çeĢitli tahminler
yapılabilmektedir. Manavgat Orman ĠĢletme Müdürlüğü Yaylaalan Orman
ĠĢletme ġefliği Amenajman Planı‟nda, defne alanlarına iliĢkin bilgiler, aynı
Ģekilde tahmine dayalı olarak verilmiĢtir. Ülkemiz için ekonomik değeri yüksek
olan defneliklerimizin gerçek üretim kapasitesini bilmek ve bunu bir plana
bağlamak ve aynı zamanda bu alanların geleceğini de garanti altına almak
gerekmektedir. Tehdit altında bulunan türün faydalanma ilkelerinin tespit
edilmeye çalıĢılması, gerçek üretim miktarının tahminine yardımcı olacaktır.
Biyolojik çeĢitliliğin korunması ve yöre halkı ekonomisinin geliĢtirilmesi
anlamında da katkı sağlayacağı düĢünülen çalıĢmanın, ülkemizde Akdeniz
kıyılarında, Marmara ve Ege bölgeleri ile Karadeniz ikliminin ılıman yerlerinde
geniĢ bir yayılıĢ gösteren defne alanlarının planlanmasına örnek oluĢturacağı
düĢünülmektedir.
ÇalıĢma, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Manavgat Orman ĠĢletme
Müdürlüğü, Yaylaalan Orman ĠĢletme ġefliği sınırları içinde yer alan ve Orman
Amenajman Planı (1997-2006)‟nda BÇz, BÇz-T, BDy, BDy-T olarak
rumuzlandırılan 1318.3 hektar büyüklüğündeki, Sırtköy sınırları dahilinde yer
alan, defneliklerde gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı, Yaylaalan Orman
ĠĢletme ġefliği sınırları içerisindeki defne alanlarının envanterini yaparak
faydalanma esaslarını belirlemek, bir endeks geliĢtirerek gerçek üretim
kapasitesini tespit etmek ve kesim düzenleri haritasını oluĢturmaktır. Bunun
yanında „Coğrafi Bilgi Sistemleri‟ (Geographic Information System (GIS))‟nden
yararlanılarak sayısal haritalar üretmeye çalıĢmak ve arazi Ģartlarında elde
taĢınabilen „Küresel Konum Belirleme‟ (Global Positioning System (GPS))
aletlerinden faydalanma olanaklarını araĢtırmak da çalıĢma amaçları arasında yer
almaktadır.
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2. LİTERATÜR ÖZETİ
Orman iĢletmelerinin etkin bir Ģekilde yönetim ve kontrolü, bu
iĢletmelerin lokal konumlarından kaynaklanan doğal ve ekonomik koĢullarına
uygun ayrıntılı amenajman planları ile olanaklıdır. Böyle niteliklere sahip
amenajman planlarının hazırlanması ise, planlama aĢamasında alınacak temel
kararların isabet derecesine bağlıdır. Bu nedenle amenajmancının herhangi bir
aĢamada karar almadan önce, vereceği karar sonucunda ortaya çıkması olası
durumları kestirebilmesi ve bunlar arasında amacı doğrultusunda en yararlı
olanı, getireceği sonuçlarla birlikte önceden bilmesi gerekmektedir (ASAN
1983).
Odun dıĢı orman ürünlerinin; doğal ormanların bilinçsiz bir Ģekilde
tüketilmesi, sürdürülebilirlik ilkesine uygun iĢletilememesi, buna karĢın bu
ürünlerin günümüzde geniĢ kullanım alanları bulması ve giderek artan talep
sebebiyle, önemi artmıĢtır. Çok kıymetli olmaları sebebiyle bilinçsiz ve
kontrolsüz üretim yapılan bu alanların bir an önce koruma altına alınıp
planlamalarının yapılması gerekmektedir.
Odun dıĢı bir orman ürünü ve ülkemiz için değerli bir ihracat girdisi
olması nedeniyle defne, üzerinde özellikle durulması gereken bir türdür. Defne
üretimi yapılan alanların sarp, engebeli ve bozuk makiliklerle kaplı olması
nedeniyle GIS, GPS ve hava fotoğrafları gibi modern malzeme ve tekniklerin
kullanımı, zorluk derecesi yüksek olan arazi çalıĢmalarında iĢlerin kolaylaĢması
açısından faydalı olacaktır. Yurdumuzda ve dünyada; GIS, envanter ve defne
konularında yapılmıĢ olan çalıĢmalardan bazıları aĢağıda özetlenmiĢtir.
GÖKER ve ACAR (1983), odun dıĢı orman ürünlerinden Akdeniz
defnesinin botanik özellikleri, yayılıĢı, yetiĢtirilmesi, üretim teknikleri,
pazarlaması, kalite özellikleri, dünya pazarındaki yeri, eterik yağı, üretim ve
pazarlama konularına değinmiĢlerdir. Ayrıca, defnelikleri planlı ve düzenli
iĢletmek, ihracatı artırabilmek için kaliteli üretim yapmak, defne yaprağını
uluslararası standartlara uygun hale getirmek, defne fidanı üretimi artırılarak
park ve bahçecilikte kullanımının yaygınlaĢtırmak ve tapulu arazilere dikimini
teĢvik etmek gibi önerilerde bulunmuĢlardır.
BOZKURT ve GÖKER (1981), defne yaprağı ve yağının üretim tekniği,
kullanım yerleri, standartları ve ihracatı konularına değinmiĢlerdir.
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ACAR (1988), defne yaprağı ve yaprak eterik yağı üretimi ve
değerlendirmesi üzerine bilgiler vermiĢtir.
TOPÇUOĞLU (1964), defne yaprağının ülkemizdeki üretim teknikleri,
ihracatı, üretim miktarları, ekonomik değer ve faydaları üzerine bilgiler
vermiĢtir.
ACAR (1991), orman rejimine dahil alanlardaki defneliklerde, pazar
geniĢliğini gözeten düzenli yaprak üretimi için bir plan modeli önermektedir.
CENGĠZ (1979), doğal defneliklerin planlı bir Ģekilde üretime açılması
ve yapay yoldan da yeni defneliklerin kurulmasının gelecekte önem kazanacağı
düĢüncesinden hareketle, defneliklerin suni olarak yetiĢtirilmesini amaçlamıĢtır.
ÇalıĢma kapsamında defnenin fidanlık ve orman içi alanlarda yetiĢtirilmesine
çalıĢılmıĢ, ancak baĢarı sağlanamamıĢtır.
ÖZTÜRK (1950), odun dıĢı orman ürünlerinden birisi olan defnenin
biyolojisi, yaprağının üretim Ģekli, kurutulması, kullanım yerleri, defneliklerin
bakımı ve korunması ile defne yağı ve esansının üretimiyle ilgili genel bilgiler
vermiĢtir.
TOPÇUOĞLU (1948), Muğla Devlet Orman ĠĢletmesi‟nde doğal
defneliklerde, defne yaprağı üretim faaliyetlerini anlatmıĢtır.
AK, MUKERJĠ (1997), odun dıĢı orman ürünlerinin kalkınmakta olan
ülkelerin ekonomilerinde son yıllardaki önemli rolünü ortaya koymuĢ, aynı
zamanda yeni silvikültürel sistemlere, daha iyi arazi kullanım hakkına, mikro
düzeyde yönetime, pazarlamaya ve koruma önlemlerine olan ihtiyaçları içeren,
sürdürülebilir bir yönetim stratejisinin kabulünü önermiĢtir.
SANVER (1948), mevcut koru ormanlarını korumaya çalıĢırken, diğer
taraftan da koruya çevrilmesi gereken baltalık ormanlarının planlanması için
teknik tedbirlerin alınması gerektiğini ve bu iĢin nasıl yapılacağını ayrıntılı bir
Ģekilde ele almıĢtır. Teknik ve ekonomik sebeplerden dolayı baltalık olarak
kalacak sahaların da devamlılık prensibi bakımından, amenajman planlarına
göre planlı ve düzenli bir Ģekilde idare edilmeleri gerektiği üzerinde durmuĢtur.
ACAR (1985), yurdumuzda geniĢ yayılıĢı bulunan Akdeniz Defnesi
(Laurus nobilis L.) yapraklarındaki eterik yağın kalite ve kantite özellikleri,
KuĢadası yöresi ve Ege bölgesinin ticari amaçlı üretim yapılan beĢ değiĢik
yöresinde çeĢitli koĢullara bağlı olarak araĢtırmıĢtır.
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ANONĠM (1991), „Orman Ġdaresi ve Planlama Dairesi BaĢkanlığı‟
tarafından hazırlanan, orman amenajman planlarının düzenlenmesi,
uygulanması, denetlenmesi ve yenilenmesi konuları hakkında düzenlenmiĢ olan
bir yönetmeliktir.
ÖNAL (1993), ihracata konu olan sekiz adet odun dıĢı orman ürününün
(defne dahil) yaĢ ve kuru ağırlıkları arasındaki iliĢkiler incelenerek, bu soruna
çözüm getirilmeye ve yaĢ ağırlık üzerinden hareketle gerçek servet miktarı
hesaplanmasına yönelik ve uygulama birimlerince de halen kullanılmakta olan
önemli bilgiler vermiĢtir.
KENNEDY (1993), GPS ve GIS‟e giriĢ isimli bu çalıĢma kitabında,
temel bilgiler ve basit uygulamaların, aĢamalı olarak kısa sürede nasıl
öğrenileceği anlatılmaktadır.
SESSIONS et. all. (1994), orman yönetim planlarında karar
modellerinin ve GIS‟in kullanımına dikkat çekmiĢ, planlamacıların karmaĢık ve
birbirlerini etkileyen konularda çözüme ulaĢmak için her iki yönteme de ihtiyaç
duyabileceklerinin altını çizerek, bu teknolojideki hızlı geliĢmeden
bahsetmiĢlerdir.
KORTE (1997), GIS‟in kullanımı, uygulamaları ve faydalarını
öğrenmek isteyen kullanıcılara bilgi vermiĢtir.
PUTIEVSKY et. all. (1984), kültüre alınmıĢ defnelerden elde edilen
uçucu yağların mevsimsel değiĢimlerini incelemiĢlerdir.
YEġĠL ve ark. (2002), Ġstanbul Ģehir korularının amenajman silvikültür
planlarının hazırlanmasında uygulanan envanter tekniğini açıklayarak, sayısal
ortamda elde edilen ve güncellenebilir haritalara iliĢkin örnek bir uygulamayı
ortaya koymuĢlardır.
BAġKENT ve ark. (2002), mevcut amenajman planlarının yapımında
GIS‟in kullanımını ve veri tabanının nasıl olması gerektiğini ortaya
koymuĢlardır.
BAġARAN ve ark. (2002), Elmalı Sedir AraĢtırma Ormanı‟nda yapılan
örnek bir çalıĢma ile yetiĢme ortamı envanterine ait bilgileri GIS ve GPS
kullanarak ortaya koymuĢlardır.
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3. MATERYAL ve YÖNTEM
ÇalıĢmada sayısal topografik haritalar, 1/25 000 ölçekli memleket
haritaları, meĢcere tipleri haritası, ortalama 1/15 000 ölçekli hava fotoğrafları ve
envanter karneleri kullanılmıĢtır. Topografik harita ve hava fotoğrafları Orman
Genel Müdürlüğü Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü‟nden alınmıĢtır.
MeĢcere parametreleri ile ilgili veriler ise örnek alanlardan yersel çalıĢmalarla
elde edilmiĢtir. Sayısal arazi modeli de, topografik haritalardaki eĢyükselti
eğrilerinin sayısallaĢtırılması ile oluĢturulmuĢtur. Arazide yapılan adresleme
çalıĢmalarında el GPS leri kullanılmıĢtır.
Yapılan çalıĢmaların anlaĢılabilmesi için bazı temel bilgilerin, özellikle
GIS‟in açıklanması yararlı ve gerekli görülmüĢtür.
3.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS); coğrafi bir konuma bağlı olarak, grafik ve
grafik olmayan tüm verilerin toplanmalarına, analiz edilmelerine,
yönetilmelerine ve sunulmalarına olanak sağlayan fonksiyonları bünyesinde
toplayan donanım ve yazılımlar bütünüdür. Diğer bir deyiĢle, coğrafi
koordinatlara sahip verilerin analizlerine olanak sağlayan bilgisayar destekli yeni
bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde, geliĢen dünyamızda son derece önemli
bir konu haline gelen harita tabanlı verilerin ve diğer veri tabanlarının iĢlenmesi
oldukça kolaylaĢmıĢ ve kullanıcılara avantajlar sağlanmıĢtır. Bu teknoloji ile
haritalar üzerinde konuma bağlı olarak sorgular yapabilme olanağı elde
edilmiĢtir. Böylece bölgelere bağlı olarak tablolama ile yapılan sorgulama,
yerini tematik haritalara bırakmıĢtır. GIS‟nin bu özelliği kullanıcılara ve karar
vericilere, kararların alınmasında çabukluk ve esneklik kazandırmıĢtır
(GEMALMAZ ve ark. 1993).
GIS, yeryüzü Ģekillerini ve yeryüzünde geliĢen olayları haritaya
dönüĢtürmek ve bunları analiz etmek için gerekli olan bilgisayar destekli
araçlardan oluĢan sistem olarak algılanmaktadır. GIS teknolojisi ortak veri
tabanlarını birleĢtirme özelliğine sahiptir. Örneğin, haritaların sağladığı görsel ve
coğrafik analiz avantajları sorgulama ve istatistiksel analizler olarak kullanıcıya
sunulur. Bu özelliği bakımından, GIS diğer bilgi sistemlerinden farklıdır. Bunun
sonucu olarak, GIS, hizmet alanındaki olayların tanımlanmasında ve ileriye
dönük tahminlerde bulunarak stratejik planların yapılmasında kamu ve özel
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sektör tarafından oldukça yoğun bir Ģekilde kullanılmaktadır. Her ne kadar harita
yapımı ve coğrafik verilerin analizi yeni bir iĢlem değilse de, GIS bu tür
iĢlemleri olduğundan daha iyi ve hızlı yapabilmektedir. GIS‟de ki teknolojik
geliĢmelerden önce sadece belli kiĢiler coğrafik bilgiyi karar verme ve problem
çözmede kullanmaya ihtiyaç duyuyordu. Oysa bugün, GIS bütün dünyada,
büyük yatırımlara konu olmakta, yan mesleki kuruluĢlarda bilhassa endüstri
alanında birçok kiĢiyi iĢ sahibi yapmakta; temel eğitim okullarında, üniversite ve
özel sektör kuruluĢlarında gereğinde özel kurslarla öğretilmektedir. Dolayısıyla
konum bilgisi kullanan kiĢilerin coğrafik bilgiye olan ilgileri ve konumsal
verilerle çalıĢmaları her geçen gün daha fazla olmaktadır (YOMRALIOĞLU
2000).
GIS‟in tanım, kapsam ve kabiliyetleri açısından konuya yaklaĢıldığında
klasik yöntemler ile yapılan çalıĢmalara göre bazı avantajlar sağladığı
görülmektedir. Bilgi toplama yöntemlerinin çeĢitliliği ve güvenirliği ilk
avantajdır. GIS uygulamalarında ilk dosyaların ve görüntülerin hazırlanması
çalıĢmanın en çok meĢgul edici aĢamasıdır. Sonraki yeni dosya yaratma
aĢamaları, hazırlanmıĢ olan bu dosya ve görüntüler üzerinde kopyalama ve
güncelleĢtirme iĢlemleri ile gerçekleĢtirilir. Böylece aynı iĢlerin tekrar
edilmediği, zaman ve emek tasarrufunun sağlanması, hata payının en aza
indirilmesi, hataların çok kolay ve hızlı bir Ģekilde düzeltilebilmesi, bir görüntü
yaratma iĢlemi ile bir çaba harcamaksızın o görüntüye ait sayısal ve grafik
değerlere ulaĢılabilmesi, GIS metodolojisini uygulayan programın
kabiliyetlerinin sağladığı analiz yöntemlerinin olması, hazırlanan dosyaların
taĢınması, kopyalanması, baĢka çalıĢmalara intibak ettirilmesi, diğer GIS
programlarına çevrilebilmesi vb.. gibi avantajlar, GIS metodolojisinin tercih
edilmesine neden olmaktadır, (TUROĞLU 2000).
Bilgisayar ortamında girilen veriye göre her türlü sorgulamanın olanaklı
hale geldiği GIS‟de; ARCINFO, GEOMEDIA, GEOMAP, ER MAPPER,
IDRISI, ERDAS, ARCVIEW, MAPINFO gibi çok sayıda yazılım
kullanılmaktadır. GIS‟de veriler, arazi çalıĢmaları, uzaktan algılama ve istatistiki
yöntemlerle elde edilmektedir. Veriler yapılarına göre vektör ve raster olmak
üzere iki Ģekilde ayrılmaktadır. Veri giriĢi elle, optik okuyucu ve sayısallaĢtırıcı
ile yapılmaktadır. Daha sonra girilen veriler analiz edildikten sonra istenilen
ölçek ve formatta (harita, görüntü, sayısal değer ve metin) çıktılar
alınabilmektedir. Öznitelik verileri grafik verilere dönüĢtürebilmesi özelliği
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sayesinde birçok meslek dalında olduğu gibi ormancılık alanında da kendisine
kullanım alanı bulan GIS‟de çok basit haritaların sayısal olarak
hazırlanmasından, karmaĢık kararların alınmasına kadar olan değiĢik alanlarda
insanlara karar vermede hizmet etmektedir, (BAġARAN ve ark. 2003)
Bilinen anlamda harita kullanımının M.Ö. 4000‟li yıllara uzanmasına
karĢın, GIS ile ilgili çalıĢmalar 1960‟lı yıllarda ABD‟de hükümet ve
üniversitelerin birlikte yürüttüğü projelerde, dünya coğrafyasının bilgisayar
tabanlı bir sistemde izlenmesi, verilerin derlenip gerektiğinde bunlardan güncel
kağıt haritaların üretilmesi yaklaĢımı ile baĢlamıĢtır. 1970‟li yıllarda geliĢmesini
sürdüren GIS çalıĢmaları, önce Intergraph arkasından da ESRI (Environmental
Systems Research Institute) firmalarının ilk GIS yazılımlarını piyasaya vermesi
ile hızlanmıĢtır. BaĢlangıçta Intergraph daha çok GIS verilerinin derlenmesi ve
bilgisayar kaynaklı haritaların üretimi üzerinde yoğunlaĢırken, ESRI firması,
ilgili verilerin bilgisayar aracılığı ile değerlendirilip analiz edilmesi konusuna
yönelmiĢtir. Önceleri çok pahalı olan bu ürünler kısıtlı sayıda kullanıcıya
eriĢebilmiĢtir. Ancak teknolojik geliĢmelerle birlikte donanım ve yazılım
maliyetlerinin düĢmesi sonunda günümüzde milyonlarca kullanıcı GIS ile
tanıĢmıĢtır. GIS yazılımları için her yıl 2-2.5 milyar dolar civarında harcama
yapıldığı bilinmektedir (TATAR 2000).
YaklaĢık 35 yıl önce, bir çok coğrafya bilim adamı uzaya ait bilgileri
bilgisayar ortamında organize edebilecek bir sistem tasarladılar. Son 20 yıldır,
bu büyüyen teknoloji “Coğrafi Bilgi sistemi” olarak yaygınlaĢmıĢtır. Bu
teknolojideki geliĢmeye paralel olarak, sistemin uygulamaları da büyümeye
baĢlamıĢtır (ÜN 1995).
1960‟lı yılların baĢlarından itibaren GIS (donanım ve yazılım)‟de son
derece hızlı bir geliĢimin yaĢandığı ve bu hızın günümüzde giderek artan bir
Ģekilde devam ettiği görülmektedir. GIS kavramı Kanada‟da Roger
TOMLINSON tarafından 1960‟ların baĢında gündeme getirilmiĢtir. GIS
kavramının Ģekillendiği dönem 1960-1970 yılları arası olmuĢtur. Konunun
baĢlangıcı, özellikle mühendislik bilim dallarının çalıĢmaları için ihtiyaç
duyulan, doğal ortamın özelliklerine ait sayısal verilere ulaĢma amaçlı
gereksinimdir. Doğal ortamın fiziksel özelliklerine ait (jeolojik, jeomorfolojik,
bitki örtüsü, toprak özellikleri, vb..) hesaplama, hesapların bilgisayar ortamında
depolanması ve analiz edilme imkanlarının araĢtırılması ve GIS yazılım
tasarımları üzerinde çalıĢmaların yapılması bu yıllara rastlamaktadır. Özellikle
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Amerika ve Kanada‟da ki üniversiteler, araĢtırma merkezleri ve askeri
kuruluĢlar, konuya ilgi gösteren kurum ve kuruluĢlardır. 1970-1980 yılları;
bilgisayar teknolojilerinin geliĢmesine paralel olarak, kiĢisel bilgisayarların
kapasite ve kullanım kolaylıklarının da geliĢme göstermesi GIS metodolojisinin
kavram ve yöntem olarak yerleĢmesine, yaygınlaĢmasına uygun zemin
hazırlamıĢtır. Uzaktan algılama yöntemlerinin de GIS çalıĢmalarına entegre
olması, GIS kullanımının geliĢme ve yayılmasında rol oynamıĢtır. Konu ile ilgili
çalıĢmalar bu dönemde de ağırlıklı olarak halen Amerika ve Kanada‟ da devam
etmektedir. 1980-1990 yılları arasında; bilgisayar teknolojilerinin geliĢimi
öylesine hızlanmıĢtır ki, üretilen kiĢisel bilgisayarlar, aynı yıl içinde daha
geliĢmiĢ modelleri çıkarılmasıyla demode olabilmiĢlerdir. Network sisteminin
geliĢmesi, zengin bilgisayar donanımlarının tesis edildiği labaratuvarlar
(workstation) ve bu teknolojik geliĢime ayak uyduran GIS metodolojisini
kullanan, farklı bilim dallarına hitap eden, GIS programları (GIS Software)
geliĢtirilmiĢtir. GIS‟in tarihsel geliĢimindeki bu dönemde özel firmaların
ağırlığının arttığı görülmektedir. Gerek bilgisayar teknolojisi ve gerekse yazılım
teknolojilerinin geliĢimindeki etkinlikleri ve ticari olmaları nedeniyle bu
dönemde özel Ģirketler daha aktif hale gelmiĢlerdir. 1990 yılından günümüze
kadar; modern GIS kavramı, yeteneklerinin ve kapsamının bilgisayar
teknolojileri ile desteklenerek geliĢtirilmiĢ, bunun yanı sıra uzaktan algılama
tekniklerinin de geliĢtirilmesiyle Ģimdiki seviyesine ulaĢmıĢtır. Farklı bilim
dallarının ihtiyaçlarına cevap verecek GIS metodolojisini kullanabilen ve farklı
fiyat, kapasite ve yetenekte çok sayıda yazılım üretilmiĢtir. Bunlar bilim, ticaret
ve kamu sektörüne hizmet vermektedir. Halen ticari firmalar, üniversite ve
araĢtırma enstitüleri, askeri kuruluĢlar, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve
kuruluĢları, GIS teknolojilerinin geliĢmesinde ve kullanılmasında rol alan
birimler olarak dikkati çekmektedirler (TUROĞLU 2000).
GIS son yıllarda ormancılık mesleğinde de yoğun olarak
kullanılmaktadır. Bu alanda literatüre kazandırılan ilk teknik terim Orman Bilgi
Sistemi (ORBĠS) olmuĢtur. ORBĠS, ilk kez “tüm orman varlığının, bir bilgi
sisteminde, her an ulaĢılabilir, denetlenebilir, değiĢtirilebilir, biçimde
depolanması” Ģeklinde tanımlanmıĢtır (ERDĠN 1988). ORBĠS için daha sonra,
“sayısal olarak kaydedilen coğrafi verilerin düzenlenmesi, depolanması, yeniden
organize edilmesi, modellenmesi, analiz edilmesi, grafik ve grafik olmayan
formlarda gösterilmesine yönelik donanım, yazılım, veriler ve kullanımlardan
oluĢan bilgisayar destekli bir sistem olan GIS‟in ormancılık alanına
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uyarlanmasından oluĢan sistem” Ģeklinde tanımlanmıĢtır (KOÇ 1993; KOÇ
1995; ERDĠN ve ark. 1995; KÖSE ve ark. 2001). Kapsam yönünden GIS‟in
belirtilen yararlarının Türkiye ormancılığına yansımasını beklemek oldukça
doğaldır (BAġKENT 1996). GIS‟in ormancılık sektöründe kullanılmaya aday
olması ve merkezi örgütlenmeye baĢlaması, veri tabanı kurulmasının
gerekliliğini ortaya koymaktadır. GIS‟deki temel bileĢenlerden biri olan veri
tabanında tasarım ve veri yüklemesi önemli aĢamalardır. Sadece öznitelik
verilerini kapsayan bu veri tabanı ile, grafik verilerin de iĢlendirilerek
ormancılıkta GIS‟in kurulması gerekmektedir. Grafik ve öznitelik veri
gruplarının veri tabanında yer alması ormancılığın beklentileri arasındadır
(KÖSE ve ark. 1995). Özel amaçlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin farklı
birimlerden derlenip hazır hale getirilmesi ve kullanılabilir bir forma
dönüĢtürülmesi çok zaman almaktadır. Bunun için, farklı bilgileri depolayabilen
ve bilgilerin kaydedilmesini, analiz edilmesini ve istenilen formda sonuç
raporlarının alınabilmesini sağlayan sistemlere ihtiyaç vardır (BĠLGĠLĠ 2000).
Günümüzde bir çok uygulama alanına sahip olan GIS bu konuda önemli katkılar
sağlayabilir. Coğrafi bilgi sisteminin en önemli özelliklerinden biri, planlama,
yönetim ve karar vermede önemli bir yardımcı araç olmasıdır. Bu özellik, onun
konumsal sorgulama ve analiz yeteneğinden kaynaklanmaktadır. GIS
kullanılarak basit ve karmaĢık bir çok sorgulama ve klasik olarak
gerçekleĢtirilmesi mümkün olmayan coğrafi analizler gerçekleĢtirilebilmektedir
(BĠLGĠLĠ ve ark. 2001).
GIS‟in ormancılıkta ilk kullanım basamağı, orman bilgi sisteminin
temelini oluĢturan orman envanterinin hazırlanması ve meĢcere haritalarının
sayısal olarak düzenlenmesidir. Kısaca sayısal orman envanterinin yapılmasıdır.
Genel olarak belirlenen amaçlara göre orman ürün ve hizmetlerinin ne zaman,
nerede, nasıl bir Ģekilde ve ne kadar alınacağının tespiti ve uzun vadede
sürekliliğin sağlanması orman amenajmanının iskeletini oluĢturmaktadır. Bu
iskeletin kurulmasında „konumsal veri tabanı‟nın rolü tartıĢılmazdır. Fakat
burada önemli olan orman amenajmanının GIS‟in özünde mevcut coğrafi
verileri öznitelik verilere etkili bir Ģekilde bağlanması ihtiyacıdır ki bu da GIS‟in
ormancılıktaki önemine bir delildir. Planların daha kaliteli, doğru, herkes
tarafından anlaĢılabilir Ģekilde hızlı olarak yapılması, planların değiĢtirilmesi,
karar verici tarafından kontrolünün yapılabilmesi, gerekli kesim, gençleĢtirme ve
bakım haritalarının istenilen Ģekilde ve kalitede elde edilmesi GIS‟in
amenajmandaki önemli avantajlarındandır (BAġKENT 1996).
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3.2. Global Konum Belirleme Sistemi
Coğrafi veri elde etmenin en yeni yöntemlerinden biri GPS ile coğrafi
verilerin elde edilmesidir. GPS Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından askeri
amaçlar için geliĢtirilmiĢ uydu destekli radyo navigasyon sistemidir. Bu sistem
global konum belirleme sistemi (Global Positioning System) olarak da ifade
edilebilecek ingilizce karĢılığının ilk harfleri ile adlandırılmaktadır. Amerikan
Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen bu proje ile en az 4 uydunun aynı
anda görülebilir durumda olması garanti edilmektedir. GPS‟in kullanım alanı
günümüzde giderek geniĢlemektedir. Askeri amaçlı kullanımların yanında,
sivil amaçlar ile de özellikle hava ve deniz ulaĢımında yaygın kullanım alanı
bulmaktadır. Günümüzde GPS ile üç boyutlu koordinatların belirlenmesindeki
duyarlılığın artması ölçme tekniğine yönelik geniĢ bir kullanım alanını da
gündeme getirmiĢtir. Jeodezik amaçlı ölçmelerde nirengi ağlarının
yenilenmesinde artık GPS aletleri kullanılır olmuĢtur. Bunun yanında hava
fotoğrafları ve uydu görüntülerinin değerlendirilmesinde gerekli olan yer
kontrol noktalarının ölçmesinde GPS aletleri büyük kolaylıklar ortaya
koymaktadır. Bu kullanım alanlarının dıĢında uygulama alanına göre büyük bir
çeĢitlilik sunan coğrafi verilerin belirlenmesinde, GPS artan bir oranda
kullanım alanına girmektedir. Elde edilen verilerin sayısal formatta olması ve
istenirse sisteme bağlanan bir bilgisayara anında veri aktarabilmesi gibi
özellikleri nedeniyle GPS, GIS için veri toplamada kaçınılmaz bir araç ve
yöntem olarak ortaya çıkmaktadır (KOÇ 1993).
3.3. Çalışma Alanının Genel Özellikleri
ÇalıĢma alanının genel özelliklerine ait veriler 1/25 000 ölçekli
topografik haritalardan ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat Orman
ĠĢletme Müdürlüğü, Yaylaalan Orman ĠĢletme ġefliği Orman Amenajman
Planı‟ndan alınarak aĢağıda açıklanmıĢtır (ANONĠM 1997). Bu aĢamada
verilen bilgiler Yaylaalan Orman ĠĢletme ġefliği‟nin tamamını kapsamaktadır.
Ġlerleyen aĢamalarda asıl çalıĢma alanı (Sırtköy)‟na ait bilgiler ayrıca
iliĢkilendirilecektir.
ÇalıĢma alanı ormanları, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat
Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Yaylaalan Orman ĠĢletme ġefliği sınırları içinde yer
almaktadır. ÇalıĢma alanının coğrafi konumu Ģekil 3.1‟de verilmiĢtir.
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Şekil 3.1. ÇalıĢma alanının coğrafi konumu
Figure 3.1. Geographical location of the study area
ÇalıĢma alanı; Greenwich'e göre 36°44'20"-37°03'30" kuzey enlemleri
ile; 31°17'30"-31°36'42" doğu boylamları arasında yer almaktadır. Plan
ünitesinin en düĢük noktası deniz kıyısıdır, en yüksek yeri ise Akdağ (1984
m)‟dır. Plan ünitesinin büyüklüğü 43 772 ha, defnelik sahaların toplam alanı ise
2 545.5 ha dır (ANONĠM 1997).
ÇalıĢma alanı florasında yer alan ağaç, ağaçcık, çalı ve otsu bitkilerin
baĢlıcaları; kızılçam (Pinus brutia Ten.), karaçam (Pinus nigra Arnold.), göknar
(Abies cilicica (Ant. et Kotchy) Carr.), sedir (Cedrus libani A. Rich.), diĢbudak
(Fraxinus sp.), fıstıkçamı (Pinus pinea L.), ardıç (Juniperus sp.), servi
(Cupressus sempervirens L.), defne (Laurus nobilis L.), keçiboynuzu (Ceratonia
siliqua L.), pırnal meĢesi (Quercus cocciferae L.), mazı meĢesi (Quercus
infectoria Oliv.), doğu çınarı (Platanus orientalis L.), titrek kavak (Populus
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tremula L.), kızılağaç (Alnus glutinosa L.), akçakesme (Phillyrea latifolia L.),
kızılcık (Cornus mas L.), böğürtlen (Rubus sp.), orman sarmaĢığı (Hedera helix
L.), adaçayı (Salvia pratensis L.), adi kartopu (Viburnum opulus L.), ahlat
(Pyrus sp.), andız (Arceuthos drupacea Ant. and Kotschy), alıç (Crataegus sp.),
boyacı sumağı (Cotinus coggygria Scop.), derici sumağı (Rhus coriaria L.),
eğrelti (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), erguvan (Cercis siliquastrum L.), diken
kökü (Ruscus aculeatus L.), laden (Cistus creticus L.), mersin (Myrtus
communis L.), Ģalba (Salvia sp., Phlomis sp.), sakız (Pistacia lentiscus L.),
sandal (Arbutus andrachne L.), tesbih (Styrax officianalis L.), zakkum (Nerium
oleander L.) vb.. dir.
Yöre ormanlarını oluĢturan asli ağaç türü kızılçamdır. Kızılçam tümüyle
saf meĢçereler oluĢturmaktadır. Yanan alanların ağaçlandırılmasıyla elde edilen
kızılçam meĢçereleri içersinde servide görülmektedir. Ormanlık alanının büyük
bir kısmı maki florasının çeĢitli elemanlarıyla yoğun Ģekilde örtülüdür. Birçok
yerde kızılçam meĢçerelerinin altında da yoğun Ģekilde maki mevcuttur
(ANONĠM 1997). Amenajman planından alınan bu verilere, alan envanteri
sırasında rastlanan fakat plan ünitesinde yer almayan bitki türleri de ilave
edilmiĢtir.
Bölgenin güney batısı pleistosen eski alüvyon, güney doğusu holosen
yeni alüvyon oluĢumudur. Bölgenin geniĢ bir kısmını miosenler meydana
getirmektedir. Bölgenin kuzey kısmı ve yüksek bölgelerinde permier-mejozoik,
paleozik metomorfik yapı görülmektedir. Bölgenin toprak yapısı genel olarak
kireçli, kumlu ve kumlu balçıktır. Anakaya ise, tortul kayalar grubuna dahildir
(ANONĠM 1997).
ÇalıĢma alanı Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bölgede, yazlar sıcak
ve kurak, kıĢları ise yağıĢlı ve ılıman geçmektedir. Gece ve gündüz arasındaki ısı
farkı azdır. Ġlkbahar ve sonbahar donları ise pek tehlikeli değildir. Yükseltisi 500
m‟den yukarıda olan bölgelerde ise yağıĢlar kıĢ aylarında bazen kar Ģeklinde
olmaktadır. Yaz aylarında genel ortalamalara uygun yağıĢ düĢmemekte ve ciddi
kuraklık riskiyle karĢılaĢılabilmektedir (ANONĠM 1997).
ÇalıĢma alanının, 1980-2000 yılları arasında ölçülen, yıllık ortalama
bağıl nem ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri Ģekil 3.2‟de verilmiĢtir.
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Şekil 3.2. Meteorolojik rasat değerleri çizelgesi
Figure 3.2. Meteorological observation of the Manavgat Region (BAġARAN ve
ark. 2003)
Bölgedeki arazinin durumuna göre muhtelif farklar gösteren çeĢitli
yetiĢme ortamları mevcuttur. ÇalıĢma alanı Manavgat ilçesinin mülki sınırları
içerisinde olup, Akdeniz ikliminin etkisinde ve 0-1603 m rakımlar arasında yer
almaktadır. Arazi genel olarak engebeli ve büyük çoğunlukla güneye eğimli
olup, kısmen her yönde ekspozisyonları vardır. Bu ekspozisyonlarda kızılçamın,
bozuk orman tipinden optimumuna kadar çeĢitli orman tiplerini görmek
mümkündür.
Yıllık ortalama sıcaklık 21,6 C , en düĢük sıcaklık – 2,9 C ve en
yüksek sıcaklık 41,9 C ‟dir. Ortalama yıllık yağıĢ miktarı 1102,7 mm ve
ortalama karla örtülü gün sayısı 0.1‟dir. Vejetasyon Mart ayında baĢlayıp, Kasım
ayı baĢlarında sona ermektedir. Akdeniz iklimi hüküm sürdüğünden ve denizden
çok fazla yüksekte olmadığından erken ve geç donlar söz konusu olmamaktadır
(ALTUK 1996).
Bölgenin toprak yapısı genelde kumlu, kumlu balçıklı ve kireçli olup,
kızılçam için çok uygun bir yapıya sahiptir. Toprak derinliği 10-120 cm arasında
olup, bazı kesimlerde (özellikle kayalık ve sarp yerlerde) toprak yok denecek
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kadar azdır. ÇalıĢma alanı içerisinde birçok yerleĢim yeri mevcuttur. Özellikle
güneyde deniz kıyısı tümüyle yerleĢim yerlerine dönüĢmüĢ ve bu kesimde yer
alan mahalle ve köyler önemli ölçüde büyümüĢtür. Önemli bir turizm merkezine
dönüĢen yörede nüfus, yaz mevsiminde birkaç kat daha artmaktadır. Ġç
kısımlarda kalan yerleĢim birimlerinde ise nüfusun önemli bir kısmı yaylalara
göç etmektedir. YerleĢim birimleri genellikle toplu halde bulunmaktadır
(ANONĠM 1997).
ÇalıĢma alanı içinde yaĢayan halkın çok büyük bir kısmı ormancılık
sektörü dıĢındaki iĢlerde çalıĢmaktadır. Ormancılıkla ilgili iĢlerde çalıĢanlar,
orman içi köylerde ve iç kesimlerde yer alan yerleĢim birimlerinde ikamet
etmektedirler. Halkın büyük bir kısmı tarım ve turizm sektörlerinde
çalıĢmaktadır. Turizm gibi seracılık da, bu bölgede son dönemlerde çok hızlı bir
geliĢim göstermiĢtir. Bu sektörlerin geliĢimi ormanlar üzerindeki baskının
azaltılmasına katkı sağlamıĢtır.
ÇalıĢma alanına en yakın tüketim merkezi Manavgat‟tır. Diğer tüketim
merkezlerinden Alanya‟ya 50 km., Antalya‟ya 140 km., ve Konya‟ya 250 km
mesafede olup, ticaret ve turizmin yoğun olduğu bölgeler arasında yer
almaktadır.
Özellikle yüksek kesimlerdeki yerleĢim birimlerinde yaĢayan halk,
orman iĢlerinde çalıĢmaktadır. Kıyı Ģeridine yakın yerleĢim birimlerinde ise,
orman iĢlerine talep fazla değildir. Halk, yapacak ve yakacak gereksinimini
ormandan karĢılamakta, ayrıca açmacılık, usulsüz kesim gibi faaliyetlerle de
ormana zarar vermektedir.
ÇalıĢma alanı içinde ve çevresinde yaĢayan halka ait küçük ve büyükbaĢ
hayvanların miktarları çok değiĢken olduğu için sayıları bilinememektedir.
Ancak hayvanların (koyun, keçi, sığır, at, katır ve eĢek gibi) sayısı oldukça
fazladır. Belirli bir otlatma planı olmayıp, düzensiz otlatmacılık mevcuttur.
Özellikle kıl keçileri ve koyunlar orman içerisinde otlatılmakta ve bu nedenle
zararları da fazla olmaktadır.
Plansız otlatma, usulsüz kesimler, tarım ve yerleĢim için yapılan
açmacılık, kasıtlı ve kasıtsız olarak çıkan orman yangınları halk tarafından
ormana yapılan olumsuz etkilerdir. Bu etkiler ormanların tahribine, azalmasına,
erozyonun baĢlamasına veya hızlanmasına, dolayısıyla ormanların bünyesinin
bozulmasına ve verimin düĢmesine neden olmaktadır.
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ÇalıĢma alanı içerisindeki nüfus, ormancılık faaliyetleri için gerekli
olacak iĢgücünü karĢılayacak yeterliliktedir. ĠĢgücü, mevsimlik olarak
değerlendirildiği için devamlılık arz etmemektedir. Üretim iĢlerinde çalıĢacak
iĢgücü yeterli mesleki eğitime sahip değildir. Üretim faaliyetlerinde genel olarak
yerli halk çalıĢtırılmakta, ancak yeterli iĢgücü bulunamadığı takdirde çevre
yerleĢim birimlerinden ve baĢka illerden iĢgücü teminine gidilebilmektedir.
ÇalıĢma alanı sınırları içerisinde yaĢayan halkın geçimini tarım,
hayvancılık, turizm ve kısmen orman iĢçiliği oluĢturmaktadır. Orman içerisinde
yaĢayan ve orman iĢçiliği ile uğraĢan halkın çoğu, az gelirli ve yoksuldur.
Ormanlar üzerindeki sosyal baskıyı azaltmak ve ortadan kaldırmak ancak halkın
yaĢam seviyesini ve gelirini artırmakla olanaklı olacaktır. O halde devletin
amacı, varolan olanaklardan ve sorunlardan hareket ederek halkın ekonomik
durumunu iyileĢtirecek uygulamalara öncelik vermek olmalıdır. Yöredeki
ormancılık faaliyetlerinin iĢ hacmi, halkın geçimine yeterince katkıda bulunacak
düzeyde değildir. Orman içi ve çevresindeki yerleĢim birimlerinde el sanatları,
ahır hayvancılığı, çiçekçilik, seracılık, arıcılık, tarım, turizm gibi faaliyetler
desteklenmeli ve geliĢmesi sağlanmalıdır. Bunların olabilmesi için, yöre
halkının ekonomik, eğitim ve teknik yönden desteklenmesi gerekmektedir.
3.4. Çalışmada Kullanılan Veriler
ÇalıĢmada altlık harita olarak Antalya-O26-b2 pafta numaralı,
1/25
000 ölçekli topografik harita, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü‟nden temin
edilen meĢçere haritası, Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü‟nden temin edilen 60
adet hava fotoğrafı ve GeoMedia Professional 4.0, MicroStation 95, MF Works
ve IRAS/C gibi GIS yazılımları kullanılmıĢtır. Topografik harita A0 tarayıcı ile
tarandıktan sonra, IRAS/C ve MicroStation 95 yazılımları ile
koordinatlandırılmıĢ ve sayısal olarak bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır
(rektifikasyon). Haritalar, ülkemizde kullanılan Universal Transverse Mercator
(UTM) ve European 1950 datumuna uyumlu olarak rektifiye edilmiĢtir.
ÇalıĢma alanına ait meĢcere tipleri haritası da, A0 tarayıcı ile taranıp
sayısallaĢtırılmıĢtır. Daha sonra, UTM koordinat sisteminde tanımlı topografik
haritalardaki dağlar, yol kesiĢim noktaları, sırtlar ve derelerin kesiĢtiği yerler
gibi hem topografik haritada hem de meĢcere tipleri haritasında kolaylıkla
bulunabilen doğal noktalar belirlenmiĢtir. Bu noktaların topografik haritalardaki
koordinat değerleri, meĢcere tipleri haritasının geometrik düzeltilmesi için de
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kullanılarak, her iki haritanın da aynı koordinat sistemine oturması sağlanmıĢtır.
Sayısal haritalar „dgn‟ uzantılı olup yükseklik, bakı ve eğim haritalarının
oluĢturulması çalıĢmalarında „Modular GIS Environment (MGE)‟ yazılımı
kullanılmıĢtır. Elde edilen bu haritalar sorgular yapılarak değerlendirmelerde
kullanılmıĢtır.
Rektifiyesi yapılmıĢ topoğrafik haritalar kullanılarak, çalıĢma alanında
gereksinim duyulabilecek ya da orman iĢletme Ģefliği tarafından kullanılabilecek
bazı parametreler sayısallaĢtırılmıĢtır. Bu parametreler yollar (patika, stabilize ve
asfalt), yangın emniyet yol ve Ģeritleri, enerji nakil hatları, yerleĢim ve ziraat
alanları ile bunların ormanla sınırlarını gösteren arakesitler, su kanalları, su
alanları ve yangın kulelerinin yerleridir. MeĢcere haritaları (Ģekil 3.3)‟nın
rektifiye edilmesinden sonra sorgulamalara cevap verebilecek Ģekilde bir
veritabanı, Access programı ile, oluĢturulmuĢtur. Veritabanına her bir bölmeciğe
iliĢkin; Ģeflik, bölme numarası, meĢcere tipi, kapalılık, çap sınıfı, ağaç türü ve
orman durumuna iliĢkin öznitelik bilgileri girilmiĢtir. OluĢturulan poligonda alan
bilgisinin görülmesi sayesinde olası hatalar anında düzeltilmiĢtir.
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Şekil 3.3. MeĢcere Tipleri Haritasi
Figure 3.3. Map of stand types
Sayısal arazi modelleri üzerinde eğim, bakı, yükseklik analizleri
yapılarak meĢçere tipleri hakkında sorgulamalar yapılabilmekte ve topografyaya
göre katmanlara ayrılmasına olanak sağlanmaktadır.
Topografik haritalardaki eĢyükselti eğrilerinin sayısallaĢtırılmasıyla elde
edilen ve vektör olarak gösterilen yükseklik değerlerine enterpolasyon teknikleri
uygulanarak, istenilen radyometrik çözünürlükte ve piksel boyutunda raster veri
elde edilmektedir. Altlık olarak kullanılan haritaların kalitesi ve doğruluğu,
sayısallaĢtırılan eĢyükselti eğrilerinin sıklığı ve dönüĢümde kullanılan yöntem,
sayısal arazi modelinin kalitesi ve doğruluğu açısından önemlidir. Bu nedenle
sayısal arazi modelinin oluĢturulmasından önce, çalıĢmanın amacına ve istenen
doğruluğa göre bir yöntem belirlenmesi gerekir (MUSAOĞLU 1999).
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ÇalıĢmada, 1/25 000 ölçekli topografik haritadaki eĢyükselti eğrileri 10
metrede bir sayısallaĢtırılarak elde edilen vektörlere bir yükseklik değeri
verilmiĢtir. Bu vektör değerlerinden grid yöntemi kullanılarak sayısal arazi
modeli oluĢturulmuĢtur (Ģekil 3.4). OluĢturulan bu yeni raster görüntüdeki her
bir piksel değeri, o yerin deniz seviyesinden yüksekliğini vermektedir.

N

Şekil 3.4. ÇalıĢma alanının sayısal arazi modeli
Figure 3.4. Digital map of study area
3.5. Yersel Çalışmalar
Arazi çalıĢmaları; defnelik alanların tespit edilmesi yani meĢcere
tiplerinin belirlenmesi, maki ile kaplı olan alanda yapılacak olan envanterin Ģekli
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ve alanın sınırlandırılması, örnek alanların bulunmasında uygulanacak olan
yöntemin belirlenmesi, örnek alanlarda
meĢcere parametrelerine iliĢkin
ölçümlerin yapılması ve servet tahmini için üretim yapılması Ģeklinde
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Defne, plan ünitesi içerisinde çok geniĢ bir alanda irili ufaklı parçalar
halinde yer alan ve özellikle BDy, BDy-T, BÇz, ve BÇz-T olarak
simgelendirilen meĢcere tiplerinde, daha çok kermes meĢesi, yabani zeytin,
keçiboynuzu, sandal, tesbih vb.. gibi ağaçcık ve çalılarla serpili veya çok küçük
gruplar halinde karıĢımlar yaparak yer almaktadır. KarıĢımda yer alan bu defne
fertleri ağaçcık, çalı ve bozuk vasıflı olmak üzere üç değiĢik formda
bulunmaktadır. Ayrıca plan ünitesinde Çzb2, Çzbc2, Çzd2 gibi prodüktif
kızılçam meĢcerelerinin bir kısmının altında da yine aynı ağaçcıklarla karıĢık
olarak bulunmaktadır.
Defne birlikte bulunduğu diğer ağaçcık ve çalılarla aynı boyda ve aynı
görünümdedir. Ayrıca, bulunduğu yerler çok sık ve dikenli ağaçcık ve çalılarla
kaplıdır. Bu nedenlerle, bulunduğu yerlerin, ne gözlemle ve ne de hava
fotoğraflarından faydalanılarak kesin olarak belirlenmesi mümkün değildir.
Gerek dağılımın heterojen olması ve gerekse bireysel olarak çok değiĢik formlar
göstermesi, ayrıca bulunduğu yerlerin sağlıklı olarak belirlenememesi nedeniyle
ölçüme dayanan bir envanterin yapılması da mümkün olmamıĢtır.
Arazi çok geniĢtir ve bütün alanı taramak için çok fazla örnek alan
almak gerekmektedir. GörüĢ mesafesi çok kısıtlı olan bu sık, dikenli, çalılık,
taĢlık ve kayalık meĢcerelerde belirli bir yönde yürümek bile çok zor ve zaman
alıcıdır. Defneler, diğer ağaçcıklarla birlikte ocaklar ve kümeler halinde karıĢık
olarak ve genellikle çalılaĢmıĢ halde bulunmaktadır (Ģekil 3.5). YayılıĢı homojen
olmayıp, alan içerisinde hangi oranlarda bulunduğunu da belirlemek mümkün
değildir. Onun için rastgele metotlarla alınacak deneme alanlarının bir kısmına
hiç deneme alanı isabet etmeyebilecektir. Aynı zamanda, defne ağacı bulunan
yerlerde deneme alanı alınmak suretiyle bulunacak değerlerin tüm alanı temsil
etmesi de yanıltıcı olacaktır. Bu durumda uygulanabilecek en doğru yöntem;
kısa aralık ve mesafelerle deneme alanları alarak, alanın tamamen taranması
suretiyle, alan ve servet envanteri yapmaktır. Ancak arazi Ģartlarının zorluğu
nedeniyle de buna imkan bulunmamaktadır.
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Şekil 3.5. Bozuk defnelik alanlar
Figure 3.5. A view from degraded Laurel stands
Yaylaalan Orman ĠĢletme ġefliği, Orman Amenajman Planı‟nda “Defne
Ağacından Yapılacak Olan Bitkisel Kökenli Odun DıĢı Orman Ürünleri Üretimi
Ġle Ġlgili Yararlanmanın Düzenlenmesi” baĢlığı altında amenajman heyeti
tarafından yapılan tespitlerden de anlaĢılacağı üzere, çalıĢma alanında yer alan
defne meĢcerelerinin tespiti ve envanterinin yapılması konusunda güçlükler
mevcuttur. Yaylaalan Orman ĠĢletme ġefliği‟nin toplam alanı 43 772 ha,
defnelik sahaların toplam alanı ise
2 545.5 ha‟dır. Yaylaalan, Sırtköy,
Sevinç, Tilkiler ve Salur isimli beĢ köy bulunmaktadır. ÇalıĢmanın sağlıklı
olarak yürütülebilmesi için, bölgedeki defnelik alanları tam anlamıyla temsil
edebilecek nitelikte olan Sırtköy, çalıĢma alanı olarak seçilmiĢtir. Bir yıl önce
hava muhalefeti ve piyasa koĢulları nedeniyle üretim yapılamayan ve aynı
zamanda bünyesinde defne alım-satım, kurutma ve depolama iĢlemlerinin
yapıldığı özel bir tesisi barındıran Sırtköy‟de, 2003 Ağustos döneminde de
üretim yapılması, orman iĢletmesi tarafından planlanmıĢtır.
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Ġlk iĢ olarak 1997 yılında yapılmıĢ olan amenajman planında yer alan
meĢcere haritası altlık olarak alınmıĢ ve defne olarak gösterilmiĢ olan bozuk
sahalar boyanarak iĢaretlenmiĢtir. Daha sonra Harita ve Fotogrametri
Müdürlüğü‟nden temin edilen ve çalıĢma bölgesini kapsayan hava fotoğrafları
üzerinde defne olarak varsayılan alanlar iĢaretlenmiĢtir. ÇalıĢma alanında
yapılan kontrollerde büyük ve saf meĢcerelerin hava fotoğrafları yardımıyla
ayrılıp doğrulukla tespit edilebildiği, ancak makiyle karıĢık ve aynı boylarda
olan defneliklerin varlığının doğrulanmasına rağmen, sınırlarının tam olarak
kestirilemediği görülmüĢtür. Bu nedenle hava fotoğraflarından istikĢaf
çalıĢmalarında yararlanılarak, meĢcere haritasında yer almayan ancak defne
olarak tahmin edilen yerlerde de örnek alan alınmasında faydalanılmıĢtır.
Amenajman planında da bahsedilen ve alanın maki ile kaplı olması
nedeniyle karĢılaĢılacak olan görüĢ mesafesi, yürüyüĢ güçlüğü, örnek alanların
doğrulukla bulunamayacağı gibi sorunlar, envanterin klasik yöntemlerle
yapılmasını güçleĢtirmektedir. Bu nedenlerle ip ve pusula yardımıyla örnek
alanlara gidilmesi yerine GPS‟lerden yararlanılmıĢtır.
Örnek alanlar, 1/25 000 ölçekli Antalya-O26-b2 memleket haritası ve
meĢcere tipleri haritası üzerine 300x300 m aralık ve mesafe ile tüm çalıĢma
alanına bilgisayar ortamında sistematik olarak dağıtılmıĢtır. Defne
meĢcerelerinin yer aldığı ve meĢcere haritasında bozuk olarak gösterilen yerler
üzerine isabet eden 84 adet örnek alan, tam alanda örnekleme yapmak amacıyla
seçilmiĢtir.
Örnek alanların arazideki yerlerinin bulunmasında GPS‟lerden
faydalanmıĢtır. Bu amaçla ilk iĢ olarak bilgisayar ortamında oluĢturulan noktalar
GPS‟e aktarılmıĢtır. Yapılan günlük programda, yola en yakın ve topografyaya
uyumlu ilk noktaya GPS yardımıyla ve 3-5 m hatayla ulaĢılmıĢtır. Bulunan
noktaların doğruluğu haritadan kontrol edilmiĢtir. GPS yardımıyla yapılan
taksasyonda günlük çalıĢma güzergahı sabit değildir. Bütün örnek alanlar
GPS‟de yüklü olduğu için, arazi koĢulları, çalıĢma Ģartları ve süresi gibi
nedenlerle taksasyon rotasına müdahale edilebilmiĢtir.
KALIPSIZ (1999)‟a göre, ağaç serveti envanteri amacıyla, ölçülen
örnek alanlar değiĢik geometrik Ģekillerde (kare, daire, dikdörtgen vb..)
olabilmektedir. Bu çalıĢmada 400 m2 büyüklüğünde daire biçiminde örnek
alanlar alınmıĢtır.
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Her bir örnek alanda bütün ağaçların tepe çapları ve tepe boyu ölçülerek
envanter karnesine kaydedilmiĢtir. Ayrıca deneme alanlarını tanımlayabilmek
amacıyla, imara konu ocak sayısı, kapalılık derecesi, makinin toprağı siperleme
oranı, defnenin yüzde cinsinden bulunma oranı, arazinin taĢlılık durumu, sahanın
verimlik durumu (prodüktif defnelik, potansiyel defnelik, imara konu defnelik
vb..) gibi parametrelerde envanter karnesine iĢlenmiĢtir.
3.6. İstatistik Model ve Yöntem
Bu çalıĢma, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Manavgat Orman ĠĢletme
Müdürlüğü Yaylaalan ĠĢletme ġefliği sınırları içerisinde kalan, Sırtköy‟de
yaklaĢık 1 318.3 hektar büyüklüğündeki defnelik alanı kapsamaktadır. ÇalıĢma
alanının 228.8 hektarı prodüktif, 808.6 hektarı bozuk ve 280.9 hektarı
ormansızdır. Bu alanlar içerisindeki, yaprak üretimine konu olan defnelikler
çalıĢma materyalini oluĢturmaktatır. Defnelerin büyük bir çoğunluğu, bozuk
sahalar içerisinde yer almaktadır. MeĢcere haritasında ziraat olarak görünen ve
defne üretimi yapılan yerler ise köylünün mülkiyetinde olan alanlardır.
Planlama için öncelikle defne alanlarının ve üretilen ürünün
envanterinin yapılması gerekmektedir. Envanter için 1997 yılında yapılmıĢ olan
bölgenin amenajman planlarından faydalanılmıĢ, planda defnelik olarak görünen
alanlarda sistematik örnekleme ile 300 m x 300 m aralıklarla örnek alanlar
alınmıĢtır. Faydalanmaya esas ürün olarak yaĢ yapraklı defne sürgünü alınmıĢ ve
her örnek alanda üretilen ürün miktarları tartılarak belirlenmiĢtir. Defnelerde
yapraklar, küçük sürgünler ile birlikte toplandığı için, tepe dıĢ yüzeyi ürün
miktarını ölçmede gösterge olarak kabul edilmiĢtir. Ancak, tepe dıĢ yüzeyinin
ölçümü pratik olmayacağı için, bu alanın miktarını yansıtan bir endeks
geliĢtirilmesi uygun görülmüĢtür. Bu endeks:
Te = Tç x Tb
Te: Tepe endeksi,
Tç: Tepenin veya yaprak üretilen yüzeyin yarıçapı,
Tb: Tepenin veya yaprak üretilen yüzeyin boyu

formülü ile ifade edilmiĢtir. Endeksin kullanılabilirliğinin testi ve bir endeks
değerine ortalama kaç kg yaprak karĢılık geldiğinin hesabı için, 30 noktada
ölçmeler yapılarak toplanan veriler analiz edilmiĢtir.
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Örnek alanlardan toplanan verilere ve hesaplanan endeks değerlerine
göre; alan verimlilik sınıflarına ayrılarak, her sınıfın hektardaki verimi
hesaplanmıĢtır. Daha sonra üçer yıllık dönüĢüm süresi hesabıyla, yaklaĢık eĢit
servetli parsellere ayrılarak, her yıl bir parsele girilecek Ģekilde faydalanmanın
planlanması yapılmıĢtır.
ÇalıĢma alanında mevcut defne ağaçlarının tamamı üretime konu
değildir. Bazı defne ağaçları çalı formunda olup fazla boylanamamakta ve yeteri
uzunlukta sürgün geliĢtiremedikleri için faydalanmaya konu olmamaktadır (Ģekil
3.6). Bu ağaçlar ancak imar kesimleri sonrası faydalanmaya konu edilebilecektir.
Bu ağaçlar envanter sırasında potansiyel olarak değerlendirilecektir.

Şekil 3.6. Dejenere olmuĢ fertler
Figure 3.6. Degraded laurel trees
Envanter için sistematik örnekleme yapılmıĢtır. Değerlendirmelerde,
yeni geliĢtirilen endeks değerinin kullanılabilirliğinin testi için korelasyon
analizinden faydalanılmıĢ, bunun için deneme noktalarında, bilinen üretim
yöntemine göre yaprak üretimi yapılarak, ilgili endeks değeri ile iliĢkisi
araĢtırılmıĢtır.
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4. BULGULAR
4.1. Örnek Alanlardan Elde Edilen Bulgular
Bu çalıĢmada örnek alanların bulunmasında el GPS‟leri kullanılmıĢtır.
Son dönemlerde ormancılıkta sıkça kullanılmaya baĢlayan el GPS‟leri, klasik
yöntem ile örnek alanlara gidiĢe göre birçok avantajları da beraberinde
getirmiĢtir. Klasik yöntemde orman amenajman heyetleri örnek alanların
arazideki yerlerini, pusula ve 25 m‟lik ip yardımıyla belirlemektedirler. Bu
amaçla önce örnek noktaya en yakın arazide kolaylıkla bulunabilecek sabit
noktalar (dere çatalı, boyun noktası, tepe, sırt vb.. röper noktalar) harita üzerinde
iĢaretlendikten sonra, sabit noktaların, örnek alanlara olan açı ve mesafeleri
harita üzerinden belirlenmektedir. Daha sonra arazide bu sabit noktalar
bulunarak, bu noktalardan hareketle pusula ve ip yardımıyla, belirlenen açı ve
mesafe ile örnek noktaların arazide merkezleri, 2 ya da üç kiĢilik bir ekip
yardımıyla bulunabilmektedir. Bir örnek alandan diğerine ise, kuzey yönünde
0°, Doğu yönünde 90°, Güney yönünde 180°, Batı yönünde 270° lik açı ve
mesafe ile gidilmektedir. En az iki kiĢinin belirli bir rotayı takip ederek gitmek
zorunda olduğu bu yöntemde hareket kabiliyeti sınırlıdır. Her gün yeni bir arazi
programı yapmayı gerektiren bu yöntemde örnek alanlar sabit olmayıp, ilerleyen
yıllarda tekrar bulunabilmeleri oldukça zordur. Yapılan çalıĢmada GPS‟lere
koordinatları yüklenen örnek alanlar bilgisayarda kayıt altına alınarak, istenildiği
zaman kullanılabilecek sabit noktalar haline getirilmiĢtir. Arazide sabit bir röper
aramayı gerektirmeyen „en yakın nokta‟ özelliği sağlıklı bir Ģekilde
kullanılabilmiĢtir. Arazi koĢullarının belirli bir yönde yürümeyi güçleĢtirdiği
maki vejetasyonuyla kaplı olan bu alanda, gerektiğinde belirli bir rota takip
edilmeden istenilen örnek alanlara kolayca ulaĢılabilmiĢtir. Kapalı havalarda ve
orman altında GPS‟lerle çalıĢmada uydular ile bağlantı kurulmasında sorunlar
yaĢanabilmektedir. Defne ile kaplı olan bu alanda böyle bir sorunla
karĢılaĢılmamıĢtır.
Defne, plan ünitesi içerisinde çok geniĢ bir alanda irili ufaklı parçalar
halinde yer alan ve özellikle BDy, BDy-T, BÇz, ve BÇz-T olarak
simgelendirilen meĢcere tiplerinde ve çeĢitli ağaçcık ve çalılarla serpili veya çok
küçük gruplar halinde karıĢımlar yaparak yer almaktadır (ANONĠM 1997).
MeĢcere haritasında bu Ģekilde simgelendirilen defneliklerin homojen
bir yapıda olmadığı, birbirlerinden farklılıklar gösterdiği deneme alanlarına
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gidiĢler esnasında görülmüĢtür. Bu yüzden homojen grupların ayrılarak
isimlendirilmesine gerek duyulmuĢtur. Birinci grup „prodüktif defnelikler‟dir.
Bu grupta yer alan defnelikler boy ve tepe yapısı bakımından diğerlerine
üstünlük sağlamaktadır. Bu defneliklerin boyları 3-6 m arasında olup,
ocaklardaki fert sayısı az ve çaplar kalındır. Otlatma baskısından uzak olan bu
grupta yapraklar standart ölçülere yakın ve ocaklar arası mesafe büyümeyi
sağlayabilecek yeterliliktedir. Defne maki ile olan karıĢımında % 60-70 oranında
yer almaktadır. 40-70 kg arası yaĢ ürün verebilen bu sahalar, yaklaĢık optimal
verimin alındığı ideal üretim sahaları olarak da tanımlanabilir (Ģekil 4.1).
Ġkinci grup „imara konu üretim sahası‟ olarak isimlendirilmiĢtir. Bu
Ģekilde isimlendirilmesinin sebebi imar edilmesi gerektiği halde, halen köylüler
tarafından üretim yapılıyor olmasıdır. Bu grupta yer alan defnelikler yoğun ve
düzensiz kullanım sonucu tahrip olmuĢ ve verim düĢmüĢtür. Otlatma baskısı
altında olan bu defneliklerde boylar 0.5 m ile 3 m arasında değiĢmektedir. Tepe
çatısı küçük ve yapraklarının büyük bir kısmı standart dıĢıdır. Ocaklardaki fert
sayısı fazla olduğu için çapları incedir ve ocaklar birbirine girmiĢtir. Defne maki
ile olan karıĢımda ancak % 30-40 oranında yer bulabilmekte ve 6-40 kg arası yaĢ
ürün verebilmektedir (Ģekil 4.2).
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Şekil 4.1. Prodüktif üretim sahasındaki defneler
Figure 4.1. A view from productive Laurel stands

Şekil 4.2. Ġmara konu üretim sahasındaki defneler
Figure 4.2. A view of Laurel stands from designated production areas to be
improved
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Üçüncü grup „potansiyel saha‟ olarak isimlendirilmiĢtir. Bazı alanlara
coğrafi koĢullar nedeniyle ulaĢmak ve imar-ihya çalıĢması yapmak dahi
imkansızdır. Bu alanlarda ölçüm de yapılamamıĢ, gözlem sonuçları deneme
alanı karnelerine iĢlenmiĢtir. Artık üretimin yapılamayacağı bu defnelikler,
yoğun otlatmadan dolayı tamamen bodurlaĢarak formu bozulmuĢ ve boyları 4050 cm ile 1 m arasında değiĢir hale gelmiĢtir. Defne maki ile olan karıĢımda
ancak % 10-20 arasında yer almakta ve bu sahalar artık tamamen kaybedilmek
üzeredir. Ancak yörede yaĢayan köylüler tarafından bu alanlardaki iyi
sayılabilecek nitelikteki tek defne fertleri dahi bulunarak üretim yapılmaktadır
(Ģekil 4.3).
Bu grupların dıĢında yer alan „tarla içi defnelikler‟ farklı bir konumda
yer almaktadır. Köylünün kendisine ait olan tarlalarda bazı önemli bakım
müdahaleleri ile yetiĢtirilen bu defnelikler, gerçek üretim gücüne sahiptir. Bu
sahalarda otlatma baskısı yoktur ve defneler 6-8 m boylarında gerçek birer ağaç
durumuna gelmiĢtir. Maki elemanlarıyla yarıĢmayan ve olabildiğince serbest bir
Ģekilde büyüyen bu defneler, 70-120 kg yaĢ defne yaprağı verebilmektedirler
(Ģekil 4.4).
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Şekil 4.3. Potansiyel sahalardan görünüm
Figure 4.3. Aview from potentiel Laurel stands

Şekil 4.4. Tarla içi ve kenarındaki defne fertleri
Figure 4.4. A view of Laurel trees inside or on the edge of a field
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Arazide deneme alanları bulunduktan sonra bazı gözlem ve ölçmeler
(koordinat, bakı, yükseklik, eğim vb..) yapılarak envanter karnelerine
iĢlenmiĢtir. Bunun yanı sıra her örnek alanda, genel yapıyı (bitki örtüsü, arazi
yapısı vb..) yansıtan bilgiler de kaydedilmiĢtir.
Defnelik alanların tamamına, verim gücüne bakılmaksızın köylüler
tarafından üretim amaçlı girilmiĢtir. Eski yıllardan günümüze kadar gelen ve
üretime konu olmamıĢ bir alana rastlanılmamıĢtır. Bütün deneme alanları,
arazinin tamamına yakınında olduğu gibi genelde engebeli, taĢlık ve kayalık
olup, defnelikler boĢluklu kapalılık göstermektedir. Bu boĢluklar ya blok
kayalıklarla ya da kayalarla beraber maki vejetasyonuyla örtülmüĢtür. Deneme
alanlarında defneler, ocaklar ya da Ģeritler halinde yer almaktadır. Tarla
kenarına yakın olan defnelik alanların bir kısmına köylüler tarafından müdahale
edilerek bozuk yapılar verimli hale getirilmiĢtir. Bazı alanlarda da yapılan taĢ
setlerin üzerinde verimli defne ocakları yer almıĢtır (Ģekil 4.5). Bunlar da
defnelik alanda uygulanacak bir imar-ihya çalıĢması sonucunda varılabilecek
noktanın bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Potansiyel olarak gruplandırılan
bazı defnelik alanlar için, amenajman heyetleri tarafından hazırlanmıĢ olan
planda üretim önerildiği görülmüĢtür. Bazı deneme alanlarında defnelerle
birlikte gövde formu bozuk ve münferit kızılçamlara rastlanmıĢtır.

Şekil 4.5. TaĢ setler üzerinde verimli defne meĢcereleri
Figure 4.5. Productive Laurel stands on the stone terrace
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4.2. Sayısallaştırma Sonucu Elde Edilen Bulgular
ÇalıĢmada kullanılan haritaların sayısallaĢtırılması, bazı bilgilere arazi
çalıĢmasından önce ulaĢılmasını sağlamıĢtır. Bu bilgiler, sayısal ortamda
meĢcere tiplerinin bakı, eğim ve yükseklik gruplarına nasıl dağıldığını ve hangi
gruplarda yoğunlaĢtığını göstermektedir. Böylece çalıĢılan bölgede yer alan
defnelikler hakkında genel bilgilere ulaĢılmıĢtır. SayısallaĢtırma yapılmadan,
ulaĢılması çok güç olan bu bilgiler çalıĢma alanının ayrıntılarına ulaĢmamızı ve
aralarında iliĢkiler kurmamızı sağlamaktadır. MeĢcere haritası ve 1/25 000‟lik
topografik haritanın sayısallaĢtırılması sırasında eĢyükselti eğrilerinin de
sayısallaĢtırılmasıyla yükselti, eğim ve bakı grupları haritaları ve çizelgeleri
(Ģekil 4.6, Ģekil 4.7, Ģekil 4.8 ve çizelge 4.1, çizelge 4.2, çizelge 4.3) de elde
edilmiĢtir.
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Çizelge 4.1. Yükselti grupları
Table 4.1. Elevation groups
Yükselti Grubu

Bozuk

Meşcere Grubu
Toplam
Ormansız Prodüktif

100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000
1000-1100

11.7
33.6
108.5
178.4
217.2
133.0
80.7
39.1
6.2

9.1
10.3
23.6
56.5
89.4
44.8
38.7
8.5

39.6
56.5
56.1
42.4
3.7
3.5
1.0
7.4
18.0
0.6

60.4
100.4
188.2
277.3
310.3
181.3
120.4
55.0
24.2
0.6

Toplam

808.5

280.9

228.8

1318.2

N

Şekil 4.6. Yükselti grupları haritası
Figure 4.6. Map of elevation groups
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Çizelge 4.2. Eğim grupları
Table 4.2. Slope groups
Eğim Grubu
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
100<
Toplam

Bozuk
111.7
77.9
534.1
72.0
11.3
1.5
808.5

Meşcere Grubu
Ormansız
Prodüktif
103.0
14.8
15.5
46.5
142.0
152.5
13.3
14.6
7.1
0.1
0.3
280.9
228.8

Toplam
229.5
139.9
828.6
99.9
18.5
1.8
1318.2

N

Şekil 4.7. Eğim grupları haritası
Figure 4.7. Map of slope groups
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Çizelge 4.3. Bakı Grupları
Table 4.3. Aspect groups
Bakı Grubu
Düz
Kuzey
Kuzeydoğu
Doğu
Güneydoğu
Güney
Güneybatı
Batı
Kuzeybatı
Toplam

Bozuk
30.9
5.5
23.4
125.2
112.8
89.1
188.8
180.9
51.9
808.5

Ormansız
16.7
3.7
3.7
39.6
16.7
53.6
69.5
43.8
33.6
280.9

Prodüktif
0.7
4.7
3.0
10.4
33.8
2.0
64.3
53.9
56.0
228.8

Toplam
48.3
13.9
30.1
175.2
163.3
144.7
322.6
278.6
141.5
1318.2

N

Şekil 4.8. Bakı grupları haritası
Figure 4.8. Map of aspect groups
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Klasik yöntemde saha envanterine iliĢkin ölçmeler planimetre veya
noktalı Ģeffaf Ģablon (Grid) metodu ile yapılır. Bu metotta bölme esasına
dayanan saha ölçmeleri yapılır. Önce bölme, sonra da bölmecikler ölçülür ve
uygunluk sağlanır. Saha ölçmelerinin yapıldığı orijinal haritaların veya
kopyaların çalıĢmayan nitelikteki malzemeye çizilmiĢ veya geçirilmiĢ olması
gerekmektedir. Hata yapma olasılığı olan bu yöntem zaman alıcıdır.
SayısallaĢtırma iĢlemi sonucu bölme ve bölmecik alanları otomatik olarak elde
edilmiĢ olup, hata yapma olasılığı yok gibidir. Amenajman planı verilerine göre
Sırtköy‟de yer alan defnelikleri kapsayan bozuk sahaların toplam alanı 780 ha
olmasına rağmen, sayısallaĢtırma sonucu elde edilen haritalar üzerinde bu alan
808 ha olarak tespit edilmiĢtir. Bu kadar küçük bir alanda, 28 ha gibi büyük bir
alansal farklılık oluĢabilmiĢtir.
SayısallaĢtırma çalıĢmaları sırasında veri tabanına yönelik olarak
çalıĢma alanını kapsayan tüm veriler access veri tabanına kaydedilmiĢtir.
Böylece veri tabanının sorgulaması yapılarak meĢcereye ait bilgiler birbirleriyle
iliĢkilendirilebilmiĢtir. Defneliklerin meĢcere haritasında bozuk olarak
nitelendirilen sahalarda yer alması nedeniyle kullanılmayan ancak veri tabanına
kaydedilen yaĢ sınıfı, bonitet sınıfı, iĢletme sınıfı, bakım bloku vb.. bilgiler
sayesinde bu bilgilere ait harita ve sorgulamalar otomatik olarak elde edilmiĢtir.
Orman iĢletme Ģefliği alanının büyük bir kısmının prodüktif sahalardan oluĢtuğu
düĢünülecek olursa, proje kapsamında üretilen bu haritaların orman iĢletme
Ģefliği tarafından kullanılabilecek ve güncelleĢtirilebilecek nitelikte olduğu
görülmektedir.
4.3. Defne Hasılatı İle İlgili Olarak Elde Edilen Bulgular
ÇalıĢmanın baĢlangıç aĢamasında, servet tahmini yapabilmek amacıyla,
„Materyal ve Metot‟ Bölümünde de konu edildiği gibi; tepe endeksi olarak
kullanılmak üzere Te = Tç x Tb formülüne dayalı olarak bir endeks
geliĢtirilmiĢtir.
Endeks geliĢtirme çalıĢmaları sırasında değiĢik geometrik Ģekiller ve
matematik formüller denenmiĢ, ancak pratik Ģekilde kullanılır ve istatistiki
açıdan güvenilir olması nedenleriyle bu endeks kullanılmıĢtır. GeliĢtirilen bu
endeksin (tepe endeksinin) kullanılabilirliğinin test edilebilmesi için, defnelik
alanı temsil edebilecek nitelikte farklı formlarda 30 adet defne ocağında tepe
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çapı ve boyu ölçüldükten sonra üretim yaptırılmıĢ (Ģekil 4.9) ve elde edilen yaĢ
defne sürgünleri tartılarak ağırlıkları belirlenmiĢtir.
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Şekil 4.9. Defne ocaklarından yapılan üretim
Figure 4.9. Production of Laurel leafs
Daha önce de bahsedildiği gibi orman envanteri yapılırken ürün
miktarının daha kolay ölçülmesi amacıyla bir tepe endeksi geliĢtirilmiĢtir.
Endeks formülünde yer alan tepe çapı ve boyu aracılığıyla her ağaçtan elde
edilecek ürün miktarı kestirilmektedir. Bu kestirim için ağaçlardan elde edilecek
ürün miktarı ile tepe çapı ve boyu arasında var olan yeterli iliĢkiden
faydalanılmıĢtır. Bu iliĢkinin Ģekli, derecesi ve yönü yapılan regresyon analizi ile
ortaya konmuĢtur.
Bilindiği gibi kolay ölçülebilen bağımsız değiĢken ile ölçmesi daha zor
olan bağlı değiĢken arasında, istatistiksel olarak önemli bir iliĢki olması
gerekmektedir
Bu nedenle çalıĢmada geliĢtirilen endeks değeri ile üretilecek yaĢ
yapraklı defne sürgünü miktarı arasında yeterli iliĢki olup olmadığı
araĢtırılmıĢtır. Kullanılan denklemin modeli aĢağıda verilmiĢtir:
y = a+bx

42

denklemde x; defne ocakları itibariyle ölçülen tepe boyu ve çaplarının çarpım
değerlerini, y; elde edilen yaĢ defne sürgünü ağırlık değerlerini; a ve b ise
denklem katsayılarını göstermektedir.
Örnek alanlara karĢılık gelen tepe endeksi değerleri ile yaĢ yapraklı defne
sürgünü arasındaki iliĢki regresyon analizi ile belirlenmiĢtir. Regresyon
analizinde, yaĢ yapraklı defne sürgünü ağırlığı bağlı değiĢken, tepe endeksi
değerleri de bağımsız değiĢken olarak alınmıĢtır. Hesaplanan belirtme ve
denklem katsayıları ve bunlara iliĢkin grafik Ģekil 4.10‟da verilmiĢtir.
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YaĢ Yapraklı Defne Sürgün Ağırlıkları (kg)

y = 3.9304x + 2.7778
R2 = 0.65
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Tepe Endeksi Değerleri

Şekil 4.10. Tepe endeksi değerleri ile yaĢ yapraklı defne sürgün ağırlıkları
arasındaki iliĢki
Figure 4.10. The relationship between the crown index and fresh laurel leafs
weight
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Ġstatistik yönden bağlı ve bağımsız değiĢkenler arasında anlamlı ve
güvenilir bir iliĢkiden bahsedebilmek için, iliĢkinin derecesini gösteren
korelasyon katsayısı r‟nin 0.70 den ve belirtme katsayısı R2‟nin 0.50 den büyük
olması gerekmektedir (KALIPSIZ 1999; YEġĠL ve ATĠK 1992).
ġekil 4.10‟dan da görüleceği üzere R2 değeri 0.50‟den yüksek (0.65)
bulunmuĢtur. Bu durum, „Tepe Endeksi‟ ile yaĢ yapraklı defne sürgün ağırlık
değerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir iliĢki bulunduğunu
göstermektedir. Bu durumda, çalıĢmanın baĢlangıcında geliĢtirilmiĢ olan tepe
endeksi formülünün, defne alanlarının servet tahmininde kullanılabileceği
söylenebilir.
ÇalıĢmanın baĢlangıcında ek bir bilgi edinmek ve kullanıma sunmak
maksadıyla üretilen defne yapraklarının usulüne uygun olarak kurutularak, 1 kg
yaĢ defne yaprağından kaç kg kuru defne yaprağı üretilebileceğinin
hesaplanması düĢünülmüĢtür. Ancak üretim için orman iĢletmesi tarafından 5
gün gibi bir kısa sürenin ilan edilmiĢ olması ve köylülerin bir anda tüm üretim
alanına girerek yoğun bir Ģekilde üretim yapmalarından dolayı sağlıklı bir
Ģekilde kurutma yaptırılması ve kontrolü mümkün olmamıĢtır. Bu nedenle arazi
ölçmelerinde ancak, yaĢ defne yaprağı ağırlıkları hesaplanabilmiĢtir. Üretim
yaptırılan ocaklarda, defne yapraklarının kuru ağırlıklarının belirlenebilmesi için
ÖNAL (1993)‟ tarafından yapılmıĢ olan çalıĢmadan yararlanılmıĢ olup, bu
araĢtırma sonuçlarına göre; 2.4 kg yaĢ defne yaprağından veya yapraklı
sürgünlerden 1 kg kuru defne yaprağı elde edildiği ortaya konulmuĢtur.
4.4. Planlama İle İlgili Olarak Elde Edilen Bulgular
ÇalıĢma alanında planlama çalıĢmalarına baĢlamadan önce, bu konu ile
ilgili olarak Yaylaalan Orman ĠĢletme ġefliği Amenajman Planı (19972006)‟nda hangi bilgilere yer verildiği incelenmiĢtiĢr. Buna göre, sarp arazi
Ģartları nedeniyle envanter çalıĢması yapılamamıĢtır. Bu nedenle, istikĢaf ve
envanter çalıĢmaları sırasında yoğun olarak yayılıĢına rastlanılan, birkaç yıl
öncesine kadar defne yaprağı üretimi yapıldığı öğrenilen ve orman iĢletme
Ģefliğince de var olduğu bildirilen bölmelerde, BÇz, BDy, BDy-T, ve BÇz-T
olarak simgelendirilen alanlardaki defnelere tahmini servet verilerek üretim
planı yapılmıĢtır. Defne, bu bölmelerde yer alan prodüktif meĢcere tipleri altında
da görülmektedir. 149.8 kg/ha. olarak verilen defne serveti, bölmelerin defne
bulunan alanları ile çarpılarak her bölmeden elde edilecek defne miktarı
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saptanmıĢ ve bunların toplanmasıyla kesim parsellerinden elde edilecek defne
yaprağı miktarı yaĢ olarak bulunmuĢtur. Defne ağacı dağılımı heterojen bir yapı
gösterdiği ve kararlaĢtırılan eta miktarı da ortalama ve tahmini bir değer olduğu
için her bölmede hesap edilen miktarlar, bu bölmelerden elde edilemeyeceği gibi
bazı bölmelerden de daha fazla defne yaprağı üretilebilecektir. Defne yaprağı
üretimi, esas itibariyle 6831 sayılı yasanın 37. maddesinin 1. fıkrası gereğince
tarife bedeli ödenmek kaydıyla, yasanın ilgili maddesince yazılı yerlerde halka
izin verilmek suretiyle yapılmaktadır. Bu amaçla her ne kadar Ģartname yapılıp
halka imzalatılmakta ise de, alan geniĢ olduğu için üretimin kontrolünün çok
sağlıklı yapılmasına olanak yoktur. Bu Ģekilde düzensiz yapılan üretim
sonucunda, mevcut defne ağaçları sürekli tahrip edilmektedir. Defne ağacının
biyolojisi bakımından, yaprak üretiminin tek tek yaprakların toplanması yerine,
2-3 yaĢındaki yapraklı sürgünlerin kesilmesi suretiyle yapılması uygundur. Bu
durumda, defne yaprağı üretimi amacıyla her alana 3 yılda bir girilmesi
gerekmektedir. Böylece defne yaprağı üretilecek olan alanlara her plan
döneminde üçer kez girilerek üretim yapılmıĢ olacaktır. Dolayısıyla bu alanlar
beĢ kesim düzeninde üçer parsele ayrılmıĢtır. Ancak değiĢik nedenlerle üretim
planı aksamıĢ, revizyon planı düzenlenerek 2 kesim düzeni (yolun sağı ve solu
gibi) uygulanmıĢtır.
Arazide yapılan envanter çalıĢmaları sonucunda elde edilen ölçüm
değerleri, tepe endeksi formülünde yerine konularak servet değerleri elde
edilmiĢtir. Arazide yapılan inceleme ve gözlem sonuçlarının da eklenmesiyle
çalıĢma alanı, gruplara ayrılarak verimlilik sınıfları oluĢturulmuĢtur. Buna göre;
oluĢan verimlilik sınıflarından birincisi „prodüktif defnelikler‟ adıyla gerçek
üretimin yapıldığı ve hektardaki servetin 401-600 kg arasında değiĢtiği
sahalardır. Ġkinci grup „imara konu prodüktif defnelikler‟ Ģeklinde isimlendirilen
ve hektardaki servetin 101-400 kg arasında değiĢtiği sahalardır. Üçüncü grup ise
„potansiyel saha‟ olarak isimlendirilen ve hektardaki servetin 50-100 kg
arasında değiĢtiği sahalardır. Potansiyel alanlarda ölçüm yapılmamıĢ, alandaki
servet miktarı, tahmini olarak verilmiĢtir. Bütün servet değerleri kuru ağırlık
üzerinden verilmiĢ ve bunun için ÖNAL (1993)‟ tarafından verilen, „1kg kuru
defne yaprağı elde etmek için gerekli yaş defne sürgünü miktarı‟ kullanılmıĢtır.
Verimlilik gruplarının oluĢturulmasından sonra alan iki kesim düzenine (yolun
sağı ve solu) ayrılmıĢ ve üretim buna dayalı olarak planlanmıĢtır (Ģekil 4.11).
Yaylaalan Orman ĠĢletme ġefliği için düzenlenen ve 2000-2002 yıllarını
kapsayan defne yaprağı revizyon planında verilen, Sırtköy‟e ait veriler
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(yaĢ/kuru defne yaprağı oranı, hektardaki servet vb..) ile, bu çalıĢma sonucunda
elde edilen veriler karĢılaĢtırmalı olarak çizelge 4.4‟de verilmiĢtir.
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Çizelge 4.4. Amenajman planı ve proje verileri
Table 4.4. Management plan and project data
Veri Türleri

Amenajman Planı Verileri

Projeyle Üretilen Veriler

Alan
(Ha.)

780

808

Servet
(kg)

140 000

247 215

*: Amenajman plan verileri ile projeyle üretilen veriler arasında alan bakımından ortaya çıkmıĢ olan 28 ha lık
farkın nedeni, sayısal ortamdaki ölçümlerin daha hassas olmasıdır.

N
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Şekil 4.11. Kesim düzenleri haritası
Figure 4.11. Map of harvesting plan
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ
ÇalıĢmanın ilk aĢamasında elde edilen sayısal altlıklar sayesinde
sorgulamalar yapılabilmiĢtir. Yapılan bir sorgulamada; klasik yöntem ile ölçülen
defnelik alanların, sayısal ortamda ölçülen defnelik alanlara göre 28 hektarlık bir
hatayı (daha az) içerdiği görülmüĢtür.
Ġkinci aĢamada defnelik sahaların envanterinin yapılması amaçlanmıĢtır.
GPS ile deneme alanlarına ulaĢılmasında, klasik yöntem ile örnek alanlara
ulaĢılmasında yaĢanan güçlüklerin yaĢanmadığı gibi, koordinatların sayısal
ortama taĢınmasından dolayı bir anlamda sabit deneme alanlarına da geçilmiĢ
olmaktadır. Bu aĢamada defnelik alanların hava fotoğrafları yardımıyla
ayrılmasına çalıĢılmıĢ ve baĢarılı olunmuĢ, ancak alanları çevrilememiĢtir.
Bundan sonra yapılacak odun dıĢı orman ürünleri envanter çalıĢmalarında, hava
fotoğrafları ve uydu görüntülerinin kullanımı öncelikli olarak düĢünülmesi
gereken bir unsur olmalıdır.
Üçüncü aĢamada, çalıĢmanın baĢlangıcında geliĢtirilen tepe endeksinin
geçerliliğinin test edilmesi ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu nedenle, önceden
geliĢtirilen endeks değeri ile, üretilecek yaĢ yapraklı defne sürgünü miktarı
arasında istatistiki anlamda yeterli bir iliĢki olup olmadığı araĢtırılmıĢtır.
Ġstatistik yönden bağlı ve bağımsız değiĢkenler arasında anlamlı ve güvenilir bir
iliĢkiden bahsedebilmek için, iliĢkinin derecesini gösteren korelasyon katsayısı
(R)‟nın 0.70 den, bir baĢka deyiĢle belirtme katsayısı (R2)‟nın 0.50 den büyük
olması gerekmektedir (ASAN 1984). ÇalıĢmada elde edilen verilerin istatistik
analizi sonucunda, R2 değeri 0.50‟den yüksek (0.65) çıkmıĢ ve dolayısıyla
endeks değeri ile, üretilecek yaĢ yapraklı defne sürgünü miktarı arasında
doğrusal bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. GeliĢtirilen bu endeks yardımıyla pratik
bir Ģekilde defnelik alanlarda ölçüm yapılarak servet değerlerine ulaĢabilmek
mümkün olacaktır. Konusunda ele alınmıĢ bu ilk çalıĢma sonucunda,
kullanılabilirliği belirlenen tepe endeksi formülünün, konuyla ilgilenen
araĢtırmacılar tarafından daha da geliĢtirileceği muhtemeldir. Amenajman
heyetleri tarafından alandaki servet, günümüzde sadece tahminine dayalı olarak
yapılmaktadır. Bu çalıĢmayla doğruluğu test edilerek belirlenen ve kullanımı son
derece kolay olan „tepe endeksi‟ formülü, defnelik alanlardaki servetin gerçeğe
yakın bir Ģekilde belirlenmesini sağlayacaktır.
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Bazı deneme alanlarında defne ve kızılçamın birlikte karıĢıma
katıldıkları görülmüĢtür. Bu gibi yerlerde iĢletme amacına uygun olacak Ģekilde
sahayı defneye terk etmek, defneliklerin verimliliği ve sonuçta da alan
verimliliği açısından doğru bir seçim olacaktır.
Arazide yapılan envanter çalıĢması sırasında defnelik alanlar verimlilik
sınıflarına göre üç gruba ayrılmıĢtır (Ģekil 5.1). Bunlar prodüktif, imara konu
prodüktif ve potansiyel sahalardır. OluĢturulan verimlilik sınıflarının eğim, bakı
ve yükseklik grupları ile olan iliĢkileri incelenmiĢ, ancak defnelerin alana
homojen bir Ģekilde dağılmamıĢ olmasından dolayı anlamlı bir sonuç elde
edilememiĢtir.

N

Şekil 5.1. Verimlilik sınıfları haritası
Figure 5.1. Map of productivity classes
Üretim planının kolaylıkla uygulanabilir olması için, defnelik alan iki
kesim düzenine ayrılmıĢ (asli sınır Manavgat-Sırtköy arasındaki asfalt yol olmak
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üzere), herbir kesim düzenine üç yılda bir girilerek üretim yapılacak ve
dolayısıyla her bir kesim düzeni için iki yıllık bir bekleme süresi gerçekleĢmiĢ
olacaktır. Bu durumda, iki yıldan birinde her iki kesim düzenine de girilmeden
beklenilmiĢ olacaktır. Hali hazırda geçerli olan defne yaprağı üretim planının
çeĢitli aksamalar nedeniyle uygulanamıyor olması ve bunun yanı sıra üretimin
bölmeler itibariyle yapılmasının kontrolünün mümkün olmayıĢı nedenleriyle,
üretimin (bu plan dönemi için) bu Ģekilde planlanmasına gerek görülmüĢtür.
VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel Ġhtisas Komisyonu
Raporu‟nda; odun dıĢı orman ürünlerinin korunması, sürdürülebilir yönetimi ve
mahalli, ülkesel ve küresel düzeylerde fayda ve katkılarının artırılması ile ilgili
en önemli darboğaz ve sorunlar arasında: bu kaynakların yayılıĢ alanları, mevcut
durumları ve potansiyelleri hakkındaki bilgi ve çalıĢmalardaki yetersizlikler,
bilgisiz ve düzensiz faydalanmalar nedeniyle odun dıĢı orman ürün
kaynaklarının ve büyük öneme sahip biyolojik çeĢitliliklerinin ciddi tahribat
altında bulunması, yurtdıĢına ihracatın büyük çoğunlukla hammadde halinde
yapılmakta olması olarak sıralanmaktadır. Yapılan bu çalıĢma ile, Ormancılık
Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu‟nda da dile getirilen sorunlardan biri olan;
„odun dıĢı orman ürünlerinin mevcut durumları ve potansiyelleri hakkındaki
bilgi ve çalıĢmalardaki yetersizlikler‟inin çözümüne yönelik sonuçlar elde
edilmiĢtir. Aynı raporda belirtilen diğer öncelikli sorunlar (odun dıĢı orman
ürünlerinin korunması, sürdürülebilir yönetimi ve mahalli, ülkesel ve küresel
düzeylerde fayda ve katkılarının artırılması, bilgisiz ve düzensiz faydalanmalar
nedeniyle biyolojik çeĢitliliklerinin tahribatının durdurulması ve yurtdıĢına
ihracatın büyük çoğunlukla hammadde halinde yapılıyor olması ve bunun da
büyük bir gelir kaybına neden olması) ise, baĢka araĢtırma projeleriyle ele
alınmalıdır.
ÇalıĢma sahası içerisinde yer alan tarla içi ve kenarındaki defnelikler,
köylülerin kullanımında olduğu için, servet hesaplamaları dıĢında tutulmuĢtur.
Köylüler tarafından uygulanan bazı bakım müdahaleleri ile iyi bir geliĢme
göstermiĢ olan bu defne fertlerinden yüksek verim alınmaktadır. Verim
bakımından diğer alanlar ile çok büyük farklılık göstermekte olan bu alanların
servet envanterinin ise, baĢka bir araĢtırma projesiyle ele alınması uygun
olacaktır.
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ÖZET
Yıllık defne yaprağı üretimiyle dünya defne ticaretinin % 97 sini
ülkemizin karĢılaması nedeniyle, önemli bir odun dıĢı orman ürünü olarak defne
üzerinde durmak gereklidir. Eğer bugünden önlem alınmaz ise, aĢırı ve yanlıĢ
üretim sonucu degrade olmuĢ olan bu sahaların elden çıkması kaçınılmaz
olacaktır. Türkiye‟de doğadan en çok toplanarak ihraç edilen 5 bitkiden biri olan
defne ile ilgili olarak bazı araĢtırmalar yapılmıĢtır. Bu çalıĢmaların çoğu yaprak
kalitesi ve yağının üretimi ile ilgilidir. Defne yaprağı üretim planı adı ile yapılan,
ancak yöre halkı tarafından değiĢik nedenlerle uygulanamamıĢ olan çalıĢmalar
mevcuttur. Fakat faydalanmanın düzenlenmesi ve envanter esasları ile ilgili
olarak yapılan bir çalıĢmaya rastlanamamıĢtır.
Bugüne kadar, amenajman heyetleri asli ürün odun için amenajman
planları yaparlarken, odun dıĢı orman ürünlerine yönelik olarak da faydalanma
planları düzenlemiĢlerdir. Arazi Ģartlarının zorluğu, iĢ yoğunluğu, vb..
nedenlerle bir envanter çalıĢmasına bağlı kalınmadan yapılan bu planlardaki
servet değerleri gerçek olmaktan uzaktır. Bunun sonucunda uygulanamayan
planlar ve plan rakamlarından oldukça farklı servet değerleriyle
karĢılaĢılmaktadır.
Bu çalıĢmada, tepe çapı ve tepe boyunun çarpımıyla elde edilen ve adına
tepe endeksi denilen bir formül geliĢtirilmiĢtir. Bu endeks, her ağaçtan ne kadar
yaĢ yapraklı defne sürgünü üretilebileceğini göstermektedir. Tepe endeksi ile yaĢ
yapraklı defne sürgün miktarı arasındaki iliĢkinin tespiti için yapılan analizler
sonucunda belirlenen korelasyon katsayısı, istatistiki açıdan anlamlı (R= 0.79;
p<0.0001) bulunmuĢtur. ÇalıĢmada Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanılarak
sayısal haritalar üretilmiĢ ve arazi Ģartlarında el GPS‟lerinden faydalanılmıĢtır.
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SUMMARY
Laurel leaf is one of the important nonwood forest products in Turkey.
About 97% of world‟s laurel production is done in Turkey. However there are
some serious problems about the production system of laurel. So far there was
not an applicable management plan accepted and implemented by the forest
service and small farmers. As a result, laurel areas have been over exploited.
These areas are becoming unproductive in terms of laurel leaf production.
There is not any study about management and inventory system of laurel
areas. There are some draft management plans prepared by the Management
department of Forestry service which are not based on an accurate inventory
method. These plans are not based on an inventory. Thus, they give quite
different amount of leaf stocking values for a unit area for with similar structure.
The aim of this study was to develop an inventory method and prepare a
management plan to be used by forest service and farmers. As a result, an index
named “crown index” was developed to estimate actual leaf stocking in sample
plots taken for inventory. This index is based on to height and with of laurel tree
canopies and gives the values represent the amount of leaf production for a tree.
Correlation of this index values with measured values was significant (r=0.79;
P<0.0001). This index was used successfully for inventory of study area. The
index was also suggested to planers to use for inventory studies.
In this study GIS (Geographic Information System) was used to
developed maps to be used for management. GPS (Global Positioning Systems)
was also used to locate all the fieldwork plots. As a result, a management plan
was prepared for practionars and forest service.
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