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Özet
Hayat standartlarının artmasına paralel olarak artan enerji gereksinimi enerjide dışa bağımlı olan
ülkeler için önemli bir sorundur. Artan enerji talebini karşılarken çevreye verilecek olan zararın en aza
indirgenmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Kömür ile ile çalışan termik santrallerden elde
edilen enerji ülkemizin enerji ihtiyacının %32’sini karşılamaktadır. Kullanılan kömürün büyük bir kısmı
ithal kömür ve taşkömürüdür. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda linyit kömür
rezervimiz 16 milyar tonun üzerine çıkmıştır. Fakat bu linyit kömür çoğunlukla düşük kalorili olup,
yüksek oranda kükürt, nem ve kül içeriklidir. Bu tür ısıl değeri düşük çevresel etkisi fazla olan kömür
kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımı için ileri teknolojilerin geliştirilmesi ulusal ve uluslararası
düzeyde bir gerekliliktir. Diğer yandan, ülkemizin sahip olduğu biyokütle enerjisi potansiyeli verimli bir
şekilde değerlendirilememektedir. Doğu Karadeniz bölgesinin önemli tarımsal atığı olan çay budama
atıkları linyit kömür ile belirli oranlarda harmanlanarak karışımın ısıl değeri, kül içeriği, kükürt ve uçucu
madde içeriği tespit edilmiştir. Çay budama atığının ısıl değeri linyit kömüründen yaklaşık olarak %30
az olmasına rağmen, linyit kömür ile %50 oranında harmanlandığında kül içeriği %12’lerden %6’lara,
kükürt içeriği ise %1.15’lerden %0.69’lara düşmüştür. Atık olarak kullanılan ve ekonomiye
kazandırılmayan bu tarımsal atıkların, linyit kömürü ile uygun karışım değerleri ile homojen şekilde
harmanlandığında enerji potansiyellerinin yüksek olduğu ve çevreci bir yakıt olduğu belirlenmiştir.
Abstract
The growing energy requirement in parallel with the increase in living standards is a major problem
for countries which are dependent on foreign sources for energy. Reducing the damage effect to the
environment while meeting increasing energy demand is among the priority targets. The energy
obtained from coal-fired thermal power plants accounts for 32%of our country's energy needs. Most
of the used coal are imported coal and hard coal in our country. The lignite reserves that have been
known in recent years by exploration studies have exceeded 16 billion tons in our country. However,
these lignite’s are generally low calorie, high sulfur, moisture and ash content. The development of
unique designs and / or technologies for the effective evaluation of such coal at national and
international level are needed. On the other hand, there is an important biomass potential in our
country; this potential is still not being assessed effectively and efficiently. Tea pruning wastes, which
are important agricultural wastes of the Eastern Black Sea region, were blended with lignite coal at
certain ratios and the content of the mixture was determined for colorimetric value, ash content,
sulfur content and volatile matter content. Although the tea pruning waste thermal value was
approximately 30% lower than the lignite, 50% blended biomass with lignite coal, ash content
decreased from 12% to 6% and sulfur content decreased from 1.15% to 0.69%. It was determined that
these agricultural wastes, which were used as waste and not used in industry, have a high energy
potential and an environmentally friendly fuel when they are homogeneously blended with lignite
coal.

GİRİŞ
Gelişen yaşam standartları ve buna bağlı olarak artan
enerji talebi son yıllarda ülkelerin birinci gündemi
olmaktadır. Artan bu yüksek enerji talebini hem sınırlı
hem de çevre üzerine olumsuz etkileri olan fosil enerji
kaynaklarına alternatif kaynak arayışları son yıllarda
büyük bir ivme kazanmıştır (Shafiee ve Topal 2009).
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Özellikle ülkemiz gibi enerji talebini karşılamada dışa
bağlı olan ülkelerde enerji ithalatına ödenen büyük
miktarda paranın aşağı çekilmesi yerel kaynakların
değerlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Ülkemiz
bulunduğu coğrafik konumu sebebiyle linyit, taş kömürü,
ham petrol, doğalgaz gibi fosil kaynak rezervleri,
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uranyum ve toryum gibi nükleer yakıt rezervleri ve
hidrolik enerji, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle
enerjisi, dalga enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarına sahiptir (Demirbaş 2001, Apergis ve
Payne 2010, Öztürk ve Acaravci 2010). Fosil yakıtlar
bakımından linyit kömür hariç zengin rezervlere sahip
olmayan Türkiye’de, 2008 yılından bu tarafa birincil
enerji tüketiminde en büyük pay doğal gaz tarafından
tedarik edilen kaynaklara aittir. Yerli üretimi oldukça
düşük seviyelerde olan ve büyük oranda ithal edilen
doğal gaz kaynağına aşırı bağımlı olunması, ülkemizi
önemli bir arz güvenliği riski ile karşı karşıya
bırakmaktadır. Ülkemizde, oldukça sınırlı doğal gaz ve
petrol rezervlerine karşın, 560 milyon tonu görünür
olmak üzere yaklaşık 1.3 milyar ton taşkömürü ve 16
milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır (Demirbaş 2002,
Koç ve Şenel 2013). Linyit rezervleri bir noktada
toplanmış olmayıp ülke geneline yayılmıştır. Neredeyse
bütün coğrafi bölgelerde linyit kömür rezervlerine
rastlanılmaktadır. Bu rezervler dünya kömür rezervinin
yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır. Dünya linyit üretiminin
ise yaklaşık olarak %8’i Türkiye’de yapılmaktadır.
Ülkemizde çıkartılan linyit kömürünü ise genellikle
termik santrallerde yakarak elektrik üretiminde
kullanılmaktayız. Fakat linyit kömürünün ısıl veriminin
düşük oluşu ve yüksek kül ve kükürt içeriği sebebiyle
yakıldığında çevreye olumsuz etkileri vardır (Kök 2005,
Kastanaki ve Vamvuka 2006, Güler 2011). Bu çerçevede,
linyit potansiyelinin değerlendirilmesi için uygun ve
temiz teknolojilerin geliştirilmesi, ülkemizin öncelikli
enerji politikaları arasında yer almaktadır (Tamzok 2011).
Yerli yenilenebilir enerji kaynaklarımız içinde biyokütle
giderek arttırılabilecek potansiyeli ile öne çıkmaktadır.
Enerji üretimi amacıyla kullanılan biyolojik kaynakların
en önemlileri odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı
tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya, aspir, pamuk, v.b),
karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar,
şekerkamışı, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir,
sorgum, vb.), bitkisel atıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk
v.b), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklardır
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(Saraçoğlu 2007, Bilgen ve ark. 2008, Demirbaş ve ark.
2009). Bir tarım ülkesi olan Türkiye’de tarımsal atıklar
oldukça fazladır. OECD ülkeleri arasında Türkiye, tarımsal
atıklarından hesaplanan toplam enerji potansiyelinde 9.5
milyon ton petrol eşdeğeriyle (MTEP) dördüncü sırada
yer almaktadır. Sahip olduğu büyük potansiyeli, farklı
sosyal ve ekonomik faydaları nedeniyle biyokütle en
önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir
(Kaygusuz ve Türker 2002, Balat 2005, Kaygusuz 2010,
Toklu 2017). Biyokütle, doğrudan ısınma ve elektrik
üretmek amacıyla kullanılabilmekte; katı, sıvı ve gaz
yakıta çevrilebilmektedir (Açma 2003, Karayiğit ve
Köksoy 1998, Demirbaş 2002).
Türkiye’de çay tarımı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde başta
Rize olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin
illerinde yapılmaktadır. Türkiye’de çay tarımı, 205 bin
üretici tarafından, 759 bin dekar (ruhsatlı) alanda küçük
aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Çay Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan halkın en önemli gelir
kaynaklarından birisini teşkil etmektedir. Çay üretimi
bölge ve Türkiye ekonomisinde son derece önemli bir yer
tutmaktadır (Alkan ve ark. 2009). Çay bitkisi doğada
gelişmeye bırakıldığında ağaç şekline dönüşür. Böyle bir
durum yaprak hasadını güçleştirdiği gibi, sürgün verimini
de düşürmektedir. Bu nedenle çay bitkisi, toprağa yakın
yükseklikte dallandırarak, düzgün bir toplama seviyesi ve
bol sürgün oluşumunu sağlamak amacıyla budamaya tabi
tutulur (Kaçar 1992, Torun ve Taluğ 2005).
Üreticilerin her yıl çaylıklarının %10’nu budaması
zorunludur. Şekil 1’de gösterilen resimde de görüleceği
üzere her yıl bahar döneminde çay bahçelerinde budama
işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde açığa çıkan
atık biyokütle kullanım alanı olmadığı için genelde
sahada yakılmak suretiyle yok edilmektedir. Yıllık yaklaşık
olarak 70 bin dekarlık alan budanmakta ve açığa çıkan
atık çay çalıları genellikle çaylıklarda yakılmaktadır.
Yaklaşık 70 bin dekarlık alandan çıkan bu devasa atık
biyokütlenin
değerlendirilmesi
ve
sanayiye
kazandırılması önem arz etmektedir.
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Şekil 1. (A)Rize ilinde budama yapılmış bir çay bahçesinden görüntü (B) Budama sonunda elde edilen atık çay çalısı

Önemli bir fosil yakıt olan kömürün biyokütle ile
harmanlanarak yakılması temiz ve ucuz enerji elde
edilmesinde alanında umut vermektedir. Kömürün %20
oranında biyokütle ile beraber yakılması kazan
verimliliğini artırmakla kalmayıp yakıt maliyetini, azot
oksit (NOx) ve karbondioksit (CO2) salınımını azalmaktadır
(Demirbaş 2003). Kömür ile %10-30 arasında pirinç ve
bambu karıştırılarak oluşturan karışımlar yanma sonucu
açığa çıkan ısı miktarını düşürmesine rağmen karbon
monoksit (CO), karbon dioksit (CO2), azot oksit (NOx) ve
sülfür dioksit (SO2) salınımlarını azaltmıştır (Kwong ve
ark. 2007). Linyit ve mısır koçanının %50, %50
karıştırılmasıyla gerçekleştirilen beraber yanma (cofiring)
testleri sıvı ve gaz üretiminde biyokütle kömür
karışımının sinerjik bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir
(Sonobe ve ark. 2008). Ülkemiz için önemli bir tarımsal
atık olan fındık kabuğu ile Elbistan linyit kömüründen
oluşturulan karışımda ağırlıkça %8'e kadar fındık
kabuğunun eklenmesi, beklenen teorik yanma ısısından
daha yüksek yanmanın gerçekleşmesini sağlamıştır.
Bununla birlikte, ağırlıkça %10 biyokütle ilavesi, yanma
etkisi üzerinde azaltıcı bir rol oynamıştır (Haykiri Açma ve
Yaman 2008). Bununla birlikte farklı oranlarda inek
gübresi ile karıştırılmış kullanılmış çay atıklarının biyogaz
üretimine olumlu katkıları tespit edilmiştir (Khayum ve
ark. 2018). Manyuchi ver ark. (2018) yapmış olduğu
çalışmada ise çay atıklarından elde edilen biyobiriketlerin
yaklaşık 5254 kCal/kg ısıl değere ve %10’dan daha az bir
neme sahip olduğu bulunmuştur.
Geniş linyit rezervlerine ve tarımsal atıklara sahip
ülkemizin enerji bağımlılığının azaltılması bakımından
önem arz eden kömür ve biyokütle yaygın olarak beraber
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yakılarak
değerlendirilmektedir.
Bu
beraber
yanmalarında hedef ısıl kayıp olmadan daha az miktarda
kükürt ve kül salınımını sağlamaktır. Özellikle son
yıllarda, linyit kömürü ile beraber yanabilecek yeni
biyokütlelerin arayışı devam etmektedir. Bu araştırma
makalesinde Doğu Karadeniz bölgesinin önemli tarımsal
atığı olan çay budama atıklarının farklı oranlarda linyit
kömür ile karıştırılarak beraber yanma potansiyeli ilk
defa araştırılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Yapılan çalışmalar kapsamında, çay bitkisinin budama
atıkları Rize’de yerel bir çay bahçesinde sağlanmıştır.
Kullanılan linyit kömürü ise Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tedarik edilen
Soma Kısrakdere yıkanmış linyit kömürüdür.
Çay Budama Atık Biyokütlesinin Hazırlanması
Çay tarımının yoğun olarak yapıldığı illerin başında gelen
Rize’den yerel bir çay üreticisinden çay budama atığı olan
biyokütle temin edilmiştir. Şekil 1B’ de görüldüğü üzere
çay biyokütlesinde farklı kalınlıklarda dal örnekleri
bulunmaktadır.
Rize ilinden sağlanan çay budama atıkları parçacık
boyutu 4 mm olacak şekilde öğütülmüştür. Öğütülme
işleminin ardından analiz için, daha önceden belirlenmiş
numune oranlarda olmak koşuluyla biyokütle kömür
karışımları homojen bir şekilde karıştırılmıştır. Ortam
koşullarından ve özellikle nemden korumak için
muhafaza edilmiştir.
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Biyokütle Kömür Karışımlarının Hazırlanması

Biyokütle Kömür Karışımının Yanma Davranışının
İncelenmesi

Çay atık biyokütle linyit kömür karışımlarının beraber
yanma özelliklerini incelemek için biyokütle numuneleri,
Soma linyit kömür ile karıştırılmıştır. Çay atık biyokütle
miktarları Şekil 2’de görüleceği üzere %100, %80, %50
ve %20 olacak şekilde linyit kömürü ile karıştırılarak
hazırlanmıştır.

Kömür-biyokütle karışımları, kömür numunelerine
ağırlıkça %20, %50, %80 ve %100 oranlarında biyokütle
numuneleri ilave edilerek hazırlanmıştır. Kömür ve
biyokütle numunelerinin yakıt özelliklerini belirlemek
amacıyla ısıl değer ölçümleri D 5865 ISO 1928, uçucu
madde D 3175, kül D 3174 ve kükürt analizleri D 4239
ASTM standartlarına uygun olarak yapılmıştır.

Şekil 2. Farklı oranlarda kömür ile karıştırılmış biyokütle karışım numuneleri

BULGULAR VE TARTIŞMA
Çay Budama Atık Biyokütle –
Karışımlarının Isıl (kalorifik) Değerleri

Linyit

Kömür

Çay atık biyokütlesi ile linyit kömürün farklı oranlarda
karıştırılması ile elde edilen karışımların alt ve üst ısıl
değerleri tayin edilmiştir. Çizelge 1’de verilen değerlere
bakıldığında çay atık biyokütlesinin yaklaşık 4000
kCal/kg’lık ısıl değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu
değer piyasada işlem gören çoğu linyit kömürüne yakın
bir değerdir. Çay atık biyokütlesinin, linyit kömürü ile
karıştırılan numunelerinin linyit oranı arttıkça ısıl
değerlerinin arttığı belirlenmiştir. Çizelge 1.’de
görüldüğü gibi biyokütle kömür karışımlarının uygun
oranlama sağlanarak ısıl değerinde ciddi bir düşüş
olmadan yakıt olarak kullanılma potansiyeli olduğu
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ortaya çıkmaktadır. Demirbaş (2003) yılında yapmış
olduğu akademik çalışmada mısır koçanının, ayçiçek
sapının, badem kabuğunun, pamuk sapının, yer fıstığı
kabuğunun, arpa samanının, pirinç samanının, tütün
tozunun ve pirinç kabuğu birçok tarımsal atığın ısıl
değerini 1030 kCal/kg -2240 kCal/kg arasında olduğunu
bildirmiştir. Doğu Karadeniz bölgesinin ekonomik olarak
önemli ürünlerinden biri olan fındıktan elde edilen bir
tarımsal atık olan fındık zurufunun biriketlenmesiyle elde
edilen ortalama alt ısıl değeri 4232cal/g olarak tespit
edilmiştir (Demirel ve Gürdil 2018). Zengin ve ark. (2020)
yapmış olduğu çalışmada ise kavak odun atıklarından
elde edilen peletlerin ısıl değeri 4515 cal/g olarak
ölçülmüştür. Peletleme ve biriketleme tarımsal atıkların
ısıl değerini artırmasına rağmen ekonomik açıdan
biyokütle maliyetini artıran bir süreçtir. Bizim yapmış
olduğumuz çalışmada ise herhangi bir işleme tabi
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tutulmadan kullanılan çay budama atıkları 4000
kCal/kg’lık bir ısıl değer ortaya çıkarmıştır. Ülkemiz için
önemli bir tarımsal atık olan fındık kabuğunun ısıl değeri
ise 4358 kCal/kg’dır (Haykiri Açma ve Yaman, 2008).
Bizim elde ettiğimiz 4000 kCal/kg’lık ısıl değer fındık
kabuğuna oldukça yakın değerdir. Bu çalışma sonucunda
tespit edilen ısıl değerler literatürdeki bilgilerle
uyuşmaktadır. İyi bir yakıtın en önemli özelliklerinden
birisi ısıl değerin yüksek olmasıdır. Buna göre çay
budama atığının ısıl değer bakımından oldukça iyi bir
yakıt olduğu söylenebilir.

kabuğunun, mısır koçanının, pirinç kabuğunun ve buğday
sapının uçucu madde miktarı sırasıyla %87.3, %82.2,
%64.4, %66.8 olarak tespit edilmiştir (Haykiri Açma 2008,
Demirel ve Gürdil 2018, Sonobe ve ark. 2008, Kwong ve
ark. 2007, Wang ve ark. 2009). Gerçekleştirilen
analizlerde Çizelge 2.’de görüleceği üzere saf çay atık
biyokütlenin uçucu madde oranı literatür ile uyumlu
olarak %70.59 ölçülmüştür. Uçucu madde oranının
yüksek olması çay atık biyokütlesinin tek başına
yanmasına engel oluşturur ve yanma sonu emisyonları
olarak çevre açısından tehdit oluşturabilmektedir. Fakat
çay atık biyokütlesinin linyit kömürü ile karıştırılan
karışımlarının uçucu madde oranları linyit kömürü
miktarının artması ile doğru orantılı olarak azalma eğilimi
göstermiştir.

Çizelge 1. Çay atık biyokütle ile linyit kömür karışımlarının alt ve üst
ısıl değerlerinin kCal/kg cinsinden değerleri (ÇAB: Çay Atık
Biyokütle, LK: Linyit Kömür)

Çay Budama Atık Biyokütle –
Karışımlarının Uçucu Madde Oranları

Linyit

Kömür

Kömürlerdeki uçucu madde oranının düşük olması
kömürün verimli bir şekilde yanmasını engellerken, bu
oranın yüksek olması ise havanın aşırı kirlenmesine
sebep olur. Genç linyitlerde uçucu madde oranı yaklaşık
olarak %50 çıktığı hâlde antrasit gibi yaşlı kömürlerde bu
oran %10’dan azdır. Taş kömürlerinde ise uçucu madde
oranı yaklaşık olarak %10–45 arasında değişmektedir.
Ortalama olarak bu değer %30 olarak kabul edilebilir.
Uçucu madde miktarı fazla olan linyit tipi kömürlerin
yanmasında hava karışımı iyi ayarlanmadığı durumlarda
ocaklarda ve borularda is oluşumu sıklıkla görülür. Uçucu
madde miktarı %10’un altında olan kömürlerin
tutuşturabilmesi güçleşir (Böke ve ark. 2010).
Literatürdeki çalışmalarda tarımsal atık olan fındık
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Çizelge 2. Çay budama atık biyokütlesi ile linyit kömür karışımlarının
içerdiği uçucu madde oranının yüzdece ifade edilmesi (ÇAB:
Çay Atık Biyokütle, LK: Linyit Kömür).

Çay Budama Atık Biyokütle
Karışımlarının Kül Oranı

–

Linyit

Kömür

Çay budama atığının saf halinin kül oranı yaklaşık olarak
%1.19'dur. Yapılan analizler sonucunda biyokütle ilave
edilmesi ile oluşturulan karışımların kül oranları, tek
başına kömür numunelerinin kül oranlarından düşüktür.
Kömürde kül oranı düştükçe kalori oranı artar. Kaliteli
yerli kömürlerde de kül oranının yaklaşık olarak %20'i
geçmemesi beklenilir (Bayat 1998, Ilic ve ark. 2003).
Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda tarımsal atık olan
fındık kabuğunun, fındık zurufu, mısır koçanının, pirinç
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kabuğunun ve buğday sapının kül oranın sırasıyla %4.3,
%10.65, %0.9, %8.93, %9.28 olarak analiz edilmiştir
(Haykiri Açma 2008, Demirel ve Gürdil 2018, Sonobe ve
ark. 2008, Kwong ve ark. 2007, Wang ve ark. 2009).
Çizelge 3.' de görüldüğü gibi, yapılan analizler sonucunda
linyit kömürünün kül oranı %11.66 olarak tespit
edilmiştir. Linyit kömürüne sırasıyla %20 çay budama
atığı eklenmesi ile oluşan karışımın kükürt değeri;
%10.19’a, %50 oranında çay budama atığı eklendiğinde
ise %6.67’e düşmüştür. Yapılan analizler sonucunda saf
linyit kömürüne çay budama atığı eklenmesi ile
oluşturulan biyokütle-kömür karışımının kül oranı, saf
linyit kömürünün kül değerine göre daha düşük elde
edilmiştir. Çay budama atıkları ise %1.19 değerle mısır
koçanı gibi oldukça düşük kül içeriğine sahiptir.

görüldüğü gibi, yapılan analizlerde linyit kömürünün
kükürt değeri %1.15'dir. Linyit kömürüne %50 çay
budama atığı eklenmesi ile oluşan karışımın kükürt
değeri %0.69 olarak tespit edilmiştir. Saf linyit kömürüne
çay budama atığı eklenmesi ile oluşturulan biyokütle
karışımının kükürt değeri, saf linyit kömürünün kükürt
değerine göre daha düşüktür. Fındık kabuğunun, mısır
koçanının, pirinç kabuğunun ve buğday sapının kükürt
oranı sırasıyla %0.05, %0.01, %0.12, %0.4 olarak
literatüre geçmiştir (Haykiri Açma 2008, Sonobe ve ark.
2008, Kwong ve ark. 2007, Wang ve ark. 2009). Çay
budama atığının saf halinin kükürt değeri ise %0.05
olarak ölçülerek literatürde verilen diğer tarımsal
atıklarla uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak,
biyokütle ilave edilmesi ile oluşturulan kömür
karışımların kükürt değerleri, tek başına kömür
numunelerinin kükürt değerlerinden düşük olmaktadır ki
buda kömürün yanmasının çevreye vermiş olduğu
olumsuz etkileri azaltabilecektir.

Çizelge 3. Çay atık biyokütlesi ile linyit kömür karışımlarının kül
oranının yüzdece ifade edilmesi (ÇAB: Çay Atık Biyokütle,
LK: Linyit Kömür).

Çay Budama Atık Biyokütle
Karışımlarının Kükürt Oranı

–

Linyit

Kömür

Kükürt kimyasal olarak yanabilen bir madde olduğundan
kömürün ısıl değerini azaltıcı bir etki yapmaz. Ancak
yanan kükürt çevre açısından en büyük kirleticilerden
biridir. Bununla birlikte kükürt yanma odası, kazan ve
borularda korozif bir etkiye sahiptir. Kömürlerin gerek
termik santrallerde gerekse endüstri ve ısınmada enerji
kaynağı olarak kullanılmaları sırasında çevreyi mümkün
olan en düşük düzeyde kirletmelerini sağlamak amacıyla,
kül ve piritik kükürdünün uzaklaştırılarak kalitelerinin
iyileştirilmesi zorunludur (Lin Chou 2012). Çizelge 4.’ de
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Çizelge 4. Çay atık biyokütlesi ile linyit kömür karışımlarının kükürt
oranının yüzdece ifade edilmesi(ÇAB: Çay Atık Biyokütle, LK:
Linyit Kömür).

SONUÇ
Ülkemizdeki ulusal kaynaklarımızı enerji üretiminde daha
fazla kullanabilmek amacı ile düşük ısıl değerli Türk
linyitleri ile çay budama atıklarından elde edilen
biyokütlenin, belirli oranlardaki karışımlarının yakıt
potansiyellerini bu çalışmada belirlenmiştir. Yapılan
çalışmada çay budama atık biyokütlesinin ısıl değeri ve
kül miktarı sırasıyla 4000 kCal/kg ve %1.19’dur. Çay
budama atık biyokütlesinin uçucu madde oranı ve kükürt
oranı ise sırasıyla %35 ve %0.05 olarak tespit edilmiştir.

Çay budama atık biyokütlesinin linyit kömür ile karıştırılarak beraber yanma potansiyelinin araştırılması

Peletleme ve biriketleme tarımsal atıkların ısıl değerini
artırmasına rağmen ekonomik açıdan biyokütle
maliyetini artıran bir süreçtir. Bizim yapmış olduğumuz
çalışmada ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan
kullanılan çay budama atıkları 4000 kCal/kg’lık bir ısıl
değer ortaya çıkarmıştır. Bu değer ülkemizde kullanılan
birçok linyit kömürden daha yüksek bir değerdir. Bu
anlamda çay budama atıklarının tek başına bile katı
yakıtla çalışan yakma sistemlerinde alternatif enerji
kaynağı olarak kullanılmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
Saf linyit kömürüne belirlenen oranlarda çay bitkisi
budama atıkları eklenmesiyle oluşturulan karışımların
yanma sonu emisyon değerlerinde ciddi düşüşler
gerçekleşmiştir. Saf linyit kömürüne göre, hazırlanan
biyokütle karışımlarının kükürt ve kül oranlarında yüksek
düşüş gerçekleşmiştir. Çay bitkisi budama atıklarının ısıl
değeri belirlenmiştir. Çay budama atığının ısıl değeri
linyit kömüründen yaklaşık olarak %30 az olmasına karşın
düşük kül ve kükürt içeriği sebebiyle oldukça çevrecidir.
Çay budama atığının linyit kömür ile %50 oranında
harmanlandığında kül içeriği %12’lerden %6’lara, kükürt
içeriği ise %1.15’lerden %0.69’lara düşmüştür. Atık
olarak kullanılan ve ekonomiye kazandırılmayan bu
atıkların, linyit kömürü ile uygun karışım değerleri ile
homojen
şekilde
harmanlandığında
enerji
potansiyellerinin yüksek olduğu ve çevreci bir yakıt
olduğu belirlenmiştir.
Fosil yakıt kaynaklarına göre daha ucuz bir enerji kaynağı
olan ve ülkemizde önemli bir potansiyele sahip olan çay
budama atık biyokütlesinin, linyit kömür ile %50
oranında karıştırılarak katı yakıt olarak, ya da
harmanlanarak ortak yakma işlemi ile termik santral vb.
işlemlerde kullanılması, ülkemizin enerji ihtiyacının
karşılanması için önemli bir alternatif yakıt olacaktır. Bu
şekilde hem maliyet indirimi, hem de çevresel kirliliğin
azaltılması sağlanacaktır. Bu çalışma ile özellikle doğu
Karadeniz bölgesinde atık biyokütlenin düşük kalorili
linyit kömürü harmanlanmasıyla beraber yanma
potansiyellerinin daha yüksek, daha çevreci alternatif bir
katı yakıt haline dönüştürülebileceği ilk defa ortaya
konmuştur.
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Abstract
In this study, essential oil and oil acid content, antioxidant and antifungal properties of oils obtained
from pomegranate (Punica granatum L.) and parsley seeds (Petroselinium crispum) produced on an
industrial scale were investigated. Pomegranate seed oil was obtained cold pressed in an industrial
scale, while parsley seed oil was obtained industrial steam distillation. As a result of pomegranate
seed oil GC-MS analysis, fifteen components were determined. Parsley seed oil was twelve
compounds was identified. Punicic acid (61.19 %) was found as the dominant compound in
pomegranate seed oil while apiole (14.21 %) was determined as the dominant compound in parsley
seed oil. When the antioxidant capacity of the oils were examined, it was determined that the oils
obtained from pomegranate seeds have a moderate antioxidant activity, the oils obtained from
parsley seeds have high antioxidant activity. Antifungal activity of pomegranate (Punica granatum L.)
and parsley (Petroselinium crispum) seed oil against five different plant pathogens, Fusarium.
oxysporum f. sp. lycopersici, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria. solani and
Rhizoctonia solani were also determined.
Özet
Bu çalışmada endüstriyel ölçekte üretilmiş olan nar (Punica granatum L.) çekirdeği ve maydanoz
(Petroselinium crispum) tohumundan elde edilen uçucu yağların ve yağ asitlerinin, antioksidan ve
antifungal özellikleri incelenmiştir. Nar çekirdeği yağı endüstriyel soğuk press yöntemi ile üretilmiş
iken, maydanoz tohumu yağı da endüstriyel buhar destilasyonu yöntemi ile elde edilmiştir. Nar
çekirdeği yağında GC-MS analizi sonucunda 15 bileşen tespit edilmiştir. Maydanoz tohumu yağı içinde
12 bileşen tespit edilmiştir. Nar çekirdeği yağında pukinik asit (% 61.19) ana bileşen olarak bulunmuş
iken, maydanoz çekirdeği yağında apiyol (% 14.21) ana bileşen olarak tespit edilmiştir. Yağların
antioksidan aktivitesi incelendiğinde nar çekirdeğinden elde edilen yağlarda orta miktarda, maydanoz
tohumlarından elde edilen yağlarda ise yüksek miktarda antioksidan aktiviteye sahip oldukları tespit
edilmiştir. Ayrıca nar (Punica granatum L.) ve maydanoz (Petroselinium crispum) tohumu yağının beş
farklı bitki patojenine Fusarium. oxysporum f. sp. lycopersici, Botrytis cinerea, Sclerotinia. sclerotiorum,
Alternaria. solani ve Rhizoctonia solani antifungal aktivitesi olduğu tespit edilmiştir.

INTRODUCTION
Edible oils are important industrial food ingredients and
may contain significant levels of monounsaturated fatty
acid, tocopherols, carotenoids, and antioxidative
phenolic compound (Parker et al. 2006, Parry et al.
2006). Although more than 100 varieties of plants, which
is known oil bearing seeds, commercial seed oil have
been very limited (Özcan 2002). Several crops such as
corn, safflower, sunflower and soybean have been

grown extensively for the oil produced in their seeds
from past to present (Parry et al. 2005). Parsley
(Petroselinum crispum) and pomegranate (Punica
granatum L.) seed are generally a rich source of oil.
However, this resource is only used on a limited scale. On
the other hand, vegetable oils (edible or non-edible) are
used extensively in cosmetics and other industries, thus
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oil obtained from pomegranate and parsley seed can find
potential uses in other branches of industry.
Although the humans have begun to cultivate the plant
as a food source and additive in Turkey (Can et al. 2017),
pomegranete (Punica granatum L.) was cultivated and
naturalized all over the Mediterranean region since
ancient times (Ahangari and Sargolzaei 2012). It is a
member of the punicacea family (Fadavi et al. 2006).
Productions of pomegranate have been rapidly
increased for many years in Mediterranean region. In
addition, Turkey is one of the main European
pomegranate producers (Calişkan and Bayazit 2012).
Pomegranate fruits contain seeds ranging between 40
and 100 g kg-1 of fruit weight depending of species
(Fadavi et al. 2006). Pomegranate seed oil, which is by
product pomegranate juice industry, have a wide range
of nutritional values such as vitamin E, sterols and
punicic acid (Tian et al. 2013).
Parsley (Petroselinum crispum) is cultivated widely as an
annual. Also, it is a biennial plant. (Petropulos et al.
2004). Parsley belongs to Umbellifera plant family
(Bakhiet et al. 2010). it was appreciated for medicinal
properties long before it became accepted as a food or
spice in ancient Greeks (Petropulos et al. 2004). Todays,
its extraction becomes of profound industrial interest
(Louli et al. 2004). Therefore, oil extraction methods are
very important in the industry.
The cold pressing involves neither heat nor chemical
treatment. The consumers prefer cold pressed oils as
they are natural and safe food products because of these
properties. Cold-pressed plant oil have better
antioxidant properties and nutritive value, so it has
increased to preferability by consumers recently. Also,
cold press method has several advantages such as
ecological, do not cost much investment, simple and not
requiring much energy, as well (Juhaimi and Özcan
2017).
Considering studies in the literature on the pomegranate
seed oil, it is seen that there are significant levels of
punicic acid, natural antioxidant and polyphenols
(Schubert et al. 1999, Sadeghi et al. 2009, Vroegrijk et al.
2011). According to researches the seeds are rich source

of lipids. Oil content of pomegranate seed comprises
from 12 to 20 % of the seed on a dry-weight basis
(Meerts et al. 2009, Mohaghegi et al. 2011). The lipid
compositions of pomegranate seed have also gained
great attention for their high content of polyunsaturated
fatty acid. According to Meerts, the oil is qualified by
conjugated linolenic acid, followed by linoleic acid,
steraic acid and palmitic acid (Meerts et al. 2009). Also,
pomegranate seed oil consist of 75-90% conjugated fatty
acid, the most important of which is punicic acid (Elfalleh
et al. 2011, Ahangari and Sargolzaei 2012, Jing et al.
2012). Punicic acid is generally use as therapeutic for
human health (Yücel 2005). It is known that
pomegranate seed oil have high potential of
antimicrobial and antioxidant properties (Liu et al. 2009,
Tehranifar et al. 2011, Liu et al. 2012). The chemical
properties of pomegranate responsible for these
protective actions are well-documented (Ismail et al.
2012).
Limited studies of literature were conducted to assess
the antioxidant, antifungal and chemical composition in
parsley seed oil (Elgayyar et al. 2001, Kurowska and
Galazka 2006, Parry et al. 2006). In this regard, the
chemical composition of parsley seed oil in native and
fermented seed with non-disntigrated and disintegrated
were examined. It was found that there were different
amount of α-pinene, β-pinene, sabinene, myrtenal and
apiole (Stankovic et al. 2005). According to some
researcher the main components of parsley seed
essential oil are apiole, myristicin, safrole and 2.3.4.5tetramethoxy-1-allylbenzene (Stankovic et al. 2005), as
well as α-thujene, camphene, β-pinene, α-phellandrene,
β-phellandrene, limonene, γ-caryophylene (Ahsan et al.
1982), α-pinene (Hol et al. 1990) and terpinolene (Orav
et al. 2003).
Although some researchers studied about chemical
composition, antifungal and antioxidant properties of
pomegranate and parsley seed oil on producing
laboratory scale, in the literature, there is few reports
about detailed analyses of pomegranate and parsley
seed oil produced in industrial scale. Therefore, goal of
this study is investigated the essential oil and oil acid
profile, antifungal and antioxidant properties of the
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pomegranate and parsley seed oil produced in industrial
scale. This study can provide important information
about pomegranate and parsley seed oil as chemical
composition, antioxidant and antifungal properties for
industrial production

NITS and Wiley library spectral data bank. For
quantification, normalized peak area was used without
any correction factor.

MATERIAL AND METHODS

DPPH Free Radical Scavenging Activity

Materials

The capacity of pomegranate and parsley seed oil to
scavenge the free radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) scavenging activity was measured according to
the method described by Molyneux. Each extract
solution dissolved in methanol. The mixture was shaken
vigorously and left to stand at room temperature for 50
min in the dark. The absorbance was read at 517 nm
against a control using a spectrophotometer. The values
were shown as IC50 μg /mL sample representing the
concentration of each sample that resulted in 50%
scavenging of DPPH radicals. The percentage of DPPH
discoloration was calculated using equation: (Equation
1).

Ripened pomegranate seeds (Punica granatum),
concerning as a residue, were obtained from juice
companies located in Hatay which is Mediterranean
region city of Turkey. Parsley (Petroselinum crispum)
seed were collected from Hatay in Turkey.
Methods
Extraction of Seed Oil
Before the extraction pomegranate (Punica granatum)
and parsley (Petroselinum crispum) seeds were washed
with deionized water and dried in room temperature. A
commercial cold press was used to obtain the
pomegranate seed oil, while commercial steam
distillation process was used to obtain the parsley seed
oil.
GC-MS Analysis of Pomegranate and Parsley Seed Oil
Before the GC-MS analyses, seed oil (25 μL) was diluted
with methanol (1000 μL) and silylated according to
Ekman and Holmbom (1989). Identification and
quantification of seed oil were carried out by GC-MS on
a Shimadzu QP2010 GC-MS system with helium as a
carrier gas with a constant linear velocity. The interface
and ion source and temperatures were 250 °C, 200 °C
and 250 °C respectively, operating at 70 eV ionization
energy. The column used was TRB-5MS capillary column
(30 m x 0.25mm ID x 0.25 μm film thickness).
Temperature was programmed from 60 °C (hold 2 min) 2
°C/min to 200 °C (2 °C/min) hold 10 min. Then to 300 °C
(5 min). The injection volume was 1.0 μL the split ratio
1:9 and the injector temperature was 250 °C. The
components were identified by comparison of their mass
spectra with characteristic features obtained with the

Antioxidant Activity

Percentage inhibition= [(Abs0control – Abssample)/ Abs0control]
x100
β-Carotene-Linoleic Acid Activity
The determination of antioxidant activity was
determined by the ability of the compounds to inhibit
the bleaching of the β-carotene by linoleic acid. The βcarotene-linoleic acid inhibition activity of the extract
was determined using a previously reported method
(Huang et al. 2005). Briefly, β-Carotene (0.5 mg) was
dissolved in 1 mL chloroform was pipetted into a small
round-bottom flask. Then Tween 40 (200 mg) and linoleic
acid (25 μL) was added to this solution. Once the
chloroform was completely removed using a rotary
evaporator under reduced pressure at low temperature,
distilled H2O (100 ml) saturated with oxygen (30 min at
a flow rate of 100 mL/min) was added and the resulting
mixture was stirred with Vortex for 30 min. Reaction
mixture (350 μL) were mixed with seed oil in ethanol
(350 μL) in test tubes and measured at 490 nm in a
spectrophotometer, before and after the 48h incubation
at 24 °C. The same procedure was repeated with
poisitive control BHT (butylated hydroxytoluene) an a
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blank. The data presented as a percentage of an
antioxidant activity % (AA %), using [Equation 2].
AA%= [1-(Abs0sample – Abssample)/(Abs0control– Abscontrol)]
x100.
Antifungal Activity
In order to determine the effects of pomegranate and
parsley seed oil against B. cinerea, S. sclerotiorum, A.
solani, R. solani and F. oxysporum f. sp. lycopersici this
assay was used. The fungi were obtained from the
culture collection of Gümüşhane Vocational School of
Higher Education, Department of Organic Farming at
Gümüşhane University, Turkey. The in vitro antifungal
activity was assayed using a contact that produces
mycelial growth inhibition (Kordali et al. 2009). Botrytis
cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria solani,
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici and Rhizoctonia
solani were instored on sterile potato dextrose agar
(PDA) slants prior to use. First the mycelium of the test
strain growths were evaluated in 60 mm Petri dishes
filled with PDA solid medium amended with 100, 250,
500 and 1000 ppm extracts of pomegranate and parsley
seed oil. The oils were dissolved in ethanol (1/1, v/v).
Next, five mm disc of 7-day-old culture of the B. cinerea,
S. sclerotiorum, A. solani, F. oxysporum f. sp. lycopersici
and R. solani fungi were placed at the center of the
petriplates. Then all inoculated dishes were incubated at
25 °C for 7 days. PDA plates containing 1000µl ethanol
(10 mL plate-1), without sample solutions, were used as
negative control. In addition, synthetic Maneb fungicide
(0.2 g/100 mL PDA) was used as a positive control. After
that, colony diameter was measured and recorded after
seven days. Three replicate plates were used for each
treatment. Finally, percentage inhibition of mycelia
growth was calculated by using the following formula
[Equation 3].
% inhibition = (dc-dt)/dc x 100,
dc: The average increase in mycelia growth in control
dt: The mean of three replicates of mycelial growth (mm)
in treated.

RESULT AND DISCUSSION
Essential oil and oil acid profile of pomegranate and
parsley seed oil
Essential oil and oil acid content of pomegranate and
parsley seed oils with individual percentages of each
component are given in Table 1. Fifteen compounds
were identified in pomegranate seed oil, while twelve
compounds were identified in parsley seed oil. The
pomegranate seed oil was found to be rich unsaturated
fatty acid (72.89 %). Punicic, oleic, linoleic, gadoleic acids
were among the highest unsaturated fatty acid with the
following order: Punicic˃ Oleic˃ Linoleic˃ Gadoleic.
Especially punicic acid was found to be the dominant
compound for pomegranate seed oil. Punicic acid
(61.19%) was determined to be predominant
polyunsaturated fatty acid, which was in compatible with
results of previous study (Kỷralan et al. 2009, Hernandez
et al. 2011, Ahangari et al. 2012). The punicic acids,
which is a conjugated linolenic acid, have double bonds
in the 9, 11 and 13 positions and it was identified at
difference retention times, indicating the existence of
different geometric isomers because of the invariable
double bonds. However all identified isomers in the
present study were considered punicic acids. Our results
are in agreement with the literature (Fadavi et al. 2006,
Elfalleh et al. 2011, Hernandez et al. 2011). Qualitatively,
the punicic acid is similar to previous findings (Liu et al.
2009, Eikani et al. 2012, Liu et al. 2012). Oleic acid (9 and
10) was determined to be second most abundant
unsaturated fatty acid followed by linoleic acid. Also,
oleic acid was only monosaturated fatty acid (MUFA)
detected in pomegranate seed oil and it was found
6.83% of total fatty acid in present study (Table-1). The
oleic acid content (6.83%) was similar to Spanish cultivar
(4.70-6.49%) (Hernandez et al, 2012) and Georgia
cultivar (Pande and Akoh 2009). Although oleic and
linoleic acid was reported in most of the studies, it was
higher content than our studies (Melgarejo et al. 2000,
Fadavi et al. 2006). These quantitative differences on the
fatty acid of pomegranate seed could be related to
agronomic, environmental, production condition and
different genotype. Gadoleic acid (C20:1) was found
lesser extent in this study. Gadoleic acids usually were
not determined
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Table-1 Essential oil and oil acid content of pomegranate seed and parsley seed oil.

Compound
α-pinene
Ethylamine
Norvaline
β-pinene
Myrcrene
β-phellandrene
Myrtenal
Blown Oil (2.4-nonadienal)
Myristcin
Cis-aserone
Azulen-3a-ol
Cis-6-octadecenoic acid
β-sitesiterol
Apiole
Myristic acid (C14:0)
Palmitic acid (C16:0)
Linoleic acid (C18:2)
Oleic acid (C18:1)
Steraic acid (C18:0)
Punicic acid (C18:3)
Gadoleic acid (C20:1)
Arachidic acid (C20:0)
Behenic acid (C22:0)
Squalane
Lignoceric acid (C24:0)
γ-tocopherol

R.I
7.138
7.633
7.927
8.976
9.347
11.173
20.826
22.107
42.372
44.305
46.207
51.325
53.208
61.712
48.45
70.639
79.654
80.522
82.138
92.025
93.048
94.585
104.120
111.534
112.198
118.202

in most of studies, but Elfalleh et al. (2011) identified
gadoleic acid in pomegranate seed oil (0.50-9.94). The
major saturated fatty acid for this study was palmitic
acid, which is founded 4.07 %. This palmitic acid content
was comparable with literature (Hernandez et al. 2011,
Eikani et al. 2012, Liu et al. 2012). On the contrary, the
amounts of palmitic acid were lower than those obtained
by Melgarejo and Artes et al. (2000), Fadavi et al. (2006),
Elfalleh et al. (2011) with palmitic percantages of 2.5814.9 %, 2.8-16.7 % and 3.13-11.82, respectively. The
following saturated fatty acid was determined stearic
acid (2.18%). Stearic acid content was similar to previous
reported by Melgarejo et al. (2000), Hernandez et al.
(2011), Meerts et al. (2009). Arachidic (0.63%), Behenic
(0.18%) and Lignoceric acid (0.07%) were found lesser
content in present study. These acids were undetected

Parsley seed
(GC-MS Peak Area %)
12.06
12.48
0.39
12.24
0.83
12.69
7.86
0.95
10.99
0.47
14.21
3.96
-

Pomegranate seed
(GC-MS Peak Area %)
0.72
2.02
2.19
0.21
4.07
4.3
6.83
2.18
61.19
0.57
0.63
0.18
2.62
0.07
4.08

some researches such as Meerts et al. (2009) and
Hernandez et al. (2011). The quantity of arachidic acid
was found similar to Elfalleh et al. (2011) and Eikani
(2012) with arachidic percentage 0.56-1.70 and 0.62
respectively. Likewise, Behenic acid percentages were
similar to those obtained by Fadavi et al. (2006),
Ahangari and Sargolzaei (2012) and Eikani et al. (2012),
0.03-0.2%, 0.1-0.2% and 0.14% respectively. Lignoceric
acid was determined by Ahangari and Sargolzaei (2012),
Elfalleh et al. (2011) and Eikani et al. (2012). The
saturated/unsaturated acid ratio is important quality
criteria in vegetable oil. If unsaturated fatty oil taken 2 to
1, saturated oil could be exhausted by unsaturated oil
(Mindel 2009). Squalene is very important industrial and
organic compounds. The main source of squalene is fish
and thus it is an expensive terpenoid. According Caligiani
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et al. (2010) indicated that squalene plays an important
role in preventing tumors. Concentrations of squalene
was founded considerably higher in pomegranate seed
oil (2.62 %) for this study. Squalene was detected in
pomegranate seed oil by Caligiani et al. (2010).
Considering to other important commercial oils, it seen
that they have quite low squalene content, such as 0.03%
in maize, peanut, and rapeseed, 0.002% in coconut, 0.01
% in sunflower and cotton, 0.4 % in olive oil and 0.3% in
rice bran (He et al. 2002). Stigmasterol is one of a group
of phytosterols (plant sterols), that includes β-Sitosterol
with chemical structures similar to that of cholesterol
(Rosenblat et al. 2013). In this study, stigmasterol and βSitosterol were detected 5.59% and 0.2%, This was
detected in accordance with previous report on
stigmasterol and β-Sitosterol in pomegranate seed oils
(commercial), as 30.4±5 and 8.069±135 (Caligiani et al.
2010). Also, these compounds are also known to have
cancer
chemopreventive
properties,
including
promotion of apoptosis. Stigmasterol and β-Sitosterol in
pomegranate seed oil are reported by Kim et al. (2002).
γ-tocopherol is one of the chemical compounds that is
considered vitamin E, which is detected 4.08% in
pomegranate seed oil. They are lipid soluble and show
potentials to reduce free radicals (antioxidants), and
clinical trials showed the significant role of these
antioxidants to scavenge free radicals, such activity
contribute to the use of these agents in prevention
against stroke and cancer (Elfalleh et al. 2011). Many
researches are found γ-Tocopherol in pomegranate seed
oil (Caligiani et al. 2010, Elfalleh et al. 2011, Liu et al.
2012).

single fatal dose is 8g. At least 19 g has been survived.
Louli et al. (2004), reported as a result of the qualitative
analysis they performed on parsley seed oil that
myristicin (36 % and 42%) is the most dominant
compound. Authors also found different amount of αpinene (2.7 % and 1.2 %), β-pinene (2 % and 0.5 %) and
apiole (26.7% and 34.6 %) (Louli et al. 2004). Another
study examined the quantitative and qualitative
compound of the essential oil from parsley seeds (native
and fermented). The researchers determined that
myristicin was the most dominant compound among the
composition of essential oil in parsley with 42.7 % for
fermented seeds and 36.7 % for native seeds.
Furthermore, α-pinene (20.22 %), β-pinene (16.7 %) and
apiole (5.4 %) were determined to be the other most
dominant compound (Stankovic et al. 2005). Vokk et al.
(2011) conducted in Estonia examined the GC-MS and
composition of parsley growing in summer and
wintertime that β-phellandrene (35.88% for winter and
21.83 % for summer) and myristicin (30.67 % for winter
and 42.65 % for summer) is the most dominant
compound. When the components of parsley oil were
examined qualitatively, it was found that the literature is
largely in parallel with this study. However, if it was
examined quantitatively composition of essential oil
from parsley seed, it was not compatible with literature.
According to Okan et al. (2018) the reason for this is that
same plant variety demonstrate differences due to the
genetic factor, environmental condition and climate etc.
in the synthesis of the essential oil (Okan et al. 2018).

When the chemical composition of parsley seed oil were
examined (Table-1), apiole and myristcin (14.21% and
12.69 %) was found to be the dominant compound. Also,
α-pinene (12.06 %), β-pinene (12.48 %) and cis-6octadecenoic acid (10.99 %) were found significant
amounts. According to Young and Tisserand (2014),
indicated that apiole is toxic to humans, the lowest fatal
daily dose is 770 mg, which was taken 14 days, the lowest

Molecules known as antioxidants prevent oxidation in
living organism by decreasing free radicals or by
eliminating these. There are many methods of measuring
the antioxidant capacity in natural products (Okan et al.
2019). Antioxidant activity of pomegranate seed and
parsley seed oil were tested using DPPH and β-Carotenelinoleic acid assays (Figure-1).

Antioxidant Activity
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Figure 1. DPPH and β-Carotene-linoleic acid oxidation activities of parsley and pomegranate seed oil

In DPPH assay, free radical scavenging activity of
pomegranate and parsley seed oil were determined (IC50:
13.05 μg/ml and IC50: 4.21 μg/ml). According to βCarotene-linoleic acid antioxidant assay, antioxidant
capacity of pomegranate was determined RAA%: 58.51
and compared with positive control BHT. Parsley was
determined RAA%: 78.21. Considering to these results,
antioxidant activity of pomegranate oil was determined
as moderately, but antioxidant activity of parsley oil was
determined as strongly. In a different study the
antioxidant capacities of the parsley oil was examine
using DPPH methods. The result showed that DPPH
values was determined quenched 87-91% of the radicals
in the reaction mixture in 10 min (Parry et al. 2006). The
DPPH antioxidant activity was determined high
antioxidant capacity for parsley seed oil (Wei and
Shibamoto 2007). According to researchers, myristicin, α
-pinene, β-pinene and apiole which is found high
amounts parsley oil, are effective in increasing
antioxidant capacity. The DPPH activity of pomegranate
seed oil was similar to 0.8-5.2 2 μg/ml grown in the China
(Liu et al. 2012), 1.8-4.8 μg/ml grown in India (Waghulde
et al. 2011) and 1.324-2.577 μg/ml grown in Thailand
(Manasathien et al. 2012). These differences may be due

to the fact that seconder metabolite synthesis is
influenced by environmental biotic and abiotic factors in
addition to genotype or different growth conditions
(Okan et al. 2019). β-Carotene assay is one of the most
used methods for lipophilic antioxidants (Chan and
İsmail, 2009). Accordance with previous reports on βCarotene activities of pomegranate seed oil, as 39, 22,
57% with 100 ppm concentration EtOAc, MeOH and
water extract (Sing et al. 2002). β-Carotene activities of
pomegranate seed oil was lesser than that in some other
edible seed oils including grape seed oil (63-78%)
(Jayaprakasha et al. 2001) and buckwheat oil (67%) (Sun
and Ho 2005).
Antifungal Activity
The comparative results regarding the antifungal activity
assays in parsley (Petroselinum crispum) and
pomegranete (Punica granatumun) seeds are shown in
Table 2. The oils exhibited considerable antifungal
activity against a broad spectrum of tested fungi. Parsley
seed oil is more effective against five fungus than
pomegranate seeds oil (Table 2). The oil of parsley seed
oil all concentration completely inhibited growth of B.
cinerea (100%), S. sclerotiorum
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Table 2. The inhibitory effects of Parsley and Pomegranate seed oil on plant pathogen fungi.
Plant Pathogens

Parsley

Botrytis cinerea

Pomegranate

Parsley

Sclerotinia sclerotiorum

Pomegranate

Parsley

Alternaria solani

Pomegranate

Parsley

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

Pomegranate

Parsley

Rhizoctonia solani

Pomegranate

Concentration (ppm)
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b
0 (N- Control)a
100
250
500
1000
P-Control (Maneb)b

Mycelial growth inhibition (%)
0.00d
81.70
100
100
100
100
0.00
14.90
15.78
17.55
20.82
100
0.00
22.23
29.23
32.33
35.50
100
0.00
15.62
16.60
16.70
19.46
100
0.00
43.21
55.46
60.71
69.70
100
0.00
0.37
1.04
2.43
3.86
100
0,00
42.75
54.20
59.83
100
100
0.00
7.69
9.16
13.42
21.38
100
0.00
100
100
100
100
100
0,00
15.75
15.68
15.37
14.95
100

aNegative

Mycelial growth (mm)
60,00c
10.98
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
51.06
50.53
49.47
47.51
0,00
60.00
46.66
42.46
40.60
38.70
0.00
60.00
50.63
50.04
49.98
48.32
0,00
48.18
27.36
21.46
18.93
14.60
0.00
48.18
48,00
47.68
47.01
46.32
0.00
49.26
28.20
22.56
19.79
0.00
0.00
49.26
45.47
44.75
42.65
38.73
0,00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
50.55
50.59
50.78
51.03
0.00

control, bPositive control, cRadial growth after 7 days (mm) , dPercentage (%) growth inhibition was calculated with comparison with the
growth of the control (0%).
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(35.50%), A. solani (69.70%), F. oxysporum f. sp.
Lycopersici (100%) and R. solani (100%). In many cases,
antifungal activity of the oil was also found similar or
lower than positive control, manep (Table 2).
Additionally, B. cinerea, S. sclerotiorum, A. solani, F.
oxysporum f. sp. lycopersici and R. solani, Pomegranate
seeds oils, reduced the mycelial growth of plant
pathogens with respect to control. But this inhibition
increased depending on rising in concentration and the
highest in concentration (1000 ppm) inhibited the
mycelial growth of F. oxysporum f. sp. lycopersici
(21.38%) (Table 2).

pinene. Also, it was found to be dominant compound
apiole and myristicin. Especially Apiole is known
hepatotoxic and nephrotoxic. The results of antifungal
activity indicate that pomegranate and parsley seed oil
showed strong inhibitory effects on the mycelium
growth of plant pathogenic fungi. Thus, they would
probably be an important potential candidate plants for
the improvement of new generation fungicides. These
oils may use for potential medical purposes, because of
the fact that pomegranate seed oil have lower saturated
fats and parsley seed have high antioxidant capacity as
well.

Recent reports showed that essential oils, which are
possess strong inhibitory effects on the mycelium growth
of plant pathogenic fungi (Kordali et al. 2009, Kotan et al.
2008, Lee et al. 2007, Pattnaik et al. 1997). Albayrak et
al. (2011) studied the antimicrobial activities of infusion,
decoction, hydrosol and methanol extract of parsley
seed again six different microbial species and they found
that the antimicrobial activity of methanol extract was
effective Bacillus cereus, Morganella morganii and
Pseudomonas aeruginosa. Tehranifar et al (2011) found
that the seed methanolic and aqueous extract of
Pomegranate can prevent against Penicillium italicum,
Botryris cinereal and Rhizopus stolonifera. A large
amount of previous reports about pomegranate and
parsley seed oil illustrates that it can confirm the
inhibitory effects of seed oil on growth and development
of fungi.
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Özet
Doğada her canlının olduğu gibi ormanların da sürekli var olması, yaşlanan ya da değişik nedenlerle
zarar görüp ölen bireylerin yerini yeni genç bireylerin almasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle
ormanlarımızda uygulanan gençleştirme çalışmaları ve bu çalışmaların başarısı büyük önem
taşımaktadır. Çalışma kapsamında, Harşit Orman İşletme Şefliğine ait Sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa
subsp. barbata) meşceresinin doğal gençleştirme yöntemlerinden biri olan büyük alan siper vaziyeti
ile gençleştirilmesi ve gençlik bakımlarından diri örtü temizliğinin gençliğin gelişimi üzerine etkisinin
ortaya konulması amaçlanmıştır. Gençleştirme çalışmasına 2012 yılında arazi hazırlığı ile başlanılmış
ve 2016 Kasım-Aralık ayında ise boşaltma kesimi ile sahadan çıkılmıştır. İlk çimlenmeler 2013 yılı Nisan
ayında gözlemlenmiştir. Gençleştirme alanında üç farklı şiddette diri örtü temizliği yapılmış ve
uygulanan diri örtü temizlik derecelerinin gençlik sayısı ve boy gelişimi açısından etkileri belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda; 2013-2015 yılları arasında yapılan ölçüm ve sayımlarla gençlik boyları ve sayıları
ortaya konulmuştur. Bir yaşındaki gençliklerin boylarında yapılan ölçümlerde tüm işlemlere ait
ortalama boy 5.92 cm, iki yaşında 39.23 cm ve üç yaşında ise 65.46 cm’dir. Diri örtü temizliği işlemleri
bakımından bir yaşındaki ve üç yaşındaki gençlik boyları arasında istatistiksel olarak anlamlı (P˂0.05)
farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Abstract
The existence of forests as well as every living thing in nature will be possible by the replacement the
young individuals to the position of aged or dead individuals who have been damaged due to various
reasons. For this reason, the regeneration methods implemented in forests and the success of these
studies are of great importance. In this study, it was aimed to regeneration with compartment
shelterwood system, one of the natural regeneration methods, of Alnus glutinosa subsp. barbata stand
in Harşit Forestry Enterprise, and the determination of effects on juvenility development of land
clearing from regeneration tending. In 2012, regeneration efforts were started with land preparation
and final cutting was made in November-December 2016. The first germination was observed in April
2013. In regeneration area, three different land clearing treatments were carried out and tried to
determine their effects on the number and length of juvenility. As a result of the study; the number of
juvenility and juvenility length were determined by the making measurement and counting between
the years of 2013-2015. In the measurements made in one year-old juvenility, the average juvenility
length of all treatments was 5.92 cm, this was obtained as 39.23 cm for two-year-old juvenility, and
65.46 cm for three-year-old juvenility. In addition, it was determined that there are statistically
significant differences (P<0.05) between juvenility length values of one and three-year-old juvenilities
in terms of land clearing interventions.

GİRİŞ
Doğal kaynaklarımızın en iyi şekilde işletilmesi, ülke ve
yöre halkının optimum faydalanmasına sunulması
zorunludur. Bu kaynakların başında mevcut ormanlar ve
bunları oluşturan bitki türlerinin çok amaçlı kullanımı
dikkate alınarak, maksimum yarar sağlayacak şekilde
işletilmesi gerekir. Çok amaçlı yararlanacağımız ağaç
türlerinden birisi de kızılağaçlardır.
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Kızılağaçlar, Fagales takımının Betulaceae familyasının
Alnus cinsine ait olup, Türkiye’de Doğu Kızılağacı (Alnus
orientalis Decne.) ve Adi Kızılağaç (Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.) olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Bu türlere
bağlı altı adet takson bulunmaktadır. Bunlar; Alnus
orientalis Decne. var. orientalis, Alnus orientalis Decne.
var. pubescens Dippel (Endemik), Alnus glutinosa (L.)
Gaertn. subsp. glutinosa, Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
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subsp. barbata (C.A Mey.) Yalt., Alnus glutinosa (L.)
Gaertn. subsp. antitaurica Yalt. (Endemik) ve Alnus
glutinosa (L.) Gaertn. subsp. betuloides Anşin (Endemik)
türleridir (Anşin ve Özkan 2006, Güner ve ark. 2012,
Anonim 2015).
Alnus glutinosa subsp. barbata, fitocoğrafik olarak
Karadeniz elementi olup Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
yayılış göstermektedir (Güner ve ark. 2012). Sakallı
Kızılağaç, Doğu Karadeniz Bölgesinde doğu ladini, Doğu
Karadeniz göknarı, sarıçam ve doğu kayını türlerinden
sonra yayılış bakımından önemli bir yer tutmaktadır.
Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin illerinde
yapraklı ormanlar ile saf ladin ormanlarında, rutubetli
yamaçlar, vadi tabanları ve dere kenarlarında
yetişmektedir. Deniz seviyesinden başlayarak 1700 m
yüksekliklere kadar çıkabilmektedir (Odabaşı ve ark. 2004,
Mamıkoğlu 2015). Genellikle yarı ışık ağacı niteliğinde
olup optimum yetişme ortamlarında ışık isteği azalır.
Biyolojisine uygun yetişme ortamlarında (taban suyu
yüksek, gevşek balçıklı topraklar) dolgun ve düzgün
gövdeler yapabilen ve 30 m boya ulaşabilen birinci sınıf
orman ağacıdır (Aksoy 1986, Carus 1994). Kızılağaç toprak
isteği bakımından kanaatkâr bir tür olup, orta derecede
asidik topraklarda da iyi yetişebilir. Kanaatkâr olmasının
esası köklerinin azot bağlayıcı özelliğini taşımasından
kaynaklanmaktadır (Wheeler 1986, Ürgenç 1992).
Kızılağacın hızlı gelişmesi, zararlılara karşı dayanıklılığı ve
kısa üretim periyodunda birim alanda sağladığı odun
verimi ve artımı diğer ağaç türlerine göre yüksektir. Bu
sebeple, kızılağaç özel olarak ele alınması gereken bir
türdür (Batu ve Kapucu 1995, Ayan ve ark. 1998). Büyüme
performansı ilk 10 yılda çok hızlı iken sonradan yavaşlayan
kızılağacın daha kısa sürelerle işletilmesi ekonomik
anlamda kârlılığı artırabilecektir (Akyüz 1998). Kontrplak
üretiminde kızılağacın kullanımı amaçlı yapılan çalışmada
tomruk çaplarının en az 35 cm olması gerektiği, Türkiye ve
Avrupa’da bu amaçla kullanılan ağaç türlerinden biri olan
kayının bu çapa ulaşması için geçen süre 120 yıl iken
kızılağaçlar için bu süre 60 yıldır (Güdül ve ark. 2019). Orta
Avrupa’da mobilya sektöründe tropik odunlara alternatif
olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Huss ve Kahveci
2009). Kızılağaç aynı zamanda sel kontrolünde, dere ve
nehir yataklarının stabilizasyonunda, özellikle de nehir
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ekosistemlerinin ıslah çalışmalarında önemli bir yere
sahiptir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde doğal
ormanların üzerindeki sosyal baskının ve tahribatın
önlenmesinde
kızılağaç
ormanları
en
önemli
seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Ayan ve
ark. 1998). Doğal yayılış alanlarında kızılağaç ormanlarının
devamlılığının sağlanması ve sürdürülebilir olarak
işletilmesi için gerek bozuk gerekse idare süresini
doldurmuş alanların gençleştirilmesi önem arz
etmektedir.
Ormancılıkta gençleştirme, süreklilik prensibinin esas
alındığı düzenli bir orman işletmeciliği olup kararlaştırılan
idare süresini doldurmuş ya da strüktürü (tabakalılık,
kapalılık ve sıklık) ve tekstürü (karışım şekli, oranı vb.)
bozulmuş meşcerelerde yetişme ortamı koşullarına bağlı
olarak yeni jenerasyonun getirilmesi işlemidir. Saatçioğlu
(1979) ve Odabaşı ve ark. (2004), kızılağaçların biyolojisi
göz önüne alındığında, en iyi doğal gençleştirme
yönteminin siper vaziyetiyle gençleştirme olduğunu
belirtmektedir. Gençleştirme, meşcere büyüklüğüne ve
karışım durumuna göre gruplarda yapılacağı gibi büyük
alanlarda da yapılabilir. Böylece grup siper ya da büyük
alan siper vaziyeti ile gençleştirilebilir. Biyolojik çeşitliliğin
yerinde korunmasını sağlayan in-situ önlemlerinden en
ucuzu doğal gençleştirmedir. Doğal gençleştirmeyle elde
edilmiş meşcerelerin, ekim veya dikimle kurulmuş
meşcerelere göre üstün verim güçlerini dikkate alarak
gençleştirme çalışmalarında önceliğimiz, mümkün olan
her yerde doğal gençleştirme olmalıdır (Genç 2013).
Gençleştirmeden sonra ilk akla gelen silvikültürel işlem ise
gelen gençliğin korunması ve diğer bakım işlemleri ile
gelişiminin garanti altına alınmasıdır. Yeni jenerasyon
doğal olarak alana gelmişse gençlik, yapay olarak
getirilmişse kültür bakımlarına konu edilmektedir. Bakım
çalışmaları biyolojik ve ekonomik yönü olan faaliyetlerdir.
Gençlik ve sıklık çalışmalarından elde edilen ürün
genellikle herhangi bir ticari değer taşımaz. Bu nedenle,
gençlik bakımları ekonomik getirisi olmadığından ihmal
edilen çalışmalardır. Bununla birlikte bakım müdahaleleri,
meşçere de yarattığı gelişme seyri ile daha sonraki
çağlarda ekonomik değerlerle ortaya çıkabilmektedir
(Edwards 1980). Bilindiği gibi, gençlik bakımı belli bir süre
için söz konusudur. Bu süre içinde, gençliklerin gelişerek
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rakiplerine üstünlük sağlamaları, onlara yenik düşmeden,
bir arada yaşamını sürdürmeleri gerekir. Gençlik bakımı
yapılmayan alanlarda otsu bitkiler ve çalılar gençliğin
normal büyümesini engellemekte, artım kayıplarına
neden olmakta, yer yer de gençliği boğarak öldürmektedir
(Eler ve ark. 1992, Genç 2013). Özellikle Doğu Karadeniz
bölgesi diri örtü bakımından yoğun bir bölge olduğundan
gençlikte yapılacak olan diri örtü temizliği kaçınılmazdır.
Zira kızılağacın doğal yayılış alanlarında yoğun olarak
böğürtlen ve eğrelti başta olmak üzere orman gülleri,
diken ucu, ayı üzümleri vb. türler sorun teşkil etmektedir
(Ata 1995).
Bu bağlamda çalışmanın amacı; Harşit Orman İşletme
Şefliği sınırları içerisinde bulunan Sakallı Kızılağaç
meşceresinde doğal gençleştirme yöntemlerinden büyük
alan siper metodu ile gençleştirilmesi ve gençlik
bakımlarından diri örtü temizliğinin (boğma tehlikesinin
önlenmesi) gençliğin gelişimi üzerine etkisinin ortaya
konulması olmuştur.

MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Bu çalışma, Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı
Harşit Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan,
Sakallı Kızılağaç meşceresinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma alanı ortalama 1010 m yükseltide, kuzey doğu
bakıda ve ortalama % 60 eğimde yer almaktadır. Saha II.
bonitette, meşcere yaşı ortalama 70 olup alanda gençlik
bulunmamaktadır. Çalışmanın başladığı 2012 yılında
yürürlükte olan amenajman planına göre meşcere tipi
bozuk kızılağaç (BKz) olup alanı 11.4 ha’dır. Ancak, aktüel
durum itibariyle alan üzerinde yapılan örneklemede
kapalılığın 0.3-0.4 olduğu, bozuk yapıda olmadığı
belirlenmiştir. Nitekim ilgili Orman İşletme Şefliği de bu
saha gibi benzer yapıdaki sahaları doğal gençleştirmeye
konu etmektedir. Çalışmaya konu Sakallı Kızılağaç
meşceresinin meşcere haritasındaki yeri ve konumu Şekil
1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Araştırma alanının Türkiye haritasındaki konumu ve meşcere haritasındaki yeri

Giresun-Harşit deneme alanına ait alınan meteoroloji
verilerine (2013-2015) göre ortalama sıcaklık değerleri
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14.9°C ve ortalama nispi nem %68.5 ile %73.9 arasında
olduğu belirlenmiştir.
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Yöntem
Çalışma alanı dikenli tel çit ile çevrilerek kontrol altına
alınmış, alanın eğimi eğimölçer ile yükseltisi ise GPS ile
belirlenmiş olup 2012 yılı Eylül ayında büyük alan siper
vaziyetiyle ile gençleştirmeye konu edilmiştir. Yetişme
ortamı özelliklerini belirlemek amacıyla alanı temsil
edecek şekilde bir adet toprak profili alınmış ve analizi
yapılmıştır. Araştırma alanına ait ölçüm yapılan 20132015 yılları arasındaki iklim verileri (minimum, maksimum
ve ortalama sıcaklık, nispi nem ve toplam yağış) en yakın
meteoroloji istasyonundan elde edilmiştir.
Çalışma alanındaki meşcere gevşek kapalı olduğundan,
mevut ağaçların homojen dağılım göstermesinden dolayı
hazırlık kesimine (HK) gerek duyulmamış ve gençleştirme
çalışmalarına tohumlama kesimi (TK) ile başlanılmıştır.
Kesimler, 2012 yılında diri örtü temizliği ve toprak işleme
çalışmaları tohum dökümünden önce mini ekskavatörle
tamamlanmıştır. Kökleme yapılarak toprakla bağlantısı
kesilen diri örtü 3.0-3.5 m mesafelerle 1.0-1.5 m’lik
şeritler halinde yığılmıştır. Ardından toprak şeritler
halinde işlenmiştir. TK ile kapalılık 0.3-0.4’den 0.1-0.2
seviyelerine indirilmiştir. Tohum ağacı olarak bırakılan
fertlerin elit bireyler olmasına, sahaya homojen olarak
dağılmalarına ve eşit siper etkisi oluşturmalarına özen
gösterilmiştir. 2016 yılı Kasım-Aralık ayında kızılağaç
gençlikleri biyolojik bağımsızlıklarını kazandığından
boşaltma kesimi (BK) yapılmıştır. Boşaltma kesimi sonrası
çimlenme başarısının tespiti ve diri örtünün gelen
gençliğin gelişimine etkisinin belirlenmesi olmak üzere iki
farklı aşamada gerçekleştirilmiştir.
Gençleştirme alanında çimlenme başarısı tespitine
yönelik olarak hazırlanan 1x1 m’lik tahta çıtalarla üç sayım
parseli tesis edilmiş ve sayımlar üç yıl boyunca sabitlenen
bu üç parsellerde gerçekleştirilmiştir. Ölçüme konu
parsellerden bir adedi (1.parsel) tohum ağaçlarının siper
etkisi oluşturduğu bir noktaya, bir adedi (2.parsel) ağaç
tepe taç alanı dışında kalan açık bir alana, bir adedi
(3.parsel) de çimlenmelerle birlikte diri örtünün yoğun
olarak gelmeye başladığı bir noktaya olmak üzere
toplamda üç adet sayım parseli oluşturulmuştur.
Gençleştirmeye konu sahada 2013 yılı vejetasyon dönemi
başında (Nisan) yapılan incelemelerde çimlenmelerin
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başladığı gözlenmiştir. Bu nedenle ilk gençleştirme
başarısı tespitleri 2013 yılı vejetasyon dönemi sonunda
(Eylül) yine aynı noktalarda gerçekleştirilmiştir.
Diri örtü yoğunluğunun gençlik sayısı ve boyu üzerindeki
etkisini belirlemek amacıyla; 2013 yılı Haziran ayında
10x10 m (100 m2) ebatlarında 3 farklı işlem ve bu
işlemlerin 3’er tekrar olmak üzere toplam 9 parsel
rastlantı blokları deneme desenine göre tesis edilmiştir.
Buna göre; diri örtü temizliği yapılmamış kontrol (1.
işlem), diri örtünün %50’si uzaklaştırılmış (2. işlem) ve diri
örtünün tamamı uzaklaştırılmış (3. işlem) olmak üzere üç
farklı işlem uygulanmıştır. Diri örtü baskısının tespiti için
seçilen alanlarda gençliklerin homojen dağılışta olmasına
dikkat edilmiştir. Diri örtü temizliği iş gücü ile yapılmış
olup çalışma sırasında orak ve tahra kullanılmıştır. Tesis
edilen 9 adet parselin her birinde 1x1m’lik alanlarda 2013,
2014 ve 2015 yıllarında gençlik sayımları ve boy ölçümleri
cetvel ve şerit metre yardımıyla cm hassasiyetinde
gerçekleştirilmiştir. Böylece ilk gelen gençliklerin yıllara
bağlı olarak yaşama yüzdeleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı
yardımıyla değerlendirilmiştir. Diri örtü yoğunluğuna bağlı
olarak gençlik sayısı ve boy değerleri arasındaki farkların
anlamlılığı varyans analizi ile tespit edilmiştir. Duncan ve
Bonferroni testi kullanılarak gruplandırmalar ve ikili
karşılaştırma sonuçları ortaya koyulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Gençleştirme başarısına ilişkin bulgular ve tartışma
Yapılan gençleştirme çalışması ile TK sırasında 63 adet/ ha
ağaç damgalanmış, 33.79 m3/ ha eta alınmıştır. TK’nin
ardından toplamda 80 adet/ha tohum ağacı bırakılmıştır.
Çalışma alanında TK kapalılık 0.1-0.2’ye indirildiğinden ışık
kesimine (IK)’ne ihtiyaç duyulmamıştır. 2016 yılında
gençlik 50-70 cm boya erişip biyolojik bağımsızlığına
kavuştuğunda, değer ağacı bırakılmaksızın BK ile
boşaltılmıştır. BK sırasında alanda 9 adet/ha ağaç
damgalanmış ve 5.820 m3/ha eta alınmıştır.
Gençlik sayımlarına göre, 2013 yılında yapılan sayımlarda;
1.parselde 17 adet/m2, 2. parselde 22 adet/m2 ve 3.
parselde 19 adet/m2 çimlenmeler belirlenmiştir.
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Sabitleştirilmiş aynı parsellerde yapılan sayımlarda, 2014
yılı Eylül ayında 1. parselde 14 adet/m2, 2. parselde 20
adet/m2 ve 3. parselde 18 adet/m2 gençlik tespit
edilmiştir. 2015 yılı Eylül ayında ise 1. parselde 12

adet/m2, 2. parselde 16 adet/m2 ve 3. parselde 9 adet/m2
gençlik olduğu belirlenmiştir. İlk yıldaki çimlenme ve
devam eden iki yıldaki gençlik sayımlarının yıllara bağlı
olarak ortalama değerleri Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Yıllara ait parsellerdeki gençlik sayıları ve ortalama sayıları

Yapılan doğal gençleştirme sonucunda çimlenme ve
gençlik başarısına ait hektardaki gençlik sayımlarına
bakıldığında 2013 yılında ortalama 193 300 adet/ha, 2014
yılında 173 300 adet/ha ve 2015 yılında ise 123 300
adet/ha gençlik sayılmıştır. Gençlik sayısı bakımından
2013 yılından 2014 yılına göre %10.4 lük bir azalma
olurken, 2013-2015 yılında bu oran % 36.2’lik bir azalma
olduğu ortaya çıkmıştır.
Odabaşı ve ark. (2004), yapmış oldukları çalışmada
kızılağacın biyolojisi göz önüne alındığında en iyi doğal
gençleştirme yönteminin siper altında gençleştirme
olduğunu vurgulamışlardır. Başka bir çalışmada, 2012
yılında doğal gençleştirme alanında sırasıyla 0.7, 0.5, 0.3
ve 0.0 kapalılıkta 5550 adet/ha, 5700 adet/ha, 7025
adet/ha ve 12675 adet/ha gençlik sayıları elde edilmiştir.
2013 yılında ise 0.7, 0.5, 0.3 ve 0.0, kapalılık derecelerinde
gençlik sayıları sırasıyla 12450 adet/ha, 16975 adet/ha,
12825 adet/ha ve 12900 adet/ha olurken yapay
gençleştirmede 2012 ve 2013 yıllarındaki gençlik sayıları,
575 adet/ha ve 500 adet/ha olarak belirlenmiştir
(Çatalçam 2014). Benzer şekilde; Kaya (2014), yapmış
olduğu çalışmada 2012 yılında doğal gençleştirme
sahalarında 0.5-0.7 kapalılık derecelerinde 4525 adet/ha,
0.3-0.5 kapalılıkta 11675 adet/ha gençlik elde ederken
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yapay gençleştirme sahalarında 1050 adet/ha gençlik elde
etmiştir. Böylelikle; doğal gençleştirmenin gençlik sayısı
ve başarısı bakımından yapay gençleştirmeye göre tercih
edilmesi gerekliliği bu çalışmalarda vurgulanmaktadır.
Ata 1995’e göre bol bir gençlik elde edilince TK’den 2-3 yıl
sonra BK’ne geçilebileceğini belirtmiş olup bu çalışmada
da benzer şekilde TK sonrasında başarılı bir gençlik elde
edilerek 4 yıl sonra alanda boşaltma kesimi yapılmıştır.
Araştırma alanının toprak yapısını belirlemek amacıyla
açılan toprak profilinde alınan toprak örneklerine ait
toprak analizlerinde; üst toprağın (0-30 cm) kumlu balçık,
alt toprakların (30-60, 60-90, 90-120 cm) ise kumlu killi
balçık toprak türünde olduğu tespit edilmiştir. Toprak
pH’sı 5.1 ile 5.4 arasında değişmekte olup kuvvetli asit
karakterdedir. Bunun yanında üst toprağa ait organik
madde içeriği 0.5 ile 2.4 arasında değişmekle birlikte,
toprak humusça fakir niteliktedir. Elektriksel iletkenlik
(EC) (0.4-0.7) yönünden toprak tuzsuz karakterdedir ve
kireç yoktur. Yılmaz (1996), Artvin-Rize yöresi kızılağaç
meşceresinde yaptıkları çalışmada toprak yapısı
bakımından %58’inin kumlu balçık, %26,3’ünün balçıklı
kum olduğunu ifade etmektedir. Aynı çalışmada toprak
pH’sının ise 3.7-7.6 arasında değişmekle birlikte ortalama
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5.6 olarak bulmuşlardır. Kızılağaç meşcerelerinde bazı
odun özellikleriyle yetişme ortamı özelliklerinin
araştırılmasına yönelik çalışmada, Giresun-Erimez
yöresinde toprak türünün %54’ü balçıklı kum, %46’nın
kumlu balçık, Trabzon-Maçka yöresi için ise %90 kumlu
balçık, %10 balçıklı kum olduğunu, yine aynı çalışmada pH
değerlerinin de Maçka için 5.6, Giresun-Erimez için 4.8
olarak tespit edilmiştir (Öztürk 2015).
Doğal gençleştirmenin temel unsurlardan biri de toprak
işlemedir. Toprak işleme ile mineral toprak açığa
çıkacağından dolayı tohumun çimlenmesi kolaylaşacaktır
(Saatçioğlu 1946, Pamay 1966). Bu çalışmada da alanda
yoğun mor çiçekli orman gülü (Rhododendron ponticum
L.), eğrelti (Pteridium sp.) ve böğürtlen (Rubus sp.)
olduğundan arazi hazırlığı (diri örtü temizliği) yapılmış

sonrasında toprak işlenmiş olup, bu da gençleştirme
başarısında önemli bir etken oluşturmuştur.
Diri örtü temizliğinin gençlik sayısı ve boyuna etkisine
ilişkin bulgular ve tartışma
Tohumdan gelen gençliğin sağlıklı, başarılı ve daha iyi
gelişen bir gençlik oluşturması için gençleştirme alanında
diri örtüyle mücadele edilmiştir. Üç farklı yoğunluktaki diri
örtü temizliği işlemlerine ilişkin 2013, 2014 ve 2015
yıllarında gençlik sayımları gerçekleştirilmiştir. Gençlik
sayımlarının işlemlere bağlı olarak anlamlı farklılık
gösterip göstermediği varyans analizi tespit edilmiş olup,
işlem ve yıllar itibariyle elde edilen sonuçlar Şekil 3’de
verilmiştir.

Şekil 3. Yapılan müdahalelere göre üç yıl içindeki ortalama gençlik sayım değerleri ve varyans sonucu

Gençleştirme sahasında diri örtü temizliğinin yapılmadığı
(1. işlem) alanda bir yıllık büyüme periyodu sonunda
ortalama 11 adet gençlik, 2. işlem (diri örtünün %50’si
uzaklaştırıldı) de ortalama 11.67 adet ve 3 işlem (diri
örtünün tamamı uzaklaştırıldı) de ise ortalama 13.67 adet
elde edilmiştir. İkinci yılsonunda ise 1 işlemde; ortalama
9.33, 2 işlemde; 10.67 ve 3 işlemde ise; 11.33 adet gençlik
elde edilmiştir. Üçüncü yılsonunda ise; 1 işlemde;
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ortalama 6.67, 2 işlemde; 8.33 ve 3 işlemde ise; 7.67 adet
gençlik elde edilmiştir (Şekil 3). Yıllara bağlı olarak 2013,
2014 ve 2015 yıllarındaki ortalama olarak gençlik
sayımları sırasıyla; 121133 adet/ha, 104433 adet/ha ve
75566 adet/ha olarak belirlenmiştir. Varyans analizi
sonucunda üç yıllık periyodda yapılan diri örtü temizliğine
bağlı olarak gençlik sayımları arasında istatiksel olarak
anlamlı bir farklılık olmamıştır.
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Sakallı Kızılağaç gençleştirme alanında gençlik
bakımlarında uygulanan farklı işlemler sonrasında 1
yaşındaki (2013 yılı), 2 yaşındaki (2014 yılı) ve 3 yaşındaki
(2015 yılı) gençliğin boy değerleri ve diri örtü temizliğine

bağlı olarak gençlik boyları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılıkların olup olmadığını varyans analizi ile
tespit edilmiştir (Çizelge 1)

Çizelge 1. Diri örtü temizliğinin gençliğin boyuna etkisine ilişkin varyans analizi sonuçları
Gençliğin Yaşı

İşlemler

Ortalama Gençlik
Boyu (cm)

Standart
Sapma

3.91
1.97
4.44
2.13
8.77
4.15
Toplam
5.92
3.75
1
40.93
15.26
2
2
39.07
13.63
3
37.97
13.00
Toplam
39.23
13,83
1
69.70
17.17
3
2
56.52
19.19
3
71.48
15.47
Toplam
65.46
18.49
*P<0.05: %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark var.
1

1
2
3

Varyans analizi sonucunda diri örtü müdahalesi
uygulamaları bakımından bir yaşındaki ve üç yaşındaki
gençlik boyları arasında %95 güven düzeyinde anlamlı
farklılık olurken 2 yaşındaki boylarda anlamlı bir farklılık
olmamıştır. Varyans analizi sonucunda istatistiksel olarak
1. ve 3. yaşındaki gençlik boylarının işlemlere bağlı olarak
anlamlı farklılık gösterdiği belirlendikten sonra, gençlik
boylarının nasıl bir gruplandırma içerisinde oldukları
Duncan testi ile tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil
4’de gösterilmiştir. 2 yaşındaki gençlik boyları işlemler
bakımından farklılık göstermediğinden dolayı Duncan
testine tabi tutulmamıştır.
Bir yaşındaki gençliklerde yapılan ölçümlerde tüm
işlemlere ait ortalama gençlik boyu 5.92 cm olarak
belirlenmiştir. Maksimum gençlik boyu (19 cm) 3. işlemde
elde edilirken, minimum boy değeri (8 cm) 1. işlemde
tespit edilmiştir. İki yaşındaki boylarda yapılan ölçümlerde
tüm işlemlere ait ortalama gençlik boyu 39.23 cm olarak
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Standart Hata

Min.

Mak.

0.34
0.36
0.65
0.36
2.88
2.49
2.23
1.44
3.84
3.84
3.23
2.24

1.5
1.0
2.0
1.0
14.0
10.0
16.0
10.0
48.0
28.0
48.0
28.0

8.0
9.0
19.0
19.0
64.0
76.0
60.0
76.0
102.0
110.0
103.0
110.0

F Değeri

Önem Düzeyi (P)

29.49

0.000*

0.349

0.706

5.262

0.008*

belirlenmiştir. Maksimum boy değeri 76 cm ve minimum
boy değeri 60 cm olarak 2. işlemde tespit edilmiştir. Üç
yaşındaki boylarda yapılan ölçümlerde tüm işlemlere ait
ortalama gençlik boyu 65.46 cm olarak belirlenmiştir.
Maksimum gençlik boyu (110 cm) ve minimum boy değeri
(28 cm) 2. işlemde görülmüştür.
Yapılan Duncan testi sonucunda 1 yaşındaki ve 3 yaşındaki
gençliğin boyları ile işlemler arasında 2 farklı grubun
meydana geldiği tespit edilmiştir. Bir yaşındaki
gençliklerde; 1. işlem ve 2. işlem bir grupta, 3. işlem ise
tek başına grup meydana getirmiştir. Üç yaşındaki
gençliklerde; 1. işlem ve 3. İşlem aynı grupta yer alırken,
2. işlem tek başına grup oluşturmuştur. İlk yıl 3.işlemin
uygulandığı alandan daha boylu fidanlar elde edildiği,
ilerleyen yıllarda ise bu boy farkının kapandığı
görülmüştür. Böylelikle ilk yıl diri örtü temizliğin
yapılmasının, sonraki yıllarda ise diri örtü temizliğine
gerek olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Şekil 4. Diri örtü temizliğinin bir ve üç yaşındaki gençliğin boyları ve Duncan testi sonuçlarını gösteren histogram

Diri örtü temizliği işlemlerine bağlı olarak bir ve üç
yaşındaki gençlik boyları arasındaki farkların istatistiksel
olarak anlamlılığı Bonferroni (ikili karşılaştırma) testi ile
belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 2’de gösterilmiştir. 2

yaşındaki gençliklerin işlemler bakımından aralarından bir
farklılık olmadığından Bonferroni testine tabi
tutulmamıştır.

Çizelge 2. Diri örtü temizliğinin ortalama gençlik boyuna göre Bonferroni testi sonuçları
Gençliğin Yaşı

(I) İşlemler

(J) İşlemler

2
3
1
1
2
3
1
3
2
2
1
3
1
3
2
3
1
3
2
*P<0.05: %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı fark var
1

Ortalamalar Farkı
(I-J)
-0.53
-4.86*
0.53
-4.33*
4.86*
4.33*
13.18*
-1.78
-13.18*
-14.96*
1.78
14.96*

Yapılan Bonferroni testi sonucunda bir yaşındaki gençlik
boylarına ilişkin olarak; 1 ve 2 nolu işlemlerin 3. işlem ile
3. işlemin ise 1 ve 2 nolu işlemlerle arasında %95 güven
düzeyinde anlamlı farklılıkların olduğu belirlenmiştir. 1.
işlem ve 2. işlem arasından 1 yıllık boy ortalamaları
bakımında arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
(P>0.05) bulunmamıştır. Üç yaşındaki gençlik boylarında
ise; 1. işlem ile 2. işlemin ve 2. işlem ile 3. işlemlerin
arasında % 95 güven düzeyinde anlamlı farklılıkların
olduğu belirlenmiştir. 3. işlemin ise 1. işlem ile aralarında
istatistiksel olarak anlamlı (P>0.05) bir fark
bulunmamıştır.
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Standart Hata

Önem Düzeyi

0.74
0.71
0.74
0.70
0.71
0.70
5.22
5.32
5.22
5.03
5.32
5.03

1.000
0.000*
1.000
0.000*
0.000*
0.000*
0.042*
1.000
0.042*
0.012*
1.000
0.012*

Edwards (1980), gençleştirme çalışmasından sonra
gençlik
bakımının
yapılmasının
gerektiğini
vurgulamaktadır. Gençlik bakımı yapılmayan alanlarda,
diri örtü gençliğin normal büyümesini engellemekte,
artım kayıplarına neden olmakta, yer yer de gençliği
boğarak öldürmektedir (Eler ve ark. 1992). Odabaşı ve ark.
(2004), yapmış oldukları çalışmalarda gençlik evresinde
diri örtünün tehlike oluşturduğu alanlarda diri örtü ile
mücadelenin gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Bu
çalışmayla da özellikle 1. yaşta diri örtü ile mücadele
olarak uygulanan bakım müdahalesinin ne kadar yerinde
olduğu ortaya koyulmuştur. Claessens ve ark. (2010)’da,
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kızılağacın doğal gençleştirme çalışmalarında açıklıklara
ihtiyaç duyduğu ve toprak işlemesinin veya meşcere
kapalılığının kırılmasının gençleştirmeyi etkilediği
belirtilmiş. Ayrıca, çimlenme aşamasındaki ilk bir aylık
dönemin çok önemli olduğunu, ışık yanında toprak
rutubetinin yüksek olması gerektiği ifade edilmektedir.
Mc Vean (1956), 1000 m2’lik açıklıklar dışındaki kapalı
ortamlarda
kızılağacın
doğal
olarak
gençleştirilemeyeceğini, aynı zamanda doğal yayılış
alanlarındaki yoğun diri örtünün de gençliklerin gelişimini
olumsuz etkileyeceğini ifade etmektedir. Bu çalışma
sonucunda ise aksine 3 yaş grubundaki gençliklerde 1.
işlem grubu ile 3.işlemdeki gençliklerin boy farkının
anlamsız olması boy gelişiminin diri örtü baskısından
etkilenmediğini
göstermektedir.
Pamay
(1967),
kızılağaçların doğal ortamda kolayca gençleşebildiğini ve
meşcere siperi altında mineral toprağın açığa çıkarıldığı
yerlerde gelen gençliklerin %30 ışık entansitesinde iyi
geliştiğini tespit etmiştir. Bu çalışmada göstermektedir ki,
diri örtü temizliğinin gençlik sayıları ve boyları üzerine
etkili olduğu sonucu literatür çalışmaları ile benzerlik
göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, 2012 yılında Tirebolu Orman İşletme
Müdürlüğü Harşit Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde
yer alan bozuk kızılağaç meşceresinde gerçekleştirilmiştir.
Doğal gençleştirme çalışmasına yönelik silvikültürel
müdahaleler ile elde edilen gençliklerde yapılması gerekli
olan gençlik bakımı tedbirlerinden diri örtü mücadelesi
ele alınmıştır. Orman amenajman planında bozuk
kızılağaç olarak gösterilen bölmede 2012 sonbaharda TK
yapılmış, 2013 yılında çimlenmeler tespit edilmiş ve diri
örtüye yönelik müdahaleler uygulanmıştır. Gençleştirme
sahasında IK’ne ihtiyaç duyulmamış, 2016 sonbaharda
yapılan BK uygulanmıştır.
2013 yılında üç işlem şeklinde gerçekleştirilen diri örtü
müdahalesinin arazi ve analiz sonuçları göstermiştir ki
kızılağaç gençlikleri üzerinde uygulanan şiddetli bakım
müdahalesi boy gelişimi ile doğru orantılı etki
oluşturmaktadır. Buradan hareketle kızılağacın özellikle
ilk gençlik yıllarından itibaren ışık isteği yüksek bir tür olup
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biyolojikmen bağımsız hale geldikten sonra üzeri mutlaka
açılmalıdır.
2014 yılında uygulanan bakım çalışmalarının boylanmalar
üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. 2015 yılında ise
kontrol ve diri örtünün tamamı uzaklaştırılmış işlemlerinin
aynı etkiyi yarattığı gözlenmiş olup 3 yaşında gençliğin
biyolojik bağımsızlığını kazandığını ve özellikle 1. yılda
gençliklere uygulanacak diri örtü ile mücadelesinin yararlı
olacağını söylemek mümkündür.
Gençlik bakım tedbirlerinden diri örtü işleminin sadece
boylar üzerinde değil kök boğazı çapı gelişimi üzerindeki
etkilerinin de belirlenebilmesi için çap ölçümlerinin de
yapılmasının yararlı olacağı, daha sonra yapılacak
seyreltme bakımının da çap-boy gelişimi üzerine
etkilerinin araştırılmasının yerinde olacağı çalışmalarda
çapın da dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir.
Çalışmada kızılağaç gençliklerine etki eden en yaygın diri
örtü elemanının böğürtlen olduğu gözlenmiştir.
Gençleştirme çalışmasının başlangıcında makineli arazi
hazırlığı yapılıyorsa orman gülü sahadan köklenerek
uzaklaştırıldığı için tekrar alana gelmesi 4-5 yıl zaman
almakta ancak böğürtlen için bu durum söz konusu
olmamaktadır. 1. yaştaki gençlikler ile besin rekabetine
giren böğürtlen aynı zamanda sürgünleri ile gençlikler
üzerinde ağa benzer yapılar oluşturup onları
boğmaktadır. Bu etkinin ileriki yaşlarda da devam ettiği,
mücadelenin 2. ve 3. yaşlarda tam alanda değil de gençlik
etraflarında yapılmasının gerektiği hatta sürgün kontrolü
ve boğma tehlikesinin önlenmesi boyutuna geçilmesi
gerektiği düşünülmektedir.
Bu çalışmada, Alnus glutinosa subsp. barbata’nın doğal
yolla gençleştirme çalışması nispeten başarılı sonuçlar
vermiştir. Çalışma kapsamında yapılan işlemlerin yanında
farklı yükselti, bakı ve bonitetlerde de denenmesi bu türe
ait doğal yolla gençleştirme konusunda rehber olabilir.
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Özet
Dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak 1/3’ünü kaplayan ve biyolojik kütlesinin de ¾’ünden fazlasını
oluşturan ormanlar; odun ve odun dışı ürünler, biyolojik çeşitlilik, rekreasyonel ve estetik değerler,
karbon tutma, su rejimini düzenleme gibi pek çok faydayı bünyesinde barındırmaktadır. Ancak
ormanların sahip olduğu bu faydaların varlığı ve sürekliliği çeşitli tahrip faktörlerince tehdit
edilmektedir. Ormanlarda farklı şekil ve düzeylerde fiziki ve ekonomik zararlara da neden olan bu
faktörler arasında zararlı böceklerin önemli bir yeri vardır. Bu çalışmanın amacı ormanlarda zarar
yapan böceklerin ekonomik etkilerinin konuya ilişkin daha önce hazırlanan bilimsel yayınlar ve ilgili
belgeler kapsamında irdelenmesidir. Bu amaçla, bazı yabancı ülkeler ve Türkiye ormancılığı için
hazırlanan bilimsel yayınlar (makaleler, makaleler vb.) ve belgeler (planlar, raporlar, vb.) içerik
analizine tabi tutulmuştur. Yapılan içerik analizleri sonucunda ormanlardaki böcek zararlarına bağlı
piyasa odaklı ve piyasa dışı etkiler kapsamında toplam sekiz adet ekonomik etki belirleme yaklaşımı
belirlenmiştir. Türkiye’de bu yaklaşımlardan sadece iki tanesine (zarar önleme ve zararla mücadele
maliyetleri ile piyasa fiyatı ve işletme gelirlerine etki) ilişkin çalışma yapılmış, kalan altı farklı etki
yaklaşımına rastlanmamıştır.
Abstract
Forests that cover about 1/3 of the world land surface and make up more than 3/4 of the biological
mass contain many benefits such as wood and wood products, biodiversity, recreational and aesthetic
values, carbon capture, and regulation of the water regime. However, the existence and continuity of
these benefits of forests are threatened by various destruction factors. The harmful insects have an
important place among the factors that cause physical and economical damages in different forms and
levels in the forests. The aim of this study is to examine the economic effects of insects that cause
damage in forests within the scope of scientific publications and related documents previously
prepared. For this purpose, scientific publications (articles, papers, etc.) and documents (plans, reports,
etc.) prepared for some foreign countries and Turkish forestry were subjected to content analysis. As a
result of the content analysis, a total of eight economic impact determination approaches were
determined within the scope of market-oriented and non-market effects related to insect losses in
forests. In Turkey, while it was done a few studies for two economic effect determination approaches
(loss prevention costs and the market price struggle with loss and its impact on business income), the
remaining six kinds of approaches have not been studied.

1. GİRİŞ
Sağlıklı bir orman kendini yenileme yeteneği olan, tahrip
faktörlerine (böcek, yangın vb.) maruz kalsa da kendini
toparlayabilen ve kendisinden elde edilen doğal ve
kültürel faydaları sürdürebilen doğal bir ekosistemin
temel bileşenlerinden biridir. Sağlıklı orman dinamik bir
doğal süreçler bütününü temsil etmektedir (Rosenberger
ve Smith 1997).
Dünya kara yüzeyinin yaklaşık olarak 1/3’ünü kaplayan ve
biyolojik kütlesinin de 3/4’ünden fazlasını oluşturan
ormanlar (Anonim 2001); odun ve odun dışı ürünler,
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biyolojik çeşitlilik, rekreasyonel ve estetik değerler,
karbon tutma, su rejimini düzenleme gibi pek çok faydayı
bünyesinde barındırmaktadır. Bu faydaların sürekliliği,
faydaları bünyesinde barındıran ormanların sürekliliği ve
sağlığıyla yakından ilişkilidir.
Genel olarak biyotik (yangın, zararlı orman böcekleri vb.)
ve abiyotik (fırtına, kuraklık vb.) olmak üzere iki grupta
toplanan tahrip faktörleri, sağlığını ve sürekliliğini tehdit
ettikleri ormanlarda önemli zararlara neden olmaktadır
(Baş 1972). Özellikle zararlı böcekler doğal ormanlar
üzerinde en yıkıcı etkiye sahip faktörlerdendir (Ivantsova
ve ark. 2019). ABD’de orman zararlılarından (böcek ve
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patojenler) etkilenen yıllık orman alanı, yangından
etkilenen orman alanından yaklaşık 45 kat ve böcek
zararlarının ekonomik etkisi ise yangınınkinden altı kat
daha büyük olarak tahmin edilmiştir (Dale ve ark. 2001).



Ormanlardaki böcek zararları ve ekonomik etkilerine
yer veren başlıca akademik çalışmalar ve raporlar ile
buralarda öne çıkan bulgu ve değerlendirmeler
nelerdir?

Ormanlardaki böcek zararlarının etkileri bir anda ortaya
çıkmadığından, zararın boyutu ve durumun ciddiyeti
ancak böcek salgını kitle halini aldıktan sonra
anlaşılabilmektedir (Anonim 1990a). Bu tür salgınlar
ormanlarda büyük çaplı ağaç ölümlerine neden olması
yanında böcekle mücadeleyi güçleştirmekte ve mücadele
maliyetlerini de artırmaktadır.



Söz konusu çalışmalarda böcek zararlarının ekonomik
etkileri hangi amaç ve kapsamda ele alınmış ve
tahmininde nasıl bir yaklaşım / yöntem izlenmiştir?

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de mevcut 22.6
milyon ha düzeyindeki orman alanında (OGM 2019)
uygun şartların oluşması halinde kitle halinde çoğalarak
tahribata
neden
olan
böcekler,
ormanlardan
faydalanmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu etkiler
sadece ağaç servetinde değil tüm orman fonksiyonlarında
görülebilmektedir. Bir başka ifadeyle böceklerin
ormanlardan elde edilebilecek tüm mal ve hizmetleri
dolayısıyla orman işletmeciliği faaliyetlerini olumsuz
yönde etkileme potansiyeli bulunmaktadır.
Genel olarak tüm ülkelerin ormancılığında sürdürülebilir
orman yönetimi uygulamalarını tehdit eden bu etkiler
ekolojik ve ekonomik boyutları ile dikkat çekmektedir.
Böcek zararına maruz bölgelerde özelikle piyasa işlemleri
ve harcamalarına ilişkin veriler kullanılarak tahmin edilen
ekonomik etkilerin (McCollum ve Lundquist 2019) çeşit ve
düzeylerinin belirlenmesi, böcek tahribatına karşı
alınacak tedbirler ve böcekle mücadelenin etkinliği
açısından önem taşımaktadır. Ancak böcek zararlarının
ekonomik boyutuna ilişkin sorun, genellikle ormanda
tahribat doğuran sorunlar içinde ikincil bir sorun olarak
algılanmakta (Holmes ve ark. 2008) ve böcek zararlarının
ekonomik etkileri üzerinde ekolojik etkilerine nazaran
daha az durulmaktadır (Ivantsova ve ark. 2019).
Bu makalede Türkiye ormanlarındaki böcek zararlarının
orman kaynaklarının yönetimi / işletmeciliğine dönük
muhtemel ekonomik etkilerinin bilimsel çalışma, belge ve
raporlarda hangi kapsamda ele alındığının belirlenmesi ve
irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç çerçevesinde
esas itibariyle makalede şu soruların cevaplanmasına
çalışılmaktadır:
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 Türkiye ile diğer ülkelerdeki çalışmaların benzerlik ve
farklıkları nelerdir? Bunlara bağlı olarak Türkiye’de
yapılması gerekenler nelerdir?
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmada konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında
yayımlanmış makale, bildiri vb. akademik çalışmaların
yanı sıra çeşitli plan, rapor vb. dokümanlar materyal
olarak kullanılmıştır. Bu amaçla Google Akademik
(https://scholar.google.com.tr) bilimsel yayın veri
tabanında; “orman”, “orman kaynakları”, “orman
zararlıları”, “zararlı böcekler”, “ekonomik etki”,
“ekonomik kayıp” ve “mücadele maliyeti” gibi anahtar
kelimeler (Türkçe ve İngilizce olarak) birlikte veya ayrı ayrı
kullanılarak doküman taraması yapılmıştır. Ayrıca
Türkiye’de orman entomolojisi odağında düzenlenen
sempozyumların bildirileri ve yayımlanan kitaplar ile
ormancılık plan ve programlarından (kalkınma planları,
ormancılık özel ihtisas komisyonu raporları, ulusal
ormancılık programı ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
yıllık faaliyet raporlarından) da istifade edilmiştir.
Kaynak taraması yardımıyla elde edilen tüm materyaller
araştırma amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı
çalışmalar başlığı altında ayrı ayrı ele alınmış olup, zararlı
böceklerin ekonomik etkileri; etki çeşitleri ve etkileri
belirlemede kullanılan yöntem ve yaklaşımlar esas
alınarak irdelenmiştir. Akademik çalışmalar doğrudan ve
dolaylı ilişkili olarak gruplandırılmıştır. Gruplandırmada;
ekonomik etkilerin çeşidinin ve / veya miktarının tespitine
yönelik bizzat araştırmacı(lar) tarafından elde edilen
(birincil) verilere dayalı yöntem / yaklaşımları ve sonuçları
içeren çalışmalar doğrudan ilişkili; ekonomik etkilere
ilişkin var olan bilgilerden hareketle genel nitelikli tespit
ve değerlendirmelere sahip olan veya derleme niteliğinde
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olan çalışmalar
tanımlanmıştır.

dolaylı

ilişkili

çalışmalar

olarak

3. TÜRKİYE ORMANCILIĞINDA BÖCEKLERİN EKONOMİK
ETKİLERİ
3.1. Ormancılıkla İlgili Makro Plan ve Programlar
Ülkemizde 1963-2018 yılları arası on adet kalkınma planı
(KP) hazırlanmış ve uygulanmış olup, KP’lerde ormancılık
amaç ve politikaları bazı dönemlerde müstakil bir sektör
olarak ormancılık sektörünün içinde bazı dönemlerde ise
başka sektörlerin içerisinde yer almıştır.
Söz konusu planlarda ormancılık sektörünün temel girdisi
olan orman kaynaklarının çeşitli tahrip faktörleri ve
özellikle de zararlı böceklerin etkisiyle ortaya çıkan ya da

çıkması muhtemel zararlar ve bu zararların ekonomik
etkilerine / sonuçlarına ilişkin yapılan tespit ve
değerlendirmeler ile amaç, ilke, hedef ve politikalar
incelendiğinde (Çizelge 1); ilk dört KP’de bu konulara hiç
değinilmediği görülmektedir. İlk olarak V. KP’de orman
koruma üzerinde etkili olan diğer faktörlerle birlikte,
zararlı böceklerle de mücadele edileceğine ilişkin bir
politikaya yer verildiği, akabinde tüm KP’lerde (VI, VII, VIII,
IX ve X. KP) ormanların korunması kapsamında böcek ve
benzeri zararlılarla mücadele yöntemlerine ya da
zararlılara dayanıklı ormanlar oluşturulmasına ilişkin
tespit ve hedeflerin yer aldığı görülmektedir. Genel
nitelikli bu değinilerin hiç birinde ormanlardaki böcek ve
benzeri zararlıların ekonomik sonuçlarına ilişkin bir tespit
ya da değerlendirmeye rastlanmamıştır.

Çizelge 1: Kalkınma planlarındaki durum
Dönemi
Planda İlgili İfadelerin Bulunduğu Bölümler
I, II, III, IV
V
II. TARIM
b) İLKELER VE POLİTİKALAR
239. … (25) Orman koruma programları, yangın, erozyon, böcek, kaçak kesim, açma, plansız yerleşme ve otlatma ile gereğince
mücadele yönünde geliştirilecektir.
VI
II. TARIM
5. ORMANCILIK
a) Hedefler …
298. …… ormansızlaşma, … taşkın gibi afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için (koruma*), ağaçlandırma, gençleştirme,
erozyon kontrol ve mera ıslah çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
VII
5. TARIMSAL POLİTİKALAR İLE İLGİLİ YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ
b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar
Ülke genelinde … ağaçlandırmalarda böcek ve hastalıklara dayanıklı, …. ormanlar kurulması esas olacaktır.
VIII
VIII. TARIMSAL GELİŞME
5. ORMANCILIK
b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar
1368. Ormanlar, … -böcek- … ile ergonomik faktörler dikkate alınarak işletilecek, korunacak ve geliştirilecektir.
1377. ….. Zararlı böcek ve hastalıklarla mücadelede, biyolojik metodlara ağırlık verilecektir.
1381. … zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele ve … tüm ormancılık faaliyetlerinde sağlık ve etkinlik açısından uzaktan algılama
yöntemlerinin kullanımına ağırlık verilecektir.
IX
7. Temel Amaçlar: Gelişme Eksenleri
7.1. Rekabet Gücünün Artırılması
7.1.9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
508. Doğal orman ekosistemini; başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli faktörlere karşı, …. çok amaçlı ve verimli şekilde
yönetilmesi amaçlanmaktadır.
X
2. PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI
2.2. YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME
2.2.15. Tarım ve Gıda
a. Durum Analizi
755. ….. zararlı böcek ve hastalıklarla mücadelede kimyasal yöntemler azaltılarak biyolojik mücadele yöntemine ağırlık verilmiştir.
b. Amaç ve Hedefler
775. Ormancılıkta …. hastalık ve zararlılara karşı mücadele kapasitesi geliştirilecek, …..
* İlgili Planın l. SEKTÖREL GELİŞME HEDEFLERİ başlığında yer alan 211 nolu maddesinde ilaveten geçen kelime
Kaynak: Anonim 1963, Anonim 1968, Anonim 1973, Anonim 1979, Anonim 1985a, Anonim 1990b, Anonim 1996, Anonim 2000, Anonim 2006, Anonim 2013
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Kalkınma planlarına altlık olan ormancılık özel ihtisas
komisyonu (ÖİK) raporları incelendiğinde (Çizelge 2), IV-X.
dönem raporlarının tümünde B1, B2 ve B4 kapsamındaki

hususlara rastlanırken, B7 ve B8 en az yer bulan hususlar
olarak dikkat çekmektedir.

Çizelge 2: Ormancılık özel ihtisas komisyonu raporlarında ormanlardaki böcek ve benzeri zararlılara ilişkin durum
Plan Dönemi

Yıllar

I, II ve III

(1963-1977)

B1

B2

B3

B4

IV

(1979-1983)

X

X

X

X

B5

B6

B7

B8

B9

X

X

X

X

X

X

B10

V

(1984-1988)

X

X

X

X

X

X

VI

(1990-1994)

X

X

X

X

X

X

X

X

VII

(1996-2000)

X

X

X

X

X

X

X

X

VIII

(2001-2005)

X

X

X

X

X

X

X

X

IX

(2007-2013)

X

X

X

X

(2014-2018)

X

X

X

X

X

B1- Zararlı böceklerin ormana ve orman ürünlerine zarar veren faktörler arasında sayılması ve başlıca türlerin belirtilmesi
B2- Zararlı böceklerle mücadelede kullanılan mücadele yöntemleri
B3- Böcek tahribatına maruz orman alanı varlığı
B4- Böcek zararlılarıyla mücadele edilen orman alanı varlığı ve/veya harcama tutarları
B5- Böcek tahribatına maruz ağaç serveti ve ürün miktarı
B6- Böcek zararlılarıyla mücadelede kullanılan örgüt yapısına ilişkin tespit ve öneriler
B7- Farklı mücadele imkânları (Havadan mücadele, uydu imkânlarından istifade vb.)
B8- Mücadelede kullanılan kaynakların tahsis zamanında yaşanan sorunlar
B9- Zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele yatırım programı ve hedefleri
B10- Böcek zararının ekonomik boyutuna ilişkin tespit ve değerlendirmeler
Kaynak: Anonim 1977, Anonim 1985b, Anonim 1990a, Anonim 1995, Anonim 2001, Anonim 2007, Anonim 2014

ÖİK raporlarında böcek zararının ekonomik boyutuna
ilişkin tespit ve değerlendirmelere (B10) ise sadece VI, VII
ve VIII. dönem raporlarında rastlanmaktadır. Her üç
raporda
neredeyse
birebir
aynı
tespit
ve
değerlendirmeler yer almaktadır. IX ve X. KP dönemi ÖİK
raporlarında ise böcek zararlarına ilişkin nispeten daha az
ayrıntıya yer verildiği görülmektedir. İlgili ÖİK raporlarının
hazırlanma sürecinde öncekilerden farklı olarak içerik
(sayfa) sınırlandırmasına gidilmiş olmasının bunda etkili
olması muhtemeldir.
Türkiye Ulusal Ormancılık Programı’nda (Anonim 2004a)
ise, ormanları tehdit eden böceklerle mücadele sürecinde
kullanılan mücadele yöntemleri ile orman teşkilatının
kurumsal ve finansal kapasitesinin güçlendirilmesine
ilişkin önerilere yer verilmiştir. Yine OGM yıllık faaliyet
raporlarında (Anonim 2003, Anonim 2017) ise böcekle
mücadelede kullanılan yöntemler ile mücadele yapılan
alan ve harcama rakamlarına yer verilmiştir.
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3.2. Akademik Çalışmalar
Türkiye ormancılığında böcek zararlarının ormanlara ve
orman yönetim sürecine yönelik ekonomik etkileri
literatürde genel olarak; ağaçlandırma ve tamamlayıcı
ağaçlandırma
masraflarının
yükselmesi,
istihsal
masraflarının artması, böcek zararına maruz ürün
fiyatlarının düşmesi ve ekonomik kayıplar doğurması,
zarara maruz ağaçlarda artım kayıplarının oluşması ya da
büyümenin
azalması,
amenajman
planlarının
uygulanmasının zorlaşması ve işletme idaresinin
bozulması ve ağaçlardaki kurumalar sonucunda meşcere
bütünlüğünün bozulması (Çanakçıoğlu 1989, Özder ve
Keskinalemdar 1992, Sertkaya 2010) başlıkları altında
toplanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ormanlarında
böcek zararlarının ekonomik etkilerini doğrudan ve
dolaylı şekilde ele alan akademik çalışmalara ilişkin özet
bilgiler tarihsel sırayla Çizelge 3’te sunulmuştur.
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Çizelge 3: Ülkemizdeki böcek ve benzeri zararlıların ekonomik etkilerine ilişkin akademik çalışmalar
Kaynak
İçerik
1. Defne (1954)
2. Berkel ve ark. (1965)
3. Çanakçıoğlu (1989)
4. Çanakçıoğlu (1993)
Özder ve Keskinalemdar
5.
(1992)
6. Toper Kaygın (2003)
7. Yazıcı ve Yalçın (2005)
8. Dikilitaş ve Öztürk (2005)
9. Akyol ve Tolunay (2006)
10. Aytar (2006)
11. Kantay ve Köse (2008)
12. Öztürk ve ark. (2008)
13. Yılmaz ve ark. (2009)
14. Dikilitaş ve Öztürk (2010)
15. Sertkaya (2010)
16. Komut ve ark. (2010)

Ips sexdentatus zararının ekonomik sonuçları kapsamında; mücadele masrafları, ağaç serveti
ve ürün değer kayıplarının sayısal olarak ortaya konması
Mavi renklemenin
tomruk ve kerestedeki değer kaybı (%14-50) tespiti
Böcek zararlarının muhtemel (ekonomik) etki türlerinin (fiyat vb.) sıralanması

X
X
X
X

Orman amenajmanıyla olan ilişkisi kapsamında böcek kaynaklı muhtemel etki türlerine (artım
kaybı, amenajman planlarının etkilenmesi vb.) değinilmesi
Göknar kabuk böceklerinin ekonomik önemine ilişkin sadece böcek zararına maruz ağaç serveti
ve ürün miktarları (m3) ile alan büyüklüklerine (ha) değinilmesi
Artvin OBM’de; böcekle mücadele yöntemleri ve mücadele yapılan alan büyüklüğü, zarara
maruz ağaç serveti, mücadele maliyetleri vb. sunumu
Artvin OBM’de pazarlama sürecinde karşılaşılan sorunlar ile I.typographus ve I. sexdentatus’un
tomruk piyasasına etkileriyle ilgili gözlem ve tespitlerin sunumu
Türkiye’de sürdürülebilir orman yönetimini etkileyen bir faktörlerden biri olarak böcek
zararının, zarara maruz alan ve ağaç serveti değerleri olarak dikkate alınması
Pozantı Orman İşletmesindeki böcek zararları kapsamında; böcek zararına maruz ürün miktarı
ve böcekle mücadele harcamalarının dikkate alınması
Depolarda çürüklük, böcek zararı vb. ekonomik kayıpların oluşumuna ilişkin tespitler

X

Artvin OBM’de böceklerin tomruk satışlarına etkisine yönelik zararın muhammen bedel
artırma oranlarına etkisi ve buna bağlı ortaya çıkan gelir kaybı potansiyelinin tesbiti
Orman teşkilatı çalışanlarının “Ekonomik Zarar Düzeyi” ve “Ekonomik Zarar Eşikleri” hakkında
bilgi eksikliğine sahip oldukları sonucuna ulaşılması
Artvin OBM satışlarında böcek zararına bağlı olağanüstü üretimlerin etkisi

X
X
X
X
X
X
X
X
X

AB ve Türkiye’de kabuk böceklerinden kaynaklı olağanüstü üretimlerin işletmeler için
ekonomik kayıplar doğuracağına ilişkin değerlendirmeler
Depolarda ürünlerin böcek tahribatı ve çürüklüğe maruz kalmasına ilişkin tespitler

19. Saraçoğlu (2014)
20. Çatal ve Carus (2017)

Böcek zararını da içine alan olağanüstü etaların büyüklükleri itibariyle sınıflandırılması

18. Güngör ve Daşdemir (2014)

B

Yerel düzeyde böcek zararına maruz orman alanı ve ağaç serveti değerlerinin sunumu

Artvin yöresinde tomruk satış fiyatını etkileyen ve böcek zararını da içeren değişkenler için
doğrusal bir fiyat modeli geliştirilmesi
Bartın yöresi ormanlarında büyük göknar kabuk böceği (Pityokteines curvidens Germ.)
zararlısının ekonomik etkilerinin belirlenmesine yönelik analizler ve sonuçları
Böcekli odunların enerji amaçlı kullanım imkânlarının literatürle değerlendirilmesi

17. Öztürk ve ark. (2011)

A

X
X
X
X
X
X

A: Doğrudan ilişkili; B: Dolaylı ilişkili

3.2.1. Doğrudan İlişkili Çalışmalar
Böceklerle mücadele harcamaları ve fiziksel zararların
boyutlarına ilişkin tespitleri içeren çalışmalar bir kenara
bırakılırsa Defne (1954) tarafından kaleme alınan makale,
böcek zararlarının ekonomik etkilerine ilişkin tespit ve
değerlendirmelerin yer aldığı Türkiye’deki ilk çalışma
olarak kabul edilebilir (Çizelge 3). Ips sexdentatus’un
Çoruh Ormanlarındaki* zararını ele alan çalışmada
ekonomik ve fiziki zarar çeşitleri ve sonuçları;



*

Zararın başlangıcından beri gerçekleşen 127 bin
liralık mücadele masrafları,
Mücadele kapsamında hasat edilen dikili kabuklu
gövde hacmi değer kaybı,

Araştırma alanı makalede bu şekilde adlandırılmıştır.
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Hesaplamaya konu edilemeyen arazinin eski haline
getirilmesinin maliyeti,
 Borçka’da böcekli ladin kerestesinde oluşan toplam
kıymet kaybı (631 100 lira) ve
 Karışık ormanlarda toplamda 416 000 m3 seviyesinde
servet kaybı
olarak ifade edilmektedir.
Artvin OBM ormanlarında zarar yapan kabuk böceklerinin
ladin tomruk açık artırmalı satışları üzerine etkisini
belirlemeye yönelik Öztürk ve ark. (2008) tarafından
gerçekleştirilen araştırmada ise, satış deposunda bulunan
ladin tomruk istifleri böcek zararına bağlı olarak; hasarsız,
arz hasarlı ve çok hasarlı şeklinde üç gruba ayrılarak, her
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bir gruba giren partilerin (istiflerin) muhammen bedel
artırma oranları karşılaştırılmıştır. Sonuçta, üç grup
arasında muhammen bedel artırma oranı (MBAO)
bakımından istatistiki olarak anlamlı ölçüde bir fark
bulunmuştur. Hasarsız istif satışlarındaki ortalama
MBAO’nun, az hasarlı ve çok hasarlı istiflerinkinden
istatistikî olarak anlamlı derecede yüksek olduğu; buna
mukabil az hasarlı ve çok hasarlı istifler arasında MBAO
bakımından anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.
MBAO’lardaki bu farklılıktan kaynaklı, Artvin OBM’de
2002-2007 yılları arasında 2 milyon Dolarlık bir satış geliri
kaybı potansiyeli tahmin edilmiştir.
Öztürk ve ark. (2011) tarafından hazırlanan bir başka
çalışmada ise böcek zararına maruz tomruklarda zarar ile
satış fiyatı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla ladin
tomruk satış fiyatı üzerinde; “açık artırmada pey süren
müşteri sayısı”, “hasat yılı” ve “muhammen bedel” gibi
değişkenlerle birlikte “böcek zararı”nın etkisinin olup
olmadığını tespit emek üzere Artvin Devlet Orman
İşletmesi (DOİ) satış depolarında böcek zararına farklı
düzeylerde maruz kalmış ve açık artırmalı satışa çıkarılmış
toplam 111 adet tomruk istifi örnek olarak alınmıştır. İlgili
değişkenlerle kurulan doğrusal fiyat modeli sonucunda
böcek zararına maruz kalmış tomrukların satış fiyatı %80
oranında açıklanmıştır. Modelden elde edilen sonuçlara
göre, böcek zararı düzeyi değişkeni ile satış fiyatı arasında
negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin var olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre, diğer değişkenler sabitken zarar
düzeyi değişkeni katsayı değeri olan -5.663, tomruk zarar
düzeyi grubunun bir birim artmasının, yuvarlak odun satış
fiyatını 5.663 TL/m3 düşüreceği ve bu nedenle pey süren
müşterilerin tomruk zarar düzeyindeki artışı dikkate
alarak, rezerv fiyatlarını daha düşük tutacağı ve böylece
tomruk satış fiyatının daha düşük oluşacağı belirtilmiştir.
Son olarak Güngör ve Daşdemir (2014) tarafından
hazırlanan ve Bartın yöresi ormanlarında büyük göknar
kabuk böceği (Pityokteines curvidens Germ.) zararlısının
ekonomik etkilerini belirlemeyi amaçlayan çalışmada,
böcek zararına maruz olan ve olmayan satış istifleri esas
alınarak, 2008-2012 yılları arasındaki açık artırmalı
satışlar, satış miktarları ve fiyatlarındaki değişimler
itibariyle incelenmiştir. Buna göre böcek hasarından
kaynaklı satış geliri kaybı ile böcekle mücadele giderleri
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toplandığında 449 bin TL/yıl düzeyinde bir parasal
kaybının söz konusu olduğu ifade edilmiştir.
3.2.2. Dolaylı İlişkili Çalışmalar
Türkiye’de böceklerin ormanlarda meydana getirdiği
zararlar ve bunların etkilerinin ele alındığı çalışmalar
incelendiğinde (Çizelge 3), bir önceki bölümde bahsedilen
doğrudan ilişkili çalışmalar hariç bu çalışmaların büyük bir
kısmında zarar kaynaklı etkilerin ekonomik değil fiziksel
boyutlarıyla ele alındığı ya da ekonomik etkilere ilişkin
genel tespit ve değerlendirmelerle yetinildiği
görülmektedir. Nitekim Ips sexdentatus, Dendroctonus
micans ve Ips typographus kabuk böceklerinden kaynaklı
zararlara ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı
çalışmalarda (Çanakçıoğlu 1993, Özder ve Keskinalemdar
1992) ağırlıklı olarak farklı zaman dilimlerinde zarara
maruz olan orman alanı ve ağaç serveti büyüklüğü
değerleri üzerinde durulurken, benzer yaklaşıma göknar
ağaçlarında zarar yapan böcek türleri ve ekonomik
önemlerini belirlemek amacıyla ele alınan çalışmada da
rastlanmaktadır (Toper Kaygın 2003).
Öte yandan, Ülkemiz ormancılığında zaman zaman
olağanüstü üretimler (etalar) dolaylı da olsa böcek
zararlarının ekonomik etkileri bağlamında kısmi olarak ele
alınmıştır. Örneğin Özder ve Keskinalemdar (1992)
tarafından Karadeniz Bölgesi doğu ladini ormanlarında
farklı yer ve zamanlarda görülen kabuk böceklerinin
neden olduğu zararların büyüklüğüne atfen Şavşat Orman
İşletmesi’nde 1990-1991 yıllarında planlanan üretimin
yaklaşık %90’ı düzeyinde böcek zararından kaynaklı
beklenmedik üretim yapıldığı ifade edilmektedir. Yine
Çatal ve Carus (2017) tarafından orman bölge
müdürlüklerinin yıllık ortalama olağanüstü hasılat
etalarına göre gruplandırıldığı araştırmada, ülke
genelinde böcek zararının yedi olağanüstü hasılat eta
çeşidi içinde %14’lük oranla dördüncü, sadece insan etkisi
olmayan etalar içinde ise %30’luk oranla ikinci sırada yer
aldığı ifade edilmiştir. Aytar (2006)’ın çalışmasında ise
böcek zararı kaynaklı olağanüstü üretim miktarları
yanında böcek türleri itibariyle yapılan mücadele
harcamalarına da yer verilmiştir.
Yine böcek zararı kaynaklı olağanüstü üretimlerin
müşterilerin ürünlere yönelik algısını ve talebini olumsuz
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yönde etkilediğine ilişkin gözlem ve tespitler de söz
konusudur. Dikilitaş ve Öztürk (2005)’ün bildirisinde,
Artvin OBM’de böceklerin arız olduğu doğu ladini
ağaçlarının olağanüstü üretime konu edildiği ve zarara
maruz tomrukların pazarlamasında ciddi bir imaj sorunu
oluştuğu, müşteri taleplerinin ve dolayısıyla tomruk satış
fiyatlarının olumsuz yönde etkilendiği ve sonuçta
piyasada arz fazlası ve depolarda stok artışı olduğuna
ilişkin tespitler söz konusudur (Dikilitaş ve Öztürk 2005,
Dikilitaş ve Öztürk 2010).
Özetle farklı amaçlarla ele alınan ve böcek zararı kaynaklı
olağanüstü üretimlere vurgu yapılan çalışmalarda
ekonomik etkilere dolaylı olarak değinilirken, fiziksel
etkiler öne çıkarılmış, böcekle mücadele harcamaları ile
imaja bağlı taleplerde görülen düşüşler ve piyasalarda arz
fazlası oluşumuna ilişkin genel nitelikli gözlemlere yer
verilmiştir.
Öte yandan gözlem ve incelemelere bağlı olarak böcek
zararlarının etkileri; fiziksel, yönetsel ve ekonomik
boyutlar bağlamında da irdelenmiştir. Örneğin Yazıcı ve
Yalçın (2005)’nın bildirisinde korunan alan olarak Artvin
Hatila Milli Parkında böcekle mücadelede çeşitli idari
sorunlarla karşılaşıldığı, arazi şartlarının olumsuzluğunun
mücadele maliyetlerini arttırdığı ve köylülerle orman
teşkilatı arasında birim fiyat konusunda anlaşmazlıkların
yaşandığına ilişkin tespitlere yer verilmiştir. Akyol ve
Tolunay (2006)’ın çalışmalarında, böcek zararları
sürdürülebilir orman yönetimini etkileyen bir faktör
olarak alınmasına rağmen, etkinin düzeyi sadece zarar
gören orman alanı (ha) ve ağaç serveti miktarı (m3)
üzerinden değerlendirmeye konu edilmiştir.
Yılmaz ve ark. (2009) tarafından yürütülen araştırma
projesi raporunda, Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM)
Şube Müdürlüğü uzmanlarının Entegre Zararlı Yönetimi
(EZY) konusundaki temel bilgilere sahip olmalarına
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rağmen, “Ekonomik Zarar Düzeyleri” ve “Ekonomik Zarar
Eşikleri” gibi konularda bilgi eksikliği yaşadıkları ifade
edilmektedir.
Saraçoğlu (2014) tarafından böcek zararına maruz
odunların enerji sektöründe kullanılabilirliği literatüre
bağlı olarak ele alınmış ve böcek tahribatının ekonomik
sonuçlarını da içeren etkileri Türkiye ve Kanada’dan
örneklerle değerlendirmeye konu edilmiştir. Sonuçta,
Türkiye’de orman bakım ve hasat çalışmaları atıklarıyla
birlikte kabuk böcekleri tarafından zarara uğratılan
ağaçların da kurulacak pelet ve biyokütle ısı ve güç
santrallerinde kullanılabileceği, böylece fosil yakıt
bağımlılığının azaltılarak yeşil enerjiye dayalı teknoloji ile
on binlerce insana istihdam sağlanabileceği ifade
edilmektedir.
Depolanan odun kökenli ürünlerdeki böcek, mantar vb.
zararlarını konu alan çalışmaların bazılarında zararlıların
ekonomik etkileri dolaylı da olsa ele alınmıştır. Örneğin,
tomruk ve kerestedeki mavileşmenin ürün kalite ve fiyatı
üzerinde düşürücü etki yaptığı ve bu etkinin de literatüre
bağlı olarak %14-50 arasında bir değer kaybına neden
olduğu (Berkel ve ark. 1965), orman işletmelerinin
depolarında bekletilen ürünlerde; renk değişiklikleri,
çatlaklar, mikroorganizma tahribatı, böcek tahribatı ve
çürüklük gibi faktörler ile kalite ve değer kayıpları
yaşandığı ancak bu kayıpların maliyetlerine ilişkin yeterli
bilgi olmadığı (Kantay ve Köse 2008, Komut ve ark. 2010)
ifade edilmektedir.
4. DİĞER ÜLKELERİN ORMANCILIĞINDA
BÖCEKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

ZARARLI

Bu araştırma kapsamında elde edilen derlemeler hariç
yurt dışındaki akademik çalışma ve raporların tamamında
böcek zararının ekonomik etkileri doğrudan ele alınmıştır
(Çizelge 4).

Ormanlarda zarar yapan böceklerin ekonomik etkileri: Türkiye açısından bir değerlendirme

Çizelge 4: Diğer ülkelerdeki böcek ve benzeri zararlıların ekonomik etkilerine ilişkin akademik çalışmalar ve raporlar
No

Kaynak

1.
2.

Anonim (1991)
Holmes (1991)

3.

Rosenberg ve Smith (1997)

4.
5.
6.

O'Neill ve Evans (1999)
Wallner (1997)
Tkacz ve ark. (1998)
Lyytikäinen
–
Saarenmaa
(2003)

7.
8.

Bigsby ve ark. (2003)

9.

Downing ve O’Brien (2004)

10.

Born ve ark. (2005)

11.

Franklin ve Grégoire (2004)

12.

Holmes ve ark. (2006)

13.

Lysak ve Ross (2006)

14.

Gatto ve ark. (2008)

15.

Rosenberger ve ark. (2012)

16.

Rosenberger ve ark. (2013)

17.

Cameron ve ark. (2018)

18.

Arnberger ve ark. (2018)

19.

Ivantsova ve ark. (2019)

İçerik
Böcek zararının piyasadaki yıkıcı etkisinden kaynaklı net ekonomik refah etkisi tahmini
ABD’de böcek zararı sonucu odun piyasasında gerçekleşen net ekonomik refah değişimi
Orman böcek zararlarının pazarlamaya konu olmayan ekonomik etkilerinin ölçümünü konu alan 15
araştırmanın sonuçlarının özeti
Böcek zararı kontrol maliyetlerinin kabul edilebilirliğinin maliyet etkinlik analizi ile incelenmesi
ABD’de Gypsy moth zararlısının ormanlardaki ekonomik etkilerinin maliyet hesabı
ABD’de doğal olmayan zararlıların tomruklardaki zararlı risk potansiyelinin belirlenmesi
Finlandiya’da Diprion pini salgınının sarıçamlarda ekonomik zararının hesaplanmasında; ortalama hacim
(m3/ha), ortalama yıllık hacim artımı, böcek yoğunluğu ve tomruk piyasa değerinden istifade edilmesi
ABD’de istilacı türlerin ekonomik etkilerinin; doğrudan, dolaylı, pazar ve pazar dışı değerlerden oluşan
bir ekonomik etki matrisi ile tahmini
Kuzey Amerika egzotik orman zararlıları bilgi sistemini oluşturmak için ekonomik etki potansiyelinin 7
farklı duruma bağlı toplam ekonomik etki sayısal skorunun hesaplanması
Biyolojik istilalara ilişkin literatürdeki 23 adet ekonomik kapsamlı çalışmanın incelenmesi
Belçika’da Ips typograhus istilasına ilişkin 1988-1996 yılları arasındaki 10 000 satış dosyasının incelenmesi
ve anket uygulaması
Kuzeydoğu New Jersey’de ekzotik bir orman böceğinin ev sahiplerine yönelik neden olduğu ekonomik
zararların hedonic mülkiyet değeri yöntemi tahmini
Sitka ladini meşcerelerinde kabuk biti zararı ile meşcere ve yetişme ortamı karakteristikleri arasındaki
ilişkinin incelenmesi
Fayda Maliyet Analizi kullanılarak çamlarda Thaumetopoea pityocampa’ya karşı zararlı yönetimi
uygulanması ve senaryolara göre özel ve sosyal karlılıkların tahmin edilmesi
Orman böcek zararlılarının pazarı olmayan (fiyatlandırılması zor olan) ekonomik etkilerini konu edinen
araştırmaların sunumu
Colorado’da Rocky Moutain Milli Parkı’nda dağ çam böcek salgınından kaynaklanan rekreasyonel zararın
ikincil kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak fayda transferi yöntemiyle tahmin edilmesi
Avustralya’da 1952-2014 arası çam ağaçlandırmalarında yaşanan salgının maliyetinin Net Bugünkü Değer
Yöntemi ile tahmin edilmesi
Ayrık Seçim Modeli kullanılarak böcek etkisine maruz kalmış orman rekreasyon alanlarında ziyaretçilerin
bundan etkilenme durumlarının belirlenmesi
Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Rusya'da bulunan boreal ormanlardaki orman zararlıları ile ilgili
araştırmaların sunumu

4.1. Orman Ekosistem Hizmetleri
Yurt dışında yürütülen çalışmalarda zararlı böceklerin
ekonomik etkileri ağırlıklı olarak orman ekosistem
hizmetleri kapsamında ve farklı etki çeşitlerini içerecek
şekilde nispeten geniş bir bakış açısıyla ele alınmaktadır.
Bu bağlamda Rosenberg ve Smith (1997) ile Rosenberg ve
ark. (2012) tarafından hazırlanan raporlarda, orman
zararlısı böceklerin fiyatlandırılmasındaki zorluklardan
dolayı pazarlamaya konu edilemeyen ürünlere (orman
ekosistem hizmetlerine) yönelik ekonomik etkilerinin
ölçümünü konu alan 22 farklı araştırmanın (Payne ve ark.
1973, Wickman ve ark. 1975, Michalson 1975, Moeller ve
ark. 1977, Leuschner ve Young 1978, Walsh ve Olienyk
1981, Walsh ve ark. 1981a, Walsh ve ark. 1981b, Loomis
ve Walsh 1988, Walsh ve ark. 1989, Walsh ve ark. 1990,
Jakus ve Smith 1991, Haefele ve ark. 1992, Miller
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ve Lindsay 1993, Holmes ve Kramer 1996, Thompson ve
ark. 1999, Haefele ve Loomis 2001, Kramer ve ark. 2003,
Asaro ve ark. 2006, Holmes ve ark. 2006, Huggett ve ark.
2008, Price ve ark. 2010) sonuçları özetlenmiştir. Böcek
zararları ve etkilerini ele alan bahse konu raporda;
pazarlamaya konu edilmeyen mal ve hizmetlerin
ekonomik değerlendirmelerinde kullanılan yöntemler ve
değerlendirmeye konu edilen değerler teorik olarak
açıklanmıştır. İrdelenen çalışmalar yardımıyla böcek
zararlarının hesaplanmasına yönelik çalışmalar; arazi
kullanımları itibariyle şehir, şehir / yabanıl arazi arakesiti
ve yabanıl alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar, ilgi çıkar
grubu itibariyle; genel toplum kesimleri, konut sahipleri,
arazi yöneticileri, emlakçılar ve rekreasyonistler,
ekonomik açıdan tanımlanan ve ölçülen değerler olarak;
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estetik, pasif kullanım, mülkiyet, rekreasyon ve toplam
değer, pazarlamaya konu edilmeyen mal ve hizmetlerin
ekonomik değerlendirmesinde kullanılan yöntemler
olarak; koşullu değerlendirme, hedonik fiyatlama,
seyahat maliyeti ve diğer yöntemler ve ekonomik
değerlendirmede böceğin ekonomik etkisini gösteren
değişkenler olarak; ağaç sayısı, böcek varlığı, ağaç boyutu,
görünür zarar ve diğer değişkenler şeklinde
sıralanmaktadır. Böylece çalışmada, ormandaki zararlı
böceklerin pazarlamaya konu edilmeyen ekonomik
etkilerine ilişkin araştırmalar gerek teorik ve gerekse
uygulama sonuçları bağlamında özlü bir şekilde ortaya
konmaktadır. Bu rapor kapsamında yapılan literatür
incelemeleri, ormanlarda zarar yapan böceklerin sağlıklı
bir ormanın sunduğu pazarı olmayan mal ve hizmet
faydalarını yani ekosistem hizmetlerini önemli ölçüde
etkilediği tezini desteklemektedir.

ziyaretçilerin tercihlerini belirlemede etkili olduğu ve
rekreasyon alanlarının bu tarz kabuk böceği etkisine
maruz kalmasının, bir taraftan bu alanlara yönelik
rekreasyon talebini azaltırken diğer taraftan da turizm
gelirleri ile diğer ekosistem hizmetlerinde kayıplara neden
olacağı belirtilmiştir.

Ormanların ekosistem hizmetleri kapsamında böcek
zararlarının doğurduğu ekonomik etkilere ilişkin araştırma
konularından biri de ormanların yakınında bulunan
konutların (mülklerin) değerinde görülen değişmelerdir.
Holmes ve ark. (2006) tarafından Kuzeydoğu New
Jersey’de ekzotik bir orman böceğinin (hemlock woolly
adelgid) etkisini belirlemek amacıyla ele alınan çalışmada,
hedonik mülkiyet değeri yöntemi ile tsugaların sağlığının
mülkiyet değerleri üzerindeki etkisi tahmin edilmiştir.
Araştırma alanında 1992-2002 yılları arasındaki 3.379
adet iskâna ayrılmış mülk satışına ilişkin verilerden (parsel
büyüklüğü, fiyatı, otoyola uzaklık vb.) istifade edilmiş ve
sonuçta tsugaların sağlığı ile iskâna ayrılmış mülklerin
değerleri arasında istatistiki olarak önemli bir ilişki
bulunmuştur. Ayrıca tsugaların zayıflamasından doğan
bazı yaygın etkiler komşu mülklerde de görülmüştür. Bu
sonuçlar, bölgede muhtemel bir kontrol programına olan
ihtiyacı işaret ederken, benzeri yerler açısından önemli bir
dayanak olarak yorumlanmıştır.

4.2. Ekzotik Orman Zararlıları

Benzer şekilde böcek zararlarının doğurduğu etkilerden
bir diğeri de zarara konu alanlardaki rekreasyonel
faaliyetlerde yaşanması muhtemel değişimlerdir.
Arnberger ve ark. (2018) tarafından farklı düzeylerde
kabuk böceği salgınına maruz ibreli ormanlarda ziyaretçi
tercihleri Ayrık Seçim Modeli kullanılarak araştırılmıştır.
Sonuçta böcek etkisine maruz rekreasyon alanlarının
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Yine Rosenber ve ark. (2013) tarafından Rocky Moutain
Milli Parkı’nda böcek salgınından kaynaklanan
rekreasyonel zararın ikincil kaynaklardan elde edilen
veriler kullanılarak fayda transferi yöntemiyle tahmin
edilmesinin amaçlandığı çalışmada, rekreasyonel
kullanım değerine göre alanda daha büyük değerlere
karşılık gelen pasif kullanım değerlerinin (seçenek, varlık
vb.) ve kullanım dışı değerlerin dikkate alınmadığı, sadece
rekreasyona bağlı muhafazakâr bir zarar tahmini yapıldığı
özellikle vurgulanmaktadır.

Dünya odun hammaddesi ticaretinde görülen artışla
birlikte orman zararlıların (böceklerin) yeni ortamlara
girme riskini artırmasından dolayı, ekzotik orman
zararlılarının küresel düzeyli ekonomik etkileri dikkat
çekmeye başlamıştır. Ekzotik zararlıların etkisiyle Amerika
Birleşik Devletleri ormanlarında ekolojik ve ekonomik
yıkımlara neden olan ciddi salgınlar meydana gelmiştir
(Tkacz 2002). Birleşik Devletler Tarım Departmanı Orman
Servisi raporunda (Anonim, 1991), Sovyetler Birliği’nden
ithal edilen ürünlerdeki ladin kabuk böceklerinden
kaynaklanan ekonomik etkinin tahmini için iki senaryo (iyi
ve kötü) geliştirilmiştir. Bu bağlamda kabuk böceklerinden
kaynaklanan yıkıcı etki öncesi piyasa dengesi ve yıkıcı etki
sonrası piyasa dengesi arasındaki farklılıktan hareketle
potansiyel ekonomik etki bir başka ifadeyle yıkıcı etkiden
kaynaklanan net ekonomik refah etkisi tahmin edilmeye
çalışılmıştır. Piyasa dengesindeki değişime bağlı üretici ve
tüketici rantları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda;
Washington ve Oregon’daki ladin ağaçlarının tamamının
7 yıl içinde öleceği kötü senaryosuna göre 1990 fiyatlarıyla
1.5 milyar dolarlık bir zarar ve iyi senaryoda ise ağaçların
sadece % 25’inin 30 yıl içinde öleceği ve 201 milyon
dolarlık bir zarar oluşacağı tahmin edilmiştir.
Yine ekzotik zararlı bir böcek olan Gypsy moth’un
ekonomik etkilerinin ele alındığı araştırmada (Wallner
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1997) Birleşik Devletlere Sibirya ve Yeni Zelanda’dan
gelen ekzotik böceklerin orman kaynaklarına yönelik
ekonomik etkileri maliyetler dikkate alınarak hesaplanmış
ve en kötü senaryo esas alındığında 1990 yılı fiyatlarıyla
söz konusu böceklerin maliyeti 60 milyar dolar olarak
tahmin edilmiştir.
Öte yandan, Kuzey Amerika’da yapılan çalışmada
(Downing ve O’Brien 2004) olduğu gibi ekzotik orman
zararlı riskini belirlerken de zararlarının ekonomik
etkilerinden istifade edilmiştir. Çalışmada ekzotik zararlı
riskini belirlemede esas alınan dört kriterden (Kuzey
Amerika’da bulunma potansiyeli (BP), yayılma potansiyeli
(YP), ekonomik etki potansiyeli (EEP) ve çevresel etki
potansiyeli (ÇEP)) bir tanesi “ekonomik etki potansiyeli”
olmuştur. Bu kriterlerden her biri; zararlının durumuna ve
özelliğine göre; yüksek, orta ve düşük riskli olarak
ayrılmıştır. En sonunda ise; yüksek risk 3, orta risk 2 ve
düşük risk 1 puan ile değerlendirilerek toplam etkinin yani
sonuç puanının (SP’nin) sayısal skor olarak şu formül
yardımıyla hesaplanabileceği ifade edilmiştir:
SP = BP ve YP’nin düşük puanı × ÇEP ve EEP’nin yüksek
puanı
4.3. Piyasa Etkileri
Ormanlardaki böcek zararlarını alansal bazda
değerlendiren geleneksel yaklaşımların, piyasa ve
ekosisteme ilişkin tüm etkileri dikkate alamadığından
hareketle Holmes (1991) tarafından ele alınan çalışmada;
orman ekosisteminin bütününde odun üretimine konu
meşcerelere yönelik yıkıcı etkiler sonucu oluşan sosyal
refahtaki değişikliklerin piyasa düzeyinde analizi
gerektirdiği ve böcek salgınları sonucu oluşan net
ekonomik refah değişiminin ise şüphe götürmeyecek
derecede negatif olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Öte yandan, böcek zararlarının ekonomik etkilerinin
belirlenmesinde başvurulan yaklaşımlardan biri de böcek
salgınlarının orman ağaçlarında neden olduğu büyüme
kayıplarına bağlı ekonomik zarar tahminleridir. Bu
bağlamda Finlandiya’nın güney batısında Diprion pini
salgınından sonra sarıçam ormanlarında meydana gelen
büyüme kayıplara ve ağaç ölüm oranlarına bağlı zararların
ekonomik değerlerine ilişkin ön tahminler yapmak
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amacıyla Lyytikäinen – Saarenmaa (2003) tarafından ele
alınan çalışmada; zayıf, orta ve yoğun yaprak dökümüne
maruz ağaçlardaki çap artımı miktarlarını belirlemek için
artım örnekleri alınmış ve akabinde ekonomik zararların
hesaplanabilmesi için; ortalama hacim (m3/ha), ortalama
yıllık hacim artımı, böcek yoğunluğu ve tomruk piyasa
değerinden oluşan dört farklı değişkenden istifade
edilmiştir. Sonuçta orta düzey bir salgın sonucunda
meydana gelen büyüme kayıplarının ortalama ekonomik
değerleri 1994 yılı için 118 €/ha olarak tahmin edilmiştir.
Yine Ivantsova ve ark. (2019) tarafından Avrupa ülkeleri,
ABD, Kanada ve Rusya'da bulunan boreal ormanlardaki
orman zararlıları ile ilgili araştırmaların derlendiği
makalede, Batı ülkeleri için geçerli olan böcek yönetimi
stratejilerinin kurumsal zorluklardan dolayı Rusya’da
uygulanmasının kolay olmadığı, ancak istilacı türlerin
yönetimine ilişkin Rusya ormancılık sektörünün
geleceğinin planlamasında bu tür deneyimlerin faydalı
olacağı vurgulanmaktadır. Bu nedenle istilacı orman
zararlılarının ekonomik etkilerini analiz etmek için bazı
teorik yaklaşımlar mevcut olsa da ormanlarda böceklerin
yol açtığı zararlarının analizine ilişkin önemli bir katkının
hala mümkün olmadığı ifade edilmektedir.
Öte yandan literatürde ormanlardaki zararlıların
önlenmesi ve kontrolüne yönelik geliştirilen EZY
programları kapsamında da böcek zararlarının ekonomik
etkileri ele alınmaktadır. Örneğin Dendroctonus micans’ın
coğrafi yayılışının kontrolü üzerinde yoğunlaşarak, kontrol
maliyetlerinin kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek
ve entegre böcek yönetimi yaklaşımının maliyetlerini
tahmin etmek amacıyla ele alınan çalışmada (O'Neill ve
Evans 1999), üç alternatifli bir maliyet etkinlik analizi
gerçekleştirilmiştir. Alternatifler; hastalıklı odunların
taşınmasını önleme ve Rhizopsuz grandis yırtıcısını
kullanmaya dayalı mevcut politika, hiç bir şey yapmama
ya da böcek yönetim alanına ilişkin yeni bir Dendroctonus
micans konrol alanı oluşturma şeklinde sıralanmıştır.
Modelin varsayımı ise odun kayıpları açısından ele
alındığında kontrol maliyetlerinin istilanın maliyetinden
daha az olacağı şeklindedir
Franklin ve Grégoire (2004) tarafından hazırlanan
makalede, Belçika’da kamu ormanlarından elde edilen
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hasarlı ağaçların satışından elde edilen verilerin Ips
typograhus istilasına ilişkin bilgi elde etmede kullanılıp
kullanılamayacağı araştırılmıştır. Bu amaçla, 1988-1996
yılları arasındaki 10.000 satış kaydının incelendiği ve
böcek zararına maruz kalmış 1.100 satışın tespit edildiği
ve bu satışlara ilişkin ağaç türü, odun kalitesi ve
silvikültürel uygulamaya ilişkin bilgilerin derlendiği ifade
edilmektedir. Verilerin güvenilirliğini test etmek amacıyla
yerel ormancılara yapılan anket sonucunda, yerel
ormancıların genel olarak zararların tanımlanması ve
raporlanmasında yeterli uzmanlığa sahip oldukları, ancak
bazen aşırı tahminlerde bulunabildikleri, bu noktada
hasarlı ağaçların satışlarına ilişkin kayıtların yeterli
olabileceği vurgulanmaktadır.
Birleşik Devletlerde zararlı risk değerlendirmesini konu
alan raporda (Tkacz ve ark. 1998) Meksika’dan ithal edilen
işlenmemiş çam ve göknar tomruklarının zararlı risk

potansiyeli belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada
böceklerin de içinde yer aldığı zararlılar türleri itibariyle
bulunma olasılığı ve sonuçlar (ekonomik, çevresel ve
sosyal sonuçlar) düşük, orta ve yüksek düzey şeklinde
değerlendirilerek zararlı risk potansiyeli elde edilmiştir.
Yine Bigsby ve ark. (2003) tarafından ABD’de
gerçekleştirilen proje; istilacı türlerin ekonomik etkilerini
de içine alan kapsamlı bir istilacı türler risk yönetimi çatısı
oluşturmak ve istilacı tür yönetimiyle ilgili kişi ve
kurumları içine alan disiplinler arası ortak bir ağ
oluşturmak şeklinde iki temel amaçla ele alınmıştır.
Projenin ekonomik boyutu kapsamında; doğrudan,
dolaylı, pazara konu ve pazar dışı değerlerin
kombinasyonuyla ekonomik etkilerin tanımlanmalarında
kullanılabilecek bir ekonomik etki matrisi oluşturulduğu
görülmektedir. Söz konusu matris şu şekildedir (Çizelge 5)

Çizelge 5: İstilacı türler ekonomik etki matrisi
Zararlar / Etkiler

Pazar etkileri







Direk zararlı etkiler

Dolaylı zararlı etkiler

Odun kökenli ürünler
Zarara / yangına dayanıklı türler
Kontrol maliyetleri
Turizm
Ticari etkiler
Yangın zararı

Pazar dışı etkiler



Kentsel peyzaj
Yaban hayatı habitatı





Besin döngüsü
Hidroloji
Politik etkiler

:

Ayrıca toplam ekonomik etkinin de aşağıdaki formül (m:
olası farklı çıktılar, Yi: neden olunan zararın değeri, Pi: çıktı
olasılığı) yardımıyla hesaplanacağı ifade edilmektedir:

değişkenlerle birlikte dikkate aldığında zarar miktarının
%61’inin açıklandığı belirtilmektedir.
4.4. Maliyet Etkinliği

m

Toplam Ekonomik Etki = ∑(Yi . Pi )
i=1

Lysak ve Ross (2006)’un sitka ladini meşcerelerinde kabuk
biti zararı ile meşcere ve yetişme ortamı karakteristikleri
arasındaki ilişkinin incelendiği makalede, ağaçlarda tespit
edilen kusurlar 0-10 arasındaki puanlamayla ölçüldüğü ve
buna göre ortalama 2,8’lik bir kusur oranı belirlendiği
ifade edilmekte ve ağaçların en az % 58’inde zararın söz
konusu olduğu tespitinde bulunulmaktadır. Ayrıca zararın
miktarı ile okyanusla olan uzaklık ve büyüme oranı
arasında pozitif; yükseklik, enlem ve ladin yoğunluğu
arasında ise negatif bir korelasyon olduğu ve tüm bu
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Ormancılıkta böcek zararlarının ekonomik etkilerini
belirlemede yaygın şekilde kullanılan yaklaşımlardan biri
de böceklerle mücadelede fayda masraf karşılaştırmasına
dayalı maliyet etkinliği yaklaşımıdır. Born ve ark. (2005)
tarafından biyolojik istilalara ilişkin daha önceden
yapılmış olan 23 adet ekonomik kapsamlı çalışmanın
ayrıntılı olarak irdelenmesi sonucunda, biyolojik istilaların
ekonomik analizinde çoğunlukla fayda masraf
yaklaşımından yararlanıldığı, fakat bu yaklaşımın toplam
ekonomik değerin tüm unsurlarını (doğrudan ve dolaylı
kullanım ile kullanım dışı değerler) kapsamaması ve
maliyetlerin parasal karşılıklarının belirlenmesindeki
zorluklar ve belirsizliklerin çalışmaların önemli eksiklikleri
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olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle benzer çalışmalarda
fayda maliyet yaklaşımı yerine daha önce kullanılmamış
olan çok ölçütlü karar verme tekniklerinin uygulanması
önerilmiştir.
Gatto ve ark. (2008) tarafından hazırlanan makalede,
Portekiz çam ormanlarında Thaumetopoea pityocampa
için geliştirilen yönetim stratejilerinin özel ve sosyal
karlılığının belirlenmesi amaçlanmış ve bu amaçla FaydaMaliyet Analizinden istifade edilmiştir. Bu kapsamda
analizde maliyet unsurları olarak orman rehabilitasyonu
masrafları ile insan sağlığını tehdidin sosyal maliyeti
alınırken, rekreasyon ve karbon tutumu gibi sosyal fayda
ve gelirlerin her ikisi de faydalar olarak tanımlanmıştır.
Örnek alanda yapılan çalışmanın sonucunda, zararlı
yönetimi uygulanmaması durumunda ortaya çıkacak gelir
kaybının, özel orman sahipleri için kısa vadede zararlı
yönetimi uygulamalarına geçmelerini gerektirecek ölçüde
karlı olmadığını göstermiştir. Buna karşılık, zararlı
yönetimi insanların sağlık risklerini en aza indirdiği ve
muhtemel rekreasyon kayıplarını önlediği için sosyal kar
elde edildiği belirtilmiştir.
Cameron ve ark. (2018) tarafından hazırlanan makalede
ise Avusturalya çam ağaçlandırmalarında 1952 ve 2014
yılları arasında Ulusal Sirex Kontrol Programı kapsamında
Sirex kontrolüne ilişkin yapılan harcamalar ile büyük
ölçekli ağaç ölümlerinin yaşandığı üç ana salgının etkisinin
maliyetleri belirlenmiştir. Farklı iskonto oranları ile Net
Bugünkü Değer yönteminden istifade edilmiştir. 1952 baz
yılı itibariyle ve %5 iskonto oranı ile programın ve
salgınların maliyeti 34,5 milyon dolar olarak tahmin
edilmiştir.
Büyük Britanya’da Dendrocronus micans konusunda
yapılan bir çalışmada (Anonim 2004b); böceğin ladin
ormanlarındaki etkilerini kontrolde kullanılabilecek
senaryolar maliyet etkinliği analizine konu edilmiştir. Bu
senaryolardan biri Dendrocronus micans’ın zarar
maliyetlerini azaltmak için biyolojik kontrol yöntemini
uygulamak, diğeri ise böceğin yeni yayılış sahalarında
biyolojik kontrolü kullanarak Lake District, Kent ve Devon
bölgelerindeki yayılışını dikkate alan yeni bir sınır
oluşturmaktır. Bu amaçla kullanılan model şu şekilde
olup;
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Ccx < p(Nx ) X (CNx )
burada Ccx; x yılındaki kontrol maliyetlerini, p(Nx); x
yılındaki salgın olasılığı ve (CNx) ise x yılındaki salgın
maliyetini ifade etmektedir. Modele göre herhangi bir x
yılında yapılan kontrol faaliyetlerinin maliyetinin aynı yıla
ilişkin salgın olasılığına bağlı olarak ortaya çıkması
beklenen salgın maliyetlerinden (zarar ve kontrol
önlemleri maliyeti toplamı) daha düşük olması
öngörülmektedir. Yapılan analizde maliyetler; odun
hasılasındaki azalmadan dolayı Dendrocronus micans
istilasının zarar maliyeti ve Dendrocronus micans’ın
yayılmasını önlemek için uygulanan kontrol önlemlerinin
maliyeti şeklinde iki başlık altında ele alınmaktadır.
5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Türkiye ormanları ve ormancılığında böcek zararlarının
etkilerinin ekonomik bakış açısıyla hangi kapsamda ele
alındığını ortaya koymak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki
bilimsel araştırma ve belgelerin incelenmesi ile elde
edilen başlıca sonuçları şu şekilde özetlemek
mümkündür:
Türkiye’de böcek zararları ve bu zararların sürdürülebilir
orman yönetimi ve işletmeciliği faaliyetlerine etkilerini
konu
alan
çalışmaların
çoğunda
böceklerin
ormanlarımızda önemli miktarlarda ekonomik kayıplara
neden olduğuna ya da olacağına ilişkin tespitlere
(Sarıkaya ve Avcı 2006, Aksu ve ark. 2014, Toprak 2014)
rastlanabilmesine rağmen, bu zararların düzeyinin nasıl
tahmin edileceğine ya da hesaplanacağına ilişkin somut
çalışmalar yurt dışındakilerle kıyaslandığında oldukça
sınırlıdır.
Bu bağlamda ekonomik etkiler ormancılıkla ilgili
belgelerde ağırlıklı olarak, böceklerle mücadele
faaliyetlerine ilişkin orman teşkilatlarınca yapılan
harcamalar çerçevesinde ele alınmış ve bu harcamalar
böceklerin orman işletmeciliği üzerindeki negatif etkileri
olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte özellikle Artvin
ve Bartın yörelerinde böcek zararlarının ekonomik etki ve
sonuçlarını doğrudan ele alan akademik çalışmalarda ise
zarara maruz orman ürünleri satışlarının orman
işletmelerinin gelirlerine etkileri üzerinde durulmuştur.
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Türkiye ormanlarındaki böcek zararlarının ekonomik
etkileri konusunda gerek kalkınma planları gerekse
Türkiye Ulusal Ormancılık Programı’nda herhangi bir
tespit ve değerlendirmeye yer verilmezken, ÖİK raporları
ve OGM yıllık faaliyet raporlarında ise mücadelede
kullanılan yöntemler, mücadele yapılan alan büyüklükleri
ve harcama tutarlarına ilişkin tespitler bağlamında
ekonomik etkilere dolaylı da olsa değinilmiştir. Dolayısıyla
ormancılıkla ilgili belgelerde böcek zararlarının ekonomik
etkilerinin, gerek etki türü gerekse etkinin belirlenmesi ve
sonuçları itibariyle zarara maruz orman alanı büyüklüğü
ve böcekle mücadele harcamaları ile sınırlı kaldığı
anlaşılmaktadır.
Ülkemiz ormanlarında zarar yapan böcek vb. zararlıların
ormanlar ve orman işletmeciliği üzerindeki ekonomik
etkilerine ilişkin bulgu, tespit ya da değerlendirmelerin
yer aldığı 20 akademik çalışma genel olarak
değerlendirildiğinde, dolaylı ilişkili çalışmaların (Çizelge
3’teki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 ve 20
nolu çalışmalar) doğrudan ilişkili olanlara (Çizelge 3’teki 1,
12, 17 ve 18 nolu çalışmalar) nazaran çok daha fazla
olduğu görülmektedir. Böcek zararlarının ekonomik
etkilerinin dolaylı şekilde ele alındığı çalışmalarda
ekonomik etki konusu ağırlıklı olarak böcek zararlarının
çeşitleri ile fiziksel etkileri ve böcekle mücadele harcama
tutarlarına ilişkin istatistiki verilerin sunumu şeklindedir.
Dolayısıyla bahse konu dolaylı ilişkili çalışmaların içeriği
genel itibariyle ormancılıkla ilgili belgelerden elde edilen
fiziksel zarara maruz ağaç serveti düzeyi ve böcekle
mücadele
harcamalarına
ilişkin
verilerle
sınırlandırılmıştır.
Bununla birlikte söz konusu ekonomik etkileri doğrudan
belirlemeye yönelik amaç ve / veya içeriklere sahip olan
dört adet çalışmada ise sadece Artvin ve Bartın yöresi
ormanlarındaki ladin ve göknar ağaç türlerinde zarar
yapan böceklerin ekonomik etkileri konu edilmiştir.
Çalışmalarda belirlenmeye çalışılan ekonomik etkiler ise
esas itibariyle zarara maruz odun kökenli ürünlerde
ortaya çıkması beklenen değer kaybı ve böcekle mücadele
harcamalarının piyasa ölçeğinde belirlenmesine dayandığı
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ifade edilebilir. Dolayısıyla bu çalışmalarda böcek zararına
bağlı odun kökenli ürünlerde meydana gelen değer
kaybından kaynaklı fiyat değişimlerinden hareketle,
piyasa ölçeğinde bir gelir kaybı tahmini (potansiyeli)
yapılmıştır. Ayrıca geliştirilen bir doğrusal regresyon
modeli ile de böcek zarar düzeyi ile tomruk satış fiyatları
arasındaki ilişki incelenmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de
böcek zararlarının ekonomik etkisini doğrudan ele alan
çalışmaların temel hareket noktası zararın neden olduğu
ürün satış fiyatlarındaki değişimlerdir.
Türkiye dışındaki pek çok ülkede ise ormanlar ve orman
kaynakları yönetimi bağlamında böcek zararlarının
ekonomik etkilerini konu edinen akademik çalışmalarda
ve hazırlanan raporlarda, söz konusu etkiler genel olarak
orman ekosistem hizmetleri, ekzotik orman zararlıları,
piyasa etkileri ve maliyet etkinliğini konu alan doğrudan
etkiler olarak öne çıkmaktadır (Çizelge 4). Bu
çalışmalardan üç adedinin bu konuda daha önce yapılan
ekonomik etkileri konu alan çalışmaları özetleyen
derleme niteliğinde çalışmalar (Çizelge 4’teki 10, 15 ve 19
nolu çalışmalar) olduğu, diğer çalışmaların ise ulusal ya da
yerel düzeyde belli böcek türlerinin neden olduğu
zararların ekonomik etkisini birincil verilere dayalı olarak
doğrudan ele alan araştırma çalışmaları (Çizelge 4’teki 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ve 18) olduğu
görülmektedir. Söz konusu çalışmalarla belirlenen başlıca
ekonomik etki çeşitleri arasında; böcekle mücadele için
yapılan harcamalar ve maliyet etkinliği, ağaç serveti
değeri ve ürünlerin piyasa fiyatı / değerindeki değişimler,
rekreasyon değeri, varlık, miras ve seçenek değeri, zarara
maruz kalan orman alanlarının yakınındaki konutların
değeri vb. öne çıkmaktadır.
Yukarıda sırlanan hususlara ilave olarak yine yurt içi ve
yurt dışında hazırlanan ormancılıkla ilgili bilimsel
araştırma ve belgelerin incelenmesi sonucunda böcek
zararlarının ekonomik etkilerini; piyasa odaklı etkiler /
doğrudan etkiler ve piyasa dışı etkiler / dolaylı etkiler
olmak üzere iki ana başlık altında toplamak mümkündür
(Çizelge 6).
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Çizelge 6. Böcek zararlarının ekonomik etkilerine ilişkin öne çıkan etki türleri
Öne Çıkan Etki Belirleme Yaklaşımı
A- Zarar önleme ve zararla mücadele maliyetleri
B- Maliyet etkinliği
Piyasa Odaklı / Doğrudan
C- Erken kesim zararı
D- Üretici ve tüketici refahındaki değişim
E- Piyasa fiyatı ve işletme gelirlerine etkisi
F- Rekreasyon değeri
Piyasa Dışı / Dolaylı
G- Emlak değeri
H- Ekosistem hizmetleri değeri (Varlık, miras ve seçenek değeri)

Çizelge 6 incelendiğinde böcek zararlarının ekonomik
etkileri kapsamında öne çıkan sekiz farklı etki belirleme
yaklaşımı söz konusu olup, ülkemizde bunlardan sadece
iki tanesinin kullanıldığı diğerlerine ilişkin herhangi bir
araştırma ya da analize rastlanmadığı görülmektedir. Bu
çerçevede Ülkemiz özelinde sadece piyasa odaklı etki
belirleme yaklaşımları bağlamında A (Zarar önleme ve
zararla mücadele maliyetleri) ve E (Piyasa fiyatı ve işletme
gelirlerine etkisi) bileşenlerine yönelik etki belirleme
çalışmaları (Defne 1954, Öztürk ve ark. 2008, Öztürk ve
ark. 2011, Güngör ve Daşdemir 2014) mevcut iken , piyasa
odaklı etkiler kapsamındaki diğer bileşenler (B, C ve D) ile
piyasa dışı etkiler kapsamındaki bileşenler (F, G ve H)
kapsamında herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa
ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında böcek zararlarını
ya da biyolojik zararlıların orman ekosistemleri üzerindeki
etkilerini inceleyen pek çok çalışmada (Walsh ve ark.
1981a, Walsh ve ark. 1981b, Patriquin ve White 2004,
Olaussen 2005) söz konusu zararların orman kaynakları
yönetimi ya da işletmeciliği faaliyetlerine yönelik etkileri;
böcekle mücadele için yapılan harcamalar ve
harcamaların etkinliği yanı sıra ağaç serveti değeri,
ürünlerin piyasa değeri gibi orman kaynakları yönetimine
yönelik etkiler yanında, rekreasyon değeri, zarara maruz
kalan orman alanlarının yakınındaki konutların değeri,
ekosistem hizmetleri değeri vb. hem ormancılık hem de
ormancılık dışı sektörlere yönelik etkiler bağlamında pek
çok açıdan kapsamlı ve derinlemesine araştırılmıştır.
Dolayısıyla söz konusu etkiler ülkemizdeki durumla
kıyaslandığında hem piyasa odaklı hem de piyasa dışı etki
belirleme yaklaşımları bağlamındaki tüm bileşenlerin (A,
B, C, D, E,
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Yurt İçi




Yurt Dışı









F, G, H) yurt dışında kullanıldığı ve elde edilen bulgulara
göre ormancılık ve ilişkili sektörlerin (turizm, konut vb.)
yöneticilerine yol gösterici öneri ve stratejiler sunulduğu
görülmektedir.
Sonuç olarak, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki
çalışmalar genel olarak irdelendiğinde, ormanlarda zarar
yapan böcekler, odun kökenli ürünlerin piyasa değerini
doğrudan etkilemesi yanı sıra rekreasyon, görsel cazibe
vb. gibi özellikle odun dışı faydaları da dolaylı olarak
etkileyebilmektedir. Bir başka ifadeyle ormanlardan
sağlanan pazarı olan ya da olmayan faydaların
sürekliliğinin sekteye uğratılmasına neden olan böcek
zararlarından kaynaklanan bu etkilerin ekonomik sonuçlar
doğurması kaçınılmazdır. Böceklerle mücadelenin de bir
ekonomik maliyete neden olduğu dikkate alındığında
mücadele için katlanılan maliyetin gerekliliği ya da
rasyonel bir tercih olup olmaması mücadele yapılması
durumunda ortaya çıkması muhtemel tüm ekonomik
zarar türlerinin sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Bu
bağlamda ülkemizde bu güne kadar böcekle mücadele
için yapılan harcamalar ile fiziksel olarak zarar görmüş
ürün hacminden hareketle ürünlerdeki değer kaybını ve
buna bağlı olarak işletmelerin gelir kaybını tahmin etmeye
yönelik çalışmalar yerel ya da ulusal düzeyde böcekle
mücadeleye ilişkin politika ve strateji geliştirmeye dönük
yeterli katkı sağlamaktan uzaktır.
Ülkemizde bahse konu böcek zararlarının ekonomik
etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların henüz
başlangıç aşamasında olduğu ve geliştirilmeye muhtaç
olduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarda nüfus artışı, çevre
sorunları, iklim değişimi vb. gelişmelerle birlikte orman
kaynaklarının odun dışı faydalarının önemini artırması,
toplam ekonomik değer / etki yaklaşımından hareketle
orman ekosisteminin tüm ürün ve hizmetlerini /
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faydalarını dikkate alan etki belirleme yaklaşımlarına
ilişkin araştırmaların önemini artırmıştır. O nedenle ileride
yürütülecek ekonomik etki belirleme çalışmalarında,
Ülkemizde yürütülen mevcut çalışmalara (Zarar önleme
ve zararla mücadele maliyetleri ile piyasa fiyatı ve işletme
gelirlerine etkisine ilişkin çalışmalar) ilaveten piyasa
odaklı ve piyasa dışı diğer ekonomik etki belirleme
yaklaşımları (maliyet etkinliği, erken kesim zararı, üretici
ve tüketici refahındaki değişim, rekresayon değeri, emlak
değeri, ekosistem hizmeti değeri) ve bu yaklaşımlara
hizmet eden yöntemlerden (koşullu değerlendirme,
hedonik fiyatlama, seyahat maliyeti vb.) de istifade
edilmelidir.
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Özet
Kentler tarih boyunca insanların temel ihtiyaçlarından biri olan su ihtiyacını karşılamak için deniz,
ırmak veya göl kenarlarına kurulmuşlardır. Bu nedenle kıyı alanları ile halk ve kent arasında tarih
boyunca geliştirilmiş bir iletişim bulunmaktadır. Kentleşmenin artması ile bu ilişki kıyılara her açıdan
zarar vermeye başlamıştır. Gelişmiş ülkeler çeşitli yöntemlerle bu durumu en aza indirmiş ve insan-su,
kent-deniz ilişkisinin kaybolmasını engellemiştir. Gelişmekte olan ülkeler bu konuda yetersiz kalmıştır.
Trabzon dolgu alanları ile denizden uzaklaştırılmıştır. Beşirli mahallesinde yer alan kıyı şeridinde
yapılan anket çalışmaları ile kullanıcıların, ulaşım yetersizliği başta olmak üzere, hava kirliliği, koku ve
bakımsızlık sorunlarından kaynaklanan kıyı şeridi kullanım alışkanlıklarının azaldığı saptanmıştır.
Çalışmada insanların tekrar su ve kıyı ile iletişime geçmesini kolaylaştıracak, bölgenin fauna ve
florasına katkı sağlayacak ve şehrin estetik önemini arttırarak bölgenin vurgu noktalarından birisi
olmasını sağlayacak bir ekolojik köprü önerilmiştir.
Abstract
Cities have been established along the sea, river, lakesides to meet the water need, which is one of the
basic needs of people throughout history. Therefore, there is improved communication between the
coastal areas and the people and the city throughout history. With the increase of urbanization, this
relationship has started to harm the shores in every respect. Developed countries have minimized this
situation with various methods and prevented the loss of human-water and city-sea relations.
Developing countries have been insufficient in this regard. With the surveys carried out in the coastline
located in the Beşirli neighborhood of Trabzon, which has been removed from the sea with its
embankment areas, it has been determined that the usage habits of the users due to air pollution, odor
and negligence problems, especially transportation insufficiency, have decreased. In the study, an
ecological bridge is proposed, which will make it easier for people to contact the water and shore again,
contribute to the fauna and flora of the region, and increase the city's aesthetic importance, making it
one of the region's highlights.

1. GİRİŞ
Kentler, genellikle coğrafi koşulları bulunduğu yöreye
göre uygun, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek
ve birbirleri ile sosyal bir yaşam kurabilmelerini
sağlayacak kapasiteye sahip, diğer yerleşim birimlerine
ulaşımı olan alanlardır.
Kentlerde yaşayan insan yoğunluğu, sosyal ve ekonomik
hayat nedeniyle hızla gelişmiştir. Kırsal alanlarda yaşayan
insanlar ise su, elektrik, ısınma, eğitim gibi temel
ihtiyaçlara daha kolay ulaşabilecekleri ve daha rahat
hayatlarını sürdürebileceğini düşündükleri için kentlere
göç etmeye başlamıştır. Yaşanan göçler kentlerin taşıma
kapasitelerini fazlasıyla doldurmuş, rekreasyon alanları,
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doğal alanlar giderek tahrip edilmiş ve kent bu bölgelere
doğru büyümüştür (Sakal 2007, Çelik 2015).
Kentlerde yaşayan nüfus günümüzde kent kapasitelerinin
oldukça üzerindedir. Öyle ki Birleşmiş Milletler (BM)’in 17
Ekim 2017 de yayınladığı Dünya Nüfus Tahmini Raporuna
göre dünyada yaklaşık 7.6 milyar kişi hayatını
sürdürmekte olduğunu ve 2030 yılında 8.6 milyar, 2050
yılında 9.8 milyar nüfus beklentisi olduğunu açıkladı
(World Population Prospects 2017). Bunun yanında BM
2014 yılında Dünya Kentleşme Beklentileri raporuna göre
ise Dünya nüfusunun %54’ü kentlerde yaşamakta ve 2050
yılına gelindiğinde bu rakam yaklaşık %66 olacağını
açıklamıştı. Verilere göre kent içi nüfus hızla arttığı
gözlemlenmektedir (World Urbanization Prospects,
2014). Bu nüfus gelişimi kentlerin mevcut konumlarının
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seçilmesinde büyük rol oynayan su gibi temel kayakların
giderek tükenmesine sebep olmuştur.
Kentler oluşturulurken en önemli yaşam kaynağı olan
suya her zaman ihtiyaç duymuşlardır. Bu nedenle
genellikle deniz veya akarsu kenarına inşa edilmişlerdir.
Su yenilenebilir, temel ve vazgeçilmez bir doğal kaynaktır.
Toplum ve devlet faydası için tarım, sanayi, enerji üretimi,
ulaşım ve benzer amaçlar için kullanılmaktadır (Timur
2013). Bu kullanımların taşıma kapasitesinin üzerinde
bilinçsiz ve insanların yaşam alanlarını etkileyecek şekilde
yapılması; suyun temel kaynakları olan deniz ve
akarsuları, onların içerisinde yaşamını sürdüren doğal
dengeyi sağlayan canlıları ve insanları, diğer canlılara ev
sahipliği yapan kentlerdeki canlı-su, insan-su ve insancanlı ilişkisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Stockholm’de gerçekleşen, 1972 Birleşmiş Milletler Çevre
Konferansı’nda ilk kez insanların doğal yaşam ve çevre
hakkı, insan hakları çerçevesinde değerlendirilmiş ve 1992
Rio Konferansı sonrası belgelerde yer almıştır
(Abdulhakimoğulları ve ark. 2011).
Özellikle gelişmekte olan ülkelerin, ekonomisini
güçlendirmek ve çağı yakalamak için yaptığı çalışmalar ile
sürdürülebilir kaynakları taşıma kapasitelerinin üzerinde
kullanmaları, deniz, akarsu, göl, orman, tarihi alanlar gibi
doğal güzellikleri ve turizm alanlarını koruma altına
alamamaları hem günümüz insanlarının hem gelecek
kuşağın çevre hakkının elinden alınmasına neden
olmaktadır. Dolgu deniz alanları bunun en çarpıcı
örneklerindendir. Dolgu alanlarının ilerlemesi, kent
kimliğinin oluşmasında büyük katkısı olan su kaynağının
kent ile ilişkisinin azalmasına, kent içi doğal yaşamın zarar
görmesine ve insanların en önemli temel ihtiyacı olan
sudan uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada, Trabzon/Beşirli sahil projesinde yapılan
dolgu alanlarını tekrar kent ile ilişkilendirmek için ekolojik
köprülerin kullanımlarının kentlere katabileceği değerler,
yaşam kalitesi ve ekolojik çevreye yapacağı katkılar
üzerinde durulacaktır.

1.1. Kentsel kıyı alanları – kent ilişkisi
Deniz, göl ve akarsuların oluşturduğu kıyı alanları, kentler
için doğal bir savunma sistemi oluşturmasının yanında,
temel yaşam ihtiyacı olan su kaynağı, ticaret için kolay
erişim yolları sağlaması nedeniyle kentler kıyı alanlarına
bitişik bir şekilde konumlanmıştır (Cohen 1999).
Kıyı alanları kentlere sağladığı faydalar ile birçok kentin
benzersiz bir parçası olmuştur. İnsanların doğal ihtiyaçları
gereği yaklaşmak istediği suya erişim talebi ile ekonomik
ihtiyaçları arasında bir denge kurmaya çalışmıştır (Ansari
2009)
Gelişmiş kentlerde, yaşam kalitesini arttırmak genel bir
başarı olarak kabul görmüştür. Suyun geçmişten
günümüze olan büyük rolünün üzerinde durulmuş, su ve
kıyı alanlarını kamusal alanlarla ilişkilendirmeye
çalışmıştır (Erkök 2009).
İnsanlık tarihi boyunca en önemli sosyal, ekonomik ve
estetik
alan
olan
su
kaynakları,
kentlerin
oluşturulmasında ve planlamasında önemli bir etken
olarak görülmüştür. Öncelik olarak kentin estetik olarak
gelişimini desteklemiş, daha sonra kente ekonomik
açıdan büyük yarar sağlamıştır. Ayrıca kent içi su alanları
insan doğasının suya duyduğu özlem ile birlikte kentin
sosyal yaşam alanlarını oluşturmuş, bu sosyal yaşam ise
kent kimliğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Bu
sebeple yakın bölgelerde bulunan kıyı kentlerinin kent
kimlikleri ve sosyal yaşamları benzerlikler göstermektedir.
1.2. Kıyı kentlerinin önemli örnekleri
Deniz kıyılarına kurulmuş olan kentler, kıyı alanlarının
ticari, estetik, kaynak, dinlendiricilik gibi fonksiyonel
kullanımlarından büyük oranda yararlanmaktadır.
Özellikle doğal limanlar, kentlerin bu bölgelere
kurulmasında büyük bir etki olmuş ve daha sonrasında
gelişimlerine büyük katkıda bulunmuştur. Doğal
limanların yetersizliği bu limanların yapay olarak
büyütülmesi, olmaması yapay limanlar yapılmasına sebep
olmuştur.
Limanlar ticaretin yanı sıra kaynak ve gezinti yolları olarak
kentlere büyük değerler katmıştır. Birçok etkinliği bir
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arada bulundurması limanları ve sahip oldukları kentleri
büyük oranda geliştirmiştir.
Kıyı alanları kentleşmenin başladığı noktaları oluşturması
ile zamanla kent kimliğini, mimariyi ve sosyal hayatı
etkilemiştir. Bu oluşumların korunması, daha yaşanılabilir,
huzurlu bir kent olgusuyla eşleşmekle beraber, kentin
tarihinin korunmasında büyük oranda bilinç ve teşvik
sağlamaktadır.
1.2.1. Barselona, İspanya
Tarih boyunca önemli bir kent olan Barselona, kentsel kıyı
alanlarından hem turistik açıdan hem ticari açıdan büyük
oranda faydalanmıştır. Akdeniz’in önemli bir ticari
güzergahı olması sebebiyle büyük oranda gelişmiş ve
birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Geçirdiği
tarihsel süreçte her dönemden etkilenmiş, önemli bir
kent olması sebebiyle yapılar inşa edilmiş ve büyük bir
tarihi geçmiş ile birlikte kent kimliği kazanmıştır.

Gelişmiş kentlerde, yaşam kalitesini arttırmak genel bir
başarı olarak kabul görmüştür. Suyun geçmişten
günümüze olan büyük rolünün üzerinde durulmuş, su ve
kıyı alanlarını kamusal alanlarla ilişkilendirmeye
çalışmıştır. Barselona, kent sahil alanlarının yenilenmesi
ve iyileştirilmesi kapsamında önde gelen bir örnektir. Port
Vell, Port Olimpic ve Forum 2004 projeleri ile iyi bir
kentsel planlama ve yenileme çalışması sağlayan
Barselona, kıyı alanlarını kentin her alanı ile
ilişkilendirmiştir. Yapılan çalışmalar su ve kıyı kullanımı ile
kentin kimliğini ve yaşam kalitesini artırmıştır (Erkök
2009).
Barselona geçmişten günümüze kadar oluşturduğu kent
kimliğinin en büyük parçalarından birini kıyı alanları olarak
kabul etmiş ve yenilenen, yeniden inşa edilen, modern
dönemin gereksinimlerini karşılamak için yapılan yapıları
ile eski dönem mimarisini, planlarını birlikte ele almış, kıyıkent ilişkisini günümüzde gayet anlamlı bir şekilde
kullanmaya devam etmiştir.

Şekil 1. Barselona’nın hızla gelişmesini sağlayan büyük yapılar ve etki alanları (Zandbelt ve Vandenberg 2005)

1.2.2. Helsinki, Finlandiya
Finlandiya’nın en önemli, en büyük ve başkenti olan
Helsinki, girintili çıkıntılı bir kıyı şeridine sahiptir. Fin tarihi
boyunca önemli bir liman kenti olmasına karşın 18.yy’dan
sonra gelişmeye başlamış ve bugünkü halini almıştır.
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Yüksek gelir sahibi olan, yaya ulaşımı ağırlıklı deniz ile iç
içe bir kenttir. Finlandiya adalardan oluşan bir ülke olması
nedeniyle deniz kültürel bir gelenek olarak tüm şehirlerin
kent kimliğini etkilemiştir (Sanchez 2018).
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Helsinki, gelişmeye devam eden bir şehirdir. Yeniden
planlanan ve yeni başlanan limanları ile yaşayan insanlara
yeni konut, iş alanları oluştururken kentin kıyı ile olan
ilişkisini
daha
yüksek
seviyeye
çıkarmak
amaçlanmaktadır. Şekil 4’te Helsinki’nin gelecekteki
kalkınma projeleri ve projelerin taşıma kapasiteleri
görülmektedir (Sanchez 2018).

Şekil 2. 1837 / Helsinki (URL-1 2018)

Kent-Kıyı-İnsan ilişkisini geliştirmek ve kıyı kullanımlarını
arttırmak içi Helsinki, kıyı alanlarında insanların kolaylıkla
ulaşabileceği etkinlik alanları inşa etmiştir. Bu yapılar
şehrin tarihi ve kültürel geçmişi, kent kimliği ele alınarak
yapılmıştır. Şekil 3’te görülen sauna bunun en iyi
örneklerinden biridir.

Şekil 4. Helsinki’nin gelecekteki kalkınma projeleri (URL-1 2018)

2. MATERYAL YÖNTEM
2.1. Materyal

Şekil 3. Helsinki / Löyly Sauna (URL-2 2018)

Helsinki, kıyı kenarının kullanımı ve planlaması açısından
önde gelen, gelişmiş bir şehir olsa bile gerek uygulanan
gerek konsept olarak birçok proje yapılmaya devam
etmekte ve kentin kapasitesi her anlamda göz önüne
alınmaktadır.
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Trabzon, denizin hemen kıyısından yapılaşmaya başlamış
ve hala gelişmeye devam eden bir kenttir. İlk büyümeye
başladığı dönemlerde deniz ile direk bağlantısı bulunan ve
sırtını yeşil bir tepeye dayamış doğa ile iç içe bir kent olan
Trabzon, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte, 1938 yılında
mimar ve şehir plancısı Jaques H. Lambert tarafından
planlanmıştır. Şekil 5’te Lambert’in planında görüldüğü
gibi, bu planda kazandırılmak istenilen bir olguda, Trabzon
kentinin deniz ile bağlantısını güçlendirmek, denizden
kente doğru belirli yeşil dolaşım kanalları oluşturmak ve
denize olan ulaşımı daha kolay hale getirmektir (Gür
2009).
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Şekil 5. Lambert’in 1938 yılında Trabzon için hazırladığı plan (Pinterest 2018)

Hızlı kentleşmenin kontrol altına alınamaması, 1938
yılında yapılan planın revize edilmesine neden olmuştur.
1967-1968 yılında düzenlenen planlama yarışması ile
1970 yılında uygulanmak üzere yeni imar planı
hazırlanmıştır (Gür 2009).

Trabzon Ortahisar ilçesinin hemen girişinde bulunan
Beşirli, 1987 yılında ilk ihalesi yapılan Karadeniz Sahil Yolu
Projesi ile on yıl içerisinde yavaş yavaş denize değen bir
mahalle olmaktan uzaklaşmaya başlamıştır. 1997 yılında
başlayan ve yaklaşık on yıl süren inşa süresinde ise
mahalle tamamen denizden koparılmıştır.

Şekil 6. Trabzon/Beşirli 2002 – 2010 Yılları (Google Earth 2018)

2007 yılında tamamlanan yol çalışması, çeşitli rekreasyon
alanları, sahil yürüyüş yolu ve bunlara olan bağlantıları ile
halkı tekrar kıyı şeridiyle buluşturmaya çalışmıştır. Her yıl,
yürüyüş yolunda yapılan iyileştirmeler, açılan işletmeler
ve balıkçılık faaliyetleri ile zamanla halkın en çok tercih
ettiği yerlerden birisi haline getirilmiştir.
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Beşirli mahallesinin hemen yakınında, yürüme
mesafesinde bulunan, halkın plaj olarak kullandığı Akyazı
sahili, 2010 yılında ihalesinin yapılması ile Akyazı Şenol
Güneş Spor Kompleksi Projesi alanı doldurulmaya
başlandı. 2015 yılında proje tamamlandı ve stadyum
açıldı.
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Şekil 7. Trabzon/Beşirli 2014 – 2018 Yılları (Google Earth 2018)

Şenol Güneş Spor Kompleksi projesinin tamamlanmasının
ardından, dolgu alanının devamı niteliğinde olan, imar
planı 2014 yılında, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED)

gerekli değildir raporu 2015 yılında alınan ve 2019 yılında
bitmesi beklenen Şekil 8’de proje tasarımı görülen
Gülcemal Projesi için dolgu çalışması başlatıldı.

Şekil 8. Trabzon Gülcemal Projesi (Trabzon Belediyesi 2018)

2.2. Yöntem
Çalışma kapsamında Trabzon, Beşirli Mahallesi ile
Ayasofya Mahallesi arasında bulunan mevcut kıyı
kullanımı, yapılacak olan sahil dolgu alanı projesinin kıyı
kullanımı üzerinde oluşturacağı etkileri, kullanıcı kitlesinin
memnuniyetini, kullanım amaçlarını, kıyıya olan mesafe
ve ulaşım şeklini tespit edebilmek için kıyı alanı
etkinliklerinden yararlanan kullanıcılar üzerinde anket
çalışması yapılmıştır.
Alanda yapılacak olan anket örneklem sayısının
belirlenmesi için, Newbold tarafından geliştirilen Formül
1’den yararlanılmıştır (Newbold 1995). Araştırma
kapsamında p(p-1) değerine bağlı olan örneklem
hacminin en yüksek değeri elde etmesi için p=0.5 olarak
ele alınmıştır (Atik ve ark. 2014).
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Formül 1. (URL-5, 2019)
n=

Np(1 − p)
(N − 1)σ2px + p(1 − p)

σ2px = Oranın Varyansı
n = Örnek Hacmi
N = Anakütle
p = Oran (maksimum örnek hacmine ulaşmak amacıyla p
= 0.5 alınmıştır.)
Trabzon kentinin merkez ilçesi olan Ortahisar’ın, Türkiye
İstatistik Kurumu 2018 yılı verilerine göre nüfusu 317520
olarak alınmıştır (ULR-6 2019). Anket için belirlenecek
örneklem sayısı, %95 güven aralığı ve %10 hata payı göz
önüne alınarak formül uygulandığında, 96 kişi olarak
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hesaplanmıştır. Yapılan anket çalışması 120 kişiye
uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Kullanıcı kitlesi üzerinde yapılan 120 adet anket çalışması
demografik yapının cinsiyet olarak çoğunluğunu %59,17
oranında (71 kişi) erkek, yaş grubu olarak çoğunluğunu
%43.33 oranında (52 kişi) 18-29 yaş olarak belirlenmiştir
(Çizelge 1).
Çizelge 1. Cinsiyet ve yaş

Durum
Kadın
Erkek
Yaş
19-29
30-45
46-59
60+

Toplam Yüzde
%40.83
%59.17
Toplam Yüzde
%43.33
%31.67
%20
%5
Toplam Kişi:

Kişi Sayısı
49
71
Kişi Sayısı
52
38
24
6
120

Yapılan anket çalışmasında, kıyı şeridini kullanan
kullanıcıların bu bölgeye nereden geldikleri ne kadar
zamanda ulaştıkları, ne kadar uzaklıktan geldikleri ve nasıl
geldikleri sorulmuştur. Alınan bilgiler doğrultusunda
Çizelge 2’de görüldüğü gibi, kullanıcıların %52.5’i (63 kişi)
kıyı şeridine en yakın olan Beşirli Mahallesi’nden geldiği
tespit edilmiştir.
Çizelge 2. Kullanıcıların yaşadığı mahalleler

Durum
Beşirli
Boztepe
Konaklar
Yenimahalle
Diğer

Toplam Yüzde
%52.5
%6.66
%5
%5
%30.84
Toplam Kişi:

Kişi Sayısı
63
8
6
6
37
120

Çalışma ile kullanıcılara, alana hangi uzaklıktan, ne kadar
zamanda ve nasıl geldiği sorulmuştur. Elde edilen bilgiler
doğrultusunda Çizelge 3’te görüldüğü gibi, kullanıcıların
%56.67 (68 kişi) oranında 0-3 km uzaklıktan, %28.34
oranında (34 kişi) 5 dk’dan az bir sürede ve %56.67
oranında (68 kişi) yürüyerek alana ulaştığı belirlenmiştir.
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Çizelge 3. Uzaklık, ulaşım süresi ve ulaşım aracı

Uzaklık
0-3 km
4-7 km
8-11 km
12-20 km
21+ km
Ulaşım Süresi
5dk’dan az
6dk - 11dk arasında
11dk - 20dk
arasında
21dk – 30dk
arasında
30dk’dan fazla
Ulaşım Aracı
Yürüyerek
Özel Araçla
Toplu Taşıma
Bisiklet
Diğer

Toplam Yüzde
%56.67
%11.66
%18.33
%6.67
%6.67
Toplam Yüzde
%28.34
%27.5
%27.5

Kişi Sayısı
68
14
22
8
8
Kişi Sayısı
34
33
33

%8.33

10

%8.33
Toplam Yüzde
%56.67
%36.67
%6.66
%0
%0
Toplam Kişi:

10
Kişi Sayısı
68
44
8
0
0
120

Yapılan çalışma ile kullanıcılara bu alana neden geldikleri
ve ne kadar zaman geçirdikleri sorulmuştur. Birden fazla
cevap verme imkânı tanınan kullanıcıların verdiği 195
cevaptan elde edilen veriler doğrultusunda Çizelge 4’te
görüldüğü gibi, %43.59 oranında (85 cevap) yürüyüş ve
bisiklet sürmek amacıyla alanı kullanırken, %47.5
oranında (57 kişi) 30 dk ile 60 dk arasında alanda zaman
geçirdikleri tespit edilmiştir.
Çizelge 4. Kullanım nedeni ve geçirilen zaman

Kullanım Nedeni
Yürüyüş, bisiklet
Yemek
Çay, kahve,
meşrubat
Seyir
Toplanma
Maç izleme
Geçirilen Zaman
15dk’dan az
15dk – 30dk arası
30dk – 60dk arası
60dk – 90dk arası
90dk’dan fazla

Toplam Cevap
Yüzdesi
%53.59
%12.82
%26.67

Cevap
Sayısı
85
25
52

%8.2
%7.18
%1.54
Toplam Cevap:
Toplam Yüzde
%2.5
%5
%47.5
%40.83
%4.17
Toplam Kişi:

16
14
3
195
Kişi Sayısı
3
6
57
49
5
120
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Ankete katılan katılımcılara alanın mevcut halinin olumlu
ve olumsuz özellikleri sorulmuştur. Çizelge 5’te görüldüğü
gibi olumlu özelliklere 200, olumsuz özelliklere 227 cevap
verilmiştir. Elde edilen verilere göre olumlu özellikler
arasında kullanıcıların %27.5 oranında (55 cevap) denizi
tercih ettiği, olumsuz özelliklerde ise %29.08 oranında (66
cevap) kokudan şikayetçi olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 5. Alanın olumlu özellikleri

Olumlu Özellikleri
Deniz
Yürüyüş bandı
Manzara, güzel
görüntü
Spor
İşletmeler
Huzur
Temiz hava
Bisiklet yolu
Güvenlik
Sessizlik
Diğer

Toplam
Yüzdesi
%27.5
%18
%10

Cevap

Cevap Sayısı
55
36
20

%9.5
%7
%6
%5.5
%4
%4
%3.5
%5
Toplam Cevap:

19
14
12
11
8
8
7
10
200

Çizelge 6. Alanın olumsuz özellikleri

Olumsuz Özellikleri
Koku
Otopark
Ulaşım
Gürültü
Kirlilik
Altgeçit Güvenliği
Etkinlik Alanı
Yetersizliği
Yeşil Alan Yetersizliği
Dolgu Çalışmaları
Ç.O.A yetersizliği
Bakımsızlık
Yoğunluk
Diğer

Toplam
Yüzdesi
%29.08
%15.87
%13.22
%11.01
%6.17
%4.85
%3.96

Cevap

%3.52
%2.64
%2.64
%2.2
%2.2
%2.64
Toplam Cevap:

Cevap
Sayısı
66
36
30
25
14
11
9
8
6
6
5
5
6
227

Kentleşmenin kontrolsüz bir şekilde artışı, yeni kentleşme
alanlarının ihtiyacına ve rant projelerine yol açmış, kıyı
alanlarının tahribatına neden olmaya başlamıştır. Kent
yerleşimlerinin uzun yıllarda oluşturduğu kent kimliğinin
zayıflaması, tarihi ve doğal güzelliklerin kaybolması
kentlerin yaşam kalitelerini büyük oranda değiştirmiştir.
Trabzon, kıyı şeridini bir bütün olarak kullanan tarihi bir
kent olmasına karşın son yıllarda yapılan sahil projeleri
doğal kıyı şeridinin, kumsalların ve kıyı etkinliklerinin
büyük oranda yok olmasına neden olmuştur. Dolgu
yöntemi ile oluşturulan sahil düzenleme projelerinin
yapılması kentin uzun süre kıyı alanlarından
uzaklaşmasına sebep olmuştur. Eski kıyı kullanımlarının
geri kazanımı mümkün olmasa bile yeni yapılan sahil
düzenlemeleri zamanla yeni bir sahil kullanım kültürünü
oluşturmaya başlamıştır. Fakat yeniden düzenleme ile
dolgu alanlarının genişletilmesi, oluşum sürecinin
durmasına hatta tekrar baştan başlamasına neden
olabilir.
Bu çalışma Trabzon Beşirli sahil yolu boyunca, Akyazı Spor
Kompleksinden Ayasofya Müzesine kadar, uzanan
bölgede kullanıcılara yapılan anketler ile elde edilen
görüşler doğrultusunda mevcut sorunların ortaya
koyulması, planlanan proje ile ortaya çıkabilecek yeni
sorunların belirlenmesi ve bölgenin daha işlevsel, flora ve
faunayı öncelik olarak ele alan, doğa dostu çözümler
önerilmesi için yapılmıştır.
Yapılan anket çalışmalarına göre bölgeyi kullanan
bireylerin %59.17’i erkek, %43.33’ü 18-29 yaş aralığında
olduğu tespit edilmiştir. Bunun başlıca sebepleri sahil
kullanım alanlara ulaşımın güvenlik ve yeterlilik
seviyelerinin kısıtlı olmasıdır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sahil kullanıcılarının
%52.5’i Beşirli Mahallesi
sakinlerinden oluşmaktadır. Bu durum kullanıcıların uzak
mesafelerden gelmeleri için gerekli özgün kullanımların
yeterli olmaması, ulaşım ve otopark probleminin
çözümlenmemiş
olmasından
kaynaklandığı
düşünülmektedir.

Nehirler, göller ve denizlerin oluşturduğu kıyı alanları
kentlerin ekonomik, estetik, fonksiyonel ve sosyal
alanlarda gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Sahil kullanım alışkanlıklarına ve neden kullanıldığına
bakıldığında insanların %43.59’u bu alanı yürüyüş, bisiklet
gibi sağlıklı yaşam, spor ve dinlenme alanı olarak
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kullanmaktadır. Beşirli Mahallesi için bu alan kayda değer
bir etki bıraksa bile diğer mahalle sakinleri tarafından
tercih edilen bir bölge oluşturmamıştır.
Bölge kullanıcılarının %47.5’u 30-60 dk arasında %40.83’ü
60-90 dk arasında zaman geçirmektedir. Bu veriler ve
kullanıcıların kullanım verileri bir araya getirildiğinde,
bölgeye gelenlerin büyük bir çoğunluğunun alanı geçiş
güzergahı üzerinde bir yürüyüş yolu veya spor amaçlı
olarak kullandığının bir göstergesidir. Kullanıcıların
anketlerde bölgenin olumlu özellikleri sorulduğunda bu
bulguyu destekler şekilde %18’i yürüyüş bandı cevabını
vermiştir. Olumlu özelliklerde en fazla cevap verilen
%27.5 ile deniz olmuştur. Bu durumda kullanıcıların en
büyük arzusunun deniz ile birleşerek yaşamak olduğu
söylenebilir.

Karadeniz sahil yolu projesi ile kentin kıyı şeridinden
kopartıldığı belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir. Bu
geçmişten günümüze kadar deniz ile iç içe yaşayan halkın
denize olan ulaşımını zorlaştırmıştır. Beşirli sahil şeridinin
kullanıcı kitlesinin büyük çoğunluğunu Beşirli Mahallesi
sakinleri oluşturmakta ve ulaşımı yaya yolları ile
sağlamaktadır. Beşirli Mahallesi ve kıyı şeridi arasına Şekil
9’da öngörüldüğü gibi yapılacak bir ekolojik köprü, yörede
artan yapılaşmayı kıracak, sahile olan ulaşımı daha ferah
ve basit bir şekilde sağlayacak, kent, yöre halkı ve turistler
için bir vurgu noktası oluşturacak mevcut ve/veya yeni
işletmelere, yöreye ekonomik olarak büyük katkı
sağlayacaktır.

Şekil 9. Alanı bağlamak için önerilen ekolojik köprü

Ekolojik köprünün bu bölgede seçilmesinin amacı ise
kullanıcı kitlesinin büyük çoğunluğu olan Beşirli
Mahallesi’nde, Stadyum Kompleksi’nin hemen yakınında,
sahil kullanım bandının başlangıcı oluşunun yanında,
Karadeniz sahil yolu projesi ile eski sahil yolu arasında
kalan, projelendirilmesine rağmen rağbet görmeyen atıl
alanı da içerisine alarak bölgenin görsel, estetik ve
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ekonomik etkisini arttıracağı ve bölgenin gelişimine
katkıda bulunacağı düşünülmesidir.
Bunun yanında kıyı alanlarının mevcut hallerinde
yapılacak düzenlemelerde, projelendirilmesinde şu
hususlar dikkate alınmalıdır;
Kıyı kullanım projeleri yapılmadan önce halkın kıyı
kullanımı, koruması hakkında bilgilendirilmesi ve
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belediyelerin halk ile iş birliği içerisinde yeni projelere
karar vermesi gerekir.
Kıyı alanları düzenlenirken kentin tarihi dokusu ve
mimarisi göz önüne alınarak yapılacak yeni projelerin
koruma altında olan yapıları ne oranda etkilediği önceden
tespit edilmeli, zararlı etkilerinden arındırılan projeler
yapılmalıdır.
Kıyı alanlarının sadece insan odaklı etkinlikler için
olmadığı, doğal bir fauna ve flora barındırdığı göz önüne
alınmalıdır. Bu kapsamda Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED)
Raporları
uzmanlar
tarafından
titizlikle
oluşturulmalıdır.
Yönetimler tarafından daha önce yapılmış olan projelerin
koruma çerçevesine uymamasının yeni yapılacak projeler
için bir bahane olmadığı benimsenmeli, güncel şartlarda
korunması gereken alanlar koruma altına alınmalı ve
bozulmuş alanların mümkün olduğunca doğal ve işlevsel
hale dönüştürülmesi için gerekli projeler yapılmalıdır.
Turizmin önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle
özellikle gelen turist profiline uygun projelerin
desteklenmesi kısa süreli bir gelir sağlayacağı göz önüne
alınmalı, uzun soluklu koruma ve geliştirme projeleri
yapılarak turist profili ve doğal koruma alanları
genişletilmelidir.
Kent kimliklerinin oluşumda önemli bir rol oynayan kıyı
alanlarının korunması, kent kimliğinin, mimarinin ve
bölgeye özgü kültürlerin korunmasına büyük katkıda
bulunacağı, bu katkının kent gelişimini, yaşanabilirliği ve
ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceği, halkın her bir bireyi
tarafından bilinmeli ve korunmalıdır.
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Abstract
In this study, the effects of urban furnitures in the city center of Rize on the users (tourists, local
people, periodical users) were investigated considering the site selection, size, density, layout, visual
characteristics, aesthetic value and spatial relationships. Also, the sustainability of the urban furniture
and their potential to be a landmark were evaluated in the context of Rize city identity. While 63% of
the users emphasized the dimension and originality of the statue of tea pot placed in front of the
municipality building and stated that it is appropriate for the place where it is located and it has an
effect on people’s habits, the statue of Atatürk which is located in front of the governor’s building and
one of the objects regarded as a Landmark stands out with a rate of 70%. In addition, the statue of
Atatürk was preferred by the users with the highest rate in the study area according to all evaluation
criteria as its location, semantic feature and structural feature.
Özet
Bu çalışmada, Rize şehir merkezindeki kent donatılarının yer seçimi, büyüklüğü, yoğunluğu, düzeni,
görsel özellikleri, estetik değeri ve mekansal ilişkileri dikkate alınarak kullanıcılar (turistler, yöre halkı,
periyodik kullanıcılar) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca, kent donatılarının sürdürülebilirliği ve
landmark olabilme potansiyeli Rize kent kimliği bağlamında değerlendirilmiştir. Kullanıcıların %63’ü
belediye binasının önüne bulunan çaydanlık heykelinin boyut, özgünlük, bulunduğu mekana uygunluk
gibi kriterler açısından insanların alışkanlıkları üzerine etkili olduğu görüşünü bildirirken, kullanıcıların
%70’i Valilik binası önündeki Atatürk heykelinin landmark niteliği taşıdığını düşünmektedir. Ayrıca
Atatürk Heykeli’nin yeri, anlamsal özelliği ve yapısal özelliğiyle en yüksek oranla kullanıcılar tarafından
tercih edilmiştir.

INTRODUCTION
People got the feeling of space on the place where it
exists and made it a special place for themselves,
reducing it to its own units under the need to protect
himself from the negative effects of nature (Güremen
2011).
Space is limited and has a purpose and many physical
connections, but becomes a place when it is composed of
cultural and regional content. While locations are
evaluated in different categories based on their physical
characteristics, each design is unique with its
environmental characteristics and impact. Design
characters include both concrete properties such as
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material, form, texture and color, as well as humancreated cultural compositions over time (Tranck 1986).
Urban spaces symbolizing open spaces are directly
related to the architectural space, which is essentially the
embodiment of the existential space. Although the
continuity between the urban space and the architectural
space had different meanings in the past, the
architectural space and the independent building which
have undergone structural and perceptual isolation along
with modernism have adopted the structural character of
the islands (Öksüz 2004). The quality of urban green
spaces also depends on the perceptions and preferences
of the people and their environmental needs. In this
context, the physical properties of urban green spaces
and the activities they offer play a major role in the
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impact of users on their mental-physical-social well-being
(Yilmaz et al. 2017). The environment created by both
buildings and structures and light green spaces should not
only have functionality that meets human biological
needs, but also aesthetic qualities that meet
psychological and intellectual needs (Erdoğan 2006).
The equipment elements are the objects that facilitate
the individual and social life of people within the urban
fabric, provide communication between the individuals,
give the space a certain meaning in terms of functional
and aesthetic, and have different qualities and quantities,
define and complete the space (Düzenli et al. 2018). For
this reason, equipment elements are of great importance
not only for functional purposes, but also for the
exhilarating effects of urban landscape. These structural
elements, which mostly direct and guide pedestrians, are
indispensable building blocks of multi-purpose planning.
It should not be forgotten that these elements have to
address each individual living in the city. This situation
gives priority to the habits and lifestyles of people of all
ages and emphasizes the rules of living together in the
city (Can and Karakaş 2005). Thus, the collective life can
be maintained with every design element used (Güney et
al. 1996).
Each of the urban equipment elements that make the city
livable and perceptible has a different meaning and
importance in terms of users and the city. The importance
of these elements for the users is that the visual and
physical relationship they have established with the city
is through the means of urban equipment. In terms of the
city, these elements have the characteristics that define,
determine and customize the environment in which they
are located. The elements that are considered in a certain
order, integrated with their environment and become an
element of the city contribute to the formation of a city
with the language union they have established with each
other. Therefore, approaches should be developed to
establish a continuous relationship with the urban spaces
where urban equipment elements are located (Güremen
2011).

Urban Equipment and Their Relations with Urban
Identity
Lynch briefly describes urban identity with “singularity”
(Lynch 1973). The urban identity includes all the physical,
social, cultural, historical and economic characteristics
that differentiate one city from other cities (Diker and
Çolpan Erkan 2017). The cities, which provide the
coexistence of people in various cultures and social
structures, have different social characteristics. At this
point, the city identity is one of the important tools that
reveal the different qualities of cities. The relationships
and the functional needs of the people living in the city
affect the urban identity (Ujang 2009, Tekeli 1991).
While the image of a city is revived in the mind of a city,
its activities in the city, the social structure in the city and
the meaning of the city for the people are taken into
account, but the identity of the city includes the image of
the city. The image of the city is a concept that consists of
the elements remembered in the city and completes the
identity of the city.
The sense of belonging to a city is considered to be about
the fact that sign elements have a value representing the
local identity (Moon et al. 2010) and are recognized by
everyone (Appleyard 1969, Beattie 1990). At this point,
landmarks have an important role in defining the
settlement, forming a reference and enabling people to
remember that settlement later (Madran 2001).
Landmarks, which reflect the physical characteristic in the
best way, are unique elements that are easily
remembered in the context.
According to Lynch who emphasizes urban environment
effects, ‘effective tissue’ elements generally have a great
importance for individuals to perceive and understand
the urban space in which they live. These items are
classified as urban areas, boundaries, landmark, nodes
and paths. These structural components in urban space
are important elements that enable the city's residents
and newcomers to understand the city (Lynch 1981).
Landscape elements which facilitate social life, receive
users’ appreciation, are located in streets, roads, squares
and common or private use areas for recreation, support
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and strengthen basic functions such as living, sheltering,
protection, surrounding, transportation, consultation,
lighting, communication, description, games and sports,
which are the signs of comfort and environmental quality,
are called “urban equipment” (Başal et al. 1997). The
qualities and organizations of common urban spaces and
urban facilities play a crucial role in the formation of
urban identity and the character and life of urban areas.
(Güremen 2011).
Urban furnitures (floor coverings, sidewalks, staircases,
ramps, curbs, seating elements, shading elements, flower
beds, bus stops, pools, fountains, plastic elements,
sculptures, telephone booths, buffet / kiosks, shaping
public spaces, elements such as lighting elements,
deterrent and limiters, trash cans, signs and baffle plates,
information communication boards, landscape, etc.) are
highly effective on the environmental image with their
physical and visual characteristics (Güremen 2011).
The simplicity of urban furnitures in the design process
shows that every element designed within the humanvehicle-environment system is a part of this system.
Therefore, future requirements should be taken into
account when designing equipment elements and the
possibilities should be considered. The urban equipment
elements, which customize the urban spaces, provide

functional characteristics, respond to the needs of the
users and make them useable, should be designed in a
free and rhythmic order, and should establish a bond with
each other and the built environment. In addition, the
equipment elements must be of a nature that defines the
space and the contribution of materials and color choices
to the whole should be considered in their designs. In this
study, the physical and environmental characteristics and
sustainability of urban furnitures, sculptures and
equipment used in the city center of Rize were evaluated
and their gains to the city were determined by
questioning their potential to become a landmark.
MATERIALS AND METHODS
Description of the study area
Rize is a coastal city located in the Eastern Black Sea
region and has a characteristic natural beauty. The study
areas selected by taking these beauties into consideration
were determined within the boundaries of Rize City
Center. Sculptures, fountains, urban furnitures and
equipments subject to the study were divided into four
groups. All of them was located in the places where
people use more in daily life. Each unit entering into this
grouping was evaluated with a minimum of 4 and
maximum 6 parameters (Figure 1).

Figure 1. Map locations of objects used in the study
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Figure 2. Statue group abbrevations, S-1: Memisaga Park Statue, S-2: The Teapot Statue, S-3: Tugra Statue,
S-4: Anchovy Statue

Figure 3. Fountain group abbrevations, F-1: Kuyumcular Bazaar Fountain, F-2: Fountain in front of State Hospital,
F-3: Fountain in front of Tevfik Ileri I.V.S, F-4: Memisaga Park Fountain

Figure 4. Landmark group abbrevations, St-1: Governorship Atatürk Statue, St-2:
Monument of 15 July Martyrs, St-3: Statue of Rize, St-4: Coast İpsiz
Recep Reis Statue, St-5: Çaykur Atatürk Statue, St-6: Port Çapa Statue
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Figure 5. Equipment group abbrevations, Eq-1: Deniz St. Lighting Equipment, Eq-2: Deniz St. Seating Equipment,
Eq-3: Memisaga Park Seating and LightingEquipment, Eq-4: Memisaga Park Seating Equipment

Data Collection and Evaluation
In the study, the characteristics of the selected objects,
their dimensions, functions, their harmony with the
environment and their environment, their material
diversity and suitability, their landmark potential and
their usability parameters were questioned. In the
evaluation, public awareness of environment was also
examined. The questionnaire forms used in the
evaluation of the parameters were evaluated by using the
percentage analysis method and the survey was
conducted in May 2018. The questionnaire were made to
a total of 70 users in the using study areas most. Some of
these users are landscape architecture deparment
students who studied urban furnitures lesson previously.
The questionnaire were done by asking people face to
face.
Findings
The findings of the study include the investigation of the
sustainability of (i) urban furnitures in Rize, and (ii) the
potential to be a landmark.
While evaluating the contributions of the objects that can
be counted as landmarks such as statues, fountains,
urban equipment in the city center of Rize to the identity
of the city, the opinions of the participants in terms of
material, aesthetics, suitability, form, size and quality
were discussed. Considering the socio-demographic
structure of the users, 51.4% of the respondents were
women, 48.6% of them were men, 18.6% of the
participants were 18-25 years old, 15.7% of them were
26-30 years old, % 21.4 of them was 31-35 years, 12.8%
of them were 36-40 years old, 21.4% were 41-50 years old
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and 4.3% were 51-60 years old. 51.42% of the participants
were married and 48.58% were single. In addition, 14.3%
of the users have high school or secondary education
while 58.6% have a university degree and 22.9% have a
master's or doctoral degree.
Investigation of Sustainability of Urban Furnitures
In the questions directed to the users in the first part of
the questionnaire, different features (quality, function,
dimension, material, extent of usage) of four objects in
the categories 1, 2 and 4 and six objects in the category 3
were investigated (Annex 1).
According to the answers of questions ’Do you like these
objects?', the most popular among the sculptures is ‘The
Teapot in Front of the Municipality ’, while the’ Anchovy
in Front of the Municipality ‘is the last in this area with
38% liking. Among the fountains, with a rate of 47%, the
fountain in front of Tevfik İleri Industrial Vocational
School was the most liked, while the last place was the
fountain in Kuyumcular Bazaar with a rate of 33%. In the
third category, the Atatürk Statue in front of the
Governor’s Building’ was the first in the region with a rate
of 87%. The coastal park İpsiz Recep Reis Statue was the
last with 34%. In the 4th category, where the equipment
elements with different characteristics in Rize City Center
are in question, while the lighting element in Deniz
Caddesi is in the 1st place with 80% admiration rate,
Memişağa Park equipment is in the last row.
Investigation of Potential to be a Landmark
In the questions directed to the users in the second part
of the questionnaire, the objects in each category were
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asked to be compared with each other and users were
expected to make a sequence among these objects.
According to the answers, the preference status of the
users is listed and the answers are discussed in the table

below. Accordingly, for the first category and first
question, 27% of the users ranked the Sculpture in front
of the Municipality Building 1st in the list.

Table 1. Questionnaire part 2 results, examination of the potential to be landmark

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Statue group

Fountain group

Landmark group

Equipment group

S-2
S-2
S-2
S-2
S-2
S-2
S-2
S-2
S-2
S-1

F-1 (% 20)
F-1 (% 20)
F-1 (% 17.1)
F-1 (% 14.2)
F-1 (% 17.1)
F-1 (% 15.7)
F-3 (% 15.7)
F-1 (% 20)
F-1 (% 17.1)
F-1 (% 15.7)

St-1
St-1
St-1
St-1
St-1
St-1
St-1
St-1
St-1
St-1

Eq-1
Eq-1
Eq-1
Eq-1
Eq-1
Eq-1
Eq-1
Eq-1
Eq-1
Eq-1

(% 27.1)
(% 48.6)
(% 46)
(% 32.8)
(% 31.4)
(% 25.7)
(% 25.7)
(% 30)
(% 15.7)
(% 18.5)

RESULTS AND DISCUSSION
Since ancient times, people have used elements such as
statues, monuments, etc. In cities and urban areas.
Today, in almost every city, such objects are used both
because of their aesthetic and cultural or historical
meanings. In addition, functional city equipment (lighting,
living unit, etc.) are designed in the style of urban
furnitures and adapted to the cities. But in many of our
cities, these objects used are criticized for their
incompatibility with the place where they are used.
Similarly, many of the urban furnitures, statues and
equipments in the city center of Rize are not appreciated
by the inhabitants of the city.
When the results of the evaluation are taken into
consideration, 1 of the 4 categories that were questioned,
that is, the statue in front of the Municipality, which is the
most admired in the sculptures, showed that it is effective
in the habits of the people with its size, authenticity,
location. For example, this statue was used as a meeting
point by 63% of users. As a matter of fact, Güremen
(2011) stated in his study that the visual and physical
relationship that the users establish with the city is
through urban equipment elements and that these
elements define, determine and customize the
environment in which they are located. The least
favorable anchovy statue is in the lowest rank because
there are different objects around it, it is not effective in
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(% 31.4)
(% 34.2)
(% 20)
(% 44.25)
(% 38.5)
(% 35.7)
(% 31.4)
(% 27.1)
(% 22.8)
(% 28.5)

(% 21.4)
(% 21.4)
(% 28.5)
(% 28.5)
(% 22.85)
(% 18.5)
(% 20)
(% 20)
(% 18.5)
(% 22.85)

reflecting the urban identity, it does not stand out in the
place where it is located, and it is found unexceptional
due to its color and material. The reason for this situation,
as in the work of Güremen (2011), urban equipment
elements, which have been handled in a certain order and
become an element of the city by integrating with the
environment they are in, contribute to the formation of a
city's identity with the language union they establish with
each other.
In the second category, the fountains used at certain
points in the center of the city were questioned. The
fountain in front of ‘Tevfik İleri I. V. S.’ was the most
popular fountain with 47%. Also, all fountains were
regarded as insignificant by the participants. According to
the obtained results, the reason for this is the lack of
maintenance of the fountains, incompatibility with the
location, material preference, and their not reflecting the
local and cultural character. This result; As Appleyard
(1969), Beattie (1990) and Moon et al. (2010) stated in
their work, the sense of belonging in the city; It is
compatible with the expressions that the city equipments
are related with the value reflecting the regional identity
and recognition by everyone. Likewise, Bulut and
Atabeyoğlu (2007) stated that urban furniture are
equipment elements that vary depending on the cultural
characteristics of the country and cities.
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In the 3rd category, when the objects and spaces that can
meet the landmark quality in Rize city were questioned,
Atatürk Statue in front of Governor’s Building ranked first
with 87% appreciation rate. This result shows that the
places and objects that can have the landmark feature
should have the public space character, scale, visibility,
take place in personal memories, and be effective in
habits. Pekin and Timur (2008) said about urban furniture
in their work: While they should comply with certain
standards in terms of ergonomics and various physical
features, their designs should also be considered
functional and aesthetic (line, size, shape, color, texture,
etc.) and should be as unique as possible. Çınar and
Çetindağ (2009) stated in their studies that the space will
gain perceptibility and usability continuity. In addition,
İpsiz Recep Reis Statue in the Coastal Park was not
regarded as a landmark with a rate of 34%.
In the 4 th category, it is seen that the urban facilities are
perceived by the users as similar functions and the
functionalities of the preferred objects in urban spaces
are in the forefront. It has been determined that the
disused seating unit does not conform to the space in
color and form. This situation was in conformity with the
criteria that could make a difference in the urban
furniture design stated in the Aksu study and affect the
level of liking of the users; these criteria are as follows;
color harmony, size / ratio balance, functional suitability,
material harmony, well-maintained / clean, modern, new,
historical, reference to history, being different,
impressive, interesting, showy, original / unique, good
location, being harmony with the environment, being
contrast to the environment, being semantic and
monumental, symbolic, creating visual richness.
The statues, fountains, landmark and urban equipment
which were questioned to the users were evaluated in
annex 1. According to the results of the evaluation, no
objects from fountains and equipments come to mind
when it comes to Rize. According to the answers given to
this question, from the objects bearing the quality of
landmark, Atatürk Statue in front of the Governor's
Building stands at a rate of 70%, and when the statues are
taken into consideration, the rate of 48.6% is 'the first
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object that comes to mind when it is called Rize, with a
ratio of 46%. and 'Meeting point' with 30%. The Statue of
Atatürk in front of the Governor’s Building is the objects
standing out as a landmark in Rize as it is the most
preferred object with a rate of 31.4%, it is found more
effective in appearence with a rate of 44.2%, compatible
with the place and environment where it is located with a
rate of 38,5%, better according to the feature of the place
with a rate of 35.7%, it is regarded to have the
characteristic of a landmark with a rate of 31.4% and to
be a place where most photos are taken with a rate of
22.8%.
The urban furnitures and sculptures used in the city
center of Rize did not come up with a urban furniture that
came to the fore with its unique character. As a result of
the study, it is seen that the objects that are in the minds
of the people have a significant effect on the users, while
it is seen that the objects in the visual memory are always
perceived in the foreground even if the positions of the
objects are changed.
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Annex 1. Survey part 1, investigation of sustainability of urban furnitures

Deniz St..
Lighting

Deniz St..
Seating

33
36

61
6

47
19

45
21

41
24

56
8

51
14

56
8

49
19

47
20

36
32

Yes

14

51

14

19

16

13

10

12

45

21

42

28

34

26

25

21

23

23

No

38

15

42

37

51

51

53

52

19

42

24

35

30

37

41

45

43

43

3) Does it reflect a
characteristic of the
city of Rize?
4) Are the dimensions
of the fountains used
suitable for visibility?

Yes

28

61

12

44

14

13

12

16

36

28

45

38

32

35

26

16

21

19

No

31

9

45

20

54

52

54

48

28

35

21

26

32

29

38

50

45

48

Yes

44

54

44

28

17

35

36

36

59

39

43

36

54

47

40

42

45

43

No

23

16

23

39

50

31

30

28

7

27

25

30

12

20

27

25

22

25

5) Is it compatible with
its
location
and
surroundings?
6) Is it chosen
according
to
the
characteristics of the
location?
7) Is this object a
landmark?

Yes

43

55

31

24

16

24

23

26

55

33

47

33

50

51

40

42

45

43

No

21

14

31

42

49

40

41

38

9

29

17

29

14

11

27

25

22

25

Yes

34

39

26

24

15

18

20

19

52

31

37

31

43

49

32

28

31

29

No

33

29

39

41

49

43

42

43

12

31

27

31

21

13

34

37

34

36

Yes

23

44

27

26

11

15

14

18

41

24

38

29

33

35

25

15

21

16

No

37

19

33

35

51

46

48

43

19

37

25

32

28

27

39

45

42

48

8) Have you ever used
it as a meeting point?

Yes

23

44

17

13

6

8

10

6

35

11

23

15

18

17

24

18

16

19

No

40

24

47

51

58

55

54

56

28

49

41

45

44

43

40

47

48

46

9) Have you ever used
it to take a photo?

Yes

13

20

11

8

5

6

5

6

26

16

24

19

16

17

13

11

11

13

No

52

45

53

57

59

58

57

57

38

46

40

43

45

44

52

54

53

52

Yes

27

24

21

20

25

30

29

28
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Özet
Enerjisi ışık veya lazer olan LiDAR yöntemi yoğun koordinat verisini hızlı bir şekilde ölçen bir ölçme
tekniğidir. Orman alanlarında kullanımı yaygın olan bu teknik, yoğun bir veri işleme adımına sahiptir.
Bu işlemlerin en başında sınıflandırma gelir. Ağaç parametrelerinin kestiriminde ağaç gövdelerinin
doğru tespiti önemli bir konudur. Bu çalışma, el-tipi mobil LiDAR (EML) ile ölçülmüş nokta bulutlarında
ağaç gövde modelinin sınıflandırma ile çıkarımında kullanılan yöntemlerin performanslarını
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tek ağaç bazında EML nokta bulutundan gövdenin tespit
edilmesi için istatistiksel sınıflandırma tekniklerinden, lojistik regresyon, doğrusal ayrıştırma analizi,
rastgele orman ve destek vektör makinesi kullanılmıştır. Sadece gövdeyi temsil eden noktalar diğer
dal ve yapraklardan ayrılarak sınıflandırılmış, genel doğruluk oranına göre sınıflandırma doğruluğu en
yüksek yöntem rastgele orman sınıflandırıcısı olduğu tespit edilmiştir. Veri işleme performansı
açısından doğrusal ayrıştırma analizi diğer yöntemlere göre daha iyi performans sergilemiştir.
Abstract
LiDAR method, whose energy is light or laser, is a measurement technique that quickly measures dense
spatial data. This technique is widely used in forest areas and has an intensive data processing step.
Classification comes first in the mentioned processes. Accurate detection of tree stem is an important
issue in predicting tree parameters. This study was conducted to evaluate the performance of the
methods used in the classification and extraction of tree stem using point clouds measured by handheld mobile LiDAR system (HMLS). To identify the stems from the HMLS point cloud on a single-tree
basis, statistical classification techniques, like logistic regression, linear discriminant analysis, random
forest and support vector machine, were used. Only the points representing tree stems were classified
by separating them from other parts of the trees, such as branches and leaves. It was determined that
the best method was a random forest classifier based on overall accuracy results. In terms of data
processing performance, a linear discriminant analysis performed better than the other methods.

GİRİŞ
Doğal kaynaklarımızın en iyi şekilde işletilmesi, ülke ve
yöre halkının optimum faydalanmasına sunulması
zorunludur. Bu kaynakların başında mevcut ormanlar ve
bunları oluşturan bitki türlerinin çok amaçlı kullanımı
dikkate alınarak, maksimum yarar sağlayacak şekilde
işletilmesi gerekir. Çok amaçlı yararlanacağımız ağaç
türlerinden birisi de kızılağaçlardır. Lazer tarama
sistemleri (LTS), belirli bir ölçme alanında jeodezik ölçme
sistemleri doğruluğu seviyesinde üç boyutlu (3B)
konumsal bilgiyi yüksek çözünürlükte ve hassasiyette
sağlamasıyla farklı disiplinler için kullanımı artmaktadır.
Hızlı bir ölçme sistemi olması nedeniyle orman
alanlarında 3B modelleme ile daha fazla ağaç
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rekonstrüksiyonunu mümkün kılar ve orman
ölçmelerinde dendrometrik çıkarımların yapılmasını
kolaylaştırır. Orman envanterinin çıkarımında LTS
teknolojisi, nokta bulutlarından envanter bilgilerinin
çıkarılmasında zorlu orman koşulları için iyi bir
performans sergileyen bir ölçme sistemidir. Özellikle
gövdenin
çıkarımı
ve
modellenmesi,
orman
amenajmanında faydalı hacim miktarının en doğru
şekilde hesaplanması hedeflenen önemli değişkenlerden
biridir. LTS, orman envanteri aşamasında test alanındaki
gövdelerin belirlenmesi için bir potansiyel alternatif
teknolojik sistem olarak ortaya çıkmaktadır.
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LTS nokta bulutlarının işlenmesinde temel işlem
adımları farklı çalışmalarda belirlenmiş ve bir
standart oluşturulmuştur (James ve Quinton 2014,
Xiong vd. 2019). Ancak, orman alanları ve ağaç yapısı
ile ilgili temel bilgilerin nokta bulutlarından
çıkarılmasında gövde segmentasyonunun doğru ve
güvenilir bir algoritma ile yapılması üzerine standart
ve yüksek performans sunan çalışmalar oldukça az
sayıdadır (Heinzel ve Ginzler 2019, Wang vd. 2019,
Yrttimaa vd. 2019). Bunun en temel sebebi orman
ve ağaç yapılarındaki karmaşıklıklar ve farklılıklardır
(Dai vd. 2019).
LTS nokta bulutları uygulama platformu özelliklerine
göre farklı sistemlerde gruplandırılmaktadır (Zeybek
2019). Havasal LTS, mobil LTS ve yersel LTS olarak
gruplandırılan lazer (LiDAR) sistemleri orman
envanterinde 20 yıla yakın bir süreden bu yana
yaygın olarak kullanılmaktadır (Maltamo vd. 2014).
Havasal LiDAR, uzaktan algılama sisteminin, en
güçlü yanı, düşey orman yapısının doğrudan
tanımlanması ve ölçülmesidir. Meşçere boyu
ölçümü, alt tabaka ve topografyanın tanımlanması,
noktaların düşey dağılımı, orman karakterizasyonu
ve yönetimi için yoğun bir veri seti sağlar (Dubayah
ve Drake 2000). Ağaçların gövde ve diğer
bölümlerindeki noktalar arasındaki toplam yoğunluk
(intensity) farkı, LiDAR nokta bulutlarının
sınıflandırılmasında kullanılmaktadır (Lu vd. 2014).
Bienert vd. (2018) tarafında sunulan çalışmada,
mobil LTS (MLS) verilerinin standart orman envanter
parametrelerinin belirlenmesi ve tepe boylarının
analizinde uygunluğu araştırılmıştır. Özellikle, çokölçülü MLS veri alımının yersel TLS veri alımına
kıyasla avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır.
Yersel LTS verilerinden belirli tek ağaç özelliğinin
örneğin, göğüs seviyesinde gövde çapı, ağaç boyu,
tepe yüksekliği ve tepe genişliğinin belirlenmesi
üzerine çalışmalar ortaya koyulmuştur (Özdemir
2013).
Yoğun nokta bulutu sağlayan yersel LTS, mobil el-tipi
LTS sistemleri ile karşılaştırıldığında, EML sistemleri
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yersel LTS’ye yakın doğrulukta ve yoğunlukta veriler
üretmektedir. Bunun yanında ucuz sistemler olması
ve kolay taşınabilir özelliğiyle ormancılık
ölçmelerinde kullanılmaya başlanmıştır (Cabo vd.
2018, Vatandaşlar ve Zeybek 2020).
Bauwens vd. (2016), farklı orman türlerinde ve
yapılarında çeşitli meşçere parametrelerinin
tahmini için EML ve yersel TLS yaklaşımlarını
değerlendirmiş ve karşılaştırmıştır. Orman yapısı
yanında topoğrafik etki de analiz edilmiştir. Çalışma
alanlarında aynı LiDAR tarama protokolleri, EML için
bir epok ölçü ve TLS için iki epok ölçü (tekli veya
çoklu tarama yaklaşımı) yapılmıştır.
Orman ölçümleri için KırmızıYeşilMavi-Derinlik
(RGB-D) sensörleri ile birlikte eşzamanlı
konumlandırma ve haritalama (SLAM) uygulamaları
da kullanılmaktadır. Tomaštík vd. (2017) tarafından,
Google Tango teknolojisi kullanılarak 3B nokta
bulutu oluşturulan çalışma sunulmuştur. Ağaçların
çap, konum ve mesafelerinin doğruluğu, yersel
fotogrametri ve yersel LTS ile karşılaştırılmış ancak
doğruluklarının yersel LTS’ye kıyasla daha düşük
olduğu belirtilmiştir.
Hyyppä vd. (2020), saha envanteri referans verisinin
toplanmasında
operasyonel
gereksinimleri
karşılamak için yeterli doğruluk seviyesinde olan
mobil sırt çantası entegreli lazer tarama sistemlerini
kullanarak ağaç gövdesi tespiti ve hacim tahmini için
bir yöntem geliştirmişlerdir. Sonuç olarak, türetilmiş
gövde eğrileri ve ağaç boyu kullanılarak, düşük ve
orta yoğunluktaki kuzey orman arazilerindeki
ağaçlar için gövde hacmini tahmin etmişlerdir.
Özellikle, gövde hacim tahminini, yersel LTS ile
kıyasladıklarında ~%10 ortalama hata ile elde
ettiklerini belirtmektedirler.
Sınıflandırma işlemleri, farklı disiplinler için de elde
edilmiş nokta bulutlarından objelerin tespiti ve
sınıflandırılması gibi temel problemler arasında yer
almaktadır. Bununla ilgili literatürde, topoğrafik 3B
nokta bulutlarını sınıflandırılması için çok ölçekli
boyutsallık analizi ve noktalar arasındaki geometrik
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özelliklerden yararlanılarak uygulanan sınıflandırma
teknikleri bulunmaktadır (Brodu ve Lague 2012).
Yoğun verilerin elde edilmesi detaylı ağaç
parametrelerini sağlarken veri yönetiminde
zorluklarla karşılaşılır. Bunun için tek ağaç
parametrelerinin hesaplanmasında gövdeyi temsil
eden noktaların tespiti önemli bir konudur. Bu
çalışmanın önemi, EML nokta bulutu verilerinden
ağaç tespiti algoritmasının geliştirilmesi ve gürültülü
nokta bulutundan güvenilir seviyede bilgi
çıkarılmasıdır. Bunun yanında ağaç gövde
noktalarının tek ağaç bazında farklı algoritma ve
modelleme yöntemleri ile test edilerek manuel
çıkarımlarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca EML sisteminin
mesafeye bağlı farklı yoğunlukta nokta bulutları
üzerinde test edilerek yoğunluk seviyelerinin
algoritmalar üzerine etkisi de araştırılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Nokta bulutu yapısındaki verilerin nokta
özelliklerine göre olası kümelendirilmesi için farklı
yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden,
istatistiksel olarak yaygın kullanılan, lojistik
regresyon, doğrusal ayrıştırma analizi, rastgele
orman ve destek vektör makineleri bu uygulamada
kullanılmıştır.
Sınıflandırma analizinde, verilerin komşuluk
ilişkisine bağlı kovaryans matrislerinden üretilen
özdeğer ve özvektörler yardımıyla geometrik
özellikleri türetilmiştir. Sınıflandırma ikili sistem yani
nokta bulutundaki her bir nokta ya gövdeyi temsil
etmektedir (1. grup) ya da gövde olmayan noktayı
(2. grup) temsil etmektedir. Nokta bulutları içindeki,
noktaların uzaklık ve kovaryans karakteristiklerinin
benzerlik ölçütleri sınıflandırmanın yapılmasına
olanak sağlamaktadır. Bu sayede benzer özelliği
içeren noktalar aynı sınıfa atanmaktadır.
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Çalışma Alanı
Çalışma alanı Trabzon il sınırları içinde ve 40° 33’ 41° 07’ Kuzey enlemleri ile 37° 07’-40° 30’ Doğu
boylamları arasında yer almaktadır. Deniz
seviyesinden yüksekliği yaklaşık 37 m’dir. Bölgenin
iklimi, tipik Karadeniz ikliminin özelliklerine sahiptir.
Yıllık toplam yağış 760 mm, ortalama sıcaklık ise 14.6
°C’dir (MGM 2019). Topoğrafya oldukça dağlık ve
engebeli bir yapıdadır. Orman alanlarında asli ağaç
türü olarak; doğu ladini (Picea orientalis), sarıçam
(Pinus sylvestris), doğu kayını (Fagus orientalis),
kızılağaç türleri (Alnus sp.) ve doğu gürgeni
(Carpinus orientalis) bulunmaktadır. Ziraat
alanlarında ise genellikle fındık ve kısmen çay tarımı
yapılmaktadır. Kıyıya paralel uzanan dağlar
yükseldikçe mera ekosistemi ve yaylalara
rastlanmaktadır. Kentleşme ise daha çok kıyı
kesimlerde görülmektedir. Kent nüfusu 250000
olarak bildirilmektedir (Eren vd. 2018). İnceleme
alanından seçilen ağaç türü Sahil çamıdır. 1.30
m’deki göğüs çapı 47.5 cm’dir. Arazi eğimi ise
yaklaşık %10 civarındadır.
Veri Toplama
Veri toplama işlemi GeoSLAM ZEB-REVO marka ve
model el-tipi mobil LiDAR cihazı ile yapılmıştır.
Batarya, veri depolama ve işleme birimlerinin
boyutları taşınabilir ağırlıktadır. Motorla çalışan
tarayıcı birimi tarama bölümünü oluşturur ve motor
hareketi sayesinde sistem 3B-eş zamanlı
lokalizasyon ve haritalama (SLAM) algoritmalarıyla
yoğun 3B verilerinin üretilmesini sağlamaktadır
(Sammartano ve Spanò 2018). Bu cihaz sayesinde
araştırma alanına ait üç boyutlu yoğun koordinat
bilgileri temin edilebilmektedir. Veri toplama, temel
olarak kapalı alanlar içinde 0.60–30 m ve açık
alanlarda ise 0.60–15 m menzilleri arasında,
saniyede 43,200sinyal gönderme oranı ile
gerçekleşmektedir (Geo-SLAM 2019). Bu çalışmada
kullanılan GeoSLAM ZEB-REVO tarama cihazına ait
özellikler Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. GeoSLAM ZEB-REVO teknik özellikleri
Özellik
Maksimum tarama mesafesi
Lazer tarayıcı
Lazer ölçme prensibi
Tarama ölçme veri oranı
Tarama çözünürlüğü
Lazer dalga boyu
Bağıl konum doğruluğu
Mutlak konum doğruluğu
Toplam sistem ağırlığı

Parametre değerleri
İç mekan: 30 m
Dış Mekan: 15-20 m
1 adet
Uçuş zamanlı (ToF)
43200 nokta/sn
Yatay:0.625o
Düşey: 1.8o
905 nm
2-3 cm
3-30 cm (10 dk tarama ve 1 lup kapanma)
4.1 kg

Cihaz el-tipi bir cihaz olmakla beraber farklı
platformlara yerleştirilerek de kullanılmaktadır.
Ancak bu çalışmada el ile tutulup orman içerisinde
yürüyerek veri toplanmıştır. Veri toplama
aşamasında herhangi bir planlama ve küresel
konumlandırma
sistemi
(GNSS)’ne
ihtiyaç
duyulmamaktadır. SLAM algoritmaları ile veriler
ölçüm sonrasında arazide işlenerek nokta bulutları,
bütün ve tek las dosya formatında çıktı olarak
alınmıştır.
Veri Ön İşleme
Nokta bulutları, milyonlarca noktaya ait koordinat
verisinin oluşturduğu yoğun veri formatıdır.
Kestirilecek
parametrelerin
doğruluğunun
arttırılması için, işlemlere başlamadan önce nokta
bulutlarının filtrelenmesi hem performansı arttırır
hem de doğruluk kriterlerini yükseltir. Bu veri
düzeltme işlemleri uygulandıktan sonra daha tutarlı
sonuçlar da elde edilmektedir.
Veri ön işleme aşamasında, uyuşumsuz ve gürültülü
noktalar nokta bulutlarından temizlenir. Saçılıma
sahip noktaların belirli yüzeye indirgenmesi ölçü
hatalarını minimize eder. Bunun için istatistiksel
gürültü silme (SOR) algoritması ve nokta bulutlarının
saçılımlarını engellemek için kayan en küçük kareler
yüzey (MLS) algoritması uygulanmıştır. Bu
uygulamalar CloudCompare açık kaynak yazılımında
uygulanmıştır (CloudCompare 2013).
SOR, her bir noktanın komşu noktalarla olan
istatistiksel ilişki değerlerine göre aykırı veya
uyuşumsuz noktaların tespiti ve filtrelenmesinde
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kullanılmıştır (Rusu 2009). Bu noktaların oluşum
sebepleri yaygın olarak, yüzey normalleri, yüzey
eğriselliği, yüzey geometrisi, yüzeyin oluştuğu
materyalden veya lazer tarama sistemlerinden
kaynaklı hatalı gözlemlerdir. Ayrıca, bu hatalı
noktalar, 3B modelleme süreçlerinde model ve
parametre kestirimlerinde de hataya sebep
olabilmektedir.
SOR algoritması, her noktanın k-en yakın komşuluk
(k-nn) değerlerine göre belirli komşu noktasıyla
istatistiksel bir analiz yaparak ve belirli sapma
limitlerinde olmayan noktaları tespit ederek bu
noktaların temizlenmesini sağlamıştır.
Filtreleme ve düzenleme işleminde sonra
normalizasyon işlemleriyle süreç devam etmektedir.
Nokta bulutlarının yer ve yer üzeri olarak
sınıflandırılması hem kesitlerin doğru yükseklikten
hem de ağaç yüksekliğinin kestirilmesi için
gereklidir. Bez simülasyonu algoritması yer ve yer
üzeri noktaların sınıflandırılmasında kullanılmıştır
(Zhang vd. 2016). Nokta bulutu (P) içindeki
sınıflandırma değeri (C, yer=2, yer üzeri=1) her bir
noktanın pi   xi , yi , zi 

zi

değerleri

içindeki

maksimum değer ağaç yüksekliğini vermektedir
(Eşitlik (1)).

h  max(zi  pi & C  1)

(1)

Yer üzeri noktalar yer noktalarından ters mesafe
ağırlıklandırma (IDW) enterpolasyonu ile komşuluk
sayısı 6 ve 2. dereceden elde edilmiş sayısal arazi
modeline olan mesafeleri ile normalizasyon
değerleri hesaplanmıştır (Şekil 1).
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Şekil 1. a) normalizasyon öncesi nokta bulutları, b) normalizasyon sonrası nokta bulutları

Manuel karşılaştırma verisinin oluşturulması için ise
kesitlerin
hazırlanması
bu
aşamada
gerçekleşmektedir. Önerilen algoritmanın yeterli
doğruluğa erişip erişmediğinin kontrolü 1 metre
aralıklarla ağaç yer üzeri noktaları kesitlerine göre
yapılmıştır. Her bir kesit üzerinden en küçük kareler
kestirimi (EKK) ile silindir uygulaması 3DReshaper
programı
(3DReshaper
2020)
kullanılarak
yapılmıştır.
Sınıflandırıcı yöntemlerinin eğitim örnekleri için 10
farklı değişken kullanılmıştır. Bunlar, komşuluk
değerlerinin
varyanslarıyla
ilgili
geometrik
karakteristiği ortaya koyan özelliklerdir (Pessoa vd.
2019).

Lojistik regresyonda sınıflandırmanın veya bağımlı
değişkenlerin kategorik olduğu bir regresyon modeli
kurulur. Gövde veya gövde olmayan noktaların
sınıflandırılması bağımlı değişkeni, noktaların
geometrik özellikleri de bağımsız değişkenleri ifade
1

eder. Model, lojistik fonksiyonu 𝑓(𝑥) = 1+𝑒 −𝑥
kullanarak, kategorik bağımlı değişkenin tahmin
değişkenlerine dayalı olasılığını kestirir (Ghatak
2017, Pal 2017). Lojistik regresyonu tanımlamak için
Y, ikili sınıflandırma ve 𝑃𝑟(𝑌 = 1 ∣ 𝑋 = 𝑥) modeli
varsayılmalıdır. Olasılığın logit dönüşümüne
(sigmoidal veya lojistik fonksiyonun tersi) dayanan
lojistik regresyon modeli (aralık sınırsızdır), kestirim
parametrelerine
doğrusal
kombinasyonuna
eşitlemek Eşitlik (2)’deki gibi

Lojistik Regresyon
Lojistik regresyon (bayes tabanlı bayesGLM) analiz
işleminde nokta bulutlarında ayrılmak istenen sınıf
sayısının önceden bilinmesi gerekir (Ghatak 2017).
Bu parametreden yola çıkarak ayırma modeli ortaya
koyulur. Elde edilen model ile farklı nokta bulutları,
özelliklerin benzerlik değerlerine göre sınıflandırılır.
Lojistik regresyon analizinde temel amaç az
değişken kullanarak en iyi uyuma sahip modeli
değişkenlere göre tespit etmektir. Lojistik
regresyonun diğer basit regresyonlardan ayıran
önemli özellik kategorik verilerden model oluşturup
sonucun ikili veya çoklu olmasıdır. Bu çalışmada
lojistik regresyonun seçilmesindeki temel sebep ise
nokta bulutlarının gövde (1) ve gövde olmayan (0)
aralığında ikili sistemin tanımlanmasıdır.
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ln

p( x)
  0  x
1  p ( x)

(2)

ve p(x) ‘in hesaplanması Eşitlik (3)’teki gibi,

p ( x) 

1
1 e

 ( 0  x )

(3)

olacaktır.
Sezgisel olarak, 0 ile 1 arasında sınırlanmış nokta
sınıfları üzerinde sürekli bir olasılık dağılımı
sağlamak için sonuç değişkenine bir dönüşüm
uygulanmalıdır; bu dönüşüm, ‘x’ log oranlarının logit
ile bölünmesine karşılık gelen “lojistik” veya
“sigmoid” fonksiyonu ile sağlanır (Şekil 2) (Kirasich
vd. 2018).
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Şekil 2. Lojistik fonksiyon

İkili bir sınıflandırma için, lojistik regresyon modeli,
girdi özelliklerinin doğrusal kombinasyonları ve ilgili
parametrelere karşılık gelen bir ağırlık (w) ile sapma
parametresinin (b) toplanmasıyla ifade edilebilir
(Eşitlik (4)).

olduğu durumlarda ve bağımsız değişken sınıflarının
her biri yaklaşık olarak normal dağılımda olduğunda,
doğrusal ayrıştırma analizi lojistik regresyon
modeline göre daha kararlı olmaktadır.
Bir p-boyutlu rastgele değişken X'in çok değişkenli

p( y i  1| xi , w)  1 

bir Gauss dağılımına sahip olduğunda X

1
( wT xi  b )

1  exp
1
p( y i  0 | xi , w)  1 
T i
1  exp( w x b )

(4)

Doğrusal Ayrıştırma Analizi
Noktalara ait özellik sınıflarının iyi ayrıldığı
durumlarda, lojistik regresyon modeli için alternatif
bir sınıflandırma tekniğidir. Özellik sınıflarının iyi
ayrılmış olmasına rağmen sonuç sınıflandırmalar
beklenildiği kalitede değilse, bu sonuç, lojistik
regresyona ait kararsız parametre tahminlerinin
varlığını göstermektedir. Bu durum lojistik
regresyonda, güven aralıklarının geniş olduğunu ve
tahminlerin bir örnekten farklı örneklere geçişlerde
oldukça
farklı
oranlarda
değişebileceğini
göstermektedir (Lesmeister 2015). Doğrusal
ayrıştırma
analizi
bu
problemden
etkilenmemektedir. Örneklem sayısının küçük
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N (  , )

E ( X )   , X'in (p
bileşenli bir vektör) ortalaması ve Cov( X )   , X'in
şeklinde gösterilir. Burada
p p

kovaryans matrisini temsil eder. Çok

değişkenli Gauss yoğunluğu ise Eşitlik (5)’teki gibidir.

f ( x) 

 1

exp   ( x   )T 1 ( x   ) 
(2 ) |  |
 2

1

p /2

1/2

(5)

Bu çalışmada, LDA sınıflandırıcısını birden çok
tahmin edici parametreye göre genişletilmiştir.
Bunun için, X  ( X1 , X 2 ,..., X p ) , sınıflarına özgü
bir ortalama vektör ve ortak bir kovaryans
matrisinin çok değişkenli bir Gauss (veya çok
değişkenli normal) dağılımından belirlendiği
varsayılır (Kuhn ve Johnson 2013). Gözlemlerin
yoğunluk değerlerine göre sınıflandırılması, k
gözleminin
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1
2

 k ( x)  xT 1kT  kT  1k  log  k

(6)

Bayes sınıflandırıcısının en büyük değeriyle sınıf
ataması gerçekleştirilir. Gözlemlerin dağılımlarına
bağlı sınıfların her biri için olasılığın %95'ini içeren
bölgeler elips veya daire ile temsil edilir (James vd.
2013).
Rastgele Orman
Rastgele Orman (RF) sınıflandırıcısı, ağaç
sınıflandırıcılarının bir koleksiyonu olarak tanımlanır
(Akar ve Güngör 2015, Breiman 2001, Kirasich vd.
2018). Sınıflandırma işlemi için kullanıcı iki
parametreyi belirler. Bu parametreler sınıflandırma
için kullanılacak ağaç sayısı ve düğümlerin
ayrılmasında kullanılan değişken sayısıdır. Rastgele
Orman, bir tahmin yaparken yaprak düğümlerinde

ortalama (regresyon) veya çoğunluk oylarını
(sınıflandırma) hesaplamak için birden fazla ağaç
kullanır (Ghatak 2017). Karar ağaçları, üst düğümün
bir dizi karar düğümünde ayrım düğümüne veya
karar düğümüne ulaşana kadar özyinelemeli olarak
bölünmüş olan ağacın kökü olduğu düşünülen ağaç
benzeri bir yapıdan oluşur. Her düğümde hangi
özelliğin bölüneceğini belirlemek için entropi
hesaplanır.
Entropi,
altküme
verilerinin
homojenliğini ölçer; entropi bire eşitse, sınıf
etiketleri eşit olarak bölünürken sıfır entropisi
örneklemin tamamen homojen olduğu anlamına
gelir. Bu çalışmada olduğu gibi yalnızca ikili
sınıflandırma
durumunda,
bölünme
sınıf
etiketlerinin 1 veya 0 olmasıyla sonuçlanır, entropi
bu durumda sıfır olacaktır. Benzer şekilde, sınıfların
yarısı 1 veya 0 ise, daha yüksek bir 1 entropisi
gözlenmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Rastgele Orman karar ağacının ikili sınıflandırmada 4 özellikli veri için mimari örneği

Rastgele orman sınıflandırıcısının özellik sayısı m ve
ağaç sayısı n olmak üzere iki parametresi bulunur
(Breiman 2001).
Rastgele orman sınıflandırıcısının uygulanmasında
ilk olarak, veri eğitim örnekleri için veri setinin
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%70’lik kısmı ayrılmıştır. Kestirim dışında kullanılan
%30’luk doğrulama verileri ise model hatasının
çapraz doğrulaması için kullanılmıştır.
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burada 𝑦𝑖 sınıfları (0,1), p boyutu, n gözlem sayısını
ifade eder.

Destek Vektör Makineleri
Bu bölümde, 1990'larda bilgisayar bilimleri
tarafından geliştirilen ve o zamandan bu yana yaygın
kullanılan bir sınıflandırma yaklaşımı olan destek
vektör makinesi (SVM) açıklanmıştır. Bu çalışmada
SVM, iki sınıfın bulunduğu ikili sınıflandırma için
tasarlanmıştır. SVM için bir hiper düzlem
tanımlanmalıdır ve optimal bir ayırma hiper düzlemi
değişkenler arasından kestirilmektedir (Robert I.
2015).
İki boyutta, 𝑎0 , 𝑎1 ve 𝑎2 parametreleri için bir hiper
düzlem aşağıdaki denklem (Eşitlik (7)) gibi
tanımlanır.

a0  a1 * X 1  a2 * X 2  0

(7)

Tanımlanan hiper düzlemi, herhangi bir 𝑋 =
(𝑋1 , 𝑋2 )𝑇 değişkenleri için hiper düzlemde bir nokta
olduğu belirtilir. İki değişkenli sınıflandırma
işleminde hiper düzlem basit bir çizgi denklemi
olduğu unutulmamalıdır, aslında iki boyutlu bir
hiper düzlem olmaktan daha çok bir çizgiyi ifade
etmektedir.
Genel hiper düzlemi seçimi, eğitim gözlemlerinden
en uzak olan ayırma hiper düzlemi yani maksimum
sınırdır (optimal ayırma kenarı olarak da bilinir).
Yani, her bir eğitim gözleminden belirli bir ayırma
hiper düzlemine olan (dik) mesafe hesaplanır; bu
yakın mesafe, gözlemlerden hiper düzleme olan
minimum mesafedir ve kenar olarak bilinir.
Her bir gözlemin sınıf değeri ikili sınıflandırmada
koşul denkleminde belirlenen hiper düzlem
denkleminin pozitif veya negatif tarafında olmasıdır.
Bu da eğitimde sınıflandırılmış verilerinden türetilen
hiper düzlem denklemi ile sağlanır. Belirlenen hiper
düzlem denklemine göre sınıflandırma değerleri
koşul denklemine (Eşitlik (8)) göre sınanır ve
sınıflandırma işlemi tamamlanır.
yi (a0  a1 * X 1  a2 * X 2  ...  a p * X i )  Maksimizei  1..., n

(8)

Belirli çekirdek fonksiyonları kullanılarak doğrusal
olmayan ayrılabilir sınıf durumlarının özellik uzay
alanını genişlettikten sonra, destek vektör
makinesinin kullanılmasına imkan sağlanır. Buradaki
temel amaç doğrusal olarak ayrılamayan sınıfları
sınıflandırmaktır ve sadece her bir gözlem için değil,
bu süreçte ayrıca gözlemlerin iç bölümleri de
önemlidir. Doğrusal çekirdek işlevi, polinom ve
radyal çekirdekler gibi çok daha esnek karar
sınırlarına kadar genişletilebilir.
Optimizasyon
Verilerin sınıflandırma sonrasında daha da
iyileştirilmesi, uyuşumsuz ve saçılmış verilerden
daha iyi filtrelenmesi için iki aşamalı optimizasyon
önerilmiştir. Bunun için ilk işlem, Medyan mutlak
sapması (MAD) mutlak sapmaları hesaplanır (Eşitlik
(9)).

MAD  c  median(| xi  x |)

(9)

Burada c, = 1.4826, kestirimin tutarlı hale
getirilmesinde kullanılan bir düzeltme faktörüdür
(Wilcox 2010), x gözlemleri, x gözlemlerin
ortalamasını temsil etmektedir.
Belirlenen sınıfların normal tutarlılık içinde olup
olmadıkları MAD ile test edilir. Robust (sağlam)
istatistik, geniş ölçüde normal dağılmamış olasılık
dağılımlarından alınan veriler için iyi performansa
sahip istatistiklerdir ve standart ortalama/standart
sapma kombinasyonundan farklı olarak MAD, aykırı
değerlerin varlığına duyarlı değildir. Kesit ortalama
değerlerinden elde edilen mesafeler MAD değeri ile
karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada belirli limit değerini
geçen kesitler için ikinci aşamanın gerçekleştirilmesi
gerekir.
İkinci aşama ise, Gauss karışım modellemesi (GMM,
Gaussian mixture model) algoritmasıdır. Burada

X  {x1 , x2 ...xn } n bağımsız aynı şekilde dağılmış
gözlemin bir örneği varsayılır. Her gözlemin dağılımı,
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aşağıdaki formülde G bileşenlerinin sonlu bir karışım
modeli yoluyla bir olasılık yoğunluk fonksiyonu ile
belirtilir (Eşitlik (10)) (Bishop 2006).

Karışım matrisi üzerinden hesaplanan genel
doğruluk kriteri farklı sınıflandırmalar için
karşılaştırma kriteri olarak hesaplanmıştır. Aşağıda
genel doğruluk kriteri için eşitlik verilmiştir.

G

f ( xi , )    k f k ( xi ,k )

(10)

k 1

  { 1 ,...,  G 1 , 1 ,..., G }

Burada,

xi gözleminin  k vektör parametresi için k
yoğunluğudur.

k ,

ise

karışım

modelinin ağırlığıdır. G, karışım bileşeni sayısıdır.
Doğruluk Kriterleri
İstatistiksel sınıflandırma sonrasında, hata matrisi
olarak da bilinen karışım matrisi, bir algoritmanın
performansının gözetilmesini sağlar (Yener vd.
2006). Matrisin her satırı, model tahmininin her bir
sınıftaki örneklerini temsil eder, her sütun ise
referans veri sınıfının örneklerini temsil etmektedir
(Çizelge 2).
Çizelge 2. Karışım matrisi

Tahmin

TP  TN
TP  FP  FN  TN

(11)

karışım

modelinin parametrelerini ifade eder. f k ( xi ,  k ) ,
bileşeninin

GenelDogruluk 

Referans
Gövde

Gövde değil

Gövde

TP

FP

Gövde değil

FN

TN

BULGULAR ve TARTIŞMA
İstatistiksel sınıflandırma yöntemlerinin etkinliğini
değerlendirmek için EML nokta bulutu verisi içinden
manuel olarak bir adet Sahil çamı seçilmiştir. Lojistik
regresyon, doğrusal ayrıştırma, rastgele orman ve
destek vektör makineleri ile nokta bulutları gövde ve
gövde olmayan sınıflar olarak ayrılmış ve nokta
bulutları formatında sınıflandırma bölümünde belirli
sınıfa atanmışlardır. Son olarak, uygulanan
sınıflandırma algoritmaları sonrasında sonuçların
iyileştirilmesi için GMM sınıflandırıcısı iyileştirme
amaçlı uygulanmıştır.
Nokta bulutlarının yer ve yer üzeri olarak CSF ile
ayrıldıktan sonra 60,634 nokta yer noktası, 367,908
nokta yer üzeri nokta olarak sınıflandırılmıştır (Şekil
4). Normalizasyon sonrasında yer üzeri noktalar yer
noktalarına Öklid mesafesi hesaplanarak ağaç
yüksekliği tespit edilmiştir.

Şekil 4. a) Yer ve yer üzeri noktaların CSF algoritması ile sınıflandırılması, b) yer üzeri noktaların yer noktalarına mesafesi
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Nokta bulutları filtreleme ve uyuşumsuz ölçü
silinmesi işlemi sonrasında yer üzeri noktalardan
otomatik olarak 1 metre aralıklarla kesitler
alınmıştır. Bu kesitler üzerine EKK uygulanarak
silindir kestirimi yapılmıştır. EKK yöntemi
uyuşumsuz ölçme noktalara duyarlı olduğundan
kesitlerdeki gövde haricindeki diğer noktalar
manuel olarak temizlenmiştir. Silindir model ile

gövde kesit noktaları arasındaki sapmalar Şekil 5’de
verildiği gibi %80’lik bölümü ±5 cm sapmalara
sahiptir. Standart sapma değerleri ağaçların son
kesitlerinde arttığı tespit edilmiştir (Şekil 5j). Bu
durumun temel sebebi ise ağacın dip kısmı (kütük)
nayloit, gövdesi silindirik, uç kısmının ise konik şekle
daha çok benzemesidir.

Şekil 5. Kesitlerin zeminden maksimum ağaç yüksekliğine noktaların silindir modelden sapmaları (a-j sırasıyla 1-10. Kesitler)
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Sınıflandırıcı modellerinin eğitim örnekleri için 10
farklı değişken kullanılmıştır. Bunlar, yüzey
normalleri (nx, ny, nz), omnivaryans, eğrilik,
düzlemsellik, doğrusallık, yüzey varyansı, anisotropi,

düşeysellik özellikleridir (Weinmann 2016).
Uygulanan algoritmaların sınıflandırma sonrasındaki
performans değerleri Çizelge 3’teki gibi elde
edilmiştir.

Çizelge 3. Doğruluk ve performans kriterleri
Sınıflandırıcı
bayesGLM
LDA
SVM
RF

Ham veri
SOR ve MLS sonrası
435842
435842
435842
435842

Doğru sınıflandırılan nokta sayısı
(Optimizasyon sonrası)
30365
20926
28646
44047

Sınıflandırıcılara ait elde edilen gövde ve gövde
olmayan noktalar Şekil 6’da verilmiştir.

Genel doğruluk

Hesaplama süresi (sn: saniye)

0.924
0.904
0.922
0.946

3.78 sn
3.33 sn
7.75 sn
43.38 sn

modeli olmuştur. Ancak veri işleme performansı
diğer sınıflandırıcılara göre daha düşüktür.

Çizelge 3 ve Şekil 6’ya göre yeterli nokta bulutu
sağlayan ve doğruluğu yüksek sınıflandırıcı RF

Şekil 6. a) bayesGLM sınıflandırıcısı, b)bayesGLM GMM ile optimize edilmiş nokta bulutu, c) LDA sınıflandırıcısı, d) LDA GMM ile optimize
edilmiş nokta bulutu, e) SVM sınıflandırıcısı, f) SVM GMM ile optimize edilmiş nokta bulutu, g) RF sınıflandırıcısı, h) RF GMM ile
optimize edilmiş nokta bulutu.
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Ağaç yüksekliği 15 m dolaylarında olsa da gövdeyi
temsil eden noktalar 10 m dolaylarında tespit
edilmiştir. Bunun temel sebebi el-tipi mobil LiDAR
tarayıcısının etkili mesafesinin kısıtlı olması, yaprak
ve dalların gövde görüşünü engellemesidir.
LDA yöntemi gövde bütünlüğünün sağlanmasında
ve gövdenin daha yoğun nokta bulutuyla temsil
edilerek sınıflandırılmasında başarılı olduğu
görülmektedir. Ancak gövde nokta sayısı olarak RF
modelinin başarısı daha yüksektir. Elde edilen
bulgulara göre RF modelinin gövdeyi temsil eden
noktaların tespitinde başarılı olmasına rağmen bazı
dal noktalarının da gövde noktası olarak
sınıflandırıldığı görülmektedir. Bu noktaların
optimizasyonu için GMM etkili filtreleme
sağlamıştır. GMM optimizasyonu ikili sınıflandırma
yapmaktadır. Eğer nokta bulutlarında ağaçlar tek
olarak ayrılamaz veya karmaşık yapıda ise tek ağaç
gövdesinin etkili bir şekilde sınıflandırılması için
iterasyonlu GMM veya farklı olasılık kestirimleri
kullanılmalıdır. Aksi takdirde gövde noktalarına
yakın nokta kümeleri varlıklarını sürdürecektir.
Envanter, örnekleme alanlarında ölçülen veriler
yardımıyla sağlanmaktadır. Bu çalışmada tek örnek
ağaçtan gövdenin çıkarımı ile ilgili bilgiler
verilmektedir. Örnekleme (Plot) alanlarının 400-800
m2 arasında değiştiği düşünüldüğünde, bu
uygulamanın geliştirilerek ağaçların tek tek ele
alınması gerektiği ve bu çalışmada bahsedilen tüm
işlemlerin bir örnekleme alanı için oldukça kısa
sürede tamamlanabileceğini göstermektedir. Arazi
ölçmeleri topoğrafyaya bağlı 5 ile 15 dakika
dolaylarında sürmektedir. Nokta bulutlarının
işlenmesi ise donanıma bağlı olarak değişmektedir.
Çalışmanın uygulanması açısından bakıldığında,
özellikle topoğrafyanın ve bitki örtüsünün yoğun ve
karmaşık olduğu alanlarda kullanım ve ölçme
kolaylıkları sağladığı görülmüştür. Ancak aynı
kolaylıklar nokta bulutlarının işlenmesinde mümkün
olmamaktadır. Nokta bulutlarının işlenmesinde
yoğunluk farkları ve tarama menzilinden kaynaklı
veya sistematik hataların var olduğu durumlar göze
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çarpmaktadır. Bu hataların giderilmesi için robust
yöntemlerin uygulanması ve gövde çıkarımının
yapılması bu problemlerin çözülmesine katkı
sağlamaktadır. Bunun yanında EML sistemlerinin
uzun menzilli LiDAR sensörleri, ağaç yükseklik ve
tepe noktalarının görüntülenmesinde etkili rol
oynamaktadır.
Ağacın göğüs yüksekliğinde çap değerlerinin (DBH)
1.30 m’den çıkarılması bu çalışma sonucunda
otomatik olarak çıkarılan gövde noktalarında
gerçekleştirilebilmektedir. Ancak konu kapsamı
içerisinde
değerlendirilmediğinden
gelecek
çalışmalarda otomatik DBH çıkarımları ile ilgili
detaylı çalışmalar planlanmaktadır.
Ağaç gövdesinin örnek alanlarında LiDAR nokta
bulutlarından çıkarımında rastgele örneklem
uzlaşımı (RANSAC) yaygın olarak uygulanmaktadır.
Ancak çok karmaşık nokta bulutlarının içinden
geometrik yapılarının çıkarımında da yoğunluğa
bağlı hatalı sonuçlara sebep olmaktadır (Fritz vd.
2013, Nurunnabi vd. 2017).
Chen
vd.
(2019)
çalışmalarında,
orman
örneklemindeki ağaç parametrelerini elde etmek
için (GNSS sinyallerinin etkisini ortadan kaldırmak)
SLAM teknolojisi ile birleştirilmiş kişisel lazer tarama
(PLS) ekipmanı kullanmış ve bir poligonal silindir
yöntemi kullanılarak ağaçların DBH'ini hesaplamak
için bir yöntem önermiştir. Ancak gövdelerin
silindirik olmadığı kesitlerdeki sapmalar bu
çalışmada gözardı edilmektedir. Bunun yerine gövde
noktalarının korunarak parametrelerin kestirilmesi
daha doğru sonuçlara erişim imkanı vermektedir.
HMLS’nin orman alanlarında ölçümleri ile yersel
LTS’ye göre önemli ölçüde net avantajları vardır
(Liang ve ark. 2014). HMLS’nin ölçü ve taşıma
kolaylığı ve yersel LTS sistemlerinin nokta
bulutlarının birleştirilmesindeki temel sorunlara
göre daha üstün özellikler sağlamaktadır. Bununla
birlikte arazi ölçmelerinde ölçüler hızlanır ve
ekonomik avantajlar sağlanabilir.
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Daha detaylı parametrelerin geometrik veya
özniteliksel bilginin temin edilmesinde kamera
senkranizasyonlu, sinyal yoğunluk vb. gelişmiş
özelliklerin EML sistemlerine entegrasyonu orman
envanterinde belirtilen diğer parametrelerin de elde
edilmesine olanak sağlayacağı açıktır.
SONUÇ
Sonuç olarak, farklı istatistiksel sınıflandırıcıların eltipi mobil LiDAR nokta bulutlarından elde edilen tek
ağaç gövde ve gövde olmayan noktaların doğruluk
performansları araştırılmasına katkı sağlanmıştır.
İstatistiksel sınıflandırma algoritmaları ve nokta
bulutlarının geometrik özellikleri sayesinde ağacı
oluşturan temel kısımlar nokta bulutlarında ikili
olarak otomatik sınıflandırılmıştır. Bu çalışma,
orman ve ağaç ile ilgilenen araştırmacıların nokta
bulutlarının
sınıflandırılması
probleminde
yararlanabilecekleri
istatistiksel
sınıflandırma
yöntemleriyle ilgili bir çalışmadır ve R program
kodlarıyla desteklenmiş gövde çıkarımı ile önemli
sonuçları ortaya koymuştur. R kodlarına
https://github.com/mzeybek583/singleTree
adresinden ulaşılabilmektedir.
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Abstract
In this study, the effects of root undercutting, fertilization and thinning applications on the
morphological characteristics of oriental beech seedlings grown in Karadağ Forest Nursery were
investigated. In 2+0 years old seedlings, the effects of treatments including by making root undercutting
and thinning (A) and by giving 50 g of ammonium nitrate fertilizer per m2 addition to thinning (B) in July
were examined. Moreover, quality classes of seedlings were determined on the basis of treatments.
According to the result of this study, significant differences were found between the morphological
characteristics of the seedlings depending on the treatments. It was determined that while there is a
statistical significance in terms of seedling length, sturdiness quotient, the number of side branches,
shoot and root fresh weight, shoot and root dry weight, shoot dry weight/root dry weight, root
percentage, Dickson quality index, there is no significance in terms of root collar diameter, fresh
seedling weight, dry seedling weight in 2+0 years old seedlings. According to Turkish Standards
Institute's deciduous seedling standard (TS 5624/21.03.1988) prepared in March 1988, 48.8% of A
treatment and 76.7% of B treatment and 78.9% of the control group were found to be Class I. According
to Dickson quality index, the quality index values of seedlings in 2+0 A, 2+0 B and control were
determined as and 1.05, 0.74 and 0.68 respectively. In determination of Dickson quality index value,
using of important parameters used for determination of seedling quality is important in terms of
obtaining more accurate results.
Özet
Bu çalışmada, Karadağ Orman Fidanlığı’nda yetiştirilen Doğu kayını fidanlarında uygulanan yerinde kök
kesimi, seyreltme ve gübreleme uygulamalarının morfolojik özellikler üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Çalışmada iki yaşındaki fidanlarda Temmuz ayında kök kesimi ve seyreltme yapılarak (A) ve seyreltme
yapılıp ve metrekareye 50 g amonyum nitrat gübresi verilerek (B) bu işlemlerinin etkisi incelenmiştir.
Ayrıca işlemler bazında fidanların kalite sınıfları belirlenmiştir. Yapılan işlemlere bağlı olarak fidan
morfolojik karakterleri arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Fidan boyu, gürbüzlük indisi, yan
dal sayısı, gövde taze ağırlığı, kök taze ağırlığı, gövde kuru ağırlığı, kök kuru ağırlığı, katlılık, kök yüzdesi
ve Dickson kalite indeksi bakımından 2+0 yaşlı fidanlarda yapılan işlemlerin istatistiki olarak etkisi
olduğu, kök boğazı çapı, fidan taze ağırlığı ve fidan kuru ağırlığı bakımından ise işlemler arasında
istatistiki olarak bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Türk Standartları Enstitüsünün Mart 1988’de
hazırlamış olduğu yapraklı ağaç fidanı standardına (TS 5624/21.03.1988) göre A işleminin %48.8’i, B
işleminin %76.7’si kontrol grubunun ise %78.9’u I. sınıf çıkmıştır. Dickson kalite indeksine göre
fidanların kalite indeks değerleri 2+0 A, 2+0 B ve kontrol grubunda sırasıyla 1.05, 0.74 ve 0.68 olarak
belirlenmiştir. Dickson kalite indeksi değerinin belirlenmesinde fidan kalitesini belirlemede kullanılan
önemli parametrelerin kullanılması daha hassas sonuçların elde edilmesi bakımından önemlidir.

INTRODUCTION
Beech, represented by 10 species in the northern
hemisphere, is one of the most important species of
deciduous forests. There are two naturally distributed
species as oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) and
European beech (Fagus sylvatica L.) in Turkey. Oriental
beech is one of the most common and economically

important native deciduous tree species of Turkey.
Oriental beech forests in Turkey have a total distribution
of 1 899 929 ha to be 1 630 196 ha forest in normal
structure and 269 733 ha forest in degraded structure
(Anonymous 2015).
Oriental beech is native to the Balkans in the east,
through Anatolia (Asia Minor) in the west, and to the
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Caucasus, northern Iran and Crimea. Wide hybridization
zones are observed between oriental and European
beeches in the central east and eastern region of the
Rhodope Mountains in Bulgaria and Greece. In Turkey,
oriental beech is distributed in Thrace and south of the
Marmara Sea and throughout the Black Sea Regions. The
species can be found as both pure stands and mixed
forests with conifers and other deciduous tree species. Its
vertical distribution is between 200 and 2200 m above sea
level (Atalay 1992, Denk et al. 2002, Gailing and
Wuehlisch 2004, Kandemir and Kaya 2009, Papageorgiou
et al. 2008).
In Turkey, oriental beech is tree species with the second
largest spread among deciduous trees after Quercus spp.
(Anonymous 2015), and plantation studies of this species
are made in quite high. Plantation activities are expensive
and long-term investments. Selection of appropriate
species and origin and growing of quality seedlings in
terms of physiological and morphological features from
these seeds are the most important issues to be
considered in the plantation studies (Tosun et al. 1993).
Especially in areas having extreme conditions, the
production of quality and suitable seedlings gains high
importance in order to conduct the plantation studies in
the most economical way and to reach the highest
success (Üçler and Turna 2003, Yahyaoğlu and Genç
2007). Quality seedling is seedling showing high survival
percentage in plantation studies and can make a very
good growth in the first years, and is also being in
economic balance with these advantages (Tosun et al.
1993).
One of the important factors affecting the success of
plantation is the quality of seedlings, and it is possible to
increase the quality of seedlings with appropriate
seedbed density (Cengiz and Şahin 2002). The seedbed
density has a direct effect on the diameter, height and
physiological activities of the seedlings (Tolay 1987,
Tonguç 2009). Sparse cultivation may have some
economic losses (Saatçioğlu 1976), and it is possible to
encounter weakness of seedlings in frequent cultivation
(Alım ve Kavgacı 2017).
The characteristics used to determine the quality of forest

tree seedlings are generally grouped into three groups as
genetical, morphological and physiological characteristics
(Duryea 1984, Genç 1992, Genç and Yahyaoğlu 2007).
Morphological characteristics such as root collar diameter
and seedling length give an idea about seedling
characteristics suitable for planting (Deligöz 2012). In
addition, it is generally desirable for a quality seedling to
have a shoot/root ratio of less than 3 to increase the
percentage of survival in the field (Grossnickle et al. 1988,
Tetik 1995). It is stated that variables such as growth and
survival percentage are not alone effective in determining
seedling morphology, and morphological and
physiological characteristics of seedling should be
evaluated together (Ritchie 1984; Thompson 1985).
Furthermore, the morphological and physiological
characteristics of the seedlings affect the success of the
land after planting (Chavasse 1980, Q’Reilly and Keane
2002).
Root growth potential, which is one of the physiological
characteristics, is perhaps the most reliable feature in
terms of land performance. High root growth potential of
seedlings that start to develop rapidly after planting is
important in terms of obtaining quality seedlings (Ritchie
1985). The survival of newly planted seedlings, the ability
to survive planting shock and to develop roots depends
on the white-tipped roots they form (Dirik 1990). In the
study conducted in Turkish red pine, it was stated that the
water intake was higher in the seedlings with whitetipped root compared to the ones without white-tipped
root (Dirik 1991). In addition, some factors such as the
seedling age, root cutting, irrigation, fertilization,
transplanting, shading, seedling density, nursery soil
characteristics are also affect the quality of the seedlings
(Eyüboğlu 1979, Alım et al. 2008, Landis 2008, Tonguç and
Aydın 2019). Root undercutting is one of the most
important cultivation techniques that enable seedlings to
achieve certain quality characteristics. With this
application, it is provided that the height growth of
seedlings and elongation of the roots are prevented, the
formation of more compact fibrous roots is encouraged,
and the shoot/root ratio is reduced by making the
dormancy and hardening (Landis 2008). Although, there
are several studies on the technique of seedling growing
in oriental beech (Tosun et al. 2002, Güney 2009, Atik
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2013, Güney et al. 2016), the current study differs from
previous studies, since the root undercutting, fertilization
and thinning are evaluated together.
The aim of this study is to determine the effect on the
morphological characteristics of the seedlings of root
undercutting, fertilization and thinning practices on the
oriental beech seedlings and to determine the best
application for growing quality seedlings. In addition,
depending on the results obtained, it is aimed to reveal
the quality classes of the seedlings and to see the change
of quality classes according to the treatments. Different
quality class criteria including TSI and Dickson were
applied in the study and comparison of these criteria
creates another objective of the study.
MATERIAL AND METHOD
Material
The study was carried out in the Karadağ Forest Nursery
(1400 m) within the borders of Trabzon Regional
Directorate of Forestry. The nursery where the study was
carried out has a land shape of 30% slope and the
composition of the soil varies between clay loam, sandy
clay loam and sandy loam. The pH of the soil ranges
between 3.9 and 4.8 and there is no lime in the nursery
soil and it is poor in terms of phosphorus. According to
the data obtained from the meteorological station closest
to the nursery, annual temperature is between 3.0-11.4
℃ and average temperature is 7.0 ℃. The average annual
rainfall is 342.7 mm, the number of rainy days is 118.3,
and the number of frosty days is 97.5. As a study material,

2+0 years old oriental beech (Fagus orientalis Lipsky)
seedlings of Trabzon origin were used. Geographical
location of Karadağ Forest Nursery in Turkey is shown in
Figure 1.
Method
Three different treatments were performed on 2+0 years
old oriental beech seedlings. These applications are as
follows.
A: In July, root undercutting (at 20 cm deep from soil
level) and thinning (50% of the seedlings were removed
from the seedbeds) were made.
B: Thinning was made, there is no fertilization in first year,
In the fifth month of the second year, 50 g of 33
ammonium nitrate fertilizer per m2 was made.
C (Control): Routine application of the nursery without
root undercutting and thinning is considered as control.
The experiment was designed in a randomized complete
block design with three replications. The location and
order of replications for each treatment were randomly
determined. Other than root undercutting, thinning and
fertilization, cultural applications (irrigation, weed
control) were carried out according to the routine work
program of the Karadağ Forest Nursery. Undercutting of
roots was made by passing the root undercutting knife
attached to the tractor under the seedbed parallel to the
soil surface.

Figure 1. Geographical location of Karadağ Forest Nursery
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The morphological characteristics of 1+0 year-old oriental
beech seedlings were determined. Removal of 2+0 years
old seedlings was carried out on 30 seedlings from each
replication of each treatment. Measurements of root
collar diameter (RCD), seedling length (SL), the number of
side branches (NSB), shoot fresh weight (SFW), root fresh
weight (RFW), shoot dry weight (SDW), root dry weight
(RDW), fresh seedling weight (FSW) and dry seedling
weight (DSW) were made. Using these measurement
values, shoot dry weight/root dry weight (SDW/RDW),
root percentage (RP: RDW/DSW), sturdiness quotient
(SQ: SL/RCD) and Dickson quality index (DQI:
(DSW)/(SQ)+(SDW/RDW)) were determined for each
seedling. Dickson quality index is a formula used to
determine the quality of forest tree seedlings and it is
developed by Dickson et al. in 1960. It is reported that
seedlings are considered as high quality if they are close
to and higher than 1 (Aslan 1986), which explains the
potential power of seedlings for field performance
(Mañas 2009). Ruler that the measurement accuracy is
0.1 cm was used for length measurements, electronic
caliper that measurement accuracy is 0.01 mm was used
for diameter measurements, and digital scales with a
measurement accuracy of 0.001 g was used for weight

measurements.
Data were analyzed by SPSS 23 package program. In order
to determine the effects of root undercutting, thinning
and fertilization on the basic morphological
characteristics of oriental beech seedlings, variance
analysis (one-way ANOVA) and Duncan’s test were
performed for each morphological character. In addition,
seedlings belonging to thinning and root undercutting
treatments were evaluated according to Turkish
Standards Institute's deciduous seedling standard (TS
5624/21.03.1988) prepared in March 1988 (Anonymous
1988) and Dickson quality index values (Dickson et al.
1960).
RESULTS AND DISCUSSION
Morphological characteristics of seedlings
The averages of the morphological characteristics of
oriental beech seedlings in 1+0 year-old and the mean of
the morphological characters measured after root
undercutting, fertilization and thinning interventions
applied to oriental beech seedlings of 2+0 years old are
given in Table 1.

Table 1. Differences between morphological characteristics of oriental beech seedlings applied different treatments (Mean±SE)
Treatments
Morphological
1+0
(2+0 years old)
F
Characteristics
year-old
A
B
C
SL (cm)
20.31±4.86
28.93±7.49 a
RCD (mm)
4.73±0.72
6,97±1.39 a
SQ
4.32±0.91
4.20±0.88 a
NSB
0.53±0.72
2.60±1.69 b
SFW (g)
1.45±0.55
4.76±2.37 a
RFW (g)
2.44±0.85
7.65±3.60 b
FSW (g)
3.89±1.29
12.42±5.70 a
SDW (g)
0.57±0.21
2.26±1.04 a
RDW (g)
0.69±0.26
2.86±1.14 b
DSW (g)
1.26±0.43
5.12±2.00 a
SDW/RDW
0.89±0.42
0.81±0.27 a
RP
0.55±0.08
0.56±7.55 b
DQI
0.25±0.09
1.05±0.42 b
*p<0.05 (There is a statistically significant difference.)

As can be seen in Table 1, while there were statistically
significant effects in terms of SL, SQ, NSB, SFW, RFW,
SDW, RDW, SDW/RDW, RP and DQI depending on applied
treatments in 2+0 years old seedlings, there was no
statistically significant effect in terms of RCD, FSW and

36.89±8.60 b
6.81±1.62 a
5.49±0.90 b
2.64±1.84 b
6.73±4.01 b
6.64±3.89 ab
13.38±7.65 a
2.76±1.69 b
2.12±1.31 a
4.88±2.89 a
1.34±0.32 b
0.43±6.18 a
0.74±0.45 a

34.82±7.64 b
6.64±1.36 a
5.32±1.04 b
1.81±1.39 a
6.00±3.14 b
6.43±3.03 a
12.43±6.01 a
2.42±1.33 ab
1.89±0.94 a
4.31±2.21 a
1.29±0.29 b
0.44±8.69 a
0.68±0.37 a

24.35
1.128
49.72
7.255
8.460
3.100
0.649
3.040
17.73
2.692
88.31
107.18
20.66

p
0.000*
0.325
0.000*
0.001*
0.000*
0.047*
0.523
0.049*
0.000*
0.070
0.000*
0.000*
0.000*

DSW.
Although there was a partial increase in RCD in the
seedlings that were applied thinning, there wasn’t a
statistically significant difference. Seedling length had
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higher values in seedlings that were made thinning and
root undercutting. According to the results of the study,
it was seen that the treatments caused a partial increase
in total fresh and dry weight of the seedlings compared to
the control treatment, but there was no statistically
significant difference. However, when evaluated on the
basis of shoot and root weights, it is understood that the
treatments have significant effects. As a matter of fact, in
the control treatment, RFW and RDW were 6.43 and 1.89
g, respectively, while the values in A treatment were 7.65
and 2.86 g, respectively. While SFW and SDW were 6.00
and 2.42 g respectively in the control treatment, these
values were 6.73 and 2.76 g respectively in the B
treatment.
In general, it is stated that the seedlings grown at low
sowing density develop larger diameter and heavier roots
and shoots as dry weight, the seedling length and
shoot/root ratio are not always affected by the seedling
density (Duryea 1984). In the species of Picea orientalis
(L.) Link (Eyüboğlu 1988), Robinia pseudoacacia L. (Cengiz
and Şahin 2002, Semerci et al. 2008), tree of heaven
(Cengiz and Şahin 2002) and Elaeagnus angustifolia L.
(Gülcü and Çelik Uysal 2010) in different studies, it was
found that the low seedling density increases root collar
diameter and seedling weight, but it does not affect
seedling length. In some studies, it was reported that the
seedbed density for Acer negundo L. are only effective on
the root development potential in terms of morphological
and physiological characteristics of seedlings (Deligöz
2012), it has positive effects on seedling length, root
collar diameter and seedling weight for Juglans nigra L.
and Quercus rubra L. (Schultz and Thompson 1997), it has
also statistically significant effects on seedling length,
root collar diameter, shoot dry weight and root dry
weight for 1+0 year-old Crataegus monogyna Jacq.
seedlings (Bayar and Deligöz 2016).
Root undercutting treatment increased the fresh and dry
root mass in 2+0 years old oriental beech seedlings, while
fertilization treatment increased the fresh and dry shoot
mass. Consequently, while the percentage of dry root
weight is increased in the seedlings applied thinning and
root undercutting, the rates of SDW/RDW decrease.
Johnsen et al. (1988) reported that being high of root

percentage is an important factor in the living success of
seedlings with root system rich in capillary roots.
In the B treatment, it was determined that the rates of
SDW/RDW increased. In order for a quality seedling to
increase the living percentage in the field, it is generally
desirable that the shoot/root ratio is less than 3
(Grossnickle et al. 1988, Tetik 1995). In the present study,
the values of SDW/RDW were found to be less than 3 for
all treatments. In a study conducted to determine the
effect on the development of seedlings in the first year of
different rates of biohumus applied to oriental beech, it
has been determined that seedlings grown from seeds
waiting for 12 and 24 hours in 0.5 ml biohumus solution
grow the most in terms of both seedling length and root
collar diameter (Güney et al. 2010).
Although the seedling length was lower in the A
treatment than the control, FSW was about the same as
the control and DSW was higher than the control. This can
be explained by the increase in total seedling weight due
to the fibrous roots caused by root undercutting (Table 1).
Studies on oriental beech seedlings express the necessity
of making root undercuttings in order to eliminate root
thinning in oriental beech seedlings and to form
appropriate root systems. However, it is stated that the
seedlings that root cuttings have been made must stay in
the seedling beds for one more year in order to improve
their root systems (Şimşek 1994).
While the mean value of the sturdiness quotient in 1+0
year-old seedlings were found to be 4.32, it was
determined as 4.20 in A treatment, 5.49 in B treatment
and 5.32 in control treatment in 2+0 years old seedlings.
Due to the positive effect of B treatment on seedling
length, the highest SQ value was obtained in this
application. Seedling length and root collar diameter have
a significant effect on both percentages of survival and
seedling growth after planting. Seedlings having high
values in terms of seedling length and root collar
diameter are generally superior to the others with regard
to survival percentage and development in the field (Rose
et al. 1990, Yahyaoğlu and Genç 2007). In the study
carried out in Taurus cedar, it was determined that
seedling quality classes have an important effect on the
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development of seedlings in the field (Eler et al. 1993).
In the A treatment where SL was lower and RCD was
higher, the SQ value was lower (Table 1). In a study
investigating the effects of vermicompost on
morphological characteristics of 1+0 year-old oriental
beech seedlings at different planting densities, it was
determined that vermicompost had significant effects on
development, and growth increased as planting density
decreased. Vermicompost giving the best results was
used in the study and the sturdiness quotient of the
seedlings planted at 10 cm intervals was obtained as 3.08
on average (Atik 2013). While developing new roots, new
seedlings planted in the field are not yet sufficiently
photosynthetic. Therefore, they meet the nutrients they
need from their carbohydrate reserves. Furthermore, the
positive effect of carbohydrate content is very important,
especially in newly planted bare rooted seedlings. It has
been reported that the low density of seedlings improves
carbohydrate reserves in seedlings, hence increases
resistance and will be able to provide the better
development in the field with more nutrient reserves of
seedlings (Duryea 1984, Lavender 1984, Wang 1998,
Deligöz 2012).
Distribution of seedlings to quality classes
Distribution of oriental beech seedlings, where root
undercutting, fertilization and thinning applications are
applied according to the standard prepared by Turkish
Standards Institute for deciduous tree seedlings (TS 5624)
(Anonymous 1988) and Dickson quality index values
(Dickson et al. 1960) are given in Table 2.
Table 2. Quality classes of Turkish Standards Institute (TSI) and
Dickson quality index (DQI) values in oriental beech
seedlings of 1+0 and 2+0 years old
I
1+0
2+0 A
2+0 B
2+0 C

NS*
4
44
69
71

%
4.4
48.8
76.7
78.9

Quality Classes (TSI)
II
Non-standard
NS
%
NS
%
45
50
41
45.6
38 42.2
8
8.9
21 23.3
0
0
17 18.9
2
2.2

*NS: The number of seedlings

DQI

0.25
1.05
0.74
0.68

Figure 2. Comparative graph of TSI quality classes and DQI
values

As can be seen in Figure 2, according to the TSI
quality classification, the percentage of Class I in 2+0
years old seedlings was highest in the control group,
followed by 2+0 B treatment, 2+0 A treatment and 1+0,
respectively. According to Dickson quality index, the
highest value in 2+0 years old seedlings occurred in A
treatment (1.05), followed by B treatment (0.74), and
control treatment (0.68) took the last place. In the 1+0
year-old seedlings, the DQI value was found to be 0.25. As
it can be seen from these data, seedlings with low quality
value according to TSI standards can be higher than
Dickson quality index. This result can be explained by the
fact that only the seedling length and root collar diameter
were taken as a criterion in the deciduous tree seedlings
standards prepared by TSI (TS 5624) and no age criterion
was given for this. In determining Dickson quality index
value, it is important to use more important parameters
such as sturdiness quotient, the ratio of shoot dry
weight/root dry weight and dry seedling weight
depending on seedling length and root collar diameter in
order to obtain more accurate results.
Similar to the results obtained in our study, in a study
examining the effects of seedbed density of on seedling
morphology for Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus,
it was stated that although there was no difference
between some morphological characters depending on
the density, the control group had the lowest DQI value
(Alım and Kavgacı 2017).
Dickson quality index was determined between 0.44 and
1.29 in another study in which the effect of thinning and
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root undercutting application on morphological
characters was investigated in Anatolian black pine.
According to the results of the study, different thinning
and root cutting applications were effective on seedling
morphology and it was stated that the lowest Dickson
quality index value was in the control treatment
(Çetinkaya and Deligöz 2012). In a study conducted on
Juniperus foetidissima Wild. seedlings, it was stated that
the seedbed density had significant effects on root collar
diameter, seedling length, shoot, root and seedling dry
weight, shoot/root ratio, root percentage, sturdiness
quotient and Dickson quality index (Özüberk and Deligöz
2016).
CONCLUSION
Success in plantation studies is directly proportional with
being proper to the quality standards of the seedlings
used. In the plantation studies carried out in forest,
mostly the technical problems are the subject and the
seedling is in the second degree. Using quality seedlings,
degraded areas need to be transformed into productive
forests. In this case, the first task should be to develop a
standardization of seedlings. In this study, it was aimed to
grow seedlings that can make the best increment with
different root undercutting, fertilization and thinning
interventions to be applied to the seedlings and to obtain
material that meets the quality criteria. In other words,
growing of seedlings that is high field success in
plantation studies with the most suitable root
undercutting, fertilization and thinning application
determined in the study was aimed. In addition to this,
the seedlings can make a good growth by continuing
actively own life in the first years, and are in economic
balance with these advantages.
According to the standards prepared by Turkish
Standards Institute for deciduous tree seedlings,
seedlings in Class I were the highest in the control group,
while the control group had the lowest value according to
Dickson quality index. TSI's results without using too
many criteria in the classification can give misleading
results. For this reason, usage the criteria which are
important for the seedlings while determining the quality
criterion, and especially making classification by

determining criteria according to the purpose of seedling
cultivation will be very important in terms of application.
In the new researches in order to obtain quality seedlings,
the most suitable seedling density should be determined
by making thinning interventions according to the tree
species in each nursery and the site conditions where the
nursery is located. In addition, thinning studies must be
supported with root undercuttings in order to obtain
seedlings with larger root diameter and healthy root
system. Especially in areas where there is a problem of
ground cover, fertilization in the nursery is important for
the areas where the usage of tall seedlings is required, in
order to give positive results in overcoming this problem.
In this respect, the applications such as root undercutting
time, thinning time and density, fertilizer type, quantity
and time should be studied according to nursery
conditions, species used and production purpose, and the
results obtained should be supported with field trials.
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Özet
Dünya genelinde kentleşme oranı gittikçe artmakta ve 2050’ye kadar bu rakamın daha yüksek oranlara
ulaşacağı ön görülmektedir. Dünyayı yaşanır hale getiren doğa ise, bu süreçten kötü etkilenmekte ve
yeşil alan oranı gün geçtikçe azalmaktadır. Günümüzde bu problemleri düzeltmek için alınan önlemler
genel tanımı ile “sürdürülebilir yaklaşım” başlığı altında toplanmaktadır. Yağmur bahçeleri, dikey
bahçeler, çatı bahçeleri bu çalışmaların sadece bazılarıdır. Bu çalışmalar peyzaj mimarlığı meslek
disiplinin de odak noktasında yerini almaktadır. Bu nedenle gerek formal gerekse informal eğitim
sürecinde sürdürülebilirlik çalışmalarını yerini almaktadır. Öğrencilerin eğitim süreci içerisinde bu gibi
kavramlar ile çalışmaları mezun olduklarında uygulamalarında daha fazla yermesine neden
olmaktadır. Bu da 4 yıllık eğitim süreçlerinin sonunda “farkındalık” etkisi yaratmaktadır. Yapılan bu
çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mühendislik Bilgisi dersi kapsamında
“yeşil duvar olması önerilen bir duvarın” 2 haftalık ders süreci içerisinde tasarlanması ve ortaya çıkan
ürünlerin peyzaj değeri açısından incelenmesini içermektedir. Çalışma sonucunda öncelikle tasarlanan
duvarların peyzaj değeri açısından önemi ve ekolojik kaygılar ile yapılan tasarımların eğitim sürecindeki
önemi vurgulanmıştır.
Abstract
The rate of urbanization is increasing all over the world and it is foreseen that this number will reach
higher rates by 2050. The nature that makes the world livable is badly affected by this process and the
rate of green area is decreasing day by day. Today, the measures taken to correct these problems are
gathered under the title of sustainable approach in general definition. Rain gardens, vertical gardens,
roof gardens are just some of these works. These studies take place in the focal point of the
professional discipline of landscape architecture. Therefore, it replaces sustainability studies in both
formal and informal education processes. Students' studies with such concepts in the education
process cause them to have more place in their applications when they graduate. This creates an
“awareness” effect at the end of 4-year training processes. Within the scope of this study, within the
scope of the engineering knowledge course of the department of landscape architecture of Karadeniz
Technical University, “a wall that is supposed to be a green wall is designed within a 3-month
education period and the resulting products are examined in terms of landscape value. As a result of
the study, the importance of the designed walls in terms of landscape value and the importance of
the designs made with ecological concerns in the education process were emphasized.

GİRİŞ
Günümüzde kentleşmenin, nüfus artışının ve dolayısıyla
iklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuzlukları azaltmak
ve daha sağlıklı bir dünyada yaşayabilmek için başta
kentsel bölgeler olmak üzere gelişmekte olan yeni
alanlarda ve kırsal alanlarda sürdürülebilir çalışmalara
ağırlık verilmektedir (Ünal ve Akyüz 2018). Sürdürülebilir
çalışmaların başında gelen yeşil altyapı planlamasının
amaçları; mevcut yeşil alanları değerlendirmek ve kaybınıtahribini önlemek, yeşil alanların kalitesini ve çeşitliliğini
arttırmak, stratejik bağlamda yaklaşarak yeşil alanları
birbiriyle bağlantılı kılmak ve kent içerisinde tüm yeşil

alanları dikkate almak olarak söylenebilir (Hepcan ve
Hepcan, 2018). Yeşil altyapı uygulamaları ve sürdürülebilir
yaklaşımlar nüfus artışının sebep olduğu yoğun kentleşme
ve iklim değişikliğinin etkisini azaltma gibi önemli
faydalarından
dolayı
dünyada
yaygın
şekilde
kullanılmaktadır (Ünal ve Akyüz 2018). Yeşil çatı ve
duvarların küresel ısınma etkisini etkilediği, kente birçok
açıdan katkı sağladığını söylemektedir (Korol ve ar. 2019,
Coma ve ark. 2017, Ragheb ve ark. 2016). Düşey duvarlar
mimari öğelerde de yerini almaktadır. En genel tanımı ile
bu yapılar “sürdürülebilir mimari” kavramının altında
gelişmiştir. Bu yapıların tasarımında ekolojik bakış açısının
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katkısı günümüz tasarım eğitiminde vurgulanmalıdır
(Güleç ve ark. 2015).
Duvarların vejetatif biçim almış durumları olan yeşil
duvarlar sürdürülebilir yaklaşımlar arasında yerini
almaktadır (Gren Roof Organization 2008). Bir başka
tanımlama ise yeşil duvarlar, dikey olarak sınırlandırılmış
bir alanın üzerine yayılan dikilmiş bitki örtüsüdür.
Yapıların çatılarının ve duvarlarının bitkilendirilmesiyle,
yapının adeta bitki ile kaplanması nedeniyle, bu
sistemlere dikey bahçeler de denmektedir (Yüksel 2013).
Bu duvarlar sadece estetik özellikleri ile değil aynı
zamanda ortamı canlandırmaya yardımcı olmaktadır
(Timur ve Karaca 2013).
Sonradan yapılan yapay öğelerden ve duvarlardan oluşan
kentsel dokuların yoğun sert zeminli ortamlardan daha
doğal, yumuşak, estetik, sağlıklı, yaşayan, yaşamsal değer
taşımayan ve nefes alabilen, ekolojik mekanlara
dönüşmeleri
açısından
dünyada
dikey
bahçe
uygulamalarına önem verilmektedir. Dikey bahçe
çalışmalarının yaygınlaşmasında; gerekli uygulamaların ve
standartların yapılması, yerel yönetimlerin konuya olan
duyarlılıkları oldukça önemlidir (Bekar ve Güneroğlu
2016).
Bu çalışma kapsamında Karadeniz teknik üniversitesi
peyzaj mimarlığı bölümü mühendislik bilgisi dersi
kapsamında “yeşil duvar olması öngörülen bir duvarın” 2
hafta toplam (4+4) ders saati içerisinde tasarlatılması
istenmiş ve ortaya çıkan tasarım ürünleri peyzaj değeri
açısından incelenmiştir. Bu süreç içerisinde ders
kapsamında hedeflenen amaçlar şu şekilde sıralanmıştır;
- Öğrencilere ekolojik yaklaşımın gerekliliği ve önemini
anlatabilmek,
- Öğrencilere, tasarladıkları duvarın kendi kullanım
alanları içerisinde olması nedeniyle, çözümünün
kendilerini etkileyeceği bir sorunu yerinde görerek
çözmeye çalıştıkları bir tasarım süreci deneyimleme fırsatı
sunmak
- Öğrencilerin ekolojik kaygılar ile tasarlama ve düşünme
yeteneklerini arttırabilmek,

-Öğrencilerin ileride iş hayatlarında sürdürülebilir
yaklaşımlara önem vermeleri konusunda farkındalıklarını
arttırabilmek.
MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Kanuni
Kampüs sınırları 84 içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma
4 aşamadan oluşmaktadır (Şekil 1). Çalışmanın ilk
aşamasını ders kapsamında yapılan teorik kısım
oluşturmaktadır. İkinci kısımda ise uzman grubun
problemli
olarak
gördüğü
duvarın
seçimi
gerçekleştirilmiştir. Bu seçim için öncelikli olarak alanında
uzman 30 peyzaj mimarına; “Karadeniz Teknik
Üniversitesi Kanuni Kampüsü’nde düşey bahçe olarak
değerlendirilebilecek 5 duvarı yazınız” sorusu
sorulmuştur (Çizelge 1). Elde edilen veriler doğrultusunda
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi yolu üzerinde
bulunan Şekil 1’deki duvar en çok tercih edilmiştir. Bu
seçim işleminden sonra yöntemin 3. aşamasına
geçilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasını seçilen bu duvarın
(Çizelge 1) öğrenciler tarafından düşey bahçe olarak
tasarım çalışmaları Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin Mühendislik
Bilgisi dersinde gerçekleştirilmiştir. Konsept ve tasarım
dengesi içerisinde yapmak istediklerini en iyi ifade eden
10 örnek seçilmiş ve çalışma kapsamında incelenmiştir
(Çizelge 2). Çalışmanın son aşamasını ise 100 kişiye
yapılan anket uygulaması oluşturmaktadır. Anketlerde
seçilen 10 örneğin peyzaj değeri ve temel tasar öğeleri
açısından sorgulanması yapılmıştır. Sorgulama işleminde
5’li likert tutum skalası kullanılmıştır. 17 peyzaj değerini
ifade eden sıfatlar 17 soruya çevrilmiş ve anket
oluşturulmuştur. Anket çalışmasına, faktör analizi ve
korelasyon testi uygulanmıştır. Faktör analizinde, 17
parametrenin en belirgin olanlarının ortaya çıkartılması
hedeflenirken, korelasyon testi ile bu parametreler
aralarındaki ilişki ölçülmüştür. Faktör analizi ile en etkili ilk
bileşenler bulunmuş ve analiz gerçekleştirilmiştir (Çizelge
5). Faktör analizi Varimax rotasyonu kullanılmıştır. Analiz
yapılırken parametreler başlıklara ayrılmıştır. Bu başlıklar;
“estetik parametreler”, “fonksiyonel parametreler” ve
“bitkisel parametreler” olmak üzere gruplandırılmıştır.
Analiz bu başlıklara dair en belirgin parametrelerin ortaya
çıkmasında yardımcı olmuştur. 5 grup altında toplanan bu
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parametreler faktör analizi ile birbiriyle ilişkili olan
ifadeleri ortaya çıkarmıştır. Böylece yeni faktör grupları
ortaya çıkmıştır. Ankette, Likert tutum skalasında 1 en

düşük oranı ifade ederken 5 en yüksek oranı ifade
etmektedir. Anket verilerine dair sonuçlar Çizelge 1-3-45-6-8’de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışma yöntem aşamaları

Şekil 2. Uzman grup tarafından belirlenen duvar

BULGULAR
Çalışma kapsamında uygulanan yöntem 4 aşamadan
oluşmaktadır (Şekil 1). Yöntem bölümünde belirtildiği gibi
öncelikli olarak kampüs içerisinde uzman grup tarafından
düşey bahçe olarak tasarlanması öngörülen duvar
seçilmiştir (Şekil 2). Uzman gruba 5 seçenekli şekilde
duvarlar önerilmiş ve içlerinden “tıp fakültesi yol

üzerindeki duvar” %56.6 oranla en yüksek sonucu elde
edilmiştir (Çizelge 1). Seçilen bu duvar öğrenciler
tarafından tasarlanmış ve konuyu en iyi temsil eden 10
örnek seçilmiştir (Çizelge 2). Bu kapsamda her öğrenci
kendine göre bir konsept seçmiş, konsepte dair karakter
birliği örnekleri bulmuştur. Örnekler soyutlanmış ve nihai
tasarımlar elde edilmiştir (Çizelge 2).

Çizelge 1. Uzman grubun soruya dair yanıtları
Karadeniz Teknik Üniversitesi kanuni kampüsünde düşey duvar olarak değerlendirilebilecek 5 duvarı yazınız
Sıralama
Saptanan Problemli Duvar
Frekans
1
Tıp fakültesi yol üzerindeki duvar
17
2
Maden mühendisliği arkasındaki duvar
7
3
Orman endüstri mühendisliği arkasındaki duvar
2
4
Öğrenci işlerinin arkasındaki duvar
3
5
E kapısı yol boyunca ilerleyen duvar
1
Toplam
30
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Yüzde (%)
56.6
23.3
6.0
30
3,3
100
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Çizelge 2. 10 öğrenciye dair çizim ve konsept detayları
Konsept Bilgileri
1.Konsept: Örümcek ağı

Tasarım aşamaları

Örümcek ağındaki kırık yapı bir araya gelerek bitki
parsellerini oluşturmuştur.
2.Konsept: Su Damlacıkları
Su damlacıklarının yuvarlak formları iç içe girerek bitki
parsellerini oluşturmuştur.
3.Konsept: Devinim
Üçgen şeklindeki bitki parselleri birbirlerini arasında ölçü
farkları ile devinim etkisi yaratmaktadır.
4.Konsept: Doğadaki düzen
Doğadanın özünde var olan düzen etkisi bitki parsellerine
yansımıştır. Bu yansıma çizgisel olarak ifade edilmiştir.
5.Konsept: Dinginlik
Dingin ve yumuşak geçişli bir etki yaratabilmek için organik
formlu çizgiler kullanılmıştır.
6.Konsept: Bal peteği
Bal peteğinin doğal ve eşsiz dokusu oluşturabilmek için
kullanılmıştır.
7.Konsept: Deniz esintisi
Dalgaların kıvrımları
oluşturulmuştur.

soyutlanarak

bitki

parselleri

8.Konsept: Doğadaki enerji
Enerji yapılacak olan formu ölçü, biçim ve organizasyon
açısından etkilemiştir.
9.Konsept: Doğadaki ritim
Bitki parsellerini oluşturan form birbirileri arasında bir ritim
duygusu oluşturmaktadır
10.Konsept: Doğal çizgiler
Doğanın organik formları elipslere dönüştürülerek bitki
parselleri oluşturulmuştur.
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Çalışmanın bundan sonraki aşamasında istatistik analizler
(faktör analizi ve korelasyon testleri) uygulanmıştır.
Çizilen 10 tasarım yapılan anket çalışması ile
puanlatılmıştır (Çizelge 3-4). 100 kişiden oluşan

katılımcılardan tasarımları +1 ve +5 arasında puanlamaları
istenmiştir. En yüksek puanı 7 numaralı tasarım almıştır
(Çizelge 3-4).

Çizelge 3. Tasarımların puan skalası
Projeler
1 no’lu proje
2 no’lu proje
3 no’lu proje
4 no’lu proje
5 no’lu proje
6 no’lu proje
7 no’lu proje
8 no’lu proje
9 no’lu proje
10 no’lu proje

Aldığı puan
+ 257
+ 230
+ 129
+ 389
+ 267
+ 400
+ 458
+ 287
+ 348
+ 368

Tasarlanmış duvar

Mevcut duvar

Çizelge 4. Tasarımın duvardaki uygulanmış durumu

Çizelge 3’de 5 faktör ve her bir değişkenin faktörler
altındaki ağırlıkları verilmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında
1. faktör grubu altındaki ifadelerin diğer gruplar altındaki
ifadelerden daha önemli olduğunu görebilmekteyiz. Bu
faktör altındaki en büyük yükü “hatırlanabilirdir”

parametresi almıştır (.882). “uyumludur” (.808)”,
“algılanabilirdir” (.790)”, “dinlendiricidir” (.736) ve
“süreklidir” (.686) parametreleri ise diğer yüksek yüklü
parametreler arasındadır. Sonuçlara baktığımızda ise
gruplandırmalar arasında, fonksiyonel parametreler ve
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bitkisel parametrelerin daha yüksek faktör yüklerine sahip
olduğu görülmektedir. Tüm faktör yükleri arasında en
yüksek oranı alan “hatırlanabilir” (.882) parametresi ile 1.
faktörü grubunu temsil etmektedir. Bu faktör yükü 1.
Parametre altındaki diğer yüksek yüklü parametreler
(uyumludur, algılanabilirdir, dinlendiricidir, sürekli) ile
yakından ilişkili ve önceliklidir. Bu sonuçlara göre faktör

sınıflarını adlandırdığımızda 1. faktör grubuna
“hatırlanabilir”, 2. faktör grubuna “özgün”, 3. faktör
grubuna “güzel”, 4. faktör grubuna “işlevsel”, 5. faktör
grubuna “bütünlük” diyebiliriz. Bu parametrelerin peyzaj
değeri açısından önemli ve birbirleri ile ilişkili olduğu
bulunmuştur (Çizelge 5).

Çizelge 5. Parametrelerin faktör analizi sonuçları

Bitkisel
parametreler

Fonksiyonel
parametreler

Estetik
parametreler

DEĞİŞKENLER
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “güzeldir”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “özgündür”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “etkileyicidir”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “algılanabilirdir”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “okunaklıdır”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “işlevseldir”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “davetkardır”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “süreklidir””
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “hatırlanabilirdir”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “konforludur”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “dinlendiricidir”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “doğaldır”
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “uyumludur”
Yapılan bu düşey bahçe uygulamada “bütünlük” etkisi
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması “çeşitlidir”
Yapılan bu düşey bahçe uygulamasında “mahremiyet” etkisi
Yapılan bu düşey bahçe uygulaması bitkisel anlamda “yeterlidir”

Mevcutta bulunan duvarın “korunmalı”, “yenilenmeli”,
“geliştirilmeli” parametreleri ve “yapılan yeni tasarımı
görmek isterim” parametrenin istatistiksel olarak anlamlı
olup olmadığını belirlemek için SPSS (v. 23.0) kullanılarak
‘One-Sample T’ testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına

Faktör Yükleri
1
.132
-.123
-.569
.790
.621
-.043
.637
.686
.882
-.246
.736
.561
.808
-.167
.136
.047
.188

2
.236
.769
.637
-.155
-.428
.323
.325
.380
-.090
-.567
.064
.134
.212
-.601
-.171
.324
-.457

3
.717
.220
-.019
.124
.493
-.339
.285
-.200
-.069
-.174
-.083
-.565
-.280
-.115
-.294
.363
.446

4
.358
.130
-.114
.243
.248
.710
.032
-.339
-.250
.105
-.087
.149
-.127
-.339
.591
-.336
.051

5
.173
.434
.415
.112
.032
-.302
-.278
-.140
-.100
-.006
.351
.299
.099
.524
.363
.010
.197

bakıldığında “Yeni yapılan duvarı “görmek” isterim”
parametresi ve “Mevcuttaki duvarın durumu
“yenilenmeli”” parametreleri istatiksel olarak anlamlı
çıkan parametrelerdir (p < 0.01) (Çizelge 6).

Çizelge 6. One sample T-test sonuçları

Mevcuttaki duvarın durumu “korunmalı”
Mevcuttaki duvarın durumu “yenilenmeli”
Mevcuttaki duvarın durumu “geliştirilmeli”
Yeni yapılan duvarı “görmek” isterim

Çalışmanın bir diğer istatistiksel aşamasında, çalışmanın
öğrencilere ve eğitime olan katkısı sorgulanmıştır.
“ekolojik bir yaklaşım ile tasarladığınız bu tasarımın size
farkındalık yarattığını düşünüyor musunuz?” ve “ileride
düşey bahçe tasarlamak ister misiniz?” sorularına %81 ve

t

df

Std.
Deviation

Mean
Difference

29.807
42.302
41.765
69.741

99
99
99
99

1.07021
.84393
.90028
.65528

3.19000
3.57000
3.76000
4.57000

%90 oranla “evet” cevabı alınmıştır. “Dersten önce düşey
bahçe uygulama isteğiniz var mıydı?” Sorusuna %51
oranla “hayır” cevabı alınmıştır. Çalışmadan sonra bu
cevabın olumluya dönmüş olması yapılan çalışmanın
öğrencilere katkı sağladığını bizlere göstermektedir.
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Alınan bir diğer olumlu sonuç ise “dersteki bu tasarım
aşamasının sizler için faydalı olduğunu düşünüyor
musunuz?” sorusuna verilen %67 oranla “evet” cevabıdır.
Katılımcılar için “yerinde gözlem yaparak problemli bir
duvara karar verip tasarlamanın sizler için faydalı

olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna %46 oranla
evet cevabı alınmıştır. Aynı zamanda katılımcılar %76
oranla “ileride böyle çalışmalara katılmak ister misiniz?”
sorusuna evet cevabı alınmıştır (Çizelge 7).

Çizelge 7. Çalışmanın öğrencilere ve eğitime katkısının sorgulanması
Değişkenler
Ekolojik bir yaklaşım ile tasarladığınız bu tasarımın size
farkındalık yarattığını düşünüyor musunuz?
İleride düşey bahçe tasarlamak ister misiniz?
Bu dersten önce düşey bahçe uygulama isteğiniz var
mıydı?
Dersteki bu tasarım aşamasının sizler için faydalı
olduğunu düşünüyor musunuz?
Yerinde gözlem yaparak problemli bir duvara karar
verip tasarlamanın sizler için faydalı olduğunu
düşünüyor musunuz?
İleride böyle çalışmalara katılmak ister misiniz?

Evet

Hayır

Kısmen
%
f

Fikrim yok
%
f

8

11

11

-

-

100

5

5

-

-

5

55

100

42

51

51

7

7

-

-

100

67

67

23

23

-

-

10

10

100

46

46

34

34

12

12

8

8

100

76

76

3

3

11

11

10

10

100

%

f

%

81

81

8

90

90

42

Öğrencilerin tasarladığı düşey bahçe ve peyzaj değeri
arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon analizi
yapılmıştır. Sonuçta parametreler arasındaki korelasyon
analizi ile ilişki durumları belirlenmiştir. Pearson
korelasyon
katsayıları
%99
önem
düzeyinde
hesaplanmıştır (Çizelge 8). Analiz sonucunda peyzaj
parametreleri arasında yer alan “süreklilik” ile beklenti
düzeyi ölçüm parametrelerinden olan “uyumlu”
parametresi arasında en yüksek korelasyon tespit

Toplam
100

edilmiştir (r=.747**). Yine peyzaj değeri parametreler
arasında yer alan “algılanabilir” ile “okunaklı” parametresi
arasında korelasyon tespit edilmiştir (r=.711**). Üçüncü
sırada yüksek oranlı korelasyon “özgün” ve “etkileyici”
parametreleri
arasında
görülmüştür
(r=.697**).
Korelasyon sonuçlarına bakıldığında en yüksek korelasyon
“fonksiyonel parametreler” ve “bitkisel parametreler”
arasındadır (uyumlu ve süreklilik r=.747**). Tüm verilere
ait korelasyon bilgileri Çizelge 8’de verilmiştir

Çizelge 8. Etkinlikten beklentilerin ve etkinliğin eğitime katkısı arasındaki ilişkileri gösteren korelasyon çizelgesi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
A
1
B
.402
1
C
.089
.697**
1
D
.181
.101
.502
1
E
.408
.255
.641
.711***
1
F
.310
.174
.280
.395
.309
1
G
.034
.017
-.137
.229
.021
.542
1
H
.088
.193
.553
.633
.474
.518
..686
1
I
.105
.365
.171
.203
.046
.337
.338
.109
1
J
.042
.021
.233
.544
.442
.322
.420
.627
.190
1
K
.101
.051
.099
.415
.090
.081
.490
.423
.097
.543
1
L
.043
.038
.278
.522
.219*
.483
.747***
.665
.319
.543
.611
1
M
.108
.176
.196
.031
.051
.069
.091
.053
-.169
.172
.101
.011
1
N
.053
.015
.124
.187
.105
-.019
-.120
-.001
.063
.129
.233
.151
.235
1
O
.232
.292
.064
-.06
-.156
.381
.258
-.095
.231
.020
-.075
.104
.228
.090
1
P
.234
.097
.034
.170
.413
.014
.042
.204
.080
.079
.248
.016
.010
.116
.219
1
R
.011
.192
.289
.008
.003
.046
.029
.151
.097
.018
-.094
.006
.130
.259
.478
.238
*(p< 0.05), ** (p < 0.01 ), Estetik parametreler; A- Güzeldir , B- Özgündür, C- Etkileyici, D- Algılanabilir, E- Okunaklı, Fonksiyonel parametreler ; F- Davetkâr, GSüreklilik, H- Harılanabilir, I- Konforlu, J- Dinlendirici, K- Doğal, Bitkisel parametreler; L- Uyumlu, M- Bütün, N- Cesitli, O- Mahremiyet, P- Yeterli, R- İşlevsel
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SONUÇ
Bu çalışmada, mühendislik bilgisi dersi kapsamında düşey
bahçe tasarlatılmış ve ortaya çıkan ürünlerin peyzaj değeri
açısından önemi incelenmiştir. Çalışma sonucunda
tasarlanan duvarların peyzaj değeri açısından önemi,
eğitime katkısı ve ekolojik kaygılar ile yapılan tasarımların
eğitim sürecindeki önemi vurgulanmıştır. Elde edilen
sonuçlar Çizelge 1-2-3-4-5-6-7-8’de verilmiştir. Bu
bağlamda 2018-2019 bahar dönemi içerisinde
“mühendislik bilgisi” dersi kapsamında tasarlanan
ürünleri değerlendirdiğimizde aşağıdaki sonuçlara
ulaşmak mümkündür;
- Tasarım alternatiflerine uygulanan faktör analizi
sonuçlarında fonksiyonel parametreler ve bitkisel
parametrelerin diğer parametrelere oranla daha yüksek
faktör yüklerine sahip olduğu görülmüştür. Aynı zamanda
en yüksek sonucu alan “hatırlanabilir” parametresi
uyumlu (.808), algılanabilir (.790), dinlendirici (.736) ve
sürekli (.686) parametreleri ile ilişkili olduğu alınan
sonuçlar arasındadır. Bu sonuç yapılacak olan düşey
bahçe uygulamalarında bu parametrelere önceliğin
verilmesi gerektiğini ve aralarındaki olumlu ilişkinin göz
ardı edilmemesi gerektiğini bununla birlikte düşey bahçe
tasarımında, fonksiyonel ve bitkisel parametrelerin peyzaj
değeri açısından daha önemli olduğu göstermektedir
(Çizelge 5). Aynı zamanda katılımcı grup olan öğrencilerin
tasarımlarını yaparken fonksiyonel ve bitkisel
parametrelere önem verdiğini göstermektedir.
- Yapılan bu çalışmanın öğrenciler üzerinde “farkındalık
yaratmış (%81)” ve “yerinde gözlem yaparak problemli bir
duvarı tasarlamanın faydalı olduğunu düşünmeleri (%46)”
yapılan bu çalışmanın amacına ulaştığını göstermektedir.
Öğrencilerin dersten sonra düşey bahçe tasarlama
isteklerin artmış olması ise çalışmanın eğitime katkı
sağlamış olduğunu gösteren bir diğer sonuçtur. İleride
düşey bahçe tasarlamak ister misiniz? sorusuna alınan
%90 evet cevabı ise öğrencilerin bu konuya dair ilgilerini

ve farkındalık seviyelerini arttırdığını göstermektedir
(Çizelge 7).
- Korelasyon çizelgesinde fonksiyonel ve bitkisel
parametreler arasında bir ilişkinin olduğu görülmektedir
(Çizelge 8). Bu sonuç öğrencilerin, tasarladıkları ürünleri
yaparken fonksiyonel ve bitkisel dokuyu bir arada
düşündüklerini göstermektedir.
Sonuç olarak, çalışma kapsamında uygulanan bu
yöntemin dersin “amacına” daha çok katkı sağladığı
söylenebilir. Aynı zamanda çalışmanın öncesi ve sonrasını
kapsayan soru ve istatistikler ile hedeflenen amaçlara
ulaşıldığı
görülmüştür.
Öğrencilerin
farkındalık
seviyelerinin arttırıldığı ve eğitimlerine katkı sağladığı da
yapılan bu çalışmanın katkıları arasındadır.
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Özet
Nüfus artışı, plansız kentleşme ve sanayi kaynaklı etkiler özellikle içerisinde bulunduğumuz yüzyılda,
etkisini artan oranlarda hissettirmekte ve çevre üzerindeki baskısını arttırmaktadır. Bu baskılar
peyzajların bozulmasına ve sulak alanlar gibi hassas ekosistemlere sahip alanlarda geri dönüşü
mümkün olmayan kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu kayıplar çevresel kaygıların ön plana
çıkmasını ve bu doğrultuda uluslararası bir takım adımlar atılması gerekliliğini beraberinde getirmiştir.
Peyzajların tanımlanması, korunması, yönetilmesi ve planlaması konularında uluslararası bir dil birliği
geliştirilmesi amacıyla imzaya açılan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi bu konuda atılan en önemli adımlardan
biridir. APS gereğince; taraf ülkelerin tümü, peyzajlarını tanımlama, peyzaj karakter tiplerini belirleme,
peyzajın değişim ve dönüşümünü izlemeyi taahhüt etmişlerdir. Bu çalışmada ülkemizin de taraf olduğu
APS’den hareketle aynı zamanda uluslararası öneme sahip bir sulak alan olan Uluabat Gölü ve
çevresinde planlama, yönetim, koruma ve sürdürülebilir alan kullanımına yönelik karar alma
aşamalarında önemli bir yeri olan peyzaj karakter değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada
peyzaj karakter değerlendirme yönteminin bir aşaması olan peyzaj karakter analizindeki, peyzaj
karakter tip ve alanlarının belirlenmesi aşamasına odaklanılmıştır. Çalışma alanının belirlenmesinde
Ramsar tampon bölge sınırları dikkate alınmıştır. CBS tekniklerinden yararlanılan ve arazi
çalışmalarıyla desteklenen çalışma sonucunda 229 adet peyzaj karakter tipi ve 7 adet peyzaj karakter
alanı belirlenmiştir. Belirlenen her bir peyzaj karakter alanına ilişkin baskı unsurları ortaya konularak,
sürdürülebilir alan kullanımına ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
Abstract
The effects originating from population growth, unplanned urbanization and industry are increasingly
being felt in the present century and enhancing their pressure on the environment. These pressures
cause degradation of landscapes and irreversible losses in areas with sensitive ecosystems such as
wetlands. These losses brought the environmental concerns to the forefront and the necessity to take
steps in the international level accordingly. The European Landscape Convention, which was signed for
the purpose of developing an international language association on the identification, conservation,
management and planning of landscapes, is one of the most important steps taken in this regard. In
accordance with ELC; all of the parties promised to identify their landscapes, to determine the
landscape character types, and to monitor the change and transformation of the landscape. In this
study, landscape character assessment method, which has an important role in decision making
processes regarding planning, management, conservation and sustainable land use at Uluabat Lake and
its surroundings, which is also a wetland with international importance, was used based on ELC, to
which our country is one of the parties. The study focused on the determination of landscape type and
character areas in landscape character analysis, which is a stage of landscape character assessment
method. The Ramsar buffer zone limits were considered while determining the working area. As a result
of the study which was supported by GIS techniques and land investigations, 229 landscape character
types and 7 landscape character areas were identified. Suggestions for sustainable land use were
developed by putting forth pressure elements on each landscape character area identified.

GİRİŞ
Arazi parçasının tanımlayıcı tüm özellikleri şeklinde ifade
edilen peyzaj (Tülek ve Atik 2017), peyzajların
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tanımlanması, korunması, yönetimi ve planlaması
konularında uluslararası düzeyde bir dil birliğinin
oluşturulması amacıyla imzaya açılan Avrupa Peyzaj
Sözleşmesi’nde; “İnsanlar tarafından algılandığı şekli ile

Uluabat gölü ve çevresinde peyzaj karakter alanlarının belirlenerek sürdürülebilir alan kullanım stratejilerinin geliştirilmesi

özellikleri insan ve/veya doğal faktörlerin etkileşimi ve
faaliyeti sonucu oluşan alanlar” olarak tanımlanmaktadır
(Anonymous 2016).
Peyzaj karakteri ise bir peyzajı tek veya farklı kılan ya da
diğer peyzajlardan bazı yönleriyle ayıran unsurların
bütünüdür (Anonymous 2006, Çetinkaya ve Uzun 2014).
Jeoloji, toprak, topografya, su varlığı, bitki örtüsü, arazi
kullanım şekilleri ve yerleşimler gibi pek çok öğe peyzaj
karakterinin oluşmasında etki gösterir. Her bir öğenin
kendi içindeki çeşitlilik ve bunların bir araya gelme
biçimleri bir alanın diğer bir alandan farklı olmasını sağlar
ve o alana bir anlam yükler (Uzun 2018). Bu farklılıkların
anlaşılması sosyo-ekonomik ve kültürel etmenlerle
entegre edilerek yorumlanması ve değerlendirilmesi
geleceğe yönelik planlama kararlarının alınabilmesi için
son derece önemlidir.
Peyzaj karakter analizi, belirlenen bir alan ve ölçek
dâhilinde doğal ve kültürel peyzaj bileşenlerinin analizi ve
bunun sonucunda peyzaj karakter tipleri ve bunların
alandaki dağılımlarının ortaya konulmasıdır (Kim and
Pauleit 2007).
Tudor (2014)’e göre peyzaj karakter analizi beş temel
prensibe dayanmaktadır;
• Tüm peyzajlar özgün bir karaktere sahiptir.
• Peyzaj karakter değerlendirmesi ulusal düzeyden,
yerel bölge düzeyine kadar tüm ölçeklerde uygulanabilir.
• Peyzajın insanlar tarafından nasıl algılandığı ve
deneyimlendiği de peyzaj karakter değerlendirmesinin
önemli bir bileşenidir.
• Peyzaj karakter analizinin sonuçları, karar verme ve
uygulama süreçleri için kanıt niteliğindedir.
• Peyzaj karakter analiziyle hem doğal hem de sosyokültürel değişkenlerin etkisiyle şekillenen peyzajın
bütüncül açıdan değerlendirilmesi sağlanmaktadır.
1990’lı yıllardan itibaren birçok ülkeden önce İngiltere ve
İskoçya’da peyzajların tanımlanması ve peyzaj karakter
analizine ilişkin yöntemler geliştirilmiştir (Herlin 2016).
Örneğin İskoçya’da 1994-1999 yılları arasında bölgesel
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ölçekte otuz farklı alanda, doğal mirasın korunması ve
planlama politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak
amacıyla peyzaj karakter değerlendirmesi yaygın olarak
kullanılmıştır (Anonymous 2018). Peyzaj karakter analizi
İngiltere’de peyzaj değişiminin izlenmesi ve peyzaj
yönetimi için bir çerçeve olarak yerleşmiş, bu yönüyle
çağdaş planlama uygulamalarına dayanak noktası
olmuştur (Scott 2002). Avrupa Birligi üye ve aday
ülkelerince 1996 yılında Pan-Avrupa Biyolojik ve Peyzaj
Çesitliliği Stratejisi ve 2000 yılında Avrupa Peyzaj
Sözlesmesi ile peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi
peyzajların korunmasında yasal gereklilik olarak kabul
edilmiştir (Görmüş 2012).
Türkiye, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne 2000 yılında taraf
olmuş ve sözleşme 27.07.2003 tarihinde resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur (Anonim 2017).
APS’ye taraf olunmasıyla birlikte ülkemizde de peyzajların
tanımlanmasına, peyzaj karakter analizine ilişkin farklı
ölçeklerde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Uzun ve ark.
(2012), Görmüş (2012), Şahin ve ark. (2014), Atik ve ark.
(2015), Demir ve Demirel (2016), Tülek ve Atik (2017), Koç
(2017), Tırnakçı ve Özer (2018), Turgut ve Tırnakçı
(2020)’nın çalışmaları bu konuda ortaya konulan önemli
çalışmalar arasındadır.
Günümüzde yerel planlama, yerleşim alanlarının
belirlenmesi, ekonomik değerlendirme ve stratejilerin
geliştirilmesi, rekreasyon ve turizm stratejileri,
yenilenebilir enerji stratejileri, kıyı karakterini korumak
için plan ve stratejilerin geliştirilmesi yanında,
biyoçeşitlilik yönetimi, restorasyon ve iyileştirme
çalışmaları, arazi kullanım ve yönetim planlarının
oluşturulması, ÇED, sürdürülebilirlik değerlendirmesi,
duyarlılık ve kapasite çalışmaları, görsel peyzaj etkisinin
değerlendirilmesi gibi pek çok çalışma konusunda peyzaj
karakter değerlendirmesinden yararlanılmaktadır (Tudor
2014).
Ülkemizin taraf olduğu bir diğer uluslararası sözleşme ise
“Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması
Hakkında Sözleşme” (Ramsar)’dir. Ramsar Sözleşmesi
imzaya açıldığı tarih itibariyle, doğal kaynakların
korunması ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen ilk,
yalnızca tek bir habitat tipini korumaya odaklanan ve bu
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doğrultuda uygulamaya konulan tek uluslararası sözleşme
niteliği taşımaktadır (Hızlı ve ark. 2013). Ramsar
sözleşmesinin misyonu; tüm dünyada sürdürülebilir
kalkınmanın gerçekleştirebilmesi için yerel, bölgesel,
ulusal faaliyetler ve uluslararası işbirlikleri sağlanarak tüm
dünyada sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı
olarak belirtilmektedir. Sözleşmeye taraf olan ve 1994 yılı
itibariyle ülkemizin de aralarında bulunduğu 169 ülke
ulusal plan, politika, mevzuat, yönetim ve halkın
bilinçlendirilmesi yoluyla sınırları içerisinde yer alan sulak
alanların ve su kaynaklarının akılcı kullanımını taahhüt
etmektedirler (Anonymous 2018a). Ramsar’da belirtilen
kriterler dikkate alınarak, ülkemizde günümüze kadar, biri
çalışma alanını oluşturan Uluabat Gölü olmak üzere
toplam 14 uluslararası öneme sahip sulak alan
tescillenmiştir (Anonim 2018).
Ülkemizin de taraf olduğu APS’den hareketle aynı
zamanda Ramsar alanı olan Uluabat Gölü ve çevresinde
gerçekleştirilen bu çalışmayla; alanın karakterini
şekillendiren doğal ve kültürel peyzaj bileşenlerinin
belirlenmesi, peyzaj karakter analizinin bir parçası olan,

peyzaj karakter tipleri ile peyzaj karakter alanlarının
belirlenmesi ve haritalandırılması, peyzaj karakterindeki
değişimin izlenebilmesi için bir veri tabanı oluşturulması
ve sürdürülebilir alan kullanımına ilişkin öneriler
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Çalışma alanı, Bursa iline bağlı Nilüfer, Karacabey ve
Mustafakemalpaşa ilçe sınırlarının kesişimi içerisinde yer
almakta olan Uluabat Gölü Ramsar Tampon Bölgesi’dir.
Alan, aynı zamanda Bursa, Kütahya, Balıkesir illerinin
büyük çoğunluğu ile Bilecik ilinin çok az bir kısmını
kapsayan ve toplamda 10756 km² alan kaplayan Susurluk
Havzası içerisinde bulunmaktadır (Anonim 2007). Çalışma
alanı sınırları içerisinde bulunan Uluabat Gölü, Bursa kent
merkezine 34 km mesafede olup, Bursa-İzmir
karayolunun güneyindedir. Çalışma alanı yaklaşık olarak
480 km² alansal büyüklüğe sahiptir.

Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu

Çalışma alanının, Uluabat Gölü’nü de kapsayan 199 km²’
lik kısmı Ramsar alanı olarak tanımlanırken, bunun dışında
kalan 281 km² alan Ramsar tampon bölge olarak
233 / A. Akbana, Y. Bulut / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2):231-243 (2020)

tanımlanmaktadır. Uluabat Gölü Ramsar alanı olmasının
yanında, aynı zamanda 2000 yılında, uluslararası bir sivil
toplum kuruluşları ortaklığı projesi olan ‘‘Yaşayan Göller’’
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(Living Lakes) ağına dâhil edilmiştir (Anonim 2011).
Çalışma alanını oluşturan tampon bölge sınırları içerinde
köy (mahalle) statüsünde toplam 22 yerleşim alanı
bulunmaktadır.
Uluabat Gölü Ramsar alanı, nesli tehlike altında ve hassas
türler barındırması, memeli ve kuş türleri açısından
biyolojik döngülerin kritik safhalarına önemli bir alan
olması, düzenli olarak yüksek sayıda su kuşu barındırması
ve balıklar için önemli bir yaşam alanı olması açısından
önem taşımaktadır. Bu özellikleriyle 9 uluslararası öneme
sahip sulak alan kriterinden 4’ünü sağlamaktadır (Anonim
2013).
Çalışma alanı sınırlarının belirlenmesinde Uluabat Gölü
tampon bölge koruma sınırları dikkate alınmış, peyzaj
karakter tip ve alanlarının belirlenmesinde; 1/25000
ölçekli çalışma alanına ilişkin eş-yükselti haritaları,
1/25000 ölçekli çalışma alanına dair büyük toprak grupları
haritası, 1/25000 ölçekli çalışma alanına dair arazi
kullanım şekilleri haritası, 1/25000 ölçekli çalışma alanına
ilişkin jeoloji ve vejetasyon haritalarından yararlanılmıştır.

Yöntem
Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu çalışmada; Swanwick
(2002), Uzun ve ark. (2012), Görmüş ve Oğuz (2013), Şahin
ve ark. (2014), Atik ve ark. (2015), Demir ve Demirel
(2016), Tırnakçı ve Özer (2018)’in peyzaj karakterine
ilişkin çalışmaları incelenmiş, çalışmalarında kullandıkları
yöntemler temel alınarak çalışma alanına uyarlanmıştır.
Çalışma, büro ve arazi çalışmaları olmak üzere iki temel
basamaktan oluşmaktadır. Büro çalışmaları kapsamında
alana ilişkin 1/25000 ölçekli topoğrafik haritadan
yararlanılarak yükseklik sınıfları haritası oluşturulmuş,
eğim-bakı analizleri gerçekleştirilmiştir. Peyzaj karakter
tiplerinin tespiti amacıyla çakıştırmada kullanılacak
1/25000 ölçekli topoğrafya, vejetasyon, arazi kullanımı,
toprak grupları ve jeolojik formasyon haritaları ArcGIS
10.2
programı
kullanılarak
poligon
verilere
dönüştürülmüş, her bir harita için kendi içinde kodlama
yapılarak oluşturulmuştur.

Şekil 2. Peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesinde kullanılan veriler ve sınıflandırılması

Örneğin, DKvSKal olarak ifade edilen peyzaj karakter
tipinin açılımı 0-200 m. yükseklik grubunda, kültürel
vejetasyon sınıfında, sulu tarım yapılan, kolüvyal
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topraklara sahip, jeolojik formasyon olarak alüvyon
özellikteki peyzaj karakter tipi olarak tanımlanmaktadır.
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Arazi çalışmaları 2014-2017 yılları arasında çalışma alanı
içerisindeki 22 adet yerleşimi kapsayacak şekilde
belirlenen rotalarda, yılın farklı dönemlerinde
yürütülmüştür. 20.06.2014-21.06.2014, 21.09.2014,
11.06.2015-12.06.2015,
20.06.2015,
28.11.2015,
14.07.2016-15.07.2016,
11.04.2017-12.04.2017

tarihlerinde yapılan arazi çalışmaları kapsamında, alanın
sahip olduğu doğal ve kültürel yapıya ilişkin gözlem ve
incelemelerde bulunulmuş, yöre halkıyla yapılan sözlü
görüşmeler ile alan hakkında bilgiler toplanmış, arazi
sörveyi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3. Çalışma alanı içerisindeki yerleşim alanları ve arazi çalışmaları sırasında izlenen rotalar

Peyzaj karakter tiplerini belirlemede kullanılmak üzere
oluşturulan topografya, vejetasyon, arazi kullanımı,
toprak grupları, jeolojik formasyon haritaları CBS
ortamında çakıştırılmış, parametrik yöntem kullanılarak
peyzaj karakter tipleri haritası elde edilmiştir. Peyzaj
karakter tiplerinin tespitinde kullanılan veriler, sosyoekonomik ve sosyo-kültürel yapıya ilişkin bilgiler ile arazi
sörveyi doğrultusunda peyzaj karakter alanları belirlenmiş
ve haritalandırılmıştır.
Arazi çalışmaları sırasında alanın sahip olduğu doğal ve
kültürel yapıya ilişkin gözlem ve incelemeler, yöre halkıyla
yapılan sözlü görüşmeler ve literatür taramaları
sonucunda alanda, peyzajlar üzerinde baskı oluşturan
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etmenler ile alanının potansiyel değerleri saptanmıştır.
Büro ve arazi çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular
değerlendirilerek belirlenen peyzaj karakter alanlarının
sürdürülebilir kullanımına ilişkin stratejiler geliştirilmiştir.
BULGULAR
Alan içerisinde 4 sınıfa ayrılan yükseklik verisi, 4
vejetasyon sınıfı, 9 tip arazi kullanım şekli, 11 büyük
toprak grubu ve 11 sınıftan oluşan jeolojik formasyon
haritaları ArcGIS 10.2 programı kullanılarak poligon
verilere dönüştürülüp, analiz edilerek 229 peyzaj karakter
tipi elde edilmiştir.
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Şekil 4. Çalışma alanına ilişkin peyzaj karakter tipleri haritası

Şekil 5. Çalışma alanına ilişkin peyzaj karakter tipleri lejantı

Peyzaj karakter alanları; coğrafi özellikler başta olmak
üzere arazi kullanımı, tarihsel, kültürel özellikler, doğal
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yapı ve görsel karakterleri ile diğerlerinden ayrılan alanları
ifade etmektedir (Martin 2006, Atik ve ark. 2015). Belirli
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tutarlılıkları bulunan farklı peyzaj karakter tipleri bir araya
gelerek özgün peyzaj karakter alanlarını oluşturur.
Çalışma kapsamında, çalışma alanı içerisinde peyzaj
karakter tiplerinin belirlenmesinde kullanılan; yükseklik,
vejetasyon, arazi kullanım şekilleri, toprak ve jeoloji
verileri yanında alana ilişkin sosyal faktörler, kültürel
peyzaj değerleri ve arazi sörveyi doğrultusunda 7 farklı
peyzaj karakter alanı belirlenmiştir.
Çalışma alanında belirlenen peyzaj karakter alanları;

• Çatalağıl Tarımsal Yoğunluklu Peyzaj Karakter Alanı
• Uluabat Sulak Alan Peyzaj Karakter Alanı
• Dorak Mevkii Fundalık-Ormanlık Yoğunluklu Peyzaj
Karakter Alanı
• Canbaz Fundalık Yoğunluklu Peyzaj Karakter Alanı
• Akçalar Kentsel-Endüstriyel Baskı Yoğunluklu Peyzaj
Karakter Alanı
• Uluabat Adalar Peyzaj Karakter Alanı
• Gölyazı Tarihsel-Arkeolojik Yoğunluklu Peyzaj Karakter
Alanı

Şekil 6. Çalışma alanına ilişkin peyzaj karakter alanları haritası
Çizelge 1. Peyzaj karakter alanlarının tanımlanması
Çalışma alanının Güneydoğu kesimi dışında Uluabat Gölü’nü çevreleyen tarımsal üretimin yoğunlukta olduğu
alanlar Çatalağıl Tarımsal Yoğunluklu Peyzaj Karakter Alanı olarak belirlenmiştir. Çatalağıl Tarımsal
Yoğunluklu PKA 22649 ha ile çalışma alanının % 47.15’ini oluşturmaktadır. Alanın baskın peyzaj karakter
tipleri; DKvSAal, DKvSVmd, DKvNVmd, LKvSAal’dir.
Çatalağıl Tarımsal Yoğunluklu
PKA

Alüvyal ve vertisollerin ağırlıkta olduğu alanın büyük çoğunluğunu, arazi kullanım kabiliyeti açısından ağırlıklı
olarak I, II ve III. sınıf araziler oluşturmaktadır. Alüvyon ve Mudanya formasyonunun yoğunlukta olduğu
alanda yükseklik çoğunlukla 0- 200 m aralığındadır. Yaygın olarak sulu tarım yapılmaktadır
Çatalağıl Tarımsal Yoğunluklu PKA içerisinde Çatalağıl, Fadıllı, Başköy, Karacaoba, İkizce, Orhaniye,
Eskikaraağaç, Yenikaraağaç, Gölkıyı, Uluabat, Kumkadı, Ormankadı ve Ayaz olmak üzere 13 yerleşim alanı yer
almaktadır ve bu yerleşimlerin toplam nüfusu 5506’dır.
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Çizelge 1 (Devamı).Peyzaj karakter alanlarının tanımlanması

Uluabat Gölü, gölü besleyen en önemli kaynak olan ve alanın batı kesimlerinde yer alan Mustafakemalpaşa
Çayı ile alanın kuzeybatı kesiminde genel olarak gölden su boşaltımı sağlayan Uluabat Deresi’nden oluşan
Uluabat Sulak Alan PKA

kesim Uluabat Sulak Alan Peyzaj Karakter Alanı olarak belirlenmiştir. Uluabat Sulak Alan PKA 14945 ha ile
çalışma alanının % 31.1’ini oluşturmaktadır. Alanıın baskın peyzaj karakter tipi LSvGGsy’dir.
Türkiye’nin en geniş nilüfer yataklarına sahip gölü olarak tanımlanan Uluabat Gölü’nde beyaz nilüfer
(Nympha alba), gölün kuzeydoğu kıyılarında ve Mustafakemalpaşa Çayı’nın göle giriş ağzında çok geniş
alanları kaplamaktadır. Göl, pek çok balık türü ve özellikle su kuşları için büyük önem taşımaktadır.

Çalışma alanının Güney- Güneydoğu sınırını ve alanın en yüksek kesimlerini oluşturan fundalık ve
ormanlıkların yoğunlukta olduğu alan Dorak Mevkii Fundalık-Ormanlık Yoğunluklu Peyzaj Karakter Alanı
olarak belirlenmiştir. Dorak Mevkii Fundalık-Ormanlık Yoğunluklu PKA 7292 ha ile çalışma alanının % 15.2’sini
oluşturmaktadır. Alanın baskın peyzaj karakter tipleri; YOvOMbl, YOvFNav, TOvFMbl, YOvFNbl’dir.
Kahverengi orman toprakları ile kireçsiz kahverengi orman topraklarının ağırlıkta olduğu alanın büyük
çoğunluğunu arazi kullanım kabiliyeti açısından VII. sınıf araziler oluşturmaktadır. Bilecik kireçtaşı ve
Dorak Mevkii Fundalık-Ormanlık
Yoğunluklu PKA

Avdancık formasyonunun ağırlıkta olduğu alanda yükseklik çoğunlukla 200 m’nin üstünde değerlere sahip
olup 580 m yüksekliğe kadar ulaşmaktadır.
Dorak Mevkii Fundalık-Ormanlık Yoğunluklu PKA içerisinde Dorak, Ayvaköy, Akçapınar, Onaç, Taşpınar,
Karaoğlan ve Kadirçeşme olmak üzere 6 yerleşim alanı yer almaktadır ve bu yerleşimlerin toplam nüfusu
2843’tür.
Meşe (Quercus sp.) türleri başta olmak üzere, erguvan (Cercis siliquastrum), defne (Laurus nobilis), sakız ağacı
(Pistacia terebinthus), karaçalı (Paliurus spina), böğürtlen (Rubus sp.), kuş üzümü (Rubus discolor) kuşburnu
(Rosa canina), alıç (Crataegus monogyna), ağaç fundası (Erica arborea), kurtbağrı (Ligustrum vulgare) gibi
geniş yapraklı türler yaygın olarak görülmektedir.
Çalışma alanının Kuzey sınırında yer alan, yer yer tarımsal alanların görüldüğü çoğunlukla fundalıklarla kaplı
alan Canbaz Fundalık Yoğunluklu Peyzaj Karakter Alanı olarak belirlenmiştir. Canbaz Fundalık Yoğunluklu PKA
2165 ha ile çalışma alanının % 4.5’ini oluşturmaktadır.

Canbaz Fundalık Yoğunluklu
PKA

Alanın baskın peyzaj karakter tipleri; DOvFVmd, DOvFEbl, TOvFEbl’dir.
Canbaz Fundalık Yoğunluklu PKA içerisinde yerleşim alanı bulunmamaktadır. Vertisoller ile kırmızı kahverengi
akdeniz topraklarının ağırlıkta olduğu alanın büyük çoğunluğunu arazi kullanım kabiliyeti açısından III. ve VII.
sınıf araziler oluşturmaktadır. Mudanya formasyonu ve Bilecik kireçtaşının ağırlıkta olduğu çalışma alanında
yükseklik 250 m’ye kadar ulaşmaktadır.
Meşe (Quercus sp.) başta olmak üzere geniş yapraklı çalı türleri alanın bitki örtüsünü oluşturmaktadır.
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Çizelge 1 (Devamı).Peyzaj karakter alanlarının tanımlanması
Çalışma alanının batı kesiminde yer alan ve kırsal dokudan uzaklaşarak gerek sanayi gerekse kente özgü
kullanım biçimlerinin yoğunluklu olarak görüldüğü alan Akçalar Kentsel- Endüstriyel Yoğunluklu Peyzaj
Karakter Alanı olarak belirlenmiştir. Akçalar Kentsel -Endüstriyel Yoğunluklu PKA 665 ha ile çalışma alanının
% 1.4’ünü oluşturmaktadır.
Akçalar Kentsel- Endüstriyel
Yoğunluklu PKA

Alanın baskın peyzaj karakter tipleri; DKvYYal, DKvSKal, DKvNEmd, DKvSKmd’dir.
Kırmızı kahverengi akdeniz toprakları ile kolüvyallerin ağırlıkta olduğu alanın büyük çoğunluğunu arazi
kullanım kabiliyeti açısından II ve III. sınıf araziler oluşturmaktadır. Alüvyon ve Mudanya formasyonunun
yoğunlukta olduğu alanda, yükseklik 200 m’lere ulaşmakta, çok az bir alan kaplamakla birlikte yüksek
kesimlerde fundalıklarda görülmektedir.
Akçalar Kentsel - Endüstriyel Baskı Yoğunluklu PKA içerisinde 3552 nüfusla, çalışma alanının en yüksek nüfuslu
yerleşimi olan Akçalar yerleşim alanı bulunmaktadır.
Uluabat Adalar Peyzaj Karakter Alanı olarak belirlenen beş ada toplam 280 ha ile çalışma alanının yaklaşık %
0.6’sını oluşturmaktadır. Halilbey Adası 213 ha, Manastır Adası 34 ha, Terzioğlu Adası 24 ha, Arifmolla Adası
5 ha ve Bulut Adası 2 ha büyüklüktedir.

Uluabat Adalar PKA

Alanın baskın peyzaj karakter tipleri; DKvZEbl, DOvFEbl’dir.
Kırmızı kahverengi akdeniz topraklarının görüldüğü adalar, arazi kullanım kabiliyeti açısından IV. ve VI. sınıf
arazilerden oluşmaktadır. Yüksekliğin 90 m’ye kadar ulaştığı Halilbey Adası da dahil olmak üzere tüm
adalarda jeolojik yapı Bilecik kireçtaşından oluşmaktadır.
Uluabat Adalar PKA içerisinde yerleşim alanı yer almamaktadır. Halilbey ve Manastır adalarının neredeyse
tamamında zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Diğer adalarda doğal sazlık ve başta söğüt (Salix sp.) türleri
olmak üzere çalılık ve fundalıklar görülmektedir.
Çalışma alanında Antik Çağ’a ait kalıntılar ile Osmanlı dönemine ait eserlerin yoğun olarak bulunduğu ve bu
yönleriyle farklılaşan Gölyazı yerleşim alanı çevresi Gölyazı Tarihsel-Arkeolojik Yoğunluklu Peyzaj Karakter
Alanı olarak belirlenmiştir. Gölyazı Tarihsel-Arkeolojik Yoğunluklu PKA 24 ha ile çalışma alanının % 0.05’ini
oluşturmaktadır.
Alanın baskın peyzaj karakter tipleri; DKvYYbl, DKvYEbl’dir.
Gölyazı Tarihsel-Arkeolojik
Yoğunluklu PKA

Yerleşim alanı dışında kırmızı kahverengi akdeniz topraklarının görüldüğü ve Bilecik kireçtaşının ağırlıkta
olduğu alanda yükseklik 40 m’ye kadar ulaşmaktadır.
Gölyazı Tarihsel-Arkeolojik Yoğunluklu PKA’yı oluşturan Gölyazı yerleşiminin nüfusu 1419’dur.
1998 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiş olan Gölyazı’da;
19. ve 20. yüzyıl Yunan klasik mimarisini yansıtan Aziz Panteleimon Kilisesi, Yunan – Roma dönemlerine ait
farklı mezar tiplerini barındıran nekropol, tiyatro ve stadyum kalıntıları, Osmanlı dönemine ait hamam, yel
değirmeni ve Gölyazı Camii ile 87 sivil mimarlık örneği ve 7 anıt ağaç bulunmaktadır.

Belirlenen peyzaj karakter alanları içerisinde çoğunlukla
antropojen etkilerden kaynaklanan peyzajın yapı ve
fonksiyonunu etkileyerek, peyzaj karakter alanları
üzerinde peyzaj değişimine neden olan/olabilecek baskı
unsurları saptanmıştır. Bu unsurların belirlenmesinde
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arazi çalışmaları, yöre halkıyla yapılan görüşmeler, alana
ilişkin farklı meslek disiplinleri ve kurumlar tarafından
yapılan çalışmalar ile özellikle Uluabat Gölü Yönetim Planı
(Anonim 2007), yol gösterici olmuştur.
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Çizelge 2. Peyzaj karakter alanları üzerindeki baskı unsurları
PEYZAJ KARAKTER ALANLARI
Çatalağıl Tarımsal Yoğunluklu PKA

Uluabat Sulak Alan PKA

Dorak Mevkii Fundalık-Ormanlık
Yoğunluklu PKA
Canbaz Fundalık Yoğunluklu PKA
Akçalar Kentsel- Endüstriyel
Yoğunluklu PKA
Uluabat Adalar PKA
Gölyazı Tarihsel-Arkeolojik
Yoğunluklu PKA

BASKI UNSURLARI
Tarımsal amaçlı gübre ve ilaç kullanımı
Kırsal yerleşim karakterine uygun olmayan yapı, malzeme, donatı vb. kullanımı
Endüstriyel ve evsel atık deşarjları ve tarım kaynaklı kimyasalların göle ulaşması
Havza içerisinde madencilik faaliyetlerinin su kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi
Göl çevresinde yer alan tarımsal alanlarda kullanılmak üzere, gölden su çekilmesi
Balıklar ve kuşlar üzerindeki av baskısı
Uluabat HES
Madencilik faaliyetleri
Kırsal yerleşim karakterine uygun olmayan yapı, malzeme, donatı vb. kullanımı
Tarım alanı açma amacıyla bitki örtüsünün tahrip edilmesi
Endüstri kuruluşları
Kentsel karakter gösteren yapılarda yaşanan artış
Kırsal yerleşim karakterine uygun olmayan yapı, malzeme, donatı vb. kullanımı
Tescilli sivil mimari yapılar ile arkeolojik alanların tahrip edilmesi
Kırsal yerleşim karakterine uygun olmayan yapı, malzeme, donatı vb. kullanımı

Sulak alanlarla kırsal dokunun iç içe geçtiği çalışma alanı
içerisinde yer alan 22 yerleşim alanı 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi yasası ile köy tüzel kişiliğinden
mahalle statüsüne geçmiştir. 2012 yılında yapılan bu
değişiklik sonucunda köy tüzel kişiliklerinin sona
erdirilmesi ve bu köylerin belediyelere bağlı mahalleler
olarak kabul edilmesiyle, belediyeler yoluyla bu alanlara
donatı elemanları, yol vb. bir takım hizmetler
götürülmektedir. Arazi çalışmaları sonucunda bu
alanlarda kullanılan yapısal elemanlar ile donatı
elemanlarının çoğunlukla alanın kimliğine uygun
olmadığı, kırsal yerleşimin özgün peyzaj değeri üzerinde
negatif etki oluşturduğu gözlemlenmiştir.
Çalışma alanında Gölyazı Tarihsel-Arkeolojik Yoğunluklu
PKA olarak belirlenen Gölyazı yerleşim alanı ve
çevresinde, kırsal yerleşim tipini yansıtan pek çok tescilli
sivil mimari yapı tahrip olmuş durumda ve bir kısmı da
yıkılma tehdidi ile karşı karşıyadır.
Çatalağıl Tarımsal Yoğunluklu PKA olarak belirlenen alanın
arazi kabiliyet sınıflarına bakıldığında, yoğunluklu olarak I.
II. ve III. sınıf arazilerden oluştuğu belirlenmiştir. Tarımsal
verimlilikleri yüksek olan bu alanlarda kimyasal ilaç ve
gübre kullanımı geçirimli toprak katmanları, kayaçlar ve
yüzeysel akışlarla Uluabat Gölü’ne ulaşmakta (Anonim
2007), gölün su kalitesi ve göl ekosistemi üzerinde baskı
oluşturmaktadır.
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Uluabat Sulak Alan PKA olarak belirlenen alan; Uluabat
Gölü, gölü besleyen ana kaynak olan Mustafakemalpaşa
Çayı ve gölden su çıkışını sağlayan Uluabat Deresi’ni
kapsamaktadır. Biyolojik çeşitlilik ve üretkenlik açısından
büyük önem taşıyan, barındırdığı balık tür ve çeşitliliği,
özellikle su kuşları açısından uluslararası öneme sahip
olan Uluabat Gölü üzerinde pek çok baskı unsuru
bulunmaktadır. Bu baskı unsurlarının bir kısmı çalışma
alanı içerisinde oluştuğu gibi bazıları da havza bazındaki
yanlış uygulama ve kullanımlardan kaynaklanmaktadır.
Endüstriyel ve evsel atık deşarjları ve tarım kaynaklı
kimyasalların göle ulaşması, havza içerisinde madencilik
faaliyetlerinin su kalitesi üzerindeki olumsuz etkisi, göl
çevresinde yer alan tarımsal alanlarda kullanılmak üzere,
gölden su çekilmesi mevcut su kalitesi ve potansiyeli
üzerinde baskı oluşturmaktadır. Göl ve çevresinde sulak
alan ekosistemi açısından görülen olumsuzluklardan biri
de balıklar ve kuşlar üzerindeki av baskısıdır (Anonim
2007, Anonim 2018).
Canbaz Fundalık Yoğunluklu PKA için en büyük tehdit
tarım alanı açmak için bitki örtüsünün tahrip edilmesi
olarak tespit edilmiştir.
Akçalar Kentsel-Endüstriyel Baskı Yoğunluklu PKA olarak
belirlenen alan, Akçalar yerleşim alanı ve çevresini
kapsamaktadır. Bursa ilinin batıya doğru ilerleyen kentsel
etkisi ve çalışma alanına yakın bir alanda bulunan sanayi
baskısı özellikle Akçalar yerleşim alanı çevresinde gün
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geçtikçe artmaktadır. Bu etki özellikle çalışma alanı
sınırına kadar ulaşan apartman blokları ve sanayi tesisleri
ile kendini açıkça göstermektedir. Akçalar mevkii
yoğunluklu olarak II. ve III. sınıf tarım arazilerinin
bulunduğu tarımsal faaliyetlerin yaygın olarak yapıldığı bir
alan olup, yanlış alan kullanımları sebebiyle nitelikli
topraklarını kaybetmekte, bu durum alanda peyzaj
parçalanmalarına neden olmaktadır.
Dorak Mevkii Fundalık-Ormanlık Yoğunluklu PKA olarak
belirlenen alan, çalışma alanı içerisinde en yüksek eğim
derecesine sahip ve erozyon potansiyeli yüksek alanları
kapsamaktadır. Alan içerisinde yer alan Uluabat HES’e ait
su tünellerinin geçtiği hat ile alan içerisinde yürütülmekte
olan madencilik faaliyetleri, bitki örtüsünde tahribata yol
açarak erozyon riskini arttırmakta ve alan peyzajı üzerinde
ekolojik ve görsel bozulmalara yol açmaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
APS gereğince, yerel ölçekte Uluabat Gölü ve çevresinde,
peyzajların korunması, planlama ve yönetiminde
günümüzde kullanılan en önemli araçlardan biri ve peyzaj
karakter değerlendirme yönteminin bir aşaması olan,
peyzaj karakter analizi yoluyla, peyzaj karakter tip ve
alanları belirlenmiştir. Çalışma alanının sınırlarının
belirlenmesinde Ramsar çerçevesince belirlenen Uluabat
Gölü tampon bölge sınırları dikkate alınmıştır. Büro ve
arazi çalışmaları olarak iki eşgüdümlü süreç şeklinde
ilerleyen çalışmada, büro çalışmaları kapsamında veri
katmanları CBS ortamında sayısallaştırılmış ve veri
tabanlarına aktarılmıştır. Jellema et al. (2009), Uzun ve
ark. (2012), Şahin ve ark. (2014), Atik ve ark. (2015),
Kusumoarto et al. (2017), Tırnakçı ve Özer (2018), Turgut
ve Tırnakçı (2020)’da çalışmalarında CBS tekniklerinden
yararlanmışlardır.
Peyzajların tanımlanması ve peyzaj karakter tespitine
yönelik
çalışmalar
farklı
ölçeklerde
gerçekleştirilebilmektedir. Yerel, bölgesel ve ulusal
ölçeklerde gerçekleştirilen çalışmalarda gerek ölçeğin
etkisi gerekse alanın niteliğine göre farklı veri
katmanlarıyla çalışılabilmektedir. Tırnakçı ve Özer (2018),
Şavşat ilçesinde gerçekleştirdiği peyzaj sınıflandırma
çalışmasında; iklim, topografya, büyük toprak grupları,
arazi örtüsü ve jeoloji katmanlarını kullanırken, Atik ve
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ark. (2015), Side örneğinde; topografya, toprak, arazi
sınıfları, ana materyal, vejetasyon ve arazi kullanım
şekilleri veri katmanlarından yaralanmışlar, iklim verisini
peyzajların sınıflandırılması aşamasında bir katman olarak
kullanmamışlardır. Yerel ölçekte gerçekleştirilen bu
çalışmada topografya, jeoloji, toprak, vejetasyon ve arazi
kullanım şekilleri katmanları kullanılmıştır. İklim peyzajlar
üzerinde etkili ve belirleyici bir faktör olmasına rağmen,
çalışma ölçeği de dikkate alınarak, çalışma alanı içerisinde
belirgin
değişkenlikler
göstermemesi
sebebiyle
kullanılmamıştır.
Peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesinde doğal peyzaj
bileşenleri yanında kültürel peyzaja ilişkin özellikler
dikkate alınmıştır. Kültürel peyzaja ilişkin özellikler ile
peyzajın görsel algısının anlaşılması, peyzaj karakter
alanlarının belirlenmesi, peyzaj karakter alanları
üzerindeki baskı unsurlarının saptanması ve sürdürülebilir
alan kullanımına yönelik senaryoların geliştirilmesine
katkı
sağlaması
amacıyla
arazi
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Uzun ve ark. (2012), Şahin ve ark.
(2014), Atik ve ark. (2015), Tırnakçı ve Özer (2018)’de
yaptıkları peyzaj karakter çalışmalarında benzer şekilde
arazi çalışmaları yürütmüşlerdir.
Demir ve Demirel (2016) Trabzon Meryemana Vadisi
Havzası’nda
gerçekleştirdikleri
peyzaj
karakter
değerlendirmesi sonucunda 84 peyzaj karakter tipi ve 10
peyzaj karakter alanı, Tırnakçı ve Özer (2018) Artvin ili
Şavşat ilçesinde 854 peyzaj karakter tipi ve 13 peyzaj
karakter alanı, Atik ve ark. (2015) ise Antalya ili Side
ilçesinde gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda 22 peyzaj
karakter tipi ve 7 peyzaj karakter alanı tespit etmişlerdir.
Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda da
229 adet peyzaj karakter tipi tespit edilmiş ve 7 adet
peyzaj karakter alanı belirlenmiştir.
Çalışma sonucunda belirlenen peyzaj karakter alanlarının
belirlenmesinde etkili olan ve tutarlılıkları yüksek olan
bileşenler; arazi kullanım şekilleri, vejetasyon, toprak ve
topografik yapı olarak saptanmıştır. Çalışma alanı
içerisinde, jeolojik yapının tutarlılığı ise karakter tiplerini
oluşturan diğer bileşenlere göre daha zayıftır.
Peyzaj neredeyse sürekli bir değişim içindedir. Bu değişim,
etkileşim içerisinde olan doğal ve karmaşık süreçler ile
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insan etkinlikleri sonucunda meydana gelmektedir (Aksu
2014). Çalışma alanı içerisinde de çoğunlukla antropojen
etkilerden kaynaklanan peyzajın yapı ve fonksiyonunu
etkileyerek, peyzaj karakter alanları üzerinde peyzaj
değişimine neden olan/olabilecek baskı unsurları
saptanmıştır. Bu unsurların belirlenmesinde arazi
çalışmaları, yöre halkıyla yapılan görüşmeler, alana ilişkin
farklı meslek disiplinleri ve kurumlar tarafından yapılan
çalışmalar ile özellikle Uluabat Gölü Yönetim Planı
(Anonim 2007), yol gösterici olmuştur. Sonuç olarak,
mevcut durum ve elde edilen veriler doğrultusunda,
alanın sürdürülebilir kullanımı desteklemek amacıyla bir
takım önerilere yer verilmiştir.
Arazi çalışmaları sonucunda çalışma alanı içerisinde yer
alan 22 yerleşim alanında kullanılan yapısal elemanlar ile
donatı elemanlarının çoğunlukla alanın kimliğine uygun
olmadığı, kırsal yerleşimin özgün peyzaj değeri üzerinde
negatif etki oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden
kullanılacak yapısal elemanların gerek malzeme gerekse
tasarım itibariyle alanın kimliğine uygun olarak seçilmesi
önem taşımaktadır.
Çalışma alanında ve özellikle Gölyazı Tarihsel-Arkeolojik
Yoğunluklu PKA olarak belirlenen Gölyazı yerleşim alanı
ve çevresinde, alanın kırsal karakterini yansıtan yerel
mimari elemanlar mutlak surette korunmalı, kısmen zarar
görmüş ya da yıkılma riski ile karşı karşıya kalan yapılar
restore edilerek tekrar kullanıma kazandırılmalıdır.
Çatalağıl Tarımsal Yoğunluklu PKA olarak belirlenen alan
içerisinde tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan kimyasal
gübre ve ilaç kullanımının sınırlandırılması, yöre halkının
bu konuda bilinçlendirilmesi ve kullanımın denetlenmesi
önerilmektedir.
Uluabat Sulak Alan PKA üzerindeki baskıların
önlenmesi/azaltılması amacıyla; endüstriyel ve evsel atık
deşarjlarının göle ulaşmasının engellenmesi, gölü
çevreleyen tarımsal alanlarda kimyasal ilaç, gübre
kullanımının azaltılması/denetlenmesi, havza içerisindeki
madencilik faaliyetlerinin denetlenmesi, gölden sulama
amaçlı su çekiminin azaltılması/sınırlandırılması, gölün
taşkın alanı içerisinde sulak alan ekosistemine etki
edebilecek tarımsal faaliyetlerin denetlenmesi, bilinçsiz
saz kesimi, aşırı ve yasa dışı balık avcılığı, tür aşılaması
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yapılarak göl ekolojisine müdahale edilmesinin önüne
geçilmesi gerekmektedir.
Canbaz Fundalık Yoğunluklu PKA içerisinde bulunan bitki
örtüsünün korunması, tarım alanı açmak amacıyla bitki
örtüsünün
tahrip
edilmesinin
engellenmesi
gerekmektedir.
Akçalar Kentsel-Endüstriyel Baskı Yoğunluklu PKA olarak
belirlenen alanda gerek alan içerisinde bulunan tarımsal
nitelikli toprakların, gerekse göl ekosistemi ve alanın
Ramsar niteliğinin korunması amacıyla endüstri
kuruluşları ve yapılaşmanın Ramsar sınırı gözetilerek
denetlenmesi, yeni yapı ve kuruluşların önüne geçilmesi
gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube
Müdürlüğü tarafından 2013 yılında hazırlanan 2030 yılı
1/100000 ölçekli Bursa il çevre düzeni planında Akçalar
mevkiinde bulunan sanayi alanı, ‘‘taşınacak sanayi’’ olarak
belirlenmiştir.
Alanda
sürdürülebilir
kullanımın
sağlanması, alan üzerindeki sanayi kaynaklı baskının
azaltılması doğrultusunda, daha fazla bozunuma yol
açmadan plan kararlarının ivedilikle uygulanması gerekli
görülmektedir. Alanda meydana gelen bozunumun
etkilerinin azaltılması için peyzaj onarım faaliyetlerinin
yürütülmesi önem taşımaktadır.
Dorak Mevkii Fundalık-Ormanlık Yoğunluklu PKA olarak
belirlenen alan içerisinde bulunan Uluabat HES’den çıkan
suyun göle giriş yaptığı alanda daha önce durgun olan su
yüzeyinde oluşturacağı hareketlilik ve su debisinde
oluşacak artışların, durgun su yüzeyinde yaşama, üreme,
beslenme faaliyeti sürdüren canlılar ve özellikle su kuşları
için uzun vadede oluşturacağı etkilerin araştırılması göl
ekosisteminin
korunması
açısından
önemli
görülmektedir. Çalışma alanı içerisinde en yüksek eğim
derecesine sahip ve erozyon potansiyeli yüksek alanları
kapsamakta olan alanda, gerek Uluabat HES’in inşa
aşamasından itibaren su tünellerinin geçtiği hat boyunca,
gerekse madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü OnaçDorak yerleşimleri yakınlarında, doğal bitki örtüsünün
tahrip oluğu tüm alanlarda, peyzaj onarım faaliyetlerinin
yürütülmesi gerekmektedir.
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Özet
Firmaların sorunlarının önemli bir kısmı finansal alan kaynaklı olarak görülmekte ve diğer fonksiyonel
yapılar üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışma orman ürünleri sanayi alanında üretim faaliyetinde
bulunan firmaların finansal sorunları ve sorunlara yönelik belirledikleri çözüm önerilerinin tespit
edilebilmesi amacıyla ülkemizin önemli sanayi bölgeleri arasında yer alan İstanbul ili İkitelli organize
sanayi bölgesi genelinde gerçekleştirilmiştir. Tüm alt sektörleri kapsayıcı şekilde belirlenen 75 adet
işletmede bilimsel geçerliliği kanıtlanmış anket formu ile şirket sahibi ya da yönetici konumda yer alan
çalışanlarla görüşülerek işletmeler hakkında bilgiler alınmaya çalışılmıştır. Genel olarak firmaların
finansman aracı olarak ticari banka kredilerini kullandıkları ve onların önemli bir kısmının sektörel
destek amacıyla oluşturulan teşvik paketleri hakkında ve nasıl yararlanabilecekleri konusunda yeterli
bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca banka faizlerinin yüksek olması, istedikleri zaman kredi
kullanamamaları, bankaların çok yüksek oranlarda teminat istemeleri ve uzman personellerinin
olmaması gibi sorunlar finansal problemleri arttırıcı bir nitelik taşımaktadır.
Abstract
Knowing the problems and searching for solutions is possible by strict monitoring of all market
conditions. This study was carried out in İkitelli organized industrial zone of Istanbul which is one of the
most important industrial zones of our country in order to determine the financial problems and
solution proposals determined by the firms engaged in production in forest products industry. In 75
enterprises that were determined to cover all sub-sectors, a questionnaire with scientific validity was
obtained and interviews were held with the employees of the company owners or managers to obtain
information about the enterprises. As a result of the study, the main problems experienced by the
enterprises in the financial field were determined and it was concluded that the desired quality of
support was not obtained especially from public institutions and organizations. It has been determined
that firms generally use commercial bank loans as a financing tool and a significant number of firms do
not have sufficient information about the incentive packages created for sectoral support and how they
can benefit from them. In addition, problems such as high bank rates, not being able to use loans
whenever they want, banks' demanding collaterals at very high rates, and lack of specialist staff have
an increasing nature of financial problems.

GİRİŞ
Dünya genelinde meydana gelen sosyo-ekonomik
değişimler,
tüketim
alışkanlıklarında
oluşan
farklılaşmalar, kaynaklar düzeyinde yaşanan azalmalar ve
birçok farklı neden üretim birimlerini yeni arayışlara ve
sahip
oldukları
pazar
paylarını
büyütebilme
zorunluluğuna itmektedir. Ekonomilerin lokomotifi
niteliğinde olan sanayi işletmeleri gelişme ve toplumsal
kalkınmanın temel unsurunu oluşturmakta ve tüm
alanlarda meydana gelen değişimlerden önemli oranda

etkilenmektedir. Teknolojik yenilikleri yakalayabilme ve
uygulama, değişen ve farklılaşan pazar koşullarına uyum,
kalifiye işgücü temininde yaşanan zorluklar ve özellikle
finansal piyasalarda oluşan hızlı ve takip edilebilmesi güç
değişimler sanayi işletmeleri açısından sorunlar taşıdığı
kadar farklı fırsat ve rekabet üstünlüklerini de
beraberinde getirmektedir. Sıralanan bu değişim ve
farklılaşmalar sanayi işletmelerinin sektörel ve ölçeksel
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büyüklükler temelinde farklı etkiler ve değerlendirmeler
yapılmasını gerektirmektedir.
Ülkemiz imalat sanayi yapılanması içinde yer alan ve sahip
olduğu istihdam ve üretim gücü nedeniyle önemli bir
sektörel yapı niteliğinde olan Orman Ürünleri Sanayi
Sektörünün finansman sorunlarının araştırılması ve
çözüm önerilerinin sunulmasının amaçlandığı bu çalışma,
ülkemizin finans, ekonomi ve üretim merkezi niteliğinde
olan İstanbul ili-İkitelli organize sanayi bölgesinde
genelinde faaliyet gösteren orman ürünleri sanayi
işletmeleri düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin
birçok iline göre sahip olduğu kaynak ve farklı sektörel
yapıların bir arada olması İstanbul ilinin seçiminde temel
unsur olarak ön plana çıkmıştır. İçerisinde farklı alt
sektörel yapılar ve ürün karmasında binlerce farklı ürün
grubu bulunan orman ürünleri sanayi sektörünün ve
araştırmanın yapılmış olduğu İkitelli organize sanayi
bölgesinin önemli bir kısmını küçük ve orta ölçekli (KOBİ)
olarak tanımlanan işletmeler oluşmaktadır.
İçinde yer aldıkları ekonomik sistemin temel yapı taşı
niteliğinde olan KOBİ’ler, ekonominin barometresi
konumunda bulunmakta ve ekonomik ortamın canlılığının
göstergesi durumunda faaliyet göstermektedirler. Büyük
işletmelerin faaliyet gösteremediği ya da pazar büyüklüğü
nedeni ile yeterli görmedikleri küçük pazar alanlarında
faaliyet gösteren KOBİ’ler oluşan pazar boşluklarını
doldurabilmekte ve farklılaşan tüketici ihtiyaçlarına karşı
esnek bir üretim yapısı sergileyebilmektedirler. Büyük
işletmelere önemli oranda girdi sağlayan KOBİ’ler yan
sanayi niteliği ile ekonomik yapıyı tamamlayıcı özelliklere
de sahip olmaktadırlar. Üretim gücü, sermaye bütünlüğü
ve mülkiyetin tabana yayılmasında önemli görevler
üstlenen KOBİ’ler serbest rekabet, piyasa ekonomisi ve
sosyal istikrarın temel unsurları niteliğindedir. Dünya
ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de temel
yapı taşı ve can damarları; küçük pazar boşluklarında
faaliyet gösteren, tüketicilerin farklılaşan isteklerine
cevap verebilen, istihdam oluşumu noktasında önemli
görevler üstlenen ve gelişmiş gelişmemiş tüm bölgelerde
faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerdir
(KOBİ). Sahip oldukları önemli fonksiyonları yanında
çözüm bulmaları gereken birçok sorunları da bulunan
KOBİ’ler içinde bulundukları ekonomik ve finansal

sistemin güçlü ve ulaşılabilir olması koşulu ile ekonomik
sisteme katkı sağlayabilecektir (Çelik ve Akgemici 1998,
Müftüoğlu 2002, Erdoğmuş 2004, Torlak ve Uçkun 2005).
Üretim Yapan Firmaların Sorunları
Üretim yapan tüm firmalar bulundukları sektörel yapı ve
genel ekonomik koşullara bağlı olarak türlü sorunlarla
mücadele etmek zorundadırlar. Nakit yönetimifinansman, pazarlama, personel temini ve sorunları,
üretim ve hammadde sorunları, tedarik ve lojistik
problemleri ve zamana göre şekillenebilen farklı sorunlar
yönetici ve sahiplerin ilgilenmek ve çözüm bulmaları
gereken konular arasında yer almaktadır.
Finansman sorunu günümüzde tüm işletmelerin çözüm
bulmaları gereken bir konu niteliğinde olup farklı birçok
problemin temelini oluşturmaktadır (Green 2003, Zengin
ve Ağ 2016). Kuruluş, planlama, Ar-Ge ve üretim
süreçlerinin tümünde farklı boyutlarda ortaya çıkan
finansman sorunu, sahip olunan kaynakların etkin
kullanılabilme becerisi ile yakından ilgili bir konumdadır.
Finansal sorunlar genelinde kredi temininde yaşanan
problemler, sermaye piyasasından fon sağlama sorunları,
finansal yönetiminin eksiklikleri, öz sermaye ve işletme
sermayesi sorunları olarak özetlenebilmektedir (Öndeş ve
Güngör 2013). Ülkemiz piyasa koşullarında kendi öz
sermayesi yeterli olan firmalar bile finansal alanda
sorunlar yaşarken, yanlış ürün karması seçimi, finansal
yapının etkin işletilememesi, teknolojik yapıda oluşan
sorunlar ve kuruluş yeri problemleri gibi alt sorunlar
finansal boyutta önemli etki derecesine sahip sorunları
beraberinde getirmektedir.
Kaynak temin etmek firmaların sürekli ve planlı-plansız
karşılaşmak durumunda olan bir konu niteliğindedir.
Kaynak temininde temel kaynak bir çok firma için
bankalar olurken, özellikle öz sermaye sahiplerinin güçlü
yapıları ve etkin finans yöneticilerinin varlığı farklı
alternatiflerin kullanılmasına imkan verebilmektedir.
Bankalar özellikle belirli finansal yapı sahibi firmalara
daha kolay kredi-kaynak temininde bulunurken özellikle
yeterli teminat gösteremeyen firmalar bu imkanlardan
yararlanamamaktadır. Ciroları belirli bir seviyenin
üstünde olan firmalara hizmet verecek şekilde tasarlanan
bankalar işletmelere kredi imkanı sağlarken işletmelerin
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mali
durumlarına
göre,
teminat
gösterip
gösteremediklerine bakmaktadır. Teminat istenirken
işletme içindeki makina ve teçhizat teminat kabul
edilmemektedir. Kredi faizi oranlarının yüksek olması da
kredi almalarını zorlaştırmaktadır.

faaliyet gösteren 350 adet işletme bulunmaktadır.
Çalışmada orman ürünleri sanayi sektörü içinde yer alan
tüm alt sektörlerin yer alması planlanmış ve belirlenen
örnek büyüklüğü bu doğrultuda gruplandırılmıştır.
Yöntem

Firmaların çoğunluğunda profesyonel anlamda finans
bölümü ya da yöneticinin bulunmaması parasal işlemler,
girdi-çıktı, kredi işlemleri, faiz oranları, parasal kaynaklar,
teşvikler gibi sürekli olarak değişim gösteren ve takip
edilmesi gereken konularda eksiklikler yaşanmaktadır.
Firmaların önemli bir kısmında sermaye piyasasına
açılmanın yarar getirmeyeceği aksine farklı maliyet
unsurlarına neden olacağı kanısı hakim durumda
bulunmakta ve bu durum farklı finansal kaynaklara
ulaşımı engellemektedir. Kuruluş aşamasına ihtiyaç
duyulacak sermaye yapısının ne düzeyde bir finans kaynak
ihtiyacı oluşturacak olduğu ve bunun hangi kaynaklardan
nasıl sağlanması gerektiği eksiklik ve sorun oluşturan bir
başka konu niteliğindedir. İşletme kurulurken cepteki
para işletme kurulumuna harcandığı için işletmenin belli
bir süre kendini döndürebilmesi için gerekli sermaye
ihtiyacı yok sayılmaktadır.
İşletme sahipleri aynı zamanda işletme yöneticileri olduğu
için, sürekli gelişen teknoloji ve piyasa koşulları hakkında
yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması, işletmede
kalifiye veya bu işin uzmanı personellerin olmaması anlık
kararlar vermede sorunlara yol açmaktadır. Hammadde
teminindeki yetersizlikler ve düzenli bir üretim planının
olmayışı dağıtımla ilgili sorunların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu gecikmeler üretimi sekteye uğratmakta ve
teslim aşamasında gecikmelere yol açabilmektedir. Bu
durum işletmeler için negatif yönde geri dönüş
sağlamaktadır.

Literatürde yer alan ve finansal sorunların belirlenmesine
yönelik geçerliliği kanıtlanmış olan anket formu çalışma
amacıyla kullanılmıştır (Akdağ 2014, Demir 2018). Veriler,
hazırlanmış olan anket formu yardımıyla İstanbul ili ikitelli
organize sanayi bölgesinde örneklem kapsamında
belirlenmiş olan 75 adet işletmeye araştırmacı tarafından
uygulanmıştır. Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde
aşağıda yer alan formülden yararlanılmıştır.
Çalışmada örnek hacmi hesaplanırken %10 hata payı ve
%95 güven düzeyinde örnek büyüklüğü;
𝑍2 𝑁𝑃𝑄

𝑛 = 𝑁𝐷2 +𝑍2 𝑃𝑄

(1)

formülünden yararlanılarak belirlenmiştir (Dorman ve
ark. 1990). Burada;
n: Örnek büyüklüğü,
Z2: Güven katsayısı (% 95'lik güven katsayısı 1.96
alınmıştır),
P: Ölçmek istediğimiz özelliğin evrende bulunma ihtimali
(Çalışmamızın çok amaçlı olmasından dolayı bu oran % 50
alınmıştır),
Q: 1-P ve
D: Kabul edilen örnekleme hatası % 10 alınmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Yapılan hesaplamalar sonucunda; örnek büyüklüğü n = 75
çalışan olarak tespit edilmiştir. Anketlerde kullanılan
soruların bir kısmı kapalı uçlu soru, bir kısmı ise 5’li Likert
tipi sorulardan oluşmaktadır. Çalışma verileri SPSS 19
paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir.

Materyal

BULGULAR VE TARTIŞMA

Orman ürünleri sanayi alanında yer alan işletmelerin
finansman sorunlarının belirlenmesinin amaçlandığı
çalışma İstanbul ili, ikitelli organize sanayi bölgesinde yer
alan orman ürünleri sanayi işletmeleri düzeyinde
gerçekleştirilmiştir. İkitelli organize sanayi bölgesinde
orman ürünleri sanayi sektörünün farklı alanlarında

İstanbul ikitelli organize sanayi bölgesinde yapılan
anketler sonucunda firmalar hakkında elde edilen bilgiler
Çizelge 1’de gösterilmektedir. Araştırma kapsamında yer
alan işletmelerin alt sektörel düzeyde dağılımları
incelendiğinde araştırma amacımıza uygun bir dağılımın
elde edildiği görülmektedir (Çizelge 1). İşletmelerin
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%60’lık kesiminin 20 yıl ve daha az bir faaliyet yılına sahip
olduğu görülürken, 41 yıl ve üzerinde faaliyet süresine
sahip olan firma oranı %10 düzeyindedir. Araştırma
kapsamında yer alan işletmelerin yıllık kar düzeyleri
incelendiğinde dikkat çekici bir şekilde 3 adet işletmenin
zarar konumunda olduğunu belirtmesine karşın %73
düzeyindeki işletme ise 50.001 TL ve üzeri kar yapmış
olduğunu belirtmiştir. Araştırma kapsamında yer alan
firmaların %60’ı 10 ve daha az işçi çalıştıran mikro ölçek
Çizelge 1: Firmalara ilişkin istatistiksel veriler
Alt Sektör
Tomruk-kereste imalatı ve satımı
Levha ürünleri imalatı ve satımı
Kapı, dolap imalatı ve satımı
Tamamlayıcı ürünler imalatı ve satımı
Mobilya, kaplama imalatı ve satımı
Diğer
Toplam
Faaliyet Yılı
10 yıldan az
11-20 yıl arası
21-30 yıl arası
31-40 yıl arası
41 yıldan fazla
Toplam
Finans Bölümünün Varlığı
Var
Yok
Toplam

N
17
14
15
10
14
5
75
N
8
36
15
8
8
75
N
15
60
75

Çizelge 2: İşletmelerin finansman araçlarını kullanma durumu
Hiç Nadiren Arasıra Sıksık Sürekli
Ticari banka kredisi
12
16
18
28
1
Yatırım bankası kredisi
75
0
1
0
0
Eximbank kredisi
75
0
1
0
0
Leasing
73
0
2
0
0
Factoring
45
5
15
10
0
Risk sermayesi
75
2
1
0
0
Esnafa borçlanma
75
0
0
0
0
Dış ülkelere borçlanma
75
0
0
0
0
Vergi muafiyeti
75
0
0
0
0
AB KOBİ destekleri
75
0
0
0
0
Kredi Garanti Fonu
70
0
0
5
0
Devlet destekleri
70
2
3
0
0
Bankaların KOBİ destekleri
71
1
0
3
0
KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV ve
70
0
0
5
0
EUREKA destekleri

İşletmelerin en yoğun olarak kullanmış oldukları
finansman aracını ticari banka kredileri oluşturmaktadır
(Çizelge 2). Araştırma kapsamında yer alan işletmeler
Yatırım Bankası kredisi, Eximbank kredisi, risk sermayesi

boyutunda olmasına karşın işletme yöneticilerinin %41’ı
lisans ve daha üste bir eğitim seviyesine sahip düzeydedir.
Araştırma kapsamında yer alan işletmelerin %95’i
üniversitelerle yeterli düzeyde bir iş birliği içinde
olmadıkları, %80’lik bir kesimde finans bölümü
bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamında yer
alan firmaların finansal araçları kullanma durumları
hakkındaki bulgular Çizelge 2’de gösterilmiştir.

%
22
18
20
8
18
6
100
%
10
50
20
10
10
100
%
20
80
100

Karlılık (TL)
20.001-25.000
25.001-50.000
50.001 TL’den fazla
Zarar
Toplam
Personel Sayıları
<10 çalışan
11- 49 çalışan
Toplam
Yönetici Eğitim Durumu
İlkokul ve ortaokul
Lise
Lisans ve üzeri
Toplam
Üniversite İşbirliği
Var
Yok
Toplam

N
2
15
55
3
75
N
45
30
75
N
20
25
30
75
N
4
71
75

%
2
20
73
5
100
%
60
40
100
%
26
33
41
100
%
5
95
100

ve AB, KOBİ destekleri ile ilgili herhangi bir girişimde
bulunmamış ve kullanma çabası içine girmemişlerdir. Bu
kavramları ya da bu kurumların faaliyet alanları hakkında
bilgileri ise oldukça sınırlı düzeydedir. Kullanma
yoğunluğu bakımından Factoring ikinci sırada yer almakta
ve işletmelerin finansman ihtiyacını karşılama bakımından
etken konumda rol oynamaktadır. İşletmeler alacak
haklarını
devrederek
finansman
eksikliklerini
tamamlamakta ve farklı finansman kurumlarına ihtiyaç
duymamaktadırlar.
İşletmelerin
vergi
muafiyeti
konusunda herhangi bir girişimleri olmamış ve bu konuda
bir istekte bulunmamışlardır. Araştırmada dikkat çeken
bir diğer durum, az sayıda olmakla birlikte, işletmelerin
kredi garanti fonu üzerinden kredi teminine girişmeleri ve
bu konu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Ayrıca Ar-Ge
desteği niteliğinde olan ve hibe desteği sağlayan KOSGEB,
TÜBİTAK, TTGV ve EUREKA desteklerinin kullanım sıklığı az
olmakla birlikte sanayicilerimiz tarafından kullanımda
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olması memnuniyet verici niteliktedir. Anket sonucunda
önemli olan diğer bir durum ise özellikle esnafa
borçlanma olarak tanımlanan finansman kaynağının hiç
kullanılmamakta olduğudur. Yeşilkaya ve Çabuk (2018)
çalışmasında Türkiye ahşap işleme makineleri imalat
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük
çoğunluğunun KOSGEB ve özel finans kuruluşlarından dış
finansman kaynağı kullandıklarını tespit etmiştir. Akdağ
(2014), Demir (2018), Şahut (2019) ve Atalay (2019)
KOBİ’lerin dış finansman aracı olarak en fazla ticari banka
kredilerini kullandığı ve alternatif finansman araçlarını ve
teşvik / destekleri hiç veya çok az kullandığı sonuçlarına
ulaşmışlardır.
İşletmelerin yoğun bir kullanım gösterdikleri banka
kredilerine yönelik düşünceleri sorgulanmış ve elde edilen
sonuçlar Çizelge 3’te gösterilmiştir (1: Kesinlikle
katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4:
Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum).
Çizelge 3: İşletmelerin kredi çeşit miktarlarının yeterliliği konusundaki
düşünceleri
1
2 3 4
5
Yeterli kredi çeşidi sağlanmamaktadır
12 4 2 13 45
Verilen kredi miktarı yetersizdir
18 2 3 36 15
Geri ödeme süreleri yetersizdir
4
2 2 27 40

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular katılımcıların
kredi çeşitliliği ve geri ödeme sürelerinin kısa olması
nedeniyle sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Ancak
Çizelge 2’de elde edilen veriler incelendiğinde aslında bu
şikayetin tam anlamıyla doğru olmadığı ve bir çok finansal
kredi ve kaynak türünden işletme sahiplerinin gerek bilgi
eksikliği gerekse bürokratik sorunlar nedeni ile yeterince
yararlanamadıkları anlaşılabilmektedir. Bu durumda asıl
sorunun kredi eksikliği olmadığı bilgi ve bu alanda
yardımcı kurum eksikliği olduğu görülmektedir.
İşletmelerin kredi bulmada yaşadıkları sorunlar ile yapılan
çalışma sonucunda elde edilen bilgiler Çizelge 4’te
gösterilmiştir
(1:
Kesinlikle
katılmıyorum,
2:
Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle
katılıyorum).

Çizelge 4: İşletmelerin kredi bulmada karşılaştıkları zorluklara ilişkin
nedenler
1 234 5
Teminat yetersizliği
14 0 0 11 50
Yüksek faiz oranları
2 0 2 19 52
Finansal tablo ve veri yetersizliği
6 4 2 20 44

Faiz oranlarının yüksekliği işletmelerin önemli kısmında
şikayet konusu olarak gösterilmekle beraber, teminat
konusunda yaşanan sıkıntılar diğer temel sorun
niteliğindedir. Araştırma kapsamındaki işletmelerin KOBİ
niteliğinde olması ve bu nedenle finansal tabloların
tutulmayışı ve muhasebe kayıtlarında oluşan sorunlar
dikkate
alınması
gereken bir
diğer sorunu
oluşturmaktadır. Önceki çalışmalarda da (Yıldız ve
Özolgun 2010, Kutlar ve Torun 2013, Akdağ 2014, Demir
2018, Atalay 2019) işletmelerin kredi alırken en fazla
karşılaştıkları güçlükler yüksek faiz oranları ve teminat
olduğu bulunmuştur. Bu da çalışma sonucu ile daha
önceden yapılan çalışmalar arasında benzerliklerin
olduğunu göstermektedir.
Araştırma kapsamında yer alan işletmelerin finansal
kaynaklara ihtiyaç duyma nedenleri ile ilgili yapılan
çalışma sonucunda elde edilen dağılım Çizelge 5’te
gösterilmektedir (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2:
Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle
katılıyorum).
Çizelge 5: Finansman sorununun kaynağına ilişkin nedenler
Yatırımlardaki artışlar
Özkaynak yaratılamaması
Nakit para akışının sağlanamaması
Hammadde temini
İthal girdi kullanımı
Döviz sıkıntısı
Pazarlama ve dağıtım sorunları
Yüksek enflasyon ve makro ekonomik
etkenler

1
6
8
15
34
39
36
29
22

2
9
14
7
5
4
3
7
9

3
8
10
4
4
2
2
6
5

4
27
23
12
4
5
5
4
9

5
25
20
12
3
0
4
4
5

Araştırma kapsamındaki firmaların finansal kaynak
ihtiyacı temelde iki farklı nedenle oluşmaktadır. Bunlar;
yatırım yapma isteği ve öz kaynak yetersizliğidir.
Farklılaşan pazar koşullarına uyum sağlamak ve yeni
üretim hatları oluşturmak isteyen firmalar oluşan,
finansman ihtiyaçları hissetmektedirler. Bu durumun
çözümü için büyük oranda banka kredisi talebinde
bulunan firmalar ayrıca finansal kiralama yolunda tercih
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etmektedirler. Nakit dönüş sürecinde yaşanan sıkıntılar
ve alacak temininin istenildiği boyutlarda yapılamaması
finansman ihtiyacının oluşumunda etki sahibi olurken,
piyasalarda oluşan dengesizlik ve nakit probleminin tüm
sektörlerde oluşturduğu etki bu alanda da kendini
göstermektedir. Akdağ (2014) KOBİ’lerin daha çok nakit
para akışının olmayışından kaynaklı finans sıkıntısı
içerisinde olduğu sonucuna varmıştır. Kılıçlı ve Aygün
(2018) KOBİ’lerdeki finansman sıkıntılarını döviz kuru ve
enflasyon oranları belirsizliği, gelir ve giderlerdeki
sapmalar, yüksek maliyetler ve faiz oranları olarak
sıralamaktadır. Başka bir çalışmada ise KOBİ’lerin en fazla
yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlıktan dolayı
finansman sıkıntısı yaşadığını ifade etmiştir (Demir 2018).
Firmaların yaşanan finansman sorunlarına yönelik
oluşturdukları çözüm önerileri öncelik sıralaması
kapsamında Çizelge 6’da gösterilmektedir.
Çizelge 6: Finansman sorunlarına çözüm önerileri
Uzun vadeli ve düşük faizli kredi
KOBİ’lerin sermaye piyasasından yararlanması
için düzenlemeler
KOBİ’lerin gelişimi için yeni teşvikler
Teminat ve diğer formaliteler en aza indirilmesi
Bankalar dışındaki finans kurumlarından yararlanmak

1 2 3
70 3 2
56 14 5
66 2 7
63 5 7
62 5 8

Firmaların yüksek derecede önem verdikleri kredi
kullanımı ve vade sorununun çözümü yaklaşımı beklenilen
bir çözüm önerisi olmasına karşın özellikle KOBİ’lerin
sermaye piyasası yoluyla finansman ihtiyaçlarının
giderilmesi önerisi dikkat çeken bir öneri niteliğindedir.
Kredi temininde gerek bilgisel eksiklik ve gerekse teminat
alanında yaşanan problemlerin azaltılması ve bu
konularda firmaların desteklenmesi üretim devamlılığı
için dikkate alınması gereken önemli, bir konu
niteliğindedir. Bu çalışmada olduğu gibi Demir (2018) da
finansman sorunların çözümü için ilk olarak uzun vadeli ve
düşük faizli kredilerin sağlanması gerektiğini ifade
etmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İstanbul ilinde orman ürünleri sektöründe faaliyet
gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal yapı
ve sorunları incelenmiştir. Bunun için 75 adet işletmeye
yüz-yüze anket yöntemi uygulanmıştır.

Araştırma kapsamındaki işletmelerin büyük çoğunluğu 20
yıldan daha az üretim faaliyeti içerisinde yer almaktadır ve
işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörler farklılık
göstermektedir. Araştırma dahilindeki işletmelerin
%50’sinden fazlası mikro ölçek düzeyinde olup, %80’inde
finans uzmanı bulunmamaktadır. Finans işlemleri
genellikle işletme sahipleri ve yöneticileri tarafından
yapılmaktadır. Her ne kadar katılımcıların büyük
çoğunluğu işletmelerinde ayrı bir finans departmanının
olmadığını söylese de çalışmaya katılan işletmelerin çok
az bir kısmının zarar ettiğini belirtmişlerdir.
Üniversitelerden destek almayan işletmelerin oranı da
oldukça yüksek düzeydedir.
Finansman sıkıntısı içerisinde olan işletmelerin bu
sıkıntıdan kurtulmak için en fazla kullandığı finansman
aracının ticari banka kredilerinin olduğu bulunmuş olup,
bu kredilerinde düşük faizli ve yüksek vadeli olmalarını
istemektedirler. Çalışma kapsamındaki işletmeler
finansman araçlarına iki temel nedenden dolayı ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu iki temel neden ise yatırım yapma
isteği ve öz kaynak yetersizliği olarak belirlenmiştir.
Katılımcılar kredi çeşitliliğinin az ve geri ödeme sürelerinin
kısa olmasından dolayı bu banka kredilerinde bir takım
sorunlar yaşadıklarını söylemişlerdir. Ayrıca, çalışmaya
katılan işletmeler faizlerin yüksek oluşundan ve teminat
yetersizliğinden kaynaklı olarak kredi bulmada
zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Sonuçları genel olarak özetleyecek olursak, küçük ve orta
ölçekli işletmelerin finansal anlamda sorunların çözümü
olarak algıladıkları temel unsur, banka kredileri, kredi
miktarlarının boyutu ve geri ödeme faizi kapsamındadır.
Bu bakış açısı var olan finansal sorunların çözümü
noktasında kısıtlayıcı ve alternatifsiz bir duruma neden
olmaktadır. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı alternatif
piyasalar hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması, bu
alanlarda oluşabilecek yenilik ve farklılıklardan
yararlanılamamasına neden olmaktadır. Bireysel olarak
bir KOBİ’nin yurt dışı piyasalara ulaşması ve finansal
sorunlarını giderici çözümler araması gerçekçi bir
yaklaşım olmayacaktır. Kurulacak birlikler ve oluşacak
danışmanlıklar bu alanda sorun çözümüne katkı
sağlayacaktır. Yurt dışı ve içi fuarlara katılım, Ar-Ge
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faaliyetlerinin çoğaltılması uzun ve kalıcı büyüme ve
istikrarı sağlayacak temel unsurlar niteliğinde olacaktır.
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Özet
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidecik özellikleri üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, fidanlık
koşullarında ekim yastıklarına kesim artıkları (ibre, dal ve kabuk) uygulanarak türün tohum meşceresi
ve tohum bahçesi orijinlerinden yetiştirilen fideciklerinde; fidecik boyu, hipokotil boyu, epikotil boyu
ve kotiledon sayısı araştırılmıştır. Tohum kaynağı ve işlemler arasında geniş farklılıklar bulunmakla
birlikte çalışma sonucunda; ortalama fidecik boyu 8.03 cm, ortalama hipokotil boyu 1.33 cm, ortalama
epikotil boyu 6.70 cm ve ortalama kotiledon sayısı 7.98 bulunmuştur. Uygulanan varyans analizi
sonucunda, epikotil boyu dışındaki diğer fidecik özellikleri için tohum kaynakları ve işlemler arasında
istatistiksel bakımından anlamlı farklılık (p<0.05) ortaya çıkmıştır. Uygulanan korelasyon analizi
sonucunda, fidecik özellikleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı (p<0.05) pozitif ilişkiler
bulunmuştur. Fidecik boyu bakımından her iki tohum kaynağında da dal işlemlerinin diğer işlemlere
oranla daha başarılı olduğu söylenebilir.
Abstract
Height, hypocotyl length, epicotyl length and cotyledon number were investigated in juvenile
seedlings of its seed orchard and seed stand treated by harvesting residues (neddle, branch and bark)
of Brutian Pine (Pinus brutia Ten.). Averages of height, hypocotyl length, epicotyl length and cotyledon
number in juvenile seedlings were 8.03 cm, 1.33 cm, 6.70 cm and 8, respectively, while there were
large differences between seed sources and among treatments. Results of analysis of variance showed
statistically significant (p<0.05) differences between seed sources and among treatments for the
characteristics except for epicotyl length. Positive and significant (p<0.05) relations were generally
found among the characteristics based on the results of correlation analysis. Branch treatment
showed higher growth performance for seedling height than other treatments in both seed sources.

GİRİŞ
Gerek ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde artan nüfusa
paralel olarak orman ve orman ürünlerine olan talepte
çeşitlenerek artmaktadır. Buna karşın, 21.7 milyon hektar
Türkiye ormanlarının, %46.7’lik kısımı verimsiz yani
kendinden beklenen faydayı sağlayamamaktadır (Anonim
2015). Bu orman alanları içinde doğal çam türlerinden
olan Kızılçam (Pinus brutia Ten.) 5.854.673 hektarlık
yayılışı ile önemli bir paya ve hatta ülkemizde en geniş
doğal yayılışa sahip olup mevcut Kızılçam ormanlarının
%45.2’si, bozuk orman niteliğindedir (Anonim 2015) ve
verimli hale dönüştürülmeyi beklemektedir, diğer bir
ifadeyle ağaçlandırmaya konu alanlardır. Türün bu geniş
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yayılış alanı ağaçlandırma çalışmalarındaki geniş kullanım
potansiyeli ve dolayısıyla kaliteli fidan üretiminin önemi
ile gençleştirme, bakım gibi ormancılık uygulamaları
sonucu ortaya çıkacak kesim artığı potansiyelini de açıkça
göstermektedir.
Orman ürünlerine olan talep ile çeşitliliğinin
karşılanmasında ve verimsiz ormanların ıslahı mevcut
ormanlar ile orman ürünlerinden yararlanmayı da ön
plana çıkarmaktadır. Bu ürünlerden biri de mevcut itibari
ile beklenen seviyede değerlendirilemeyen ve ormancılık
uygulamaları sonucunda ormanda kendi haline bırakılan
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kesim artıklarıdır. Bu bağlamda, ülkemizde de israfın
önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık
oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun
engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması
durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri
kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi
olarak tanımlanan bir hedef olarak adlandırılan SIFIR ATIK
projesi başlatılmış ve Sıfır Atık Yönetmeliği 12.07.2019
tarih ve 30829 nolu resmî gazetede yayımlanmıştır.
Miktar bakımından önemli potansiyele sahip ve
ülkemizde henüz beklenen seviyede değerlendirilemeyen
kesim artıkları, bir ağacın ana gövdesi dışında kalan ve 0.6
cm ye kadar olan bütün ince dallar, kabuk, sürgünler,
yapraklar, kozalaklar, meyveler, ibreler ve çiçekleri olarak
tanımlanmaktadır (Alma ve Çetin 2002, Vurdu 1983) ve bu
kaynaklar
mevcut
itibariyle
sınırlı
seviyede
kullanılmaktadır.
Ancak bu artıklar birçok ürün için hammadde ihtiyacını
karşılamada önemli bir kaynak olarak; enerji üretimi,
hayvan yemi veya katkısı, gübre olarak kullanımı ve kimya
endüstrisi, kâğıt ve levha üretimi, kozmetik sanayii gibi
çeşitli kullanım alanları bilinmektedir. Foliage olarak da
bilinen orman kesim artıklarının miktarı, başta ağaç türü
olmak üzere, ağaç yaşı, boyu, göğüs yüksekliği çapı,
bonitet, kesim zamanı, tepe çapı ve tepe boyu gibi pek çok
değişkene bağlı olarak farklılık göstermektedir (Ateş ve
ark. 2007).
Ormanda bakım ve hasat kesimleri sırasında
faydalanılabilir ebat ve niteliklerdeki ürünler çıkarıldıktan
sonra sahada fazla miktarda “düşük nitelikli” kesim artığı
kalmaktadır. Bunlar arasında orta-kalın çaplı dal parçaları,
ince uç sürgünler ve yapraklar, kozalak, kabuk ve
faydalanılamayan gövde kısımları sayılabilir. Sahada terk
edilen bu kesim artıkları, orman tabanında biriken ölü
örtüye karışmakta ve bu organik artıkların zamanla
ayrışması ile yapılarında bulunan besinler ayrışarak
inorganik hale geçmekte ve ağaçların besin
kaynaklarından birisini oluşturmaktadırlar (Özel 2014).
Her yıl dökülen yaprakların bir kısmı orman tabanında
birikmekte ve ormanda biriken ölü örtü miktarı; ormanın
yaşına, türüne, verim gücüne ve bulunduğu ortama göre
değişim göstermektedir. Örneğin, saf kızılçam
ormanlarında kötü bonitetlerde hektarda yaklaşık 20 ton
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ölü örtü bulunurken verimli sahalarda bu değer 40 tona
kadar çıkmaktadır (Eker ve ark. 2013). Koparan (2015)
ağaç kabuğunun önemli bir organik ve yenilenebilir
hammadde olduğunu ve peyzaj ile diğer amaçlarda
kullanım potansiyeli olduğunu belirttikleri çalışmalarında
81 yaşındaki Kızılçamda kabuk miktarı 923 kg, 174
yaşındaki Karaçam’da ise 997 kg olarak bulmuş ve bu
miktardaki kabuğun Kızılçamda 105 m2, Karacamda ise
150 m2 lik alanı örttüğünü belirlemiştir. Kantarcı (2000),
kesim artıklarının zamanla ayrışarak bitkilerin beslenmesi
ve büyümesi için oldukça önem taşıdığını ifade
etmektedir. Karayılmazlar ve ark. (2011) ise orman ağacı
artıkları ile oluşan ölü örtünün tohumların çimlenmesini
kolaylaştırdığı ve böylece gençleştirme çalışmalarına
olumlu katkı sağladığını belirtmektedirler. Çetinkaya ve
Bilir (2017) yapmış oldukları çalışmada, odun üretimi
sonrasında değerlendirilmeyen kızılçam kabuğunun yedi
orman ağacı türü (Pinus sylvestris L., P. nigra Arnold., P.
brutia Ten., P. pinaster Ait., Thuja orientalis L., Gleditsia
triacanthos L., Robinia pseudoacacia L.) tohumunda
çimlenmeye olan etkisini araştırmışlar ve çalışma
sonucunda kabuklardan elde edilen sıvının, türlerin
çimlenme performanslarını (çimlenme değeri, çimlenme
yüzdesi ve çimlenme süresi) olumlu etkilediğini
belirleyerek sonuçları tür bazında değerlendirilmişler ve
kesim artıklarının ormancılıkta değişik amaçlara hizmet
edebildiği ve ekonomik değer potansiyeline sahip
olabileceğini ifade etmişlerdir.
Gerek yukarıda verilen değerler ve gerekse türün
ülkemizdeki geniş doğal yayılışı ile odun hammaddesi
üretimindeki önemi türün kesim artığı potansiyeli ile
ekonomikliğini de açıkça vurgulamaktadır. Bu bağlamda
çalışmada; Kızılçam kesim artıklarının organik gübre
olarak ülke ekonomisine kazandırılma potansiyelinin
belirlenmesi; türün fidanlık tekniği ile diğer ormancılık
uygulamalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Çalışma, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak
1964 yılında tesis edilen Pos-Kıcak Orman Fidanlığında
gerçekleştirilmiştir. Fidanlık, 35°12'45" doğu boylamı ile

Kesim artıklarının kızılçam fidecik özelliklerine etkisi

37° 34' 40” kuzey enlemlerinde ve 980 metre yükseltide
yer almaktadır.
Çalışmada materyal olarak, Pos-Kıcak Orman
Fidanlığından sağlanan Adana-Pos bölgesinde tescil
edilen 2 nolu Karsantı tohum meşceresine (TM, 37°34'30"
doğu boylamı, 35°24'30" kuzey enlemi, 745 metre
yükselti) ve Adana-Ceyhan bölgesinde 1986 yılında tesis
edilen 26 nolu Cehennemdere Kızılçam tohum bahçesine
(TB, 37°06'55" doğu boylamı, 35°48'30" kuzey enlemi, 30
metre yükselti) ait tohumlardan yöntem bölümünde
detaylandırılan usuller eşliğinde üretilen fidecik materyali
kullanılmıştır.

Çalışmada Kızılçamın 2017 yılında Adana-Pos yöresi doğal
gençleştirme sonucu sahada bırakılmış dal (D), kabuk (K)
ve ibrelerine (İ) ait kesim artıkları 0.6 mm boyutunda
öğütülerek ekim öncesi kullanıma hazır hale getirilmiş ve
kapalı ortamda ağzı açık halde polietilen kaplarda ekim
zamanına kadar hava kurusu ortamda muhafaza
edilmiştir ve Nisan-2018 döneminde ekim yastıklarına 500
g/m2 olacak şekilde uygulanarak ekim işlemi üç tekrarlı
olarak kontrol işlemiyle birlikte (Ko) gerçekleştirilmiştir
(Şekil 1).

Şekil 1. Ekim yastığı hazırlığı ve kesim artıkları ile muamelesi

Çimlenme aşamasının tamamlanması sonrası ve
fideciklerin odunlaşmaya başlamasıyla her işlemden
rastgele örneklenen 15’er adet fidecikte aşağıdaki fidecik
özelliklerinin ölçümü gerçekleştirilmiştir:
Hipokotil boyu (HB): Kök boğazından kotiledonlara kadar
olan kısım olup, cetvel yardımıyla 1 mm hassasiyette;
Epikotil boyu (EB): Kotiledonlardan fidecik tepesine kadar
olan kısım olup, cetvel yardımıyla 1 mm hassasiyette;
Fidecik boyu (FB): Kök boğazından fidecik tepesine kadar
olan kısım olup, cetvel yardımıyla 1 mm hassasiyette;
Kotiledon sayısı (KS): Fideciklerdeki kotiledonların sayısı
ölçülmüştür.
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Elde edilen veriler SPSS paket programında
değerlendirilerek temel istatistiksel değerler yanında,
çalışmaya konu özellikler bakımından tohum kaynağı ve
işlemler arası karşılaştırmalar, aşağıdaki çoklu varyans
analizi (MANOVA) modeli yardımıyla gerçekleştirilmiştir:
Yi j k    Pi  S j  P( S )i ( j )  eijk

Burada Yijk, i. işlemin j. tohum kaynağındaki k. fideciğe ait
değeri; μ, genel ortalamayı; Pi, j. Tohum kaynağının i.
işlemdeki etkisini; P(S)i(j) tohum kaynağı ile işlem
etkileşimini; eijk ise hatayı göstermektedir.
Bunlara ek olarak özellikler arasındaki ilişkiler korelasyon
analizi ile bulunmuştur.
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Fidecik boyu bakımından her iki tohum kaynağında da dal
işleminin diğer işlemlere oranla daha başarılı olduğu
söylenebilir.

Fidecik Özellikleri
Fideciklerde ortalama fidecik boyu 8.03 cm bulunmuş
olup bu değer işlemlerde 6.99 cm (TB-K) ile 8.66 cm (TMD) arasında değişim göstermiştir ve genel olarak tohum
meşceresi orijinli fideciklerin (8.32 cm) tohum bahçesi
orijinli fideciklere (7.74 cm) göre daha yüksek fidecik boyu
gelişimi yaptığı belirlenmiş ve kontrol işlemleri her iki
tohum kaynağında da en düşük fidecik boyu gelişimi
göstermiştir (Çizelge 1, Şekil 2). Kızılçam üzerinde
gerçekleştirilen bir çalışmada elde edilen 10.22 cm’lik
fidecik boyu (Çalışkan 2006), çalışmamız sonucu elde
edilen fidecik boyuna oranla nispeten daha yüksektir.

Elde edilen veriler ışığında ortalama hipokotil boyu 1.33
cm bulunmuş olup bu değer işlemlerde 1.03 (TB-D) ile
2.09 cm (TM-D) arasında değişim göstermiştir (Çizelge 1).
Ortalama değerler ele alındığında hipokotil boyu
bakımından tohum meşceresi dal işleminin (TM-D) diğer
işlemlere göre daha başarılı olduğu ve hipokotil boyu
bakımından tohum meşceresi tohum kaynağına
uygulanan işlemlerin tamamının tohum bahçesi tohum
kaynağına oranla daha yüksek hipokotil boyu gelişimi
gösterdiği belirlenmiştir (Çizelge 1, Şekil 2)

Çizelge 1. İşlem ve tohum kaynaklarına göre fidecik özelliklerine ilişkin ortalama değerleri
Tohum kaynağı-İşlem

Fidecik özellikleri
FB (cm)

HB (cm)

EB (cm)

KS

TM-K

8.31bc*

1.53c

6.78

8.73c

TM-İ

8.43c

1.49c

6.94

8.67c

TM-Ko

7.91abc

1.42bc

6.49

7.33ab

TM-D

8.66c

2.09d

6.57

8.53bc

TB-K

6.99a

0.97a

6.03

8.27bc

TB-İ

8.05bc

1.11ab

6.93

6.93a

TB-Ko

7.38ab

1.06a

6.32

7.47abc

TB-D

8.55c

1.03a

7.51

7.93abc

8.03

1.34

6.70

7.98

Genel
*; Aynı harfler benzer grupları göstermektedir.

Uygulanan varyans analizi sonucunda tohum kaynakları
ve işlemler arasında fidecik boyu, hipokotil boyu ve
kotiledon sayısı bakımından anlamlı farklılık (p<0.05)
ortaya çıkmıştır. Duncan testi sonucunda, her iki tohum
kaynağında da işlemler, fidecik boyu, hipokotil boyu ve
kotiledon sayısı bakımından üçer homojen grup
oluşturmuştur (Çizelge 1).
Bu sonuç fidanlık uygulamalarında kesim artıklarının
kullanılabilme potansiyelini de göstermektedir. Benzer
şekilde, Çetinkaya ve Bilir (2017) gerçekleştirmiş oldukları
çalışmada, odun üretimi sonrasında değerlendirilmeyen
Kızılçam kabuğunun yedi orman ağacı türü tohumunda
çimlenme
performanslarını
olumlu
etkilediğini
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belirleyerek sonuçları tür bazında değerlendirmişlerdir.
Ancak gerçekleştirilen bu çalışmamızda sadece bir doz
(500g/m2) uygulama yapılmış ve kesim artıklarının
kombinasyonları ve farklı dozları denenmemiş olup
uygulama sonrası çalışma sonuçlarına ilişkin veriler kısa
süre sonrasında elde edilmiştir. Buna karşın Kantarcı
(2000), kesim artıklarının zamanla ayrışarak bitkilerin
beslenmesi ve büyümesi için oldukça önem taşıdığını
ifade etmektedir.
Tohum kaynağı ve işlemlere bakılmaksızın ortalama
epikotil boyu 6.70 cm bulunurken bu değer orijin ve
işlemler arasında 6.03 cm (TB-K) ile 7.51 cm (TB-D)
arasında değişmektedir (Çizelge 1, Şekil 2).

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2,5
2

HB (cm)

FB (cm)
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1
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8
7
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6
4
3
2
1
0

Tohum kaynağı ve işlemler

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Tohum kaynağı ve işlemler

Şekil 2. İşlem ve tohum kaynaklarına göre ortalama fidecik özellikleri

Fraxinus angustifolia Vahl. fidecikleri üzerinde yapılan
çalışmada epikotil boyunun genetiksel bakımdan önemli
bir fidecik özelliği olduğu (Çiçek ve ark. 2009); Pinus
radiata D.Don fidanlarının performanslarının incelendiği
çalışmada ise epikotil boyunun tohum kaynaklarına göre
son derece belirleyici bir özellik olduğu ifade edilmiştir
(Hargreaves ve ark. 2005).
Ortalama kotiledon sayısı bakımından tohum
meşceresinden yetiştirilen fideciklerin (8.31) tohum
bahçesi fideciklerine (7.65) göre daha fazla kotiledona
sahip oldukları görülmüştür (Çizelge 1, Şekil 2). Tohum
kaynağı ve işlemlere bakılmaksızın ortalama kotiledona
sayısı 7.98 bulunmuştur. Bu sonuçlara benzer olarak
Yücedağ ve Gezer (2014) dört kızılçam tohum
meşceresinden sağlanan tohumlardan elde ettikleri
fideciklerde ortalama kotiledon sayısını 7.70 olarak tespit
etmişlerdir. Nitekim, kızılçam orijinlerinde kotiledon
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sayısının 4 ile 12 arasında değiştiği de belirtilmektedir
(Yahyaoğlu 1983). Kotiledon sayısı, sulama, gübreleme,
fidanlık tekniği vb. çevresel faktörlerden etkilenme
düşüklüğü bakımından genetik çeşitliliğin göstergesi
olabilecek önemli fidecik özelliklerinden biridir.
Tohum kaynağı ve işlemleri çalışmaya konu özellikler
bakımından karşılaştırılması amacıyla uygulanan varyans
analizi sonucunda epikotil boyu için tohum kaynağı ve
işlemler arasında istatistiksel bakımdan anlamlı fark
olmadığı (p>0.05) belirlenirken; diğer özellikler için tohum
kaynağı ve işlemler arasında istatistiksel bakımdan
anlamlı (p<0.05) farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.
Fidecik Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Tohum kaynağı ve işlemlere bakılmaksızın, çalışmaya
konu fidecik özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek
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amacıyla uygulanan korelasyon analizi sonucunda fidecik
boyu ile hipokotil boyu arasında (r=0.359); fidecik boyu ile
epikotil boyu arasında (r=0.906); kotiledon sayısı ile
hipokotil boyu arasında (r=0.216) istatistiksel bakımdan
anlamlı (p<0.05) pozitif ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır
(Çizelge 2). Bu sonuçlara benzer olarak Yahyaoğlu (1983)
tarafından Kızılçam orijinleri üzerinde gerçekleştirilen bir
çalışmada da kotiledon sayısı ile fidecik boyu ve hipokotil
uzunluğu arasında güçlü ilişkiler olduğu ortaya
çıkarılmıştır. Benzer sonuçlar Bilgin (2008) tarafından
Fıstıkçamı (Pinus pinea L.) fideciklerinde de elde
edilmiştir. Sarıçam üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada
kotiledon sayısı ve fidan boyu arasında doğrusal bir ilişki
olduğu ifade edilmiştir (Ulusan ve Bilir 2008). Bu
sonuçlara benzer olarak, Karaçamda (Pinus nigra Arnold.)
yapılan çalışmada kotiledon sayısının artmasıyla
fideciklerin daha hızlı kök gelişimi performansı sergilediği
gözlenmiştir (Çılgın ve ark. 2007). Ancak, ilginç bir şekilde
kotiledon sayısı ile epikotil boyu arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır (Çizelge 2). Bu çalışmada kotiedon sayısı
ile epikotil boyu arasında ilişki bulunmamasına rağmen,
Yahyaoğlu (1983), Yücedağ ve Gezer (2014) tarafından
pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Çizelge 2. Fidecik özellikleri arasındaki ilişkiler
r

FB

HB

EB

HB

.359**

-

EB

.906**

-.071NS

-

KS

.166NS

.216*

.079NS

**; İlişkiler p<0.01 ve *; ilişkiler p<0.05 seviyesinde anlamlı, NS; ilişkiler
anlamsızdır (p>0.05).

SONUÇLAR
Tohum kaynağı ve işlemlerde ortalama fidecik boyu 8.03
cm, hipokotil boyu 1.33 epikotil boyu 6.70 cm, kotiledon
sayısı ise 7.98 bulunmuştur. Bu özellikler tohum
meşceresi fideciklerinde sırasıyla 8.33 cm, 1.63 cm, 6.70
cm ve 8.32 adet bulunurken tohum bahçesi fideciklerinde
7.74 cm, 1.04 cm, 6.70 cm ve 7.65 adet bulunmuştur. Bu
sonuç, tohum meşceresi fideciklerinin tohum bahçesi
fideciklerine oranla daha fazla gelişim gösterdiğini ortaya
çıkarmıştır. Ancak, bu gelişim performansı farklılığı
çalışmanın fidan, ağaçlandırma gibi ileriki aşamalarında
değişim gösterebilir. Bununla birlikte, tohum bahçesi
fideciklerinin büyüme performansı düşüklüğü tohum
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bahçesi (30 m) ile fidanlık (980 m) arasındaki geniş
yükselti farklılığından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Bu sonuç tohum kaynağı ve fidanlık konumunun önemini
bir kez daha vurgulamaktadır.
Tohum kaynakları ve işlemler arasında fidecik boyu,
hipokotil boyu ve kotiledon sayısı bakımından anlamlı
farklılık (p<0.05) ortaya çıkarken; epikotil boyu için tohum
kaynağı ve işlemler arasında istatistiksel bakımdan
anlamlı fark olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir. Bu sonuçlar
fidanlık uygulamalarında kesim artıklarının kullanılabilme
potansiyelini ve fidecik gelişimine olumsuz bir etkisinin
olmadığını göstermektedir. Ancak, çalışmamızda sadece
bir doz (500g/m2) ve tek dönem kesim artığı uygulaması
yapılmış ve kesim artıklarının kombinasyonları ve farklı
dozları denenmemiştir ve ileriki çalışmalarda farklı
miktarda kesim artıkları ve bunların kombinasyonları ile
farklı dönem uygulamalarının denenmesi kesim
artıklarının fidanlık uygulamalarında kullanılabilirliğini
daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarabilir.
Çalışmaya konu fidecik özellikleri arasındaki ilişkileri
belirlemek amacıyla uygulanan korelasyon analizi
sonucunda genel olarak çalışmaya konu fidecik özellikleri
arasında istatistiksel bakımda anlamlı (p<0.05) pozitif
ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır ve bu sonuç ileride
yapılacak muhtemel çalışmaların daha az fidecik
özellikleri ile de gerçekleştirilebileceğini göstermektedir.
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Abstract
This study aimed at investigating the effectiveness of management practices for reducing the negative
impacts of Ips typographus L. on Oriental spruce (Picea orientalis (L.) Link.) forests, and to review the
best site factor(s) associated with Ips typographus infestation. Two sites, Hatila Valley National Park
(HVNP-unmanaged site) and Saçinka Forest Sub-District Directorate (SFSD-managed site) were chosen
to compare the stand characteristics (mean age, height, bark thickness, basal area, stand density and
tree diameter) and soil properties (pH, organic matter-OM, soil texture, and nutrients). At both sites,
the sampling plots were taken from the north and south-slope aspects (NSA and SSA) and from upper
and lower-slope positions (USP and LSP) on each site. In general, the results showed that in HVNP,
Picea orientalis stands had higher stand age, bark thickness, basal area, and tree diameter, but lower
soil pH, OM, nutrients, percent clay and silt content than those in SFSD. Among the stand
characteristics, the stand age was positively correlated (r = 0.916) to the mortality rates in HVNP.
Besides, Picea orientalis stands on SSA and at USP were more damaged than on NSA and at LSP. In
conclusion, the results indicate that forest management practices including thinning, pruning, and
cleaning can have a significant favorable influence on Picea orientalis forests to minimize the risk of
Ips typographus attacks.
Özet
Bu çalışma, Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) ormanlarındaki Ips typographus (L.) saldırısının
olumsuz etkilerini azaltmada ormancılık uygulama faaliyetlerinin etkisini ve Ips typographus’un
saldırısıyla ilişkili en etkili yetişme ortamı faktörlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma alanları olarak
Hatila Vadisi Milli Parkı (HVNP-işletilmeyen) ve Saçinka Orman İşletme Şefliği (SFSD-işletilen) seçilmiş
ve meşcere karakteristikleri (yaş, boy, kabuk kalınlığı, sıklık, çap, kapalılık) ile toprak özellikleri (pH,
organik madde-OM, tekstür ve besin elementleri) karşılaştırılmıştır. Her iki çalışma alanında, deneme
parselleri, kuzey ve güney yamaçlar ile bu yamaçların üst ve alt rakımlarından alınmıştır. Genel olarak
sonuçlar, HVMP alanındaki Picea orientalis meşcerelerine ilişkin yaş, kabuk kalınlığı, göğüs yüzeyi ve
çapın SFSD alanındaki meşcerelerden daha yüksek, toprak pH, OM, besin elementleri, yüzde kil ve toz
miktarı bakımından ise daha düşük olduğunu göstermiştir. HVNP alanında, meşcere özelliklerinden
meşcere yaşı ile ağaç ölüm oranları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki (r = 0.916) belirlenmiştir.
Bunlara ek olarak, güney bakan meşcereler ile üst rakımlardaki meşcerelerin, kuzey bakan ve alt
rakımlardaki meşcerelere göre daha fazla Ips typographus saldırısına maruz kaldığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, bulgular, aralama, budama ve örtü temizliği gibi ormancılık işletme faaliyetlerinin, Ips
typographus’un Picea orientalis ormanlarına saldırı riskini azaltmada pozitif yönde önemli bir etkiye
sahip olabileceğini göstermektedir.

INTRODUCTION
The eight-spined spruce bark beetle, Ips typographus is
one of the most dangerous forest pests on Picea abies in
Europe (Wermelinger 2004) and also on Picea orientalis
in Turkey (Akkuzu et al. 2009, Sariyildiz et al. 2008). In
Central and Eastern Europe, lots of money, effort and
time were spent to understand the dynamics of outbreak
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events, tree and stand susceptibility to bark beetle
attacks, and the factors that predispose forest stands to
higher mortality in pure Picea abies forests (Dutilleul et al.
2000, Sproull et al. 2015). In those studies, the intensity
of Ips typographus attack on Picea abies has been shown
to vary greatly with topography (aspect and slope
position), stand structure, and environmental factors or
combination of those factors (Kautz et al. 2013, Mezei et
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al. 2014). It has been stated that south-exposed and sunlit
trees are preferably attacked by Ips typographus (Jakuš et
al. 2011ab). Stand density, basal area or stand density
index, tree diameter, and host density are consistently
identified as primary attributes associated with bark
beetle infestations (Jactel et al. 2012). Wermelinger
(2004) reported that higher proportions of spruce trees in
a stand enhanced Ips typographus attacks as did trees
older than 70 years, with trees over 100 years being most
susceptible. On the other hand, multiple regression
analyses by Dutilleul et al. (2000) has indicated that
altitude and soil nutrients, such as N, P and Mg, can also
have a significant influence on Ips typographus attack
rates.
Many researchers and foresters agree that forest
management practices, including regular thinning and
relatively short rotation cycles, decrease forest
susceptibility and vulnerability to bark beetle outbreaks
(e.g. Christiansen and Bakke 1988, Jactel et al. 2012).
Stand density reduction can improve stand growth and
enhance forest health in the long term (Sohn et al. 2013).
While measures to prevent bark beetle attacks are taken
as a matter of course in managed forests, the protected
forest areas and national parks are considered by many
people as a natural habitat for bark beetles (Valeria et al.
2016). Nature conservationists and some researchers
even argue that the pest population may have an
opportunity to increase with intensive management
activities (Schowalter and Filip 1993). Some certain
primary scolytids such as Ips typographus can have more
favorable microclimate conditions under the thinned
stands (Väisänen et al. 1993).
These contradictive arguments have become the subject
of the present study, which aimed to investigate the stand
and soil characteristics of managed and unmanaged Picea
orientalis concerning Ips typographus (L.) attack. Despite
intense research on the susceptibility of Picea abies
stands to Ips typographus attack, statistical relationships
between infestation intensity and site characteristics of
Picea orientalis stands have not yet been found. Picea
orientalis is a native species to Turkey, covering about
350.000 ha of land (OGM, 2015). The first flight of I.
typographus in the north-eastern Black sea region is

259 / T. Sarıyıldız, A. Duman / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2): 258-269 (2020)

generally at the beginning of April at an average altitude
of 700 m (Keskinalemdar et al. 1987). This first flight can
extend until the end of May depending on climatic
conditions and altitude. The shortest generation time
under the laboratory conditions has been determined as
24 days in an average of 24 °C and 51% humidity. In the
conditions of the land, this period was found to be 81 on
average at 1550 m and 85 days on average at 1700 m
(Keskinalemdar et al. 1987). It was reported that Ips
typographus entered this province from the neighboring
country, the Georgian Republic. Since then, the
occurrence of the pest has spread to all Picea orientalis
stands in northeast Turkey. Picea orientalis forests in the
region grow under similar climate conditions and also
show similarities in terms of aspect, elevation, slope
angle, steepness, and relief. Silvicultural activities apply
on pure Picea orientalis stands or a mixture with other
tree species according to the management plans.
However, Picea orientalis stands growing in National
Parks are under protection, and silvicultural activities are
not allowed under protected areas. Over the last three
decades, it can be virtually seen that Ips typographus
damage on the managed Picea orientalis stands are less
than on the unmanaged Picea orientalis stands, even
though those managed Picea orientalis stands are closer
to the border of Georgian Republic. Topographical factors
(mainly, slope aspect, slope angle, and elevation) in Artvin
region are important features influencing microclimate,
soil characteristics, plant species composition, ecosystem
development, site productivity, litter decomposition, and
nutrient cycling (Sariyildiz et al. 2005). In Hatila Valley
National Park, it is noted that pure Picea orientalis stands
on SSA (south slope aspect) and at USP (upper slope
position) are preferably more infested by Ips typographus
than on NSA (north slope aspect) and at LSP (lower slope
position). This information is based on the salvage logging
data obtained from Artvin Regional Forest Directorate.
The objective of this study was to compare the stand
characteristics (stand age, height, bark thickness, basal
area, density and tree diameter) and soil properties (soil
pH, organic matter, texture, soil carbon and nutrient
content) between the managed and unmanaged Picea
orientalis stands, and to find the best site factor(s)
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affecting the susceptibility of Picea orientalis stands by Ips
typographus.
MATERIAL and METHODS
The study sites were chosen within the border of Saçinka
Forest Sub-District Directorate (41° 13' 28'' N, 41° 50' 25''
E) (SFSD-managed forest site) and in the Hatila Valley
National Park (41° 6' 25'' N, 41° 39' 30'' E) (HVNPunmanaged, protected site) in Artvin Province, north-east
Turkey (Figure 1). HVNP has been under protection since
1994, and silvicultural activities are not allowed in this site
since then. The first major infestation by Ips typographus

was noted in 2000 in HVNP, but nothing was done as bark
beetle damages were also considered a natural part of
this national park. However, the intensity of Ips
typographus attack became so severe that more than
20000 ha Picea orientalis stands in HVNP were infested by
Ips typographus. Only management activity carried out by
Artvin Regional Directorate of Forestry in the sites was to
use pheromone traps. Other Forestry Operation
Directorates where Picea orientalis grows pure or a
mixture of other tree species carried out all silvicultural
activities according to the management plans. Among
these Operational Directorates, SFSD site was the other
area of the present study as the managed site.

Figure 1. Location of the study area in Artvin, Turkey

SFSD is near the border of Georgian Republic and located
in the north-eastern part of Artvin which is characterized
by a dominantly steep and rough terrain with an average
slope of 57% and an altitude vary from 185 to 2469 m
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above sea level. The total area is 13314 ha. Dominant tree
species are spruce (Picea orientalis), oriental beech
(Fagus orientalis), oak (Quercus petraea), Scottish pine
(Pinus sylvestris), Nordmann fir (Abies nordmanniana
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subsp. nordmanniana), hornbeam (Carpinus betulus) and
alder (Alnus glutinosa).
HVNP is located in the south-western part (about 40 km
away from the SFSD site). Mean slopes range from 30% to
70% in the mountainous region and the elevation can
reach up to 2300 m. Total land is about 16988 ha. The
vegetation type is considerably varied in the HVNP site.
Dominant tree species in HVNP are semi-arid pseudomaquis forests (200-600 m), semi-humid Quercus-Pine
forests (600-900 m), semi-humid Picea-Fagus forests
(900-1300 m), humid Picea-Fagus forests (1300-1700 m),
and humid Picea-Fagus-Pinus pure or mixture forests.
Above altitudes of 1700 m up to 2200 m pure Picea
orientalis stands are dominant at both the managed and
unmanaged study sites.
The climate in Artvin Province is characterized as severe
winters and hot summers (1980-2017 data from the
meteorology station in Artvin). At the lower elevations
(about 1700 m. a.s.l), the mean annual precipitation and
temperature were 1392 mm and 16 °C, respectively,
while at the upper elevations (about 2200 m. a.s.l), the
mean annual precipitation and temperature were 1571
mm and 14 °C respectively.
The sampling plots (20 x 20 m2) were chosen from NSA
(north slope aspect) and SSA (south slope aspect), and
also USP (upper slope position) and LSP (lower slope
position) on each slope aspect. The sample plots showing
different mortality rates in HVNP (number of dead trees
was each plot divided by the total number of trees in the
plot) were named as; (1) highly attacked plots (over 50%
tree mortality), (2) moderately attacked plots (25-50%
tree mortality) and (3) slightly attacked plots (less than
25% tree mortality). This sampling design gave us total 36
plots in HVNP [2 slope aspect (North and South-exposed
site) x 2 slope positions (top and bottom) x 3 replicates x
3 levels of attack (highly, moderately and slightly) = 36
sample plots]. The same number plots were also taken in
SFSD without considering the levels of attack [2 aspects
(north and south) x 2 slope positions (top and bottom) x
9 replicates = 36 sample plots].
At each plot, each tree (stem >8 cm diameter at breast
weight) was measured for height, diameter, bark
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thickness, and tree architecture were noted. The age of
five mature and taller trees in each plot was also
determined. Tree age was determined by counting each
annual growth ring in the trunk of the tree. Blume-Leiss
clinometer was used to measure the tree heights. Canopy
cover was visually decided in each plot and then this
determination was corrected by measurements of stem
number and diameter at breast height. A diameter tape
was used to measure the diameter at the breast height
(DBH). After that, the basal area was calculated using the
equation as follows; basal area = pi × (DBH2/4), Where pi
= 3.14, DBH = diameter at breast height. Mean stand basal
area was determined by totaling the basal area of each
tree in the plot, and dividing by the area of the plot. Stand
density was calculated in each sample plot based on the
numbers of standing and dead trees. Percent mortality
(%) was calculated using the ratio of the dead tree
numbers to all tree numbers within each plot. Bark
thickness was calculated by subtracting the inside bark
diameter from the outside bark diameter of a disk.
Mineral soil samples were collected from three soil
depths of 0-15 cm, 15-35 cm and 35-65 cm. that were
sampled in an area of 0.25 m2 (0.5 m x 0.5 m) at a distance
of 2 m from center trees. The stones, roots, and macrofauna in the field samples were removed by sieving (< 2
mm). They were then mixed to have one representative
sample for each study site.
A glass calomel electrode was used to measure the soil pH
in deionized H2O. The soil texture was determined by the
hydrometer method (Gülçur 1974). Percent of soil organic
matter was found using the wet digestion method (Kalra
and Maynard 1991). Soil Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Cu and Mn
were
determined
by
atomic
absorption
spectrophotometer.
A
flame
emission
spectrophotometer was used for K concentration, while a
continuous flow calorimetry was used for P concentration
according the method by Allen (1989). The analyses were
done in triplicate.
Data analysis
The normality of Picea orientalis stand variable and soil
data from SFSD and HVNP was tested using the
Kolmogorov Smirnov test (Can 2018). The data checked
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for normality showed a non-normally distribution and so
the data was logarithm (log 10 (x + 1)) transformed or
square root transformed to follow a normal distribution.
The impacts of slope position and the elevation (slope
position) on the stand variables for SFSD and HVNP were
analyzed using two-way ANOVA. The effects of
management activities, slope aspects (north and south),
slope positions (upper and lower), and level of attack on
percent mortality were compared for all data using Mann
Whitney U Test (Can 2018). The relationships between
the mortality and Picea orientalis stand variable data
were analyzed using the Spearman rank test. All statistical
analyses were carried out using IBM SPSS Statistics 20 for
Windows.

The results in the present study showed that Ips
typographus attack on Picea orientalis stands varied
significantly between SFSD and HVNP (p<0.001), the slope
positions (p<0.05) and the levels of attack (p<0.001)
(Table 1). The intensity of Ips typographus attack on Picea
orientalis stands varied significantly with the forest
management practices. Percent mortality caused by Ips
typographus attack on Picea orientalis was much higher
in the unmanaged site (HVNP) than in the managed site
(SFSD) (Table 2 and Table 3 respectively). The differences
in crown conditions and tree distances combined with the
differences in microclimate and light due to forest
management activities, especially tree thinning between
the managed and unmanaged sites could be responsible
for the differences in percent mortality rates found in the
present study.

RESULTS and DISCUSSION

Table 1. Changing of mortality rate (percent mortality) according to management, slope position, slope aspects and infestation severity using Mann
Whitney U Test
Median
Management
Aspect
Slope position

Infestation severity

Managed-SFSD
Unmanaged-HFNP
North
South
Top
Bottom
Highly
Moderately
Slightly

The effectiveness of forest management activities to
minimize the risk of bark beetle attacks was widely
studied and discussed by many researchers and foresters,
who were strongly suggested for other bark beetles and
coniferous tree species that active forest management
was critical to maintaining healthy trees that were less
susceptible to mountain pine beetle attack (Zausen et al.
2005, Fettig et al. 2007). Forest management activities,
especially thinning to reduce intraspecific competition,
thereby also reducing the stress level of a plant and
increasing its access to water, nutrients, and light, is
recommended by researchers (e.g. Wallin et al. 2004).
Thinning can also allow higher photosynthetic rates with
more carbohydrates being available for growth and
defense. It is previously reported that several bark-beetle
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30
6
10
11
13
9
72.5
28.0
7.0

Interquartile Range (IQR)
48.50
6.50
21.75
35.25
32.75
20.25
34.0
16.0
7.65

P
0.000
0.282
0.016

0.000

species avoid thinned stands, which are typical for
managed forest landscape (Peltonen et al. 1997). Many
researchers showed that thinning redistributed growing
space to desirable trees and reduced risks associated with
fire, insects, and diseases (Smith 1986)
Jakuš et al. (2011a) stated that fostering the development
of larger crowns through thinning could considerably
increase stand resistance to bark beetle attack. Larger
distances between trees could be achieved by thinning or
planting at larger spacing. They also showed that
surviving trees had different characteristics related to
crown geometry, collective stand shading, trees spacing
(distance factors), primary structure defoliation and
height than neighboring dead trees.

Assesment of Ips typographus attacks in relation to site and stand characteristics in managed and unmanaged oriental spruce (Picea orientalis (L.)
Link) stands

Table 2. Some topographic features and stand characteristics according to slope position and slope aspects in Hatila Valley National Park (HVNPunmanaged site).
NSA
(USP)

Parameters
Elevation (m)
Slope angle (%)
Canopy cover (%)
Mortality (%)
Age (yr)
Height (m)
Bark thickness (cm)
Basal area (m2ha-1)
Stand density
Tree diameter (cm)

High
2137
38
22
87
130
17
3.01
96
13.2
43

Moderate
2141
48
70
30
108
20
2.82
71
12.1
38

NSA
(LSP)
Slight
2146
47
90
16
85
22
2.33
61
8.88
35

High
1823
45
57
56
118
24
2.68
47
8.74
24

Moderate
1801
40
83
26
102
26
2.47
36
7.65
22

SSA
(USP)
Slight
1769
38
93
5
89
28
1.38
34
7.10
21

High
2142
43
18
95
140
23
3.7
106
16.5
58

Moderate
2131
42
90
23
125
25
3.33
80
12.1
52

SSA
(LSP)
Slight
2123
43
63
44
110
27
2.94
64
9.74
36

Highly
1862
62
50
70
123
29
2.86
73
11.4
31

Moderate
1842
68
82
28
108
31
2.54
69
10.8
27

Slight
1808
65
92
10
97
33
1.71
52
7.62
24

Table 3. Some topographic features and stand characteristics according to slope position and slope aspects in Hatila Valley National Park (HVNPunmanaged site).
Parameters
Elevation (m)
Slope angle (%)
Canopy cover (%)
Mortality (%)
Age (yr)
Height (m)
Bark thickness (cm)
Basal area (m2ha-1)
Stand density
Tree diameter (cm)

2010
45
85
10
83
26
2.41
57
6.78
31

NSA
(USP)
1994
1985
42
38
95
96
14
4
79
75
28
30
1.95
1.87
50
55
6.28
5.62
34
28

1750
50
90
22
87
28
1.60
42
6.80
28

NSA
(LSP)
1760
45
93
11
86
27
1.40
39
5.89
27

According to Changsheng et al. (1998), the main
characteristics of spruce crowns can be estimated from
standard tree measurements, such as age, height, and
diameter at breast height (DBH). Increasing stand density
reduces crown length (Hasenauer and Monserud 1996).
Ewald (2005) showed the importance of soil chemistry
and stand age in controlling the spruce crown condition,
and the close relationship of transparency with other
vitality parameters, such as height growth and needle
size.
At the same time, a worsening of stand site conditions
necessary for Ips typographus survival in intensively
managed areas, resembling habitat fragmentation, could
force more individuals to fly longer distances to find more
suitable forested areas in which to settle. Hence,
unmanaged protected areas likely offer better ecological
conditions to host large beetle populations, reducing the
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1810
40
95
2
81
35
1.30
32
5.22
23

1990
50
86
24
85
26
1.81
53
6.95
39

SSA
(USP)
1983
1988
48
45
96
97
17
8
75
80
30
35
2.20
1.91
49
55
5.72
7.05
36f
32

1830
62
88
21
88
36
1.65
45
5.85
35

SSA
(LSP)
1865
60
94
15
86
34
1.82
46
5.56
31

1875
58
96
5
86
34
1.82
46
5.56
31

need for individuals to emigrate long distances to find
suitable hosts (Valeria et al. 2016).
Martikainen et al. (1999) also stated that removal of
recently dead and weakened trees kept the amount of
suitable breeding material low for some species and thus
limited the numbers of bark beetles. Schwenke (1996)
reported that recently dead trees were not attractive for
most primary bark beetles such as Ips typographus and so
it was much more effective to remove logging residues
and trees damaged by abiotic events (storm, snow
breakage, etc.). These kinds of management are
suggested to decrease the risk of outbreaks, especially in
situations where trees are temporarily weakened for
some reason and thus pre-disposed to beetle attack
(Schwenke 1996). The fast removal of bark beetleinfested host material may also be effective in controlling
the internal population.
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In the present study, the results also showed that site
factors, especially slope aspects (NSA and SSA) and slope
positions (USP and LSP) were essential factors for the
initiation of spruce bark beetle-caused tree mortality.
Notably, in the unmanaged site (HVNP), there was a
higher probability of initiation in stands growing on the
upper slope position. The statistical results indicated that
the main effects and interactions of slope aspect and
slope position on stand age, height, bark thickness, basal
area, density and tree diameter were all significant (P <
0.001) (Table 4). All stand characteristics showed higher
values at the upper slope aspect than at the lower slope
position with the exception of mean stand height which
had higher values at the lower slope position than at the
upper slope position. In general, mean stand age, bark
thickness, basal area, stand density and tree diameter
were ranked in order as the highly attacked plots > the
moderately attacked plots > the slightly attacked plots.
On the contrary, mean stand height was ranked in the
opposite order as the slightly attacked plots > the
moderately attacked plots > the highly attacked plots
(Table 2).
Microclimatic and soil conditions modified by site related
features such as slope aspects and slope positions could
be responsible for those variations in spruce mortality
caused by bark beetles (Ips typographus). It is generally
expected that the poor unhealthy conditions due to the
frequent
climatic
anomalies,
elevation,
soil
characteristics and forest composition can trigger insect
infestations (Overbeck and Schmidt, 2012).
Several studies identified southward facing slopes,
exposed hilltops, and crests as variables that enhanced
infestation risk (Jakuš et al. 2011b, Netherer and NoppMayr 2005, Kautz et al. 2013). Various studies also
pointed to a higher infestation risk when the soil water
supply was low, and the temperature was high on these
terrain features (Dutilleul et al. 2000, Seidl et al. 2007).
The results in the present study are also in agreement
with the findings of other studies that exposition of Picea
orientalis stands is a significant factor in the attack risk by
Ips typographus. It was noted in the present study that
the upper slope position received higher levels of stand
mortality than the lower slope position. This situation
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could be firstly related to increasing of the development
and reproduction of Ips typographus due to the
differences in microclimatic conditions created by
topographical landforms, as stated by other authors (e.g.
Grodzki et al. 2006). Secondly, it could be related to
differences in site quality (soil properties, temperature,
moisture etc.) between spruce stands
The effects of temperature on Ips typographus’s
development and reproduction were investigated by
some studies (Christiansen and Bakke 1988, Dolezal and
Sehnal 2007). With nonlinear models an optimum
temperature of 30 °C for the juvenile development and
28.9 °C for reproduction were calculated by Wermelinger
and Seifert (1999). The lower limit of swarming activity
and dispersion of Ips typographus is 16.5 °C (Wermelinger
2004). Optimum bark temperature for oviposition and
the development of the larvae lies between 29 and 30 °C
with the minimum at 11.4 °C (Wermelinger 2004). That is
why warm south-facing stands and stand perimeters are
preferred by swarming Ips typographus in spring
(Overbeck and Schmidt 2012). The number of generations
per year is dependent upon temperature. In the northern
part of its range, it has one generation a year, but it can
complete two generations per year further south
(Lauscha et al. 2011). The south-facing aspects receive the
greatest amount of solar radiation, hot, dry, and also
subjected to rapid changes in seasonal and daily
microclimate. In contrast, the north-facing aspects
receive the least amount of insolation, cool, moist, and
subjected to slow changes in seasonal and daily
microclimate. Ridge tops or upper convex slope surfaces
are also exposed to intense solar radiation, and
experience high wind speeds. Therefore, they are drier
than average for the region. At the other extreme, lower
slopes with the concave surfaces are sheltered from
strong winds, subjected to accumulation of organic
matter, and moister than average for the region. The
present study was not intended to investigate the effects
of temperature on the development, reproduction and
numbers of Ips typographus, but the result of a study
carried out by Akkuzu et al. (2009) in HVNP, supports the
findings of other researchers which showed that higher
numbers of Ips typographus were caught by pheromone
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traps on the south aspect and upper parts of the studied
sites than on the north and lower parts.

Table 4. Results of two way ANOVA from the unmanaged site
Sources

SS

df

MS

F

Eta squared

Mortality

Slope aspect (Sa)
Slope position (Sp)
Sa X Sp
Error

2650.231
6800.454
24.083
81526.148

1
1
1
104

2650.231
6800.454
24.083
783.905

3.381
8.675**
.031

.031
.077
.000

Age (yr)

Sa
Sp
Sa X Sp

5208.333
3490.704
867.000

1
1
1

5208.333
3490.704
867.000

24.903***
16.690***
4.145*

.193
.138
.038

Error
Sa
Sp

21751.481
546.750
872.676

104
1
1

209.149
546.750
872.676

47.193***
75.325***

.312
.420

Height (m)

Barkthickness (cm)

Basal area
(m2ha-1)

Stand density

Tree diameter (cm)

Sa X Sp

.231

1

.231

.020

.000

Error
Sa

1204.889
4.138

104
1

11.585
4.138

18.608***

.152

Sp
Sa X Sp
Error
Sa
Sp
Sa X Sp
Error
Sa
Sp
Sa X Sp
Error
Sa
Sp
Sa X Sp
Error

14.026
.433
23.127
8802.083
20972.454
2670.083
18867.037
106.664
289.919
3.166
465.533
1358.231
8233.787
154.083
4660.148

1
1
104
1
1
1
104
1
1
1
104
1
1
1
104

14.026
.433
.222
8802.083
20972.454
2670.083
181.414
106.664
289.919
3.166
4.476
1358.231
8233.787
154.083
44.809

63.071***
1.948

.378
.018

48.519***
115.606***
14.718***

.318
.526
.124

23.829***
64.768***
.707

.186
.384
.007

30.311***
183.752***
3.439

.226
.639
.032

Asterisks refers the level of significance: *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001. SS: Sum-of-squares, df: degrees of freedom, MS: Mean squares.

The effects of temperature on Ips typographus’s
development and reproduction were investigated by
some studies (Christiansen and Bakke 1988, Dolezal and
Sehnal 2007). With nonlinear models an optimum
temperature of 30 °C for the juvenile development and
28.9 °C for reproduction were calculated by Wermelinger
and Seifert (1999). The lower limit of swarming activity
and dispersion of Ips typographus is 16.5 °C (Wermelinger
2004). Optimum bark temperature for oviposition and
the development of the larvae lies between 29 and 30 °C
with the minimum at 11.4 °C (Wermelinger 2004). That is
why warm south-facing stands and stand perimeters are
preferred by swarming Ips typographus in spring
(Overbeck and Schmidt 2012). The number of generations
per year is dependent upon temperature. In the northern
part of its range, it has one generation a year, but it can
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complete two generations per year further south
(Lauscha et al. 2011). The south-facing aspects receive the
greatest amount of solar radiation, hot, dry, and also
subjected to rapid changes in seasonal and daily
microclimate. In contrast, the north-facing aspects
receive the least amount of insolation, cool, moist, and
subjected to slow changes in seasonal and daily
microclimate. Ridge tops or upper convex slope surfaces
are also exposed to intense solar radiation, and
experience high wind speeds. Therefore, they are drier
than average for the region. At the other extreme, lower
slopes with the concave surfaces are sheltered from
strong winds, subjected to accumulation of organic
matter, and moister than average for the region. The
present study was not intended to investigate the effects
of temperature on the development, reproduction and
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numbers of Ips typographus, but the result of a study
carried out by Akkuzu et al. (2009) in HVNP, supports the
findings of other researchers which showed that higher
numbers of Ips typographus were caught by pheromone
traps on the south aspect and upper parts of the studied
sites than on the north and lower parts.

mortality rates (r=0.916) in the HVNP site (Table 5). The
stand density (r=0.814) was the second-best factor
correlating with the percent mortality. The bark thickness
which was reported by Grünwald (1986) as a key or
limiting factor for bark beetle attacks was the third-best
factor with the percent mortality rates in the unmanaged
site.

Among the stand characteristics in the present study, the
stand age was positively correlated to the percent
Table 5. Spearman correlation coefficients (r) between mortality and stand characteristics for the unmanaged site (the HVNP)

Mortality
Mortality
Age
Height

Age

Bark
thickness

Height

Basal area

-

**

**

-

**

**

0.916

-0.445

**

-0.305

0.768

0.833

-0.479

Basal area

0.731**

0.769**

-0.401**

0.817**

**

**

-0.450

**

**

-0.491

**

Tree diameter

Tree
diameter

***

Bark thickness
Stand density

Stand
density

0.814

**

0.594

0.823

**

0.628

0.853

**

0.812

0.940

**

-

0.840

**

**

0.837

-

*Correlation is significant at the 0.05 level (two-tailed).
**Correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed).

The stand age and exposition of spruce stands were
mostly reported to be related to their susceptibility to
bark beetle attack (Overbeck and Schmidt 2012, Mezei et
al. 2014). The preference of Ips typographus to attack
older trees with a larger diameter was shown by some
researchers (e.g. Becker and Schröter 2001, Seidl et al.
2007). According to Becker and Schröter (2001), trees
over 70 years old were prone to bark beetle attacks, and
Netherer and Nopp-Mayr (2005) found that trees over
100 years old were the most susceptible. Similar to these
findings, oriental spruce trees that were less than 100
years old from the Saçınka site (average age 83 years old)
(Table 3) were less prone to bark beetle attacks compared
to spruce trees over 100 years old from the Hatila Valley
National Park (average age 113 years old) (Table 2). Larger
diameter trees can provide a more suitable habitat or
food source for attacking adults and developing offspring
because of increased phloem thickness (Bleiker et al.
2003). Many authors have reported (Dymerski et al.,
2001, Jenkins et al., 2014) reported that larger diameter
Engelmann spruce trees (Picea engelmanni Parry) were
preferenced by different spruce beetle (Dendroctonus
rufipennis Kirby).
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As observed by Larsson et al. (1983) for ponderosa pine,
the results of the present study indicated that Picea
orientalis vigor decreased as stand density increased.
Dead trees were usually located in an area with older
trees and higher stand density, especially on the south
aspect and the upper slope position. The importance of
stand age and density found in the present study are in
agreement with the results of Hilszczanski et al. (2007) in
boreal forests. Ozaki et al. (1998) obtained similar results
in the case of an Ips typographus attack on Picea
jezoensis. They confirmed the positive relationship
between the proportion of dead stems and stem density
of spruce. The fact that Picea orientalis stands become
less dense with increasing age and thus become partially
warmer, may be favorable to the beetles’ development
(Overbeck and Schmidt 2012). Some researchers and
foresters emphasized that the amount of bark-beetlecaused tree mortality in spruce forests could be
decreased by reducing tree competition and increasing
individual tree growth by thinning, while others pointed
out using shorter rotation times, and maintaining
multiple tree species and age classes (Fettig et al. 2007).
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The effects of aspect and slope position on species
composition, development, productivity, environmental
conditions and soil characteristics were well investigated
(Sariyildiz et al., 2005). The comparative trend of pH on
north versus south aspects in the present study (lower on
north slopes) is similar to the pattern observed by Kutiel
(1991), but the reverse of pH trends in studies in the
humid eastern United States: Franzmeier et al. (1968) in
the Cumberland Plateau. Losche et al. (1970) in the
southern Appalachians, Hutchins et al. (1976) in
Kentucky, and Boemer (1984) in southern Ohio. Boerner
(1984) reported that, despite similar parent materials,
soils of north-facing sites had higher pH, soil organic
matter, extractable nitrogen concentrations, and base
saturation than those of south-facing sites. In a southern
Appalachian watershed, Losche et al. (1970) found that
soil pH and nutrient availability were highest on northfacing site, intermediate on south-facing sites, and lowest
on ridge tops. They stated that kaolin and the pedogenic
2:1–2:2 intergrade minerals were predominant in the
soils of the north‐facing landscapes, whereas, gibbsite
was the major clay mineral in the soils of the south‐facing
landscape. Low nutrients and low moisture levels or other
abiotic stresses may increase the concentrations of sugar
and other usable substances in foliage or create a more
favorable balance of nutrients (Mopper and Whitham
1992). Mopper et al. (1990) showed that pinyon pines
growing on less severe (lower mean temperatures, higher
soil moisture, higher nutrient availability, and finer
particle sizes) sandy loam soils adjacent to cinder fields
were rarely attacked and exhibited normal reproduction
and growth. They stated that trees on sandy-loam soil
produced the least amount of resin and yet exhibited the
lowest levels of herbivory. Thus, when the incidence of
herbivory was low, the defense was not as critical, and
photosynthate was used primarily for growth rather than
for defense.
In addition to all those sites favoring factors due to forest
management activities, the results in the present study
have also shown that forest management activities can
significantly improve soil properties on Picea orientalis
stands and may decrease the likelihood of Ips
typographus attacks on individual trees and stands in the
managed site (the SFSD). In the present study, mean soil
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pH, OM, nutrients, percent clay and silt content were
lower (except sand and C to N ratio) in HVNP sites than in
SFSD sites (Table 6).
In general, SFSD had higher N, Ca and Mg levels, but lower
P and K levels than HVNP (Table 6). At both sites, all soil
macronutrients (N, P, K, Ca and Mg) were higher at the
lower slope position than at the upper slope position
(Table 6). Soil macronutrients (N, P, Ca and Mg) were
mostly higher on NSA than on SSA. SFSD showed higher
Cu, Zn and Fe levels, but lower Mn and Na levels than
those on HVNP (Table 6). At HVNP, mean Mn, Zn and Fe
levels were higher on NSA than on SSA, while mean Cu
level was higher on SSA.
Forest health is strongly dependent on soil conditions and
the adaptation of plants to given states of soil structure,
acidity or nutrient availability (Jactel et al. 2009). Soil
nutrients and soil pH were previously shown to influence
spruce bark beetle attacks on trees (Dutilleul et al. 2000).
This may be an indication of leaching soil nutrients from
the topsoil through the subsoil in HVNP site due to the
lower canopy closure after the insect-damaged in the
stands.
In conclusion, this study has indicated that stand
characteristics and soil properties of Picea orientalis
which vary significantly with forest management
activities can have a significant effect on the intensity of
I. typographus attack. Topography (slope aspects and
slope positions) seems to be a more critical factor in the
intensity of I. typographus attack for the unmanaged sites
than the managed site. Picea orientalis stands with high
variables (especially older trees, high stand density and
bark thickness) can be more susceptible to I. typographus
attack compared to the stands with low variables, while
the stands with low soil quality (especially low nutrients
and organic matter) can enhance I. typographus attack.
To prevent I. typographus outbreak the first aim should
be to maintain healthy trees and stands by forest
management practices such as thinning, pruning and
cleaning. These practices may also minimize the
probability of environmental stress and reduce any bark
beetle attacks
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Table 6. Mean values for some soil properties according to management, slope position and slope aspects
NSA

pH
OM (%)
Sand (%)
Clay (%)
Silt (%)
N (%)
P (mg/kg)
K (mg/kg)
Ca (mg/kg)
Mg (mg/kg)
Mn (mg/kg)
Cu (mg/kg)
Zn (mg/kg)
Fe (mg/kg)
Na (mg/kg)

Unmanaged site
USP
LSP
4.62±0.24
4.86±0.25
3.64±0.64
4.00±0.32
90±2
66±2
2±1
21±2
7±0
13±1
0.21±0.02
0.30±0.02
8.99±1.65
8.73±1.40
99±8
101.3±7
291.3±24.7
533.3±24
52.9±7.67
138.7±9
22.3±4.33
46.7±4
0.35±0.03
0.65±0.07
1.50±0.27
1.28±0.12
131.0±20.3
137.0±13.7
17.33±3
14.1±1.77

SSA
Managed site
USP
LSP
4.85±0.33
4.91±0.41
4.51±0.22
5.96±0.17
71±2
57±3
16±2
23±1
14±0
20±2
0.36±0.04
0.49±0.05
8.86±1.52
8.98±1.64
72.0±4.33
82.3±6.67
708.7±15
1687.3±29
104.0±8.67
269.3±12.7
22.1±3
23.6±2.67
0.87±0.09
1.16±0.16
4.26±0.60
1.64±0.28
227.7±22.3
124.0±12.3
13.8±1.5
12.6±2.24

ACKNOWLEDGEMENTS
This study was supported by TUBITAK (The Scientific and
Technological Research Council of Turkey) (PN:106O193).
REFERENCES
Akkuzu E, Sariyildiz T, Kucuk M, Duman A (2009) Ips typographus (L.)
and Thanasimus formicarius (L.) populations influenced by aspect
and slope position in Artvin-Hatila valley national park, Turkey. Afr
J Biotechnol 8(5):877–882
Allen SE (1989) Chemical Analysis of Ecological Materials. Blackwell
Scientific Publications, Oxford.
Becker T, Schröter H (2001) Die ausbreitung des borkenkäferbefalls im
bereich von sturmwurf-sukzessionsflächen. Berichte Freiburger
Forstliche Forschung, Baden– Württemberg.
Bleiker KP, Lindgren BS, Maclauchlan LE (2003) Characteristics of
subalpine fir susceptible to attack by western balsam bark beetle
(Coleopteran: Scolytidae). Can J For Res 33:1538-1543
Boerner RE (1984) Nutrient fluxes in litterfall and decomposition in
four forests along a gradient of soil fertility in southern Ohio. Can
J For Res 14:794-802
Can A (2018). Quantitative data analysis by scientific research process
with SPSS (SPSS ile bilimsel Araştırma sürecince nicel very analizi).
6th eds. PEGEM Akademi, Ankara
Changsheng L, Jianfeng S, Yongfang X, Colin F, Houllier F (1998) Crown
morphology of Norway spruce from usual tree measurements. J
For Res 9(1):8-12
Christiansen E, Bakke A (1988) The spruce bark beetle of Eurasia. In:
Dynamics of Forest Insect Populations. Ed. by Berryman, A.A.,
Plenum Publishing Corporation, New York, 479-503.
Dolezal P, Sehnal F (2007) Effects of photoperiod and temperature on
the development and diapause of the bark beetle Ips typographus.
J Appl Entomol 131:165-173
Dutilleul P, Nef L, Frigon D (2000) Assessment of site characteristics as
predictors of the vulnerability of Norway spruce (Picea abies

268 / T. Sarıyıldız, A. Duman / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2):258-269 (2020)

Unmanaged site
USP
LSP
4.74±0.21
4.06±0.42
4.39±0.42
4.88±0.11
68±2
69±3
14±2
16±1
18±2
15±1
0.20±0.02
0.28±0.03
6.84±0.84
8.83±1.50
81.3±8
118.7±10.3
386.3±27
307.0±28.7
71.2±6
72.3±5
18.7±3
16.3±2.33
0.62±0.06
0.61±0.05
0.77±0.19
1.34±0.09
94.3±9
138.0±13
17.2±1.53
14.3±1.33

Managed site
USP
LSP
5.29e±0.27
5.00e±0.43
5.59d±0.09
4.67c±0.13
b
69 ±3
66±2
16b±2
18d±2
15b±1
15±1
0.45±0.05
0.43±0.04
6.24±1.24
8.19±0.86
67.00±6
95.3±7
758.00±24.3
1479.3±25
147.00±5.33
359.0±13
8.86±1.67
24.4±3
0.60±0.06
1.11±0.05
1.65±0.07
2.02±0.19
137.0±14
131.0±14
8.81±0.78
16.7±0.39

Karst.) stands to attack by Ips typographus L. (Col., Scolytidae). J
Appl Entomo 124:1-5
Dymerski AD, Anhold JA, Munson AS (2001) Spruce beetle
(Dendroctonus rufipennis) outbreak in Engelmann spruce (Picea
engelmannii) in central Utah, 1986-1998. West N Am Nat 61:19-24
Ewald J (2005) Ecological background of crown condition, growth and
nutritional status of Picea abies (L.) Karst in the Bavarian Alps.
European J For Res 124:9–18
Fettig CJ, Klepzig KD, Billings RF, Munson AS, Nebeker TE, Negron JF,
Nowak JT (2007) The effectiveness of vegetation management
practices for prevention and control of bark beetle infestations in
coniferous forests of the western and southern United States. For
Ecol Manage 238:24-53
Franzmeier DP, Pederson EJ, Longwell TL, Byme JG, Losche CK (1969)
Properties of some soils in the Cumberland Plateau as related to
slope aspect and position. Soil Soc Am Proc 33:755-761
Grünwald M (1986) Ecological segregation of bark beetles (Coleoptera,
Scolytidae) of spruce. J Appl Entomol 101:176–187
Gülçur F (1974) Physical and chemical analyzing methods of soil
properties. I.U. For. Faculty. Issue No: 201, İstanbul, Turkey.
Grodzki W, Loch J, Armatys P (2006) Occurrence of Ips typographus (L.)
in wind-damaged Norway spruce stands of Kudłoń massif in the
Gorce National Park. Ochrona Beskidów Zachodnich, (in Polish,
English summary), 1:125-137
Hasenauer H, Monserud RA (1996) A crown ratio model for Austrian
forests. For Ecol Manage 84:49-60
Hilszczanski J, Gibb H, Bystrowski C (2007) Insect natural enemies of
Ips typographus (L.) (Coleoptera, Scolytinae) in managed and
unmanaged stands of mixed lowland forest in Poland. J Pest Sci
80:99–107
Hutchins RB, Blevins RL, Hill JD, White EB (1976) Influence of soils and
microclimate on vegetation of forested slopes in eastern Kentucky.
Soil Sci 12l:234-241
Jactel H, Nicoll B.C, Branco M, Gonzales-Olabarria JR, Grodzki W,
Långström B, Moreira F, Netherer S, Orazio C, Piou D, Santos H,
Schelhaas MJ, Tojic K, Vodde F (2009) The influences of forest
stand management on biotic and abiotic risks of damage. Annals
of Forest Science, Springer Verlag/EDP Sciences, 66 (7), 4.

Assesment of Ips typographus attacks in relation to site and stand characteristics in managed and unmanaged oriental spruce (Picea orientalis (L.)
Link) stands

Jactel H, Branco M, Duncker P, Gardiner B, Grodzki W, Langstrom B,
Moreira F, Netherer S, Nicoll B, Orazi C, Piou D, Schelhaas MJ, Tojic
K (2012) A Multicriteria Risk Analysis to Evaluate Impacts of Forest
Management Alternatives on Forest Health in Eur Ecol Society
17(4), 52.
Jakuš R., Edwards-Jonášová M, Cudlín P, Blaženec M, Ježík M, Havlíček
F, Moravec I (2011a) Characteristics of Norway spruce trees (Picea
abies) surviving a spruce bark beetle (Ips typographus L.) outbreak.
Trees 25:965–973
Jakuš R, Zajíčkova L, Cudlín P, Blaženec M, Turčani M, Ježík M, Lieutier
F, Schlyter F (2011b) Landscape-scale Ips typographus attack
dynamics: From monitoring plots to GIS-based disturbance
models. iForest 4:256–261
Jenkins MJ, Hebertson EG, Munson AS (2014) Spruce Beetle Biology,
Ecology and Management in the Rocky Mountains: An Addendum
to Spruce Beetle in the Rockies. Forests 5(1):21-71
Kalra YP, Maynard DG (1991) Methods Manual for Forest Soil and Plant
Analysis. Forestry Canada, Northern Forestry Publications. Alberta,
Canada.
Kautz M, Schopf R, Ohser J (2013) The ‘‘sun-effect’’: microclimatic
alterations predispose forest edges to bark beetle infestations. Eur
J For Res 132:453–465
Keskinalemdar E, Alkan Ş, Aksu Y (1987). Artvin ilinde Ips typographus
L. (Coleoptera:Scolytidae)’in Biyolojisi ve mücadelesi üzerine
çalışmalar. Türkiye 1’inci Entomolojisi kogresi bildirileri, İzmir, 737742.
Kutiel P (1992). Slope aspectt effect on soil and vegetation in a
Mediterranean ecosystem. Israel Journal of Botany, 41, 243-250.
Larsson S, Oren R, Waring RH, Barrett JW (1983) Attacks of mountain
pine beetle as related to tree vigor of ponderosa pine. For Sci
29:395-402
Lauscha A, Fahse L, Heurich M (2011) Factors affecting the spatiotemporal dispersion of Ips typographus (L.) in Bavarian Forest
National Park: A long-term quantitative landscape-level analysis.
For Ecol Manage 261:233-245
Losche EK, McCracken RJ, Davey CB (1970) Soils of steeply sloping
landscapes in southern Appalachian Mountains. Soil Sci Soc Am
34:473-478.
Martikainen P, Siitonen J, Kaila L, Punttila P, Rauh J (1999) Bark beetles
(coleoptera, Scolytidae) and associated beetle species in mature
managed and old growth boreal forests in southern Finland. For
Ecol Manage 116:233-245
Mezei P, Grodzki W, Blaženecac M, Škvareninad J, Brandýsovád V,
Jakušac R (2014) Host and site factors affecting tree mortality
caused by the spruce bark beetle (Ips typographus) in
mountainous conditions. For Ecol Manage 331:196– 207
Mopper S, Whitham TG, Price PW (1990) Plant phenotype and
interspecific competition between insects determine sawfly
performance and density. Ecology 71:2135-2144.
Mopper S, Whitham TG (1992) The plant stress paradox: effects on
pinyon sawfly sex ratios and fecundity. Ecology 73:515-525
Netherer S, Nopp-Mayr U (2005) Predisposition assessment systems
(PAS) as supportive tools in forest management – rating of site and
stand-related hazards of bark beetle infestation in the High Tatra
Mountains as an example for system application and verification.
For Ecol Manage 207:99–107

269 / T. Sarıyıldız, A. Duman / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2):258-269 (2020)

OGM (2015) General Directorate of Forestry, Turkish Forest, Ankara.
https://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx
Overbeck M, Schmidt M (2012) Modelling infestation risk of Norway
spruce by Ips typographus (L.) in the Lower Saxon Harz Mountains
(Germany). For. Ecol. Manage. 266, 115–125.
Ozaki K, Fukuyama K, Maet K, Itoh K (1998) Density effects on the
conifer mortality in declining spruce-fir forest in northern Japan:
implication of bark beetle attack to, cause spruce decline. J For Res
3:231–235.
Peltonen M, HelioÈvaara K, VaÈisaÈnen R (1997) Forest insects and
environmental variation in stand edges. Silva Fennica 31:129-141
Sariyildiz T, Anderson JM, Kucuk M (2005) Effects of tree species and
topography on soil chemistry, litter quality and decomposition in
Northeast Turkey. Soil Biol Biochem 37:1695-1706
Sariyildiz T, Akkuzu E, Küçük M, Duman A, Aksu Y (2008) Effects of Ips
typographus (L.) damage on litter quality and decomposition rates
of Oriental Spruce (Picea Orientalis (L.) Link.) in Hatila Valley
National Park, Turkey. Eur J For Res 127:429-440.
Schowalter TD, Filip GM (1993) Beetle-Pathogen Interactions in
Conifer Forests. Academic Press, London.
Schwenke W (1996) GrundzuÈge des Massenwechsels und der
BekaÈmpfung des Groûen FichtenborkenkaÈfers, Ips typographus
(L.) (Col. Scolytidae). Anz. SchaÈdlingskde., Pflanzenschutz.
Umweltschutz 69:11-15
Seidl R, Baier P, Rammer W, Schopf A, Lexer MJ (2007) Simulating tree
mortality from bark beetle infestation in Norway spruce forests.
Ecol. Model. 206, 383–399.
Smith DM (1986) The practice of silviculture, 8th ed., Wiley, New York,
NY.
Sohn JA, Gebhardt T, Ammer C, Bauhus J, Häberle KH, Matyssek R,
Grams TEE (2013) Mitigation of drought by thinning: Short-term
and long-term effects on growth and physiological performance of
Norway spruce (Picea abies). For Ecol Manage 308:188-197
Sproull GJ, Adamus M, Bukowski M, Krzyżanowski T, Szewczyk J,
Statwick J, Szwagrzyk J (2015) Tree and stand-level patterns and
predictors of Norway spruce mortality caused by bark beetle
infestation in the Tatra Mountains. For Ecol Manage 354:261–271
Väisänen R, BistroÈm O, HelioÈvaara K (1993) Sub-cortical Coleoptera
in dead pines and spruces: is primeval species composition
maintained in managed forests? Biodiversity Conserv 2:95-113
Valeria M, Coralie B, Petr D, Susanne K, Jan O, Christian S, Yoshan M
(2016) How differential management strategies affect Ips
typographus L. dispersal. For Ecol Manage 360:195–204
Wallin KF, Raffa KF (2004) Feedback between individual host selection
behavior and population dynamics in an eruptive herbivore. Ecol
Monographs 74:101-116
Wermelinger B (2004) Ecology and management of the spruce bark
beetle Ips typographus- a review of recent research. For Ecol
Manage 202:67-82
Wermelinger B, Seifert M (1999) Temperature-dependent
reproduction of the spruce bark beetle Ips typographus, and
analysis of the potential population growth. Ecol Entomol 24:103110
Zausen GL, Kolb TE, Bailey JD, Wagner MR (2005) Long-term impacts
of stand management on ponderosa pine physiology and bark
beetle abundance in northern Arizona: a replicated landscape
study. For Ecol Manage 218:291–305

Artvin Çoruh Üniversitesi
Orman Fakültesi Dergisi
ISSN:2146-1880, e-ISSN: 2146-698X
Yıl: 2020, Cilt: 21, Sayı:2, Sayfa: 270-275

Artvin Coruh University
Journal of Forestry Faculty
ISSN:2146-1880, e-ISSN: 2146-698X
Year: 2020, Vol: 21, Issue:2, Pages: 270-275
ofd.artvin.edu.tr

Halyomorpha halys (Stal) mücadelesinde ışık ve feromon tuzaklarının etkinliliklerinin araştırılması
The investigation of effectiveness of light and pheromone traps on control of Halyomorpha halys (Stal)
Temel GÖKTÜRK
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Artvin, Türkiye
Eser Bilgisi / Article Info
Araştırma makalesi / Research article
DOI: 10.17474/artvinofd.747194
Sorumlu yazar / Corresponding author
Temel GÖKTÜRK
e-mail: temel.gokturk@gmail.com
Geliş tarihi / Received
02.06.2020
Düzeltme tarihi / Received in revised form
10.06.2020
Kabul Tarihi / Accepted
28.06.2020
Elektronik erişim / Online available
02.09.2020
Anahtar kelimeler:
İstilacı tür
Kahverengi kokarca böceği
Feromon tuzağı
Işık tuzağı
Türkiye
Keywords:
Invasive species
Brown marmorated stink bug
Pheromone trap
light trap
Turkey

Özet
Halyomorpha halys (Kahverengi kokarca) (Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) Türkiye için yeni
istilacı bir tür olmasına rağmen, kısa bir sürede Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hızla yayılma imkanı
bulmuştur. Yayılış gösterdiği diğer ülkelerin en önemli zararlısı konumunda olan bu türün, ülkemizde ise
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde mısır, fasulye, fındık ve kivi bitkilerinde yoğun olarak beslendiği
gözlemlenmiştir. H. halys’ın mücadelesinde henüz tam bir entegre mücadele stratejisi
oluşturulmamıştır. Bu kapsamda en çok kullanılan yöntem kimyasal mücadele olmasına rağmen,
biyolojik, biyoteknik mücadeleler konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada da feromon
ve ışık tuzaklarının etkinliği araştırılmaya çalışılmıştır. İçerilerinde PHEROCON® feromonu bulunan
tuzaklar ve ışık tuzakları, 2019 yılının Nisan-Ekim aylarında asılı olarak kalmış ve her hafta düzenli olarak
kontrolleri yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucu bir ışık tuzağına 30.12 (0-85), feromon tuzağına ise
24.72 (1-69) H. halys’ın erginlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı süre boyunca (27
hafta) bir feromon tuzağına toplam 618, bir ışık tuzağına da 753 adet H. halys ergini düşmüştür. Işık
tuzaklarına ve feromon tuzaklarına düşen böcek sayıları karşılaştırıldığında, erken dönemde her iki
tuzağa da düşen böcek sayısının birbirlerine yakın olduğu saptanırken, orta dönemde ışık tuzaklarında,
geç dönemde ise feromon tuzaklarında yakalanan böcek sayılarını daha fazla olduğu gözlemlenmiştir.
Bu sonuçlara göre, H. halys’a karşı yürütülecek mücadelede, ışık ve feromon tuzaklarının birlikte
kullanılmaları, zararlı popülasyonunu azaltacağı kanısına varılmıştır.
Abstract
Halyomorpha halys (Brown marmorated stink bug) Stål, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) although
there is a new invasive species for Turkey in the short time it has rapidly spread in the Eastern Black
Sea Region. The economic harm of this species is the most important pest of other countries. H.halys
has been observed that it feeds heavily on corn, bean, hazelnut and kiwi plants. In the fight of H.halys,
a complete integrated control strategy (IPM) has not been developed yet. Although the most
commonly used chemical control in this context, studies continues on biological and biotechnical
control. In this study, the effectiveness of pheromones and light traps were tried to be investigated.
The light traps and pheromone traps with PHEROCON® pheromones remained suspended in AprilOctober 2019 and were regularly checked every week. As a result of the controls, it was determined
that adults of 30.12 (0-85) in one light trap and 24.72 (1-69) in pheromone trap of H. halys. During the
study period (27 weeks), a total of 618 H. halys adolescents fell to a pheromone trap and 753
adolescents to a light trap. According to these results, it was concluded that the use of light and
pheromone traps together would decrease the harmful population in the control against H.halys.

GİRİŞ
İstilacı türler gerek ekosistemi gerekse biyo-çeşitliliği
olumsuz olarak etkileyerek, önemli derecede ekonomik
kayıplara neden olabilmektedirler (Pysek ve Richardson
2010, Simberloff ve ark. 2013). İstilacı türler, geldikleri
yeni ülkelerde doğal düşmanlarının bulunmayışı, daha
önceki yaşadığı ekosistemde beslendiği konukçulara ilave
olarak alternatif ve daha cazip yeni konukçular bulmaları
ve ayrıca, uygun iklim koşullarından dolayı kısa zamanda
adapte olarak, epidemik boyuta ulaşabilmektedir
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(Pimentel ve ark. 2000). İstilacı türlerden biri olan
Halyomorpha halys (Kahverengi kokarca) (Stål 1855)
(Hemiptera: Pentatomidae)’ın ana vatanı Doğu Asya (Çin,
Japonya, Tayvan, Kore)’dır ve 1998 yılından sonra
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Asya ve
Avrupa’da yüzlerde ülkeye yayılmıştır (Rider 2006,
Mityushev 2016, Gapon 2016, Simov 2016, Faundez ve
Rider 2014). H.halys, hızlı bir yayılma kabiliyetine sahip
istilacı ve oldukça da zararlı bir böcek türüdür (Wiman ve
ark. 2015). Türkiye’deki varlığı 2017 yılında İstanbul’da
(Çerçi ve Koçak 2017) ve Artvin’de (Göktürk ve ark. 2018)
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tespit edilen H.halys, 2020 yılına gelindiğinde Kemalpaşa,
Hopa, Arhavi (Artvin), Fındıklı, Ardeşen (Rize) ilçelerinde
yoğun olmak üzere Trabzon, Giresun ve Ordu illerine
kadar yayıldığı tespit edilmiştir (Göktürk ve Tozlu 2019).
Türkiye’de “Kahverengi kokarca” isminden başka
“Kahverengi pis kokulu böcek” olarak da isimlendirilen bu
zararlı pentatomid türünün erginleri, koyu kahverengi
renkte ve 12-17 mm uzunluğunda, antenleri kısmen soluk
beyaz renkli, 4. ve 5. segmentleri hariç diğerleri siyah,
bacakları kırmızımsı-sarı renklidir. Yumurtalar yaklaşık 1.6
mm uzunluğunda ve 1.3 mm çapında, elips şeklinde ve
açık yeşildir. Beş nimf dönemi geçirirler. Nimflerin
ilerleyen dönemlerinde pronotumları üzerinde dikenlerin
bulunması ve koyu kırmızı gözlere sahip olması en
karakteristik özellikleridir (Hoebeke ve Carter 2003).
H. halys, sıcaklık ve fotoperiyuma bağlı olarak yılda 1-5 döl
verebilse de (Niva ve Takeda 2003, Lee 2015), Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin ilinde yılda çoğunlukla 1,
bazen de sahil kısımlarında 2 döl vermektedir. Sıcaklığa
bağlı olarak; 1. döl zamanı Nisan ayının 2. Yarısı, 2. döl
zamanı ise Ağustos ayında olmaktadır. Dişiler yılda bir kaç
kez çiftleşmekte ve ömürleri boyunca yumurta bırakmaya
devam ettiklerinden yumurtlama süresi aylarca
sürebilmektedir. Kışı ergin olarak kuytu alanlar, eski
binalar, çatı araları, ahırlar, ağaç kovukları gibi uygun
yerlerde geçiren bireyler Nisan ayının ikinci yarısında
kışlama alanlarını terk ederek, 20-30’lu gruplar halinde
(toplam 100-220 yumurta) yumurtalarını bırakmaktadır.
Yumurtalardan 4-5 günde çıkan ilk dönem nimfler, beş
nimf dönemi geçirdikten sonra ergin olmaktadır.
Erginlerin en yoğun görüldüğü dönem Ağustos ayı olup,
sıcaklığa bağlı olarak Eylül sonundan itibaren kışlaklara
çekilmeye başlamaktadır (Göktürk ve ark. 2018, Göktürk
ve Tozlu 2019).
H. halys, polifag olarak beslenen bir tür olup, çok fazla
sayıda değişik bahçe ve süs bitkilerinde zaman zaman
ekonomik derece zararlara yol açabilmektedir. En önemli
konukçuları arasında ahududu, akçaağaç, armut, ateş
dikeni, bakla, bezelye, biber, böğürtlen, ceviz, dut, elma,
erik, fasulye, fındık, hanımeli, leylak, kayısı, üzüm, kiraz,
kivi, mısır, söğüt, şeftali, turunçgiller, Trabzon hurması,
soya fasulyesi, şeker pancarı, kelebek çalısı ve birçok
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yabancı ot türü yer almaktadır (Bernon 2004, Kiritani
2007, Hamilton 2009, Leskey ve ark. 2012b, Lee ve ark.
2013, Göktürk ve Tozlu 2019).
H. halys’ın ergin ve nimfleri konukçu bitkilerin öz suyunu
emerek zararlı olmaktadır.
Meyve ile beslenmesi
sonucunda meyvede yara izleri, çukurlar, şekilsizlikler ve
renk değişimleri meydana gelmekte, böceğin beslenme
esnasında salgıladığı salgılar meyvede acılaşma ve
taşlaşmaya neden olabilmektedir (Hamilton 2009, Leskey
ve ark. 2012a,b, Costi ve ark. 2017, Rice ve ark. 2014,
Scheihing ve ark. 2016). Bu zararlı tür, Amerika Birleşik
Devletleri, Avrupa ve Gürcistan’da meyve ve sebzelere
verdiği zarar sonucu milyonlarca dolarlık ekonomik kayba
neden olmuştur (Bernon 2004, Leskey ve ark. 2012a,
Murvanidze ve ark. 2018). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde
kısa bir süre olmasına rağmen Artvin ilindeki kivi
alanlarında yaptığı zararı hissedilir hale gelmiştir ve her an
salgın yapma riskini de taşımaktadır.
H. halys’ın mücadelesinde yaygın olarak kimyasallar
kullanılmaktadır (Leskey ve ark. 2012a, 2014). Kimyasal
ilaçların yararlı eklembacaklılar ve tozlaşmayı
gerçekleştiren eklembacaklılar üzerinde olumsuz
etkilerinin bulunması, H. halys'ın belirli bir müddet sonra
bunlara direnç geliştirmesi alternatif mücadele
yöntemleri arayışını zorunlu kılmıştır (Holtz ve Kamminga
2010). Biyolojik mücadele kapsamında Telenomus podisi,
Trissolcus sp. ve T.halyomorphae (Hymenoptera:
Scelionidae)’nin, H. halys'ı parazitlediği belirlense de
popülasyon seviyeleri üzerinde çok az etkiye sahip olduğu
belirtilmektedir (Haye ve ark. 2015). H. halys’ın
popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi ve kitlesel
yakalanmasında kullanılan bir diğer yöntem de feromon
tuzaklarıdır (Adachi ve ark. 2007, Weber ve ark. 2014,
Khrimian ve ark. 2014). Rice ve ark. (2017), arazide
yaptıkları çalışmaların sonucunda hem yüksek hem de
düşük yoğunluklu populasyonlarda H. halys aktivitesini
tespit etmek için ışık ve feromon tuzakların
kullanılabileceğini belirtmektedirler. Nielsen ve ark.
(2013) pentatomidlerin siyah ışık tuzağına yakalandığını
ve bu tuzakların iyi bir izleme aracı olabileceğini
bildirmektedirler. Son yıllarda, tuzak tasarımları, renkler,
feromon preparatları, yayılma stratejileri ve yakalama
mekanizmaları başta olmak üzere, H. halys'ı izlemek için
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çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Leskey ve ark. 2015, Weber
ve ark. 2017). Bu çalışmalara dayanarak, oluklu plastikten
yapılmış siyah piramit tuzağı standart tuzak haline gelmiş
ve agregasyon feromonu (metil (2E, 4E, 6Z) -dekatrienoat
(MDT) ile kombinasyonu) mücadele ve izlemede
kullanılabileceği belirtilmiştir (Weber ve ark. 2014, Leskey
ve ark. 2015). Feromon tuzakları ile H. halys’ın biyolojisi
tespit edilerek mücadele takvimi oluşturulabilmektedir
(Short ve ark. 2017).

Böceğin biyolojisi dikkate alınarak, tuzaklar, arazide
güney-güneydoğu yönünde Nisan aynının son haftasında
yerleştirilmiş ve Kasım ayına kadar kontrol edilmiştir.
Feromon tuzakları 1.5-2 metre yükseklikteki kivi
ağaçlarının tellerine asılmıştır. Işık tuzakları ise feromon
tuzakları arasına yerleştirilmiştir. Işık tuzakları akşam saat
21:00-06:00 arası faal duruma getirilmiştir. Çalışma alanı
seçilirken en yakın ışık kaynağına en az 50 m mesafede
olan alanlar seçilmiştir. Asılan tuzaklar 7-8 gün arayla
kontrol edilmiş, tuzaklara düşen böcek sayıları dikkatlice
not edilmiştir. Feromon tuzaklarının feromon preparatları
4 haftada bir yenisiyle değiştirilmiştir. Elde edilen verilerin
karşılaştırılmasında Bağımsız İki Örnek t-Testi
kullanılmıştır.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 tarihinde Samsun,
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin 49
ilçesinde H. halys’a karşı feromon tuzakları asılarak,
survey çalışması yürütülmüş ve bölgedeki yayılışı
belirlenmeye çalışılmıştır (Ak ve ark. 2019). Türkiye için
henüz yeni bir tür olmasına rağmen yayılış ve zararını hızla
gerçekleştiren bu türe karşı ışık ve feromon tuzaklarının
etkinliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu
çalışmada, H. halys erginlerinin feromon ve ışık
tuzaklarına düşme oranları araştırılmıştır.

BULGULAR
Işık tuzağına yakalanan H. halys erginlerinin ortalaması
30.12 (0-85) olarak saptanırken, feromon tuzağına
yakalanan erginlerin ortalaması 24.72 (1-69) olarak tespit
edilmiştir (Şekil 1). Tuzakların asılmasını müteakip yapılan
kontroller sonucunda her hafta belli oranda böceğin ışık
tuzağına düştüğü görülmüştür. Tüm sezon boyunca (27
hafta) yapılan kontrollerde bir feromon tuzağına 618, bir
ışık tuzağına ise 753 adet H. halys ergininin düştüğü
gözlemlenmiştir. Vejetasyon boyunca toplam yakalanan
H. halys ergin miktarı feromon tuzaklarında 2472, ışık
tuzaklarında ise 3012 olarak tespit edilmiştir. Yapılan
istatistiksel analizler sonucunda dönemsel olarak ışık
tuzaklarına yakalanan birey sayısı ile feromon tuzaklarına
yakalanan birey sayısı arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (Çizelge 1) (Bağımsız İki Örnek t-Testi;
p<0.05).

MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmanın ana materyalini, Artvin ili, Arhavi ilçesinde
tarım ve orman alanlarında zarar oluşturan H. halys’ın
ergin bireyleri oluşturmaktadır. Çalışma, 2019 yılında
Arhavi bölgesindeki kivi bahçesinde yapılmıştır. Arazi
çalışmaları,
erginlerin
toplanmasına
yönelik
çalışmalardan oluşmaktadır. Böceklerin toplanmasında
içlerinde PHEROCON® feromonu, feromon tuzakları olarak
4 adet 10 litrelik plastik su bidonları ve 4 adet ışık tuzağı
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ışık tuzakları, SAHRA
Çevre Sağlığı Ve Ormancılık A.Ş. tarafından sağlanmıştır.
90
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Şekil 1. Feromon ve Işık tuzaklarına düşen böceklerin haftalık kontrol sayıları
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Nisan sonundan itibaren çalışma alanından alınan veriler
incelendiğinde, ışık ve feromon tuzaklarına düşen böcek
miktarları birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir.
Yakalanan birey sayısı Haziran ayının 2. haftasından sonra
artış göstermiş; Temmuz ayında en yüksek orana
ulaşmıştır. Eylül ayından başlayan düşüş Ekim ayının son
haftası son bulmuştur (Şekil 1).
Çizelge 1. Feromon ve Işık tuzaklarına düşen böceklerin t-testine göre
karşılaştırılması
Tuzak Tipi

Aritmetik ortalaması

Feromon Tuzağı

618

Işık Tuzağı

753

T değeri

P değeri

19.222

0.0011

Işık tuzaklarına hedef olmayan bazı diğer böcek türleri de
düşmüştür. Feromon tuzaklarında ise hedef dışı türlere
rastlanılmamıştır. Yağmurlu haftalarda hem feromon hem
de ışık tuzaklarına düşen H. halys sayısında azalma olduğu
saptanmıştır.
Işık tuzaklarında ve feromon tuzaklarında yakalanan
böcek sayıları karşılaştırıldığında, erken dönemde her iki
tuzağa da düşen böcek miktarları birbirine yakınken, orta
dönemde ışık tuzaklarının, geç dönemde ise feromon
tuzaklarının yakalama oranları daha fazla olmuştur.
Değerlendirilen verilerden Nisan-Haziran döneminde ışık
tuzaklarına ve feromon tuzaklarına yakalanan birey sayısı
birbirine yakın iken, Haziran-Ağustos döneminde ışık
tuzağına, Eylül-Kasım döneminde de feromon tuzaklarına
düşen ergin sayılarının artış gösterdikleri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
İstilacı ve egzotik böcek türlerinin tarımsal üretimde
oluşturdukları kayıplar oldukça fazladır. Hatta bu kayıplar,
ekolojik şartlara ve uygulanan tarım sistemlerine göre
zaman zaman artmakta ve ciddi boyutlara
ulaşabilmektedir. Türkiye’de 2017 yılından beri görülen H.
halys, özelikle Doğu Karadeniz sahil şeridini tehdit
etmektedir. 2019 yılı itibari ile böceğin Giresun-Espiye’ye
kadar yayıldığının gerçekleştiği dikkate alındığından
önümüzdeki yıllarda Samsun’a kadar yayılış göstereceği
tahmin edilmektedir. Yoğun olarak Artvin (Kemalpaşa,
Hopa, Arhavi) ve Rize (Fındıklı, Ardeşen)’de bulunsa da
diğer illerde de ileride popülasyon artışı yapması
muhtemeldir. H. halys’ın ana konukçuları arasında yer
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alan fındığın bölgenin ekonomisinde çok önemli bir yere
sahip olması ve ciddi gelir getiren bir ürün olması, ileride
oluşabilecek tehlikenin boyutunu arttırmaktadır. Özellikle
Giresun fındığının ince kabuklu olması H. halys’ın zarar
oranını daha da arttıracaktır.
Geniş spektrumlu insektisitlerin sıkça kullanılması H. halys
yönetimi için ana araç olmaya devam etmektedir (Leskey
ve ark. 2012b, Lee ve ark. 2013, Blaauw ve ark. 2014).
Oysa bu zararlı türe karşı tek bir mücadele yöntemi ile
karşı koymak çok zordur. Bundan dolayı entegre
mücadele stratejisi geliştirilerek, mücadele edilmelidir.
Zararlının yayılış gösterdiği alanlar çay bahçeleri ile bitişik
kivi alanları olduğundan bu alanlarda kimyasal mücadele
yapılması yasaktır. Bu zararlı istilacı böcek türüne karşı
oluşturulacak mücadele takviminde kimyasal, mekanik,
biyoteknik mücadeleye ilaveten ışık tuzaklarının da
kullanılması mücadeleye katkı sağlayacaktır.
H. halys’ın mücadelesine yönelik yapılan bu çalışmada
asılan ışık ve feromon tuzaklarıyla belli oranlarda ergin
yakalanmıştır. Nielsen ve Hamilton (2013) feromon ve ışık
tuzaklarına yönelik yaptıkları çalışmada, feromon
tuzaklarının aksine ışık tuzaklarının her iki cinsiyeti de aynı
oranda yakaladıklarını ifade etmişlerdir. Leskey ve ark.
(2015) yaptıkları feromon denemelerinde bir feromon
tuzağına haftada maksimum 57 H. halys erginin
düştüğünü belirtmektedirler. Yapılan bu çalışmada ise
feromon tuzağına en fazla 69 H. halys ergini düşmüştür.
Weber ve ark. (2014)’nında tespit ettiği gibi erken
dönemde feromon tuzaklarının yakalama oranları düşük
olmasına rağmen populasyon yoğunluğunun fazla olduğu
Ağustos ayında yakalama maksimum düzeye ulaşmıştır.
Sonbaharda feromon tuzaklarının yakalama oranı da ışık
tuzaklarından fazla olmuştur. Bunun nedeninin sıcaklık
olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü ışık tuzaklarının
yoğun yakalama gösterdiği geceler çoğunlukla sıcak ve
yağışın olmadığı geceler olmuştur. Nilsen ve ark.
(2013)’nın da tespit ettikleri gibi ışık tuzaklarına düşme
erken dönemde populasyon yoğunluğu az iken de
olmaktadır.
Işık tuzaklarının etki alanı feromon tuzaklarından fazladır.
Ancak ışık tuzakları sadece gece çekicidir. Gece sıcaklık
dereceleri 15 °C’nin altında olduğunda H. halys erginleri
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uçmayacaktır (Lee ve Leskey 2015). Rice ve ark. (2017) ışık
tuzakları ile yaptıkları çalışmada geç dönemlerde
tuzaklara düşen ergin sayısında önemli derece azalma
olduğunu, feromon tuzaklarına ise geç dönemde daha
fazla birey düştüğünü belirtmektedirler. Feromon
tuzakları, sezon sonunda türlerin izlenmesinde ve
yakalanmasında daha etkilidir. Yapılan bu çalışmada da
geç dönemde ışık tuzaklarının yakalama oranı düşmüştür.
Işık tuzakları ve feromon tuzakları kombine bir şekilde
kullanılırsa etki oranının artacağı kanısı hakim olmuştur.
Tuzakların alana asılış zamanı da önem arz etmektedir.
Tuzaklar alana ergin dönemi başlamadan bir hafta önce
asılması durumunda erginlerin yumurta koymadan önce
yakalayabilmek mümkün olacaktır ve ergin dişilerin
yumurta
koymalarının
engellenmesiyle
de
popülasyonunun bu şekilde düşürülmesi sağlanacak,
zararları da azaltılmış olunacaktır. Ancak, doğal denge ve
biyo-çeşitlilik açısından popülasyonunun tamamen
ortadan kaldırılması da istenmeyen bir durumdur.
Işık tuzakları olsun feromon tuzakları olsun H. halys’a karşı
yapılacak mücadele çalışmalarında bireysel olduğunda
etkili olmaz. Bundan dolayı mücadele çalışmaları
mümkünse geniş alanda yapılmalıdır. Sadece küçük bir
alandan toplanan erginlerle populasyon seviyesinin
düşürülmesi mümkün görülmemektedir.
Amerika Birleşik Devletlerinde feromon tuzaklarına bir
hafta içerisinde düşen böcek miktarına göre bölge için risk
durumu belirlenmiştir. Tuzaklara 10 ve daha fazla H. halys
ergini düşmesi durumunda yüksek riskli, 5-10 adet H.
halys ergini düşmesi durumunda orta riskli, 0-2 adet
düşmesi
durumunda
düşük
riskli
olarak
nitelendirilmektedir. Çalışma alanında tuzaklara ortalama
0-85 adet ergin düştüğü dikkate alındığında böceğin
populasyon durumu açısından bölgenin riskli olduğu
söylenebilir.
Sonuç olarak, bu çalışma Türkiye’de H. halys'ın
kontrolünde ışık tuzaklarının etkisini belirlemeye yönelik
yapılan ilk çalışmadır. Çalışmada elde edilen veriler, H.
halys’a karşı alınacak önlemlere ve gelecekteki
çalışmalara destek olacaktır.

274 / T.Göktürk / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2):270-275 (2020)

KAYNAKLAR
Adachi I, Uchino K, Mochizuki F (2007) Development of a pyramidal
trap for monitoring fruit-piercing stink bugs baited with Plautia
crossota Stali (Hemiptera: Pentatomidae) aggregation
pheromone, Appl. Entomol. Zool., 42: 425–431.
Ak K, Uluca M, Aydin Ö, Gokturk T (2019) Important invasive species
and its pest status in Turkey: Halyomorpha halys (Stål)
(Heteroptera: Pentatomidae). Journal of Plant Diseases and
Protection, 126: 401–408.
Bernon G (2004) Biology of Halyomorpha halys, the Brown
Marmorated Stink Bug (BMSB). Final Report, USDA APHIS CPHST,
17 pp.
Blaauw BR, Polk D, Nielsen AL (2014) IPM-CPR for peaches:
incorporating behaviorally-based methods to manage
Halyomorpha halys and key pests in peach, Pest Manag., 71 (11):
1513-22.
Çerçi B, Koçak Ö (2017) Further contribution to the Heteroptera
(Hemiptera) fauna of Turkey with a new synonymy. Acta Biologica
Turcica, 30 (4): 121-127.
Faúndez EI, Rider DA (2014) Nuevos registros de Pentatominae Leach,
1815 en Chile (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae), Boletín de
la Sociedad Entomológica Aragonesa, 55: 159-162.
Gapon D (2016) First records of the brown marmorated stink bug
Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera, Pentatomidae) in
Russia, Abkhazia, and Georgia. Entomol. Rev. 96: 1086–1088.
Gokturk T, Tozlu G (2019) An important agricultural pest for Turkey:
invasive species Halyomorpha halys. In: Proceedings of
International Black Sea Coastline Countries Symposium, May 2-5,
Batumi / Georgia, pp. 283-297.
Göktürk T, Burjanadze M, Supatashvili A (2018) Artvin ve Çevresinde
Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae)’ın Biyolojisi ve
Zararı. III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu
Bildiri Kitabı, 10-12 Mayıs, Artvin. s.11.
Hamilton CG (2009) Brown marmorated stink bug. American
Entomologist, 55: 19-20.
Haye T, Fischer S, Zhang J, Gariepy T (2015) Can native egg parasitoids
adopt the invasive Brown marmorated stink bug, Halyomorpha
halys (Heteroptera: Pentatomidae), in Europe?, J. Pest Sci., 88:
693-705.
Hoebeke ER, Carter ME, (2003) Halyomorpha halys (Stål) (Heteroptera:
Pentatomidae): a polyphagous plant pest from Asia newly
detected in North America. Proceedings of the Entomological
Society of Washington, 105: 225–237.
Khrimian A, Zhang A, Weber DC, Ho H-Y, Aldrich JR, Vermillion KE,
Siegler MA, Shirali S, Guzman F, Leskey TC (2014) Discovery of the
aggregation pheromone of the brown marmorated stink bug
(Halyomorpha halys) through the creation of stereoisomeric
libraries of 1-bisabolen-3-ols. Journal of Natural Products 77:
1708–1717.
Lee DH, Leskey TC (2015) Flight behavior of foraging and overwintering
Brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys (Hemiptera:
Pentatomidae). Bulletin of Entomological Research, 105: 566–573.
Lee DH (2015) Current status of research progress on the biology and
management of Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) as
an invasive species. Appl. Entomol. Zool., 50: 277-290.
Lee DH, Short BD, Joseph SV, Bergh JC, Leskey TC (2013), Review of the
biology, ecology and management of Halyomorpha halys
(Hemiptera: Pentatomidae) in China, Japan and the Republic of
Korea. Environ. Entomol., 42:627–641.
Leskey TC, Lee DH, Short BD, Wright SE (2012a) Impact of insecticides
on the invasive Halyomorpha halys (Stål) (Hemiptera:

Halyomorpha halys (Stål) mücadelesinde ışık ve feromon tuzaklarının etkinliliklerinin araştırılması

Pentatomidae): analysis on the insecticide lethality. Journal of
Economic Entomology, 105: 1726–1735.
Leskey TC, Short BD, Butler BR, Wright SE (2012b) Impact of the
invasive Brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys (Stål),
in mid- Atlantic tree fruit orchards in the United States: case
studies
of
commercial
management.
Psyche,
doi:10.1155/2012/535062.
Leskey TC, Agnello A, Bergh JC, Dively GP, Hamilton GC, Jentsch P,
Khrimian A, Krawczyk G, Kuhar TP, Lee DH, Morrison WR (2015)
Attraction of the invasive Halyomorpha halys (Hemiptera:
Pentatomidae) to traps baited with semiochemical stimuli across
the United States. Environmental Entomology, 44: 746–756.
Leskey TC, Short BD, Lee DH, (2014) Efficacy of insecticide residues on
adult Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae)
mortality and injury in apple and peach orchards. Pest Manag. Sci.,
70: 1097–1104.
Mityushev IM (2016) First Report of the Brown Marmorated Stink Bug,
Halyomorpha halys Stål, in the Russian Federation. In: Baranchikov
Yu. N. (Ed.) Monitoring and biological control methods of woody
plant pests and pathogens: from theory to practice. Proceedings
of International conference. Moscow, April 18-22, 2016. Institute
of Forest, RAN, Krasnoyarsk, pp. 147-148.
Nielsen AL, Holmstrom K, Hamilton GC, Cambridge J, Ingerson-Mahar
J (2013) Use of black light traps to monitor the abundance and
spread of the Brown marmorated stink bug. Journal of Economic
Entomology, 106: 1495–1502.
Niva CC, Takeda M (2003) Effects of photoperiod, temperature and
melatonin on nymphal development, polyphenism and
reproduction in Halyomorpha halys (Heteroptera: Pentatomidae).
Zool. Sci., 20: 963-970.
Pimentel DL, Lach R, Zuniga Morrison D, (2000) Environmental and
economic costs of nonindigenous species in the United States.
Bioscience, 50 (1): 53-65.
Pysek P, Richardson DM (2010) Invasive species, environmental
change and management, and health. Annu. Rev. Environ. Resour.,
35: 25-55.

275 / T.Göktürk / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2):270-275 (2020)

Rice KB, Bergh JC, Bergmann EJ et al. (2014) Biology, ecology and
management of brown marmorated stink bug (Hemiptera:
Pentatomidae). Journal of Integrated Pest Management 5: 1–13.
Rice KB, Cullum JP, Wiman NG, Hilton R, Leskey TC (2017)
Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) response to
pyramid traps baited with attractive light and pheromonal stimuli.
Fla. Entomol., 100: 449-453.
Rider DA (2006) Family Pentatomidae Leach, 1815, in Catalogue of the
Heteroptera of the Palaearctic Region Vol. 5. II, Ed. by Aukema, B.
and Rieger, C. (The Netherlands Entomological Society,
Wageningen, 233–402.
Scheihing B, Estes KA, Kenneth W, McCravy KW (2016) First record of
the invasive pest, Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae),
in McDonough County, and its current distribution in Illinois.
Transactions of the Illinois State Academy of Science, 10, 1-25.
Short BD, Khrimian A, Leskey TC (2017) Pheromone-based decision
support tools for management of Halyomorpha halys in apple
orchards: Development of a trap-based treatment threshold. J.
Pest Sci., 90:1191–1204.
Simberloff D, Martin JL, Genovesi P (2013) Impacts of biological
invasions: what’s what and the way forward. Trends Ecol. Evol., 28:
58-66.
Simov N (2016) The invasive brown marmorated stink bug
Halyomorpha halys (Stal 1855 (Heteroptera: Pentatomidae)
already in Bulgaria. Ecol. Montenegrina, 9: 51–53.
Weber DC, Leskey TC, Walsh GC, Khrimian A (2014) Synergy of
aggregation pheromone with methyl (E,E,Z)-2,4,6-decatrienoate in
attraction of Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae).
Journal of Economic Entomology, 107: 1061–1068.
Weber DC, Morrison WR, Khrimian A, Rice KB, Leskey TC, RodriguezSaona C, Nielsen AL, Blaauw BR (2017) Chemical ecology of
Halyomorpha halys: discoveries and applications. J. Pest Sci., 90:
989–1008.
Wiman NG, Walton VM, Shearer PW, Rondon SI, Lee JC (2015) Factors
affecting flight capacity of brown marmorated stink bug,
Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae). Journal of Pest
Science 88: 37–47.

Artvin Çoruh Üniversitesi
Orman Fakültesi Dergisi
ISSN:2146-1880, e-ISSN: 2146-698X
Yıl: 2020, Cilt: 21, Sayı:2, Sayfa: 276-283

Artvin Coruh University
Journal of Forestry Faculty
ISSN:2146-1880, e-ISSN: 2146-698X
Year: 2020, Vol: 21, Issue:2, Pages: 276-283
ofd.artvin.edu.tr

Sıcak pres parametrelerinin yongalevhanın fiziksel özellikleri ve formaldehit emisyonuna etkisi
Physical properties and formaldehyde emission effect of hot press parameters
Osman ÇAMLIBEL
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu, İç Mekân Tasarım, Kırıkkale, Türkiye

Eser Bilgisi / Article Info
Araştırma makalesi / Research article
DOI: 10.17474/artvinofd.740136
Sorumlu yazar / Corresponding author
Osman ÇAMLIBEL
e-mail: osmancamlibel@kku.edu.tr
Geliş tarihi / Received
22.05.2020
Düzeltme tarihi / Received in revised form
26.06.2020
Kabul Tarihi / Accepted
01.09.2020
Elektronik erişim / Online available
07.09.2020
Anahtar kelimeler:
Yongalevha
Fiziksel özellikler
Pres hızı
Pres sıcaklığı
Formaldehit emisyonu
Keywords:
Particleboard
Physical properties
Press speed
Press temperature
Formaldehyde emission

Özet
Son yıllarda yongalevha üreticileri piyasa şartlarında rekabet edebilmek için kapasite artırarak üretim
maliyetlerini azaltabilmeyi hedeflemiştir. Bu çalışmada, yonga levha üretim hattında %40 sarıçam
(Pinus sylvestres L), %30 sapsız meşe (Quercus petraea L), %20 kavak (Populus alba L), %10 talaş ve
1:1.35 mol üre-formaldehit tutkalı kullanılmıştır. Proseste üretim parametreleri sabit kaldı. Tek
değişken sıcak pres üretim parametreleridir. Sıcak pres parametrelerinden pres hızını ve pres
sıcaklığını %15, %20, %25 artırmıştır. Üretilen levhaların fiziksel test ve formaldehit emisyon
performansları ölçüldü. Referans levhalar baz alınarak tüm testler yapılmıştır. Her bir test grubundan
beş levha ölçülmüştür. Tüm fiziksel testler; levha yoğunluğu (T; 622 gr/cm³, T2; 624.6 gr/cm³, T3; 630
gr/cm³, T4; 630 gr/cm³), kalınlığına suda şişmesi 24 saat (T1; %15.24, T2; %13.8, T3; %16.46, T4;
%15.46), 24 saat su alma (T1; %78.14, T2; 78.52, T3; 79.12, T4; 78.62) değerlerinde ölçülmüştür.
Levhalardaki formaldehit emisyonu ölçmek için, TS EN 120 perforatör yöntemi uygulanmıştır.
Formaldehit gaz emisyonu (T1; 14.53 mg/100gr, T2; 14.84 mg/100gr, T3; 15.16 mg/100gr, T4; 15,36
mg/100gr) analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, fiziksel test sonuçları diğer test grupları arasında
küçük bir fark olduğu görülmektedir. Fakat levhaların formaldehit emisyonu test sonucu diğer test
grupları arasında önemli farklar ölçülmüştür. Bu farklılıklar sıcak pres parametreleri (pres hızı, pres
sıcaklığı) ve 1:1.35 mol üre formaldehit tutkalından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Abstract
In recent years, chipboard producers have aimed to reduce production costs by increasing capacity
because of market conditions. In this study, It was used 40% scots pine (Pinus sylvestres L), 30% sessile
oak (Quercus petraea L), 20% poplar (Populus alba L), 10% sawdust and 1:1.35 moles of ureaformaldehyde glue in the particleboard production line. Production parameters remained stable. The
Only thing hot press production parameters were changed. It was increased press speed and press
temperature from hot press parameters by 15%, 20%, 25%. Physical test and formaldehyde emission
performances of the produced boards were measured. Based on these measurements on the reference
boards, test analyzes based on five boards were evaluated in each test group. All physical tests; board
density (T; 622 gr/cm³, T2; 624.6 gr/cm³, T3; 630 gr/cm³, T4; 630 gr / cm³), thickness swelling 24 hours
(T1; 15.24, T2; 13.8%, T3; 16.46%, T4; 15.46%), water absorption 24 hours (T1; 78.14%, T2; 78.52, T3;
79.12, T4; 78.62). TS EN 120 perforator method was applied for measure the formaldehyde emission in
the chipboards. Formaldehyde gas emission (T1; 14.53 mg 100gr, T2; 14.84 mg/100gr, T3; 15.16
mg/100gr, T4; 15.36 mg/100gr) were analyzed. As a result of the study, physical experiment boards
indicated a little difference among each other. But boards indicated formaldehyde emission high
difference among each other. It is thought that, these differences were caused by hot press parameters
which are the press speed, press temperature and 1:1.35 moles of urea-formaldehyde.

GİRİŞ
Odun bazlı kompozit levhalardan yongalevha 20. yüzyılın
ortalarından günümüze kadar çok hızlı gelişme sağlayarak
insanların yaşam alanlarında ihtiyaç duyduğu ürünlere
dönüşmüştür. Yongalevha üretiminde kusurlu her türlü
biokütle materyali hammadde olarak kullanılabilmekte ve
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katma değeri
dönüşmektedir.

yüksek

birinci

sınıf

bir

ürüne

Yongalevha bir kompozit levha olarak istenilen boyutlarda
üretilen, yüzeyleri düzgün ürünlerdir. Yongalevha iç
mekanlarda mobilya ve türevi ürünlerin üretiminde
hammadde olarak kullanılırken levhaların mekanik
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özelliklerinin performansı standartlardaki değerin
üzerinde olması gerekmektedir. Günümüzde yongalevha
endüstrisi piyasanın talep ettiği, yanmaya karşı dirençli,
suya karşı dirençli ürünler üretilebilmektedir. İnsanların
bu ürüne olan talep artıkça hem yongalevha üretimi
yapan tesislerin sayıları artmış hem de üretim kapasiteleri
artmıştır. Üretim proseslerinin kapasiteleri artırılırken
yonga levhanın test özellikleri belirlenen TS EN
standartları ölçüsünde olmasına önem gösterilmektedir.
Üretim proseslerinde kapasite artırımı üretim
parametreleri değişmeden sadece birim zamanda pres
hızını artırmaktan geçmektedir. Üretim proseslerinde
pres hızı artırılırken ve bu esnada üretimi yapılan
yongalevhaların test özelliklerinin iyi performans
göstermesi gerekmektedir. Yongalevhanın fiziksel test
özellikleri; yoğunluğu, 24 saat su alma, 24 saat suda şişme
değerleridir.
Özen (1980) çalışmasında, presleme değişken
parametreler; pres sıcaklığı, pres süresi, pres kapanma
süresi, pres basıncı, tutkal sertleşme süresi, tutkal katı
madde miktarı vb. değişkenler etkili olduğunu
açıklamıştır. Kalaycıoğlu (1991) yapmış olduğu bir
çalışmada yerli sahil çamı odunlarının yongalevha
üretiminde kullanılabilirliği konusunda çalışmıştır.
Çalışma sonucunda fiziksel değeri iyileştirmek için parafin
tüketimini %0.5’de %1 çıkarılmasıyla fiziksel özelliklerini
iyileşebileceğini ifade etmiştir. Iosifov ve ark. (1991)
çalışmasında, iğne yapraklı ağaçlar ve ıhlamur odunlarının
diğer odun türlerinden üretilen levhaların test özellikleri
daha iyi performans gösterdiğini ifade etmişlerdir.
Yongalevha üretimine uygun olan ağaç türleri 0.40-0.65
gr/cm³ arasında değişim gösterdiğini açıklamıştır.
Eroğlu ve Usta (2000) yaptığı çalışmada, serbest
formaldehitin odun bazlı levhalardan açığa çıkma biçimi
üzerine çalışma yapmıştır. Çalışmasına göre serbest
formaldehit, ilk sıcak preslemeden sonra ikincisi kullanım
yerlerinde açığa çıktığını açıklamıştır. Akbulut (2000)
yaptığı bir çalışmada, üretim teknolojilerindeki
gelişmeler, yongalevha ürün türevleri ve üretim
kapasitelerini arttığından bahsetmiştir. Yongalevha
üretim prosesinde birçok değişken parametreler
bulunmaktadır. Bu parametrelerden birisi kullanılan
biokütle hammadde özellikleridir. Hammadde olarak
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presleme esnasında sıkıştırılması kolay, orta değerdeki
özgül kütleli türler, biokütle atıklar, kolay bulunan ve ucuz
olan tüm türler tercih edilmesini ifade etmiştir.
Gündüz ve Masraf (2005) çalışmasında; üç tabakalı yatık
yongalı yongalevha üretimin şartlarında; dış tabaka talaş
oranı, pres faktörlerinden; sıcaklık, basınç, zaman
parametreleri değiştirilmesinin levhanın fiziksel ve
mekanik özellikleri üzerine etkisini araştırmışlardır. Kim ve
Kim (2005) yaptıkları çalışmada üre formaldehit, melamin
formaldehit ve melamin üre formaldehit reçineleri ile
üretilen MDF levhalarının formaldehit gaz emisyonları
DIN EN 120, JIS 5908 ve gaz kromatografisi yöntemine
göre analiz edilmiştir. Çalışmaya göre, reçine içine
melamin ilave edildikçe formaldehit gaz emisyonunun
azaldığını göstermişlerdir.
Bardak ve ark. (2011) araştırmalarında, yonga levha
üretiminde yoğunluk profili ve sıcak pres diyagramının
levhanın teknolojik özellikleri üzerine etkisini
araştırmıştır. Bu araştırmaya göre; yoğunluk profili
yongalevhaların kalite özelliklerini etkileyen ana
parametre olduğunu ifade etmişlerdir. Pres girişte ilk
basıncının artması, levhada eğilme ve elastikiyet
modülünü, levha yüzey yoğunluğunu, suda şişme
özelliklerini iyileştirdiğini ve pres besleme hızının azalması
tüm özellikleri iyileştirdiğini açıklamışlardır. Pres çıkış
basıncı levhanın özelliklerine etki etmediğini sadece levha
orta yoğunluğu artırdığını belirtmişlerdir. Boran ve ark.
(2011) amino reçine grubunda üre formaldehit tutkalı
diğer tutkal türlerine göre üretim maliyetini düşük olması,
sertleşme zamanını değiştirilebilmesi, sıcaklık ve basınç
altında hızlı reaksiyona girebilmesi, su toleransının yüksek
olması, renksiz olması, aşınmaya dirençli olması,
mikroorganizmalara karşı dayanıklı olması gibi çok fazla
avantaja sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat bu
tutkalın sertleşme reaksiyonu sonucunda açığa
formaldehit gazının çıktığını açıklamışlardır.
Salem ve ark. (2012) çalışmalarında, çeşitli ahşap esaslı
panel levhaların formaldehit emisyonu (FE) ve
formaldehit içeriği (FC); yongalevha (PB), orta ve yüksek
yoğunlukta lif levha (MDF ve HDF) ve kontrplak (PLW) ve
döşeme malzemeleri (HDF laminat, masif ahşap, masif
bambu ve polivinil klorür) materyallerine; Avrupa küçük
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ölçekli chamber (EN 717-1), gas analiz (EN 717-2),
Amerikan küçük ölçekli chamber (ASTM D 6007-02) ve
perforator (EN 120) yöntemlerine göre formaldehit analiz
testleri yapmışlar ve analiz sonuçlarına göre yöntemler
arası korelasyon analizi göstermişlerdir. He ve ark. (2012)
çalışmalarında, odun esaslı levhalarda formaldehit içerikli
tutkallar kullanarak formaldehit emisyonu üzerine
araştırmalar yapmışlardır. Çalışmaları sonucunda;
levhalardaki formaldehit salınım miktarı kullanılan
reçinedeki formaldehit miktarıyla doğru orantılı bir
bağlantı olduğu ifade etmişlerdir. Mao ve Kim (2013)
araştırmasında, düşük mol içerikli üre formaldehit
tutkalın yapısındaki metilen eter gruplarının odun bazlı
kompozit levha ürünlerinde formaldehit emisyon etki
değeri üzerine çalışmışlardır. Yaptıkları çalışmanın
sonucunda üre formaldehit tutkalında metil eter
gruplarının artması formaldehit emisyonun artırma
potansiyeli olduğunu ifade etmişlerdir.

presleme aşamasında tek yüzü reçineli kâğıt ile kaplama
yapılarak levhanın düzlemden sapma miktarını tetikleyen
faktörler üzerine (kaplama presi kütle sıcaklık farkları,
parafin miktarı, kağıt gramajının değişkenliği, farklı tesiste
üretilmesi, farklı pres sacı ile üretilmesi) çalışmasını
yapmıştır.

Iswanto ve ark. (2014) çalışmalarında yonga levha
imalatında reçine tipi, sıcaklık ve presleme süresi, ürünün
kalitesini belirlemek için önemli faktörler olduğunu ifade
etmişlerdir. Biçer, (2014) çalışmasında sodyum
karboksimetilselüloz
(Na-CMC)
yonga
levhada
üretilebilmesi ve üretilen levhaların test çalışmasını
yapmıştır. Grigsby ve ark. (2014) yaptıkları çalışmada,
kürlenmiş reçinenin su ekstraksiyonu ile reçinenin
hidrolitik dengesine etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya
göre levha üretimi sırasında lif üzerinde çok aktif olan üre
formaldehit reçinesi sertleşme sonucunda çapraz bağlı,
reçine matriksine eksik katılımların olmasından dolayı ÜF
reçinesinin kürleşmesi tamamlanamamaktadır. Bu
çalışma sonucunda; ÜF reçinesinin su ile ekstraksiyonda
%50-70 bağlanma kayıpları oluşabilmektedir. Ucuncu ve
ark. (2017) yaptıkları çalışmada üç farklı sıcak pres
şartlarında kavak ahşap levhalarının fiziksel, mekanik,
anatomik, kristalik ve renk özelliklerine göre araştırma
yapmışlardır. Karaoğlan ve ark. (2018) yılında yaptıkları
çalışmada yongalevha üreticilerinin yoğun rekabete karşı
maliyetleri azaltma yöntemlerinden işlem süresini
azaltma yöntemleri üzerine çalışmışlardır. Çalışmalarına
göre, yongalevhanın alt ve üst yüzeyleri dekor kağıtları ile
kaplama aşamasında melamin pres süresini etkileyen
faktörleri optimize edilebileceğini ifade etmişlerdir. Önem
(2018), melamin kaplama ünitesinde levha yüzeyini

MATERYAL ve YÖNTEM
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Son yıllarda Türkiye'de yongalevha üretimi Avrupa’da
ikinci sırada yer almaktadır. 2018 yılında yongalevha
üretimi yaklaşık 4.355 milyon m³/yıl olmuştur. Ancak bu
rakam dünyada yaklaşık 124.118.601 m3/yıl üretim
gerçekleşmiştir. (URL-1). Bu çalışmada, yongalevha
üretiminde diğer değişken parametreler sabit kalarak,
sadece pres hızı ve pres sıcaklığı artırarak üretilen
levhaların performansı araştırılmıştır. Bu çalışma
sonucunda üretilen levhaların TS EN standartların
belirlediği kriterler içinde kalmak koşuluyla sıcak pres hızı
ve pres sıcaklığı rasyonel artırılabilir.

Materyal
Bu çalışmada; %40 sarıçam (Pinus slyvestris L) ve %30
sapsız meşe (Quercus petraea L), Kastamonu Daday
Orman İşletmelerinden tedarik edilmiştir. %20 kavak
(Populus alba L) Kastamonu merkez Dereköy’den tedarik
edilmiştir. %10 talaşlar Kastamonu Tosya özel
işletmelerden tedarik edilmiştir.
Tutkal
Kastamonu tutkal üretim tesisinde üretilmiştir. Tutkalın
özellikleri;










Katı madde: 62±1
Üre-Formaldenit mol oranı: 1:1.35
Yogunluk (at 20 ºC g cm³):1.227
Vizkosite (25 °C cps) :20-35 sn
Jel zamanı (100 °C) (20% (NH4)2SO4): 20-45 sn
pH: 7- 8.5
Serbest formaldehit: %0.20 max
Metilol grup: %12-15
Raf ömrü: 75 gün
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Sertleştirici
Üre formaldehit tutkalını sertleştirilmesinde katalizör
olarak amonyum klorür (NH4Cl) kullanılmıştır. Özel bir
firmadan getirilmiştir.

 Vizkosite: 13-23 sn
 Yoğunluğu:0.96 gr/cm³
Yöntem
Üretim parametreleri

Kullanılan katalizör %20’lik amonyum klorür (NH4Cl)
solüsyondur.
%20’lik çözelti özellikleri
 Yoğunluğu; 0.95 gr/cm³
 pH: 6.5’dir.
Parafin
Kirli beyaz renginde ve sıvıdır. Denizli’den özel bir
işletmeden getirilmiştir
 Katı madde: %60
 pH: 9-10

Bu çalışmada uygulana yöntem Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Üretimde pres süresi ve pres sıcaklığı kademeli artırılarak
T1; 200 sn-185 °C, T2;170sn 210 °C, T3; 160sn-220 °C ve
T4: 150sn- 230 °C deneme yongalevhaları üretildi. Test
grubundaki levhalar T semboli ile ifade edilmiştir. Bu
araştırmada deneme yongalevhalar Kastamonu Entegre
Ağaç san. Tic AŞ Kastamonu Yongalevha Tesislerinde
üretim yapılmıştır. Yongalevhalar 7 katlı sıcak preste
17x2100x2800 mm ölçülerinde üretilmiştir. Bu çalışmada
Çizelge 1’de gösterilen T1; deney 1, T2; deney 2, T3; deney
3 ve T4; deney 4’ü ifade etmektedir.

Çizelge 1: Yongalevhaların üretim parametreleri
Testler
T1
T2
T3
T4

Pres Süresi
(sn)
200
170
160
150

Pres Basınçı
(Kp/cm²)
30
30
30
30

Yongalevhaların üretilmesi
Hammaddeler; yongalama makinesinde yonga haline
getirilmiştir. Yongalar dış ve orta tabaka için farklı silolara
bantlı taşıyıcı sistemi ile taşınmıştır. Yongalar döner
silindirli kurutucularda dış ve orta tabaka ayrı ayrı %1.52.5 rutubete kadar kurutulmuştur. Kurutulan yongalar üç
kademeli mekanik sarsak elekte tasnifi yapılmıştır.
Yongalar üretime hazırlamak için iç ve dış tabaka
yongaları haline getirmek için pallman tipi değirmenlerde
üretim parametrelerine göre inceltilmiştir. Dış tabaka
yongaları tutkallamasında %12.4 ve orta tabakaya %8.1
tutkal işlemi yapılmıştır. Tutkallamadan sonra üretim
parametrelere göre sıvı parafin verilmiştir. Tutkallanan
yongalar serme istasyonun pasta haline getirilmiştir.
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Pres Sıcaklığı
(°C)
185
210
220
230

Pres Hızı
(mm/sn)
200
230
240
250

Levha Ölçüleri
(mm)
17x2100x2800
17x2100x2800
17x2100x2800
17x2100x2800

Pastalar ön presten geçirilerek sıcak prese hazır hale
getirilmiştir. Sıcak preste Çizelge 1’deki deney
parametrelerine göre yongalevhalar 17x2100x2800 mm
ölçülerinde üretimi yapılmıştır. Presleme işleminden
sonra yıldız soğutucuda oda sıcaklığına kadar
soğutulmuştur. Ebatlama makinesinde ölçülendirme
işlemi yapılmıştır. Ara depoya alınmıştır. Ara depoda 4
gün bekledikten 40-80-100 kum zımpara kâğıdı ile
zımparalama işlemi yapılmıştır. Deneme levhaları hava
akımı olmayan zemini düzgün bir bicimdeki depoda
bekletilmiştir.
Levhalar 20±2 ve %65±5 bağıl nem (RH) koşularında %12
rutubete kadar TS 642-ISO 554 (1997) göre
kondisyonlanmıştır. Deneyler dört farklı kademede
Çizelge 1 parametrelerine göre üretilmiştir. Levhalar
0.625 gr/cm³ hedef yoğunluğunda 17x2100x2800 mm
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boyutlarında yedi katlı sıcak preste gerçekleşmiştir. Bu
çalışmada toplam fiziksel ve formaldehit emisyon testler
dahil 80 adet ölçüm yapılmıştır.
Test metotları ve istatistiksel değerlendirme
Levhalara uygulanan testler; kondisyonlama ve deney için
standart atmosfer özellikleri TS 642-ISO 554 (1997), ahşap
yonga levhalar, tarif ve sınıflandırma TS-EN 309 (1999),
yongalevhalar ve lif levhalar su içerisine daldırma işlemleri
tayini TS-EN 317 (1999), ahşap esaslı levhaların
formaldehit miktarı tayini, ektraksiyon metodu TS 4894
EN 120 (1999), yongalevhaların özellikleri bütün levha
tipleri için genel özellikleri TS-EN 312-1 (1999),
yongalevhaların özellikleri kuru şartlarda kullanılan genel
amaçlı yonga levhaların genel özellikleri TS-EN 312-2
(1999), yonga levhalar, özellikler kuru şartlarda kapalı
ortamlarda kullanılan (mobilya dahil) yonga levhaların
özellikleri TS-EN 312-3 (1999), ahşap yonga levhalar, özgül
kütlenin tayin edilmesi, TS EN 312 (2012) standardına

göre levhaların kullanım şartlarına ve yerine göre P1, P2,
P3, P4, P5, P6 ve P7 sınıflarına ayrılmıştır. TS-EN 323
(1999), ahşap esaslı levhalar, deney parçalarının
boyutlarının tayini TS-EN 325 (1999), standartlarına göre
testleri yapılmıştır. Deney numunelerini ölçerken 0.01
mm duyarlı dijital mikrometre kullanılmıştır. Testlerde
İmal IB700 laboratuvar test cihazı kullanılmıştır.
Verilen istatistiksel analizde SSPS 22 paket programından
yararlanılarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
yapılmıştır. ANOVA’da farklıların tespit edilmesi için Post
hoc testlerinden Duncan testi ile farklılıklar araştırılmıştır.
Sonuçlar p<0.05'te istatistiksel olarak anlamlı kabul
edilmiştir. Bu testlerde 80 adet ölçüm yapılmıştır. Veriler
ANOVA’nın yapılabilmesi için gerekli şartları sağlamıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu çalışmada elde edilen fiziksel özelliklere ait bulgular
Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Yongalevhaların fiziksel testlerinin performans sonuçları
Ortalama için %95 Güven Aralığı
Std.
Testler
Test
Ortalama
Std. Hata
Sapma
Alt Sınır
Üst sınır
T1
622.0a
4.64
2.07
616.24
627.76
T2
624.6ab
3.36
1.50
620.43
628.77
Yoğunluk
(gr cm-3)
T3
632.2c
3.03
1.36
628.43
635.97
T4
630.0bc
5.70
2.55
622.92
637.08
T1
15.24b
0.31
0.14
14.85
15.63
Suda şişme
T2
13.6a
0.44
0.20
13.05
14.15
24 saat
T3
16.46c
0.52
0.23
15.82
17.12
(%)
T4
15.46b
0.49
0.22
14.86
16.08
T1
78.14a
0.52
0.23
77.50
78.78
T2
78.52ab
0.81
0.36
77.52
79.52
Su alma
24 saat (%)
T3
79.12c
0.31
0.14
78.73
79.51
T4
78.62ab
0.65
0.29
77.81
79.43
*Ortalama ANOVA için% 95 güven aralığı. a, b, c harfleri aynı harfle anlamlı olarak farklı değildir (Duncan testi).

Yoğunluk değerleri Çizelge 2’de gösterilmiştir. T1
levhasında yoğunluğu 0.622 gr/cm³ ölçülmüştür. T2
levhasının yoğunluğu 0.624 gr/cm³ ve T3 levhasının
yoğunluğu 0.632 gr/cm³ ve T4 levhasının yoğunluğu 0.630
gr/cm³ ölçülmüştür. Testlerdeki yonga levhaların
yoğunlukları birbirine yakın ölçülmüştür. Çizelge 2’ye göre
istatistiki ANOVA (Duncan) test hesaplama sonucunda T1,
T2 ve T2, T4 arasında anlamlı bir fark yok iken T3’de
anlamlı farklılık bulunmuştur. Gündüz ve Masraf (2005)
çalışmalarında, yonga levhaların mekanik özelliklerine
ağaç türü, levhanın özgül kütlesi, yongaların geometrisi,
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Minimum

Maximum

616.00
619.00
629.00
622.00
14.90
13.10
15.80
14.86
77.40
77.20
78.80
77.80

626.00
628.00
635.00
635.00
15.70
14.20
17.10
16.10
78.60
79.40
79.60
79.40

tutkal türü ve miktarı, pres sıcaklığı, pres süresi, sermenin
homojenliği ile bağlantılı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu
çalışmada yongalevhaların test sonuçlarına göre TS EN
312 (2012) standardına göre P2 sınıfına girmektedir.
24 saat suda şişme değerleri Çizelge 2’de gösterilmiştir. T1
levhasında suda şişme değeri %15.24 ölçülmüştür. T2
levhasının suda şişme değeri %13.6 ve T3 levhasının suda
şişme değeri %16.46 ve T4 levhasının suda şişme değeri
%15.46 ölçülmüştür. Çizelge 1’e göre pres hızı ve pres
sıcaklığı %15 artığında suda şişme değeri %10.76 oranında
azalmıştır. %20 arttığında suda şişme değeri %8.06

Sıcak pres parametrelerinin yongalevhanın fiziksel özellikleri ve formaldehit emisyonuna etkisi

oranında artmıştır. %25 arttığında suda şişme %1.5
artmıştır. Çizelge 2’ye göre istatistiki ANOVA (Duncan)
test hesaplama sonucunda (T1, T4), T2 ve T3 aralarında
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Gündüz ve Masraf
(2005) yaptıkları çalışmada fiziksel özellikler pres basıncı,
pres sıcaklığı, presleme zamanı, kullanılan hammadde,
tutkallama ve serme hataları telafi edilerek en iyi levhanın
üretilebileceğini ifade etmişlerdir.
24 saat su alma değerleri Çizelge 2’de gösterilmiştir. T1
levhasında su alma değeri %78.14, T2 levhasının su alma
değeri %78.52, T3 levhasının su alma değeri %70.12 ve T4
levhasının su alma değeri %78.62 ölçülmüştür. Testlerdeki
yongalevhaların su alma değeri TS EN 317 (1999)’a göre
yapılmıştır. Çizelge 1’e göre pres hızı ve pres sıcaklığı %15
artığında su alma değeri %0.49 artmıştır. %20 arttığında

su alma değeri %1.25 artmıştır. %25 arttığında su alma
%0.62 artmıştır. Çizelge 2’ye göre istatistiki ANOVA
(Duncan) test hesaplama sonucunda (T2, T4) arasında
anlamlı bir fark yok iken T1 ve T3 arasında anlamlı farklılık
bulunmuştur. Presleme esnasında pres sıcaklığı, basıncı,
presleme süresi optimize edilmelidir. Ashori ve
Nourbakhsh (2008) çalışmasında, sıcak preslemede en
önemli değişkenler; pres süresi, pres sıcaklığı, pres basıncı
olduğunu ve presleme süresinde, yeterli pres sıcaklığı ve
pres basıncında olmasını ifade etmişlerdir.
Formaldehit Emisyonu
Bu çalışmada elde edilen formaldehit emisyonuna ait
bulgular Çizelge 3’de verilmiştir.

Çizelge 3: Yongalevhaların formaldehit analiz sonuçları
Testler

Test

Ortalama

Formaldehit
mg 100gr-1

T1
T2
T3
T4

14.53a
14.84ab
15.16ab
15.36b

Std.
Sapma
0.63
0.36
0.44
0.49

Std.
Hata
0.28
0.16
0.20
0.22

Ortalama için %95 Güven Aralığı
Alt Sınır
Üst sınır
13.76
15.31
14.40
15.29
14.62
15.71
14.75
15.98

Minimum

Maximum

13.80
14.30
14.86
14.81

15.40
15.30
15.88
15.90

*Ortalama ANOVA için% 95 güven aralığı. a, b harfleri aynı harfle anlamlı olarak farklı değildir (Duncan testi).

Formaldehit analiz sonuçları Çizelge 3’de gösterilmiştir.
T1 levhasında formaldehit emisyonu 14.53 mg/100gr
ölçülmüştür. T2 levhasının formaldehit emisyonu 14.84
mg100gr ve T3 levhasının formaldehit emisyonu 15.16
mg/100gr ve T4 levhasının formaldehit emisyonu 15.36
mg/100gr ölçülmüştür. Formaldehit analizi perforatör EN
120 test yöntemine göre PB, MDF, OSB levhalarda limit
değeri >8 mg/100gr ve ≤30 mg/100gr arasındaki ölçümler
E2 sınıfında yer almaktadır (Boran ve Usta, 2010).
Deney çalışmaları T1, T2, T3 ve T4 formaldehit analiz
sonucu standartta belirtilen limitlerine göre E2 sınıfında
yer almaktadır. Boran ve ark. (2011) çalışmasına göre;
odun bazlı levha ürünlerinde formaldehit bazlı tutkal
ürünleri ile üretilen levha ürünlerinden formaldehit
miktarı seviyesine göre E1 ve E2 olarak tanımlanmıştır.
Burada E1’in anlamı levhaların test değeri EN
standartlarını karşılayan ve sağlık açısından kanser riski,
alerjik astıma sebep olabilecek, bu riski taşımayan ürün
anlamına gelmektedir.
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Çizelge 1’e göre pres hızı ve pres sıcaklığı %15 artığında,
formaldehit emisyonu %2.13 artmıştır. %20 arttığında
formaldehit emisyonu %4.32 artmıştır. %25 arttığında,
formaldehit emisyonu %5.72 artmıştır. En düşük
formaldehit emisyonu %15 pres sıcaklığı ve pres hızı
artışında gerçekleşmiştir. En yüksek formaldehit emisyon
ölçümü %25 artışta gerçekleşmiştir. Çizelge 3’e göre
istatistiki ANOVA (Duncan) test hesaplama sonucunda T1,
(T1, T2, T3) arasında anlamlı bir fark yok iken ve T4’de
anlamlı farklılık bulunmuştur.
Eroğlu ve Usta (2000) yaptığı çalışmada, serbest
formaldehitin iki farklı yolla odun bazlı levhalardan açığa
çıktığını açıklamıştır. Bu çalışmaya göre; ilk yolla açığa
çıkması sıcak pres esnasında üre ile reaksiyona giremeyen
levha oluşumundan sonra ortaya çıkan serbest
formaldehit, ikinci yolla açığa çıkan ise bu tür levhaların
kullanım yerlerindeki sıcaklık ve rutubete bağlı olarak
metil eter bağlarının deformasyonu sonucu açığa çıkan
serbest formaldehittir.
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SONUÇ
Bu çalışmada; yongalevha üretim prosesin tüm
parametreler aynı olmasına rağmen yongalevha
üretiminde tek değişken pres hızı ve pres sıcaklığı
olmuştur. Dolaysıyla artan pres hızı ve pres sıcaklığı %15
ve %20 artış oranlarında levhaların fiziksel testlerde
minimal bir artış göstermiştir. Fakat pres hızı ve pres
sıcaklığının %25 oranlarında artığında levhaların fiziksel
testleri olumsuz yönde artış göstermiştir. Böylece pres
hızı ve pres sıcaklığının %25 oranlarında artığında fiziksel
test sonuçları artmıştır.
Yongalevha üretim hatları mevcut üretim kapasitelerinin
üzerinde üretim yapabilme ve sıcak pres parametrelerini
optimize ederek (pres hızı, pres sıcaklığı) kapasiteleri %20
oranında artabileceği görülmüştür. Yongalevha üretim
kapasitesini %20 oranında artırılabilmesinden dolayı,
üretim maliyetlerini düşürebilme olanağı sağlamaktadır.
Kapasite artırtılmasından dolayı piyasa şartlarında
rekabet edebilirliğinin imkânı elde edilmektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Burdur kenti açık-yeşil alanlarının mevcut durumunu incelemek, yeterlilikleri ve
işlevsel niteliklerini tespit etmektir. Bu amaçla, açık-yeşil alanlardan meydanlar, parklar, çocuk oyun
alanları, spor alanları, okul bahçeleri, resmi kuruluşlar, mezarlıklar, pazaryerleri ile yollar, yaya yolları,
refüj ve bulvarlar incelenmiştir. Burdur kentinde kişi başına 8.4 m2 açık-yeşil alan düştüğü ve bu alanın
yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları bütün olarak düşünüldüğünde, Burdur kenti
mevcut açık-yeşil alanlarının gelişigüzel bir dağılıma sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca,
kentte yer alan açık-yeşil alanların bitkilerinin estetik ve işlevsel özellikleri açısından kent insanının
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmadığı, bitkisel tasarımın yetersiz olduğu ve kullanılan bitki
türlerinin mekanın kalitesini artırmada yeterli olmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, Burdur kentini
modern, yaşanabilir ve kaliteli bir mekan haline getirmek için, açık-yeşil alanları nitelik ve nicelik
yönünden konunun uzmanları tarafından planlanması ve tasarlanması uygun olacaktır.
Abstract
The aim of this study is to examine the current state of the open-green lands of Burdur city, and to
determine their competencies and functional qualities. For this purpose, squares, parks, playgrounds,
sport fields, school gardens, public institutions, cemeteries, marketplaces and roads, pedestrian paths,
refuges and boulevards of open-green lands were examined. It was determined that there was 8.4 m 2
open-green land per capita in Burdur city and this land is inadequate. As considered the findings of the
present study as whole, it was found out that the existing open-green lands of Burdur city had a
haphazard distribution. In addition, it was observed that the plants of the open-green lands in the city
were not enough to meet the needs of the urban people in terms of their aesthetic and functional
characteristics, plant design was insufficient and the plant species used were not sufficient to increase
the quality of the space. As a result, in order to make the city of Burdur a modern, livable and quality
place, it would be suitable to be planned and designed the open-green lands by the related experts in
terms of quality and quantity.

GİRİŞ
Günümüzde insanlar artık kentlerde yaşamak
istemektedir. Bunun sonucunda oluşan hızlı ve düzensiz
kentleşmeyle
birlikte
aşırı
nüfusun
ihtiyacını
karşılayabilmek için yapılaşma hızlı bir şekilde artmakta
ama açık-yeşil alanların hem niceliği hem de niteliği
azalmaktadır. Rostami ve ark. (2013) yaptıkları
çalışmalarında belirttikleri üzere, yeşil alanların niteliği
kentlerin yaşama, çalışma, yatırım ve turizm alanlarında
çekiciliğini artırabilen kent kimliğini tanımlamak için
olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Böylece, yeşil alanlar
kentlerin sürdürülebilirliği ve sağlıklı gelişmeleri açısından
büyük bir öneme sahiptirler (Akbulut ve Önder 2011).

Doğal, kültürel ve sosyal elemanların birbirleriyle bütün
oluşturduğu kentlerde, doğal alanlar korunmayarak,
yerlerine yapay, sağlıksız ve kalitesiz çevre
oluşturulmaktadır. Bu çevrede yaşayan insanlar;
psikolojik, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayıp, rahat
edecekleri, mekan arayışı içerisine girmektedirler. Yaşam
kalitesini artıran, insanlara rekreaktif etkinlikler sağlayan
seçeneklerden biri olan açık-yeşil alanlar önem teşkil
etmektedir (Akbulut ve Önder 2011, Menteşe 2019). Bu
bağlamda, kentsel açık-yeşil alanlar doğanın kent ortamı
içerisindeki bir unsuru olarak görülmektedir (Eroğlu ve
ark. 2016).
Açık-yeşil alanlar, şehrin fiziksel ve sosyal yapısının
oluşmasını destekleyen, farklı etkinlikler arasında da

284 / A. Ulu Akşit, C. Yücedağ, L. G. Kaya, H. S. Aşıkkutlu / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2):284-291 (2020)

Burdur kenti açık-yeşil alan potansiyelinin belirlenmesi

denge kurarak biçimlendiren alanlardır. Açık-yeşil
alanların yaşama kalitesini onarma fonksiyonlarından
yararlanmak gelecek için büyük önem teşkil eder (Akbulut
2007). Açık-yeşil alanların büyüklük, konum, ulaşılabilirlik,
nitelik ve sunu çeşitliliği açısından yeterlilikleri, toplumun
bu alanlardan kolayca, çaba sarf etmeden faydalanmaları
için son derece önemlidir (Önder ve Polat 2012, Kömür
Ardalı 2018). Kent planlama aşamasında yitirilen doğanın,
kente ve kent insanına belirlenen normlarda yeniden
kazandırılması önem arz etmektedir. Kentteki nüfus
artışına paralel olarak açık-yeşil alanlarında hızla planlanıp
uygulanmaya konması, kaliteli, modern ve sağlıklı bir kent
için büyük önem teşkil etmektedir (Eroğlu ve ark. 2016,
Kömür Ardalı 2018). Özellikle, kentsel açık-yeşil alanlar
son yıllarda kabul gören sürdürülebilir şehir planlama
modellerinde
önemli
bir
unsur
olmuştur
(Rakhshandehroo ve ark. 2015).

2012), Kırklareli (Yücesu ve ark. 2017), Manisa-Turgutlu
(Menteşe ve ark. 2018), Ankara-Gölbaşı (Doğan 2019),
Bilecek (Menteşe 2019) ve Niğde (Olgun ve Yılmaz 2019)
kentlerinin açık-yeşil alanları nitelik ve nicelik açısından
değerlendirilmiştir. Burdur kentinin çocuk oyun alanları,
mahalle–semt parkları ve spor tesis alanları mekânsal
yeterlik ve erişilebilirlik yönünden (Yenice 2012),
ilköğretim okulları mekânsal yeterlilik yönünden (Yenice
2013) ve ayrıca Burdur toplu konut ve site alanları açıkyeşil alanları peyzaj tasarım ölçütlerine dayalı olarak
(Yücedağ ve ark. 2017) incelenmiştir. Buna karşılık, Burdur
kenti açık-yeşil alanlarının nitelik ve niceliği üzerine
kapsamlı bir çalışma yürütülmemiştir. Bu çalışmanın
amacı, Burdur kenti açık-yeşil alanlarının mevcut
durumunu incelemek, yeterlikleri ve işlevsel niteliklerini
tespit etmektir.
MATERYAL VE YÖNTEM

Bugüne kadar Türkiye’de; Isparta (Gül ve Küçük 2001),
Artvin (Eminağaoğlu ve Yavuz 2005), Kayseri (Ülger ve
Önder 2006), İstanbul-Bayrampaşa (Öztürk Levend ve
Önder 2009), Elazığ (Şengün ve Üstündağ 2009), Aksaray
(Akbulut ve Önder 2011), Ordu (Atabeyoğlu ve Bulut

Çalışmanın materyalini Burdur kent merkezinde bulunan
mevcut açık-yeşil alanlar oluşturmaktadır. Burdur
Belediye’sinde toplam 35 adet mahalle bulunmaktadır
(Şekil 1).

Şekil 1. Çalışma alanındaki mahallelerin konumu
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Burdur ili Güneybatı Anadolu’da Göller Bölgesi’nde
bulunur ve 36’-53” ve 37’-50” kuzey enlemleri ile 29’-24”
ve 30’-53” doğu boylamları arasında yer alır. Yüzölçümü 6
883 km2 olan il, güney ve doğuda Antalya, batıda Denizli,
güneybatıda Muğla, kuzeyde Afyon, kuzeydoğuda ise
Isparta illeri ile çevrelenmiştir. Burdur ilinin merkez ile
birlikte toplam 11 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Kemer,
Bucak, Karamanlı, Altınyayla, Ağlasun, Tefenni, Yeşilova,
Çeltikçi, Çavdır ve Gölhisar ilçeleridir. Burdur ilinde 30
adet belediye, 13 adet bucak, 182 adet köy
bulunmaktadır. Bu köylerin 168 tanesi orman köyü
statüsündedir. Orman köylerinin 42 tanesi orman içinde,
126 tanesi de orman bitişiğinde yer almaktadır (Anonim
2019a).
2019 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, Burdur’un il
nüfusu 113 077, kentin nüfusu 90 303’dür (TÜİK 2019).
Burdur Belediyesi ilk olarak 1873 yılında kurulmuştur. İlk
nazım imar planı 1940 yılında, ikinci detaylı bir imar planı
ise 1971 yılında uygulanmaya başlanmıştır. İlave imar
planı 1987 ve 2012 yıllarında tamamlanmıştır (Anonim
2019b).
Çalışma alanıyla ilgili çeşitli kurumlar ve araştırmacılar
tarafından hazırlanan raporlar, projeler ve faaliyet
raporlarından yararlanılmıştır. Çalışmada açık-yeşil
alanlar yerinde incelenerek mevcut yapısı güncel
fotoğraflarla desteklenmiştir. Çalışma alanının açık-yeşil
alanlarının nicelik ve işlevselliği; meydanlar, parklar,
çocuk oyun alanları, spor alanları, okul bahçeleri, resmi
kuruluşlar, mezarlıklar, pazaryerleri ile yollar, yaya yolları,
refüj ve bulvarlar olmak üzere 9 başlık altında
incelenmiştir. Öncelikle kentin açık-yeşil alanlarının
güncel durumları ortaya konulmuştur. Sonra ise, yerinde
yapılan gözlemler ile Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü 1/5.000, 1/1.000 ölçekli Nazım İmar Planı,
Açıklama Raporları ve Park Bahçe Müdürlüğü’nden elde
edinilen bilgilere dayalı kent merkezinde bulunan açıkyeşil alanların mevcut miktarları hesaplanmış, nitelik ve
nicelik bakımından yeterliliği irdelenmiştir. Araştırmada
son olarak, elde edilen veriler Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı ile 3194 Sayılı İmar Kanununda belirtilen

standartlar dikkate alınarak değerlendirilmiş ve Burdur
kenti açık-yeşil alanları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Meydanlar
Toplumun organik parçası olan meydanlar önceden
insanların ortak yaşama merkezleri olarak algılanırken
(Uzun 1990), günümüzde eski algı işlevini yitirmiş artan
nüfusa bağlı trafik yoğunluğunu hafifleten alanlar olarak
tanımlanmaktadır (İnceoğlu ve Aytuğ 2009). İmar
Planlarında ayrılmış Burdur kenti için Cumhuriyet ve Şeker
Meydanları olmak üzere iki meydan mevcuttur. Bu iki
meydanın toplam alanı 10 538 m2 olup, kişi başına 0.1 m2
alan düşmektedir.
Cumhuriyet Meydanı 1923 yılından beri hizmet
vermektedir. Hükümet binası taşınmadan önce belediye
çalışanları tarafından daha aktif kullanılan bu meydan
şimdi yalnızca tören alanı, festival-bayramlaşma alanı,
yürüyüş ve bekleme alanı, konuşma alanı, toplanma alanı
gibi işlevlerde kullanılmaktadır. Cumhuriyet meydanının
aşağısında cumhuriyet parkı bulunmaktadır. Oturma,
dinlenme, bekleme, park, yeşil alan, rekreasyonel mekan,
buluşma noktası ya da bazı zamanlarda ticari amaçla
(kermes vb.) bile kullanılmaktadır. 1 500 m2 sert zemin
alanına sahip Cumhuriyet Meydanı’nda 5 338 m2 yeşil
alan bulunmaktadır. Meydan ve park ana caddeyle
bölünmüş olup trafik yoğunluğu yüzünden güvenli
olmayıp estetik anlamda da yetersizdir. Mevcut meydan
büyüyen gelişen kent ihtiyacını büyüklük ve planlama
açısından nitelik ve nicelik anlamda karşılayamamaktadır.
Bu meydan da kişi başına düşen oran yeşil alan
bakımından yetersiz ve standartların altındadır. Şeker
Meydanı 2009 yılından sonra belediye tarafından imar
planında meydan olarak gösterilmiştir. Genellikle konser
alanı olarak kullanılan alan, 2018 yılında kenti
canlandırmak adına belediye tarafından yapılan su
gösterileri ile de ziyaret edilmektedir. Şeker Meydanı 3
700 m2’lik alana sahip peyzaj donatıları bakımından iyi
tasarlanmış bir alandır (Şekil 2).
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Şekil 2. Cumhuriyet (solda) ve Şeker (sağda) Meydanları

Parklar
Parklar büyüklüklerine, uzaklık mesafelerine içlerinde
bulunan aktivite çeşitliliğine, yetki alanlarına ve hitap
ettikleri nüfusa göre sınıflandırılmaktadırlar. Parklar ve
rekreasyon alanları; mahalle parkları, semt parkları, kent
parkları, milli parklar, bölgesel parklar, ormanlar, koru
alanları
ve
fidanlıklar
olarak
da
farklı
gruplandırılabilmektedir (Önen 2015). Burdur Kentinde
Kent parkı düzeyinde alan bulunmamaktadır. Burdur da

bulunan Alyazmalım ve Mehmet Akif Ersoy Kent
Ormanları pasif alan olarak değerlendirilmiştir. Burdur
Kenti mahallelerinde toplam 131 park bulunmaktadır
(Şekil 3). Tüm parklarda yeşil alanlara yer verilmiştir.
Burdur Kentinde kişi başına düşen park miktarı sert
zeminlerde dahil 3.0 m2/kişi olarak bulunmuştur. Fakat
sadece parklarda bulunan yeşil alanı göz önünde
bulunduracak olursak, parklarda kişi başına 1,6 m2 yeşil
alan düşmektedir.

Şekil 3. Burdur kenti mahallerinde bulunan parklar

Çocuk Oyun Alanları
Burdur kentinde 90 çocuk oyun alanı bulunmaktadır (Şekil
4). Kentte bulunan mahallelerden Çeşmedamı, Sakarya,

Sinan, Üçdibek, Recep ve İnönü mahalleleri hariç, diğer 29
mahallede nüfus/çocuk yoğunluğuna bağlı olarak birden
fazla çocuk oyun alanına yer verilmiştir. Çocuk oyun
alanları nicelik bakımından fazla gözükse de, nitelik olarak
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kendini tekrarlayan, yaratıcılıktan ve tasarımdan yoksun
tek tip mekanlar olduğu saptanmıştır. Halbuki, çocuk
oyun alanları, çocukların fiziksel aktivitelerini ve
enerjilerini harcadığı kadar, hayal dünyalarını geliştirecek
ve becerilerini artıracak alanlar olmalıdır. Çocuk oyun
alanlarının planlama ve tasarım sürecine gereken önemin
verilmediği görülmektedir. Kentte bulunan çocuk parkları
her ne kadar çocuklar için farklı aktivite ve oyunlar

içermese de akşam saatlerinde, hafta sonlarında
çocukların yoğun kullanımına sahne olmaktadır.
Burdur kenti 0-17 yaş arası çocuk nüfusu toplam 56 447
(TUİK 2019), toplam çocuk oyun grupları da dahil park
alanı 41 988 m2’dir. Çocuk nüfusu başına düşen çocuk
oyun alanı miktarı 0.7 m2/kişi’dir. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığının standardına göre ise bu değer 1,5 m2/kişi
olmalıdır.

Şekil 4. Burdur kenti mahallerinde bulunan çocuk oyun alanları
Spor Alanları
Burdur kenti spor alanları son birkaç yılda yapılan çocuk
oyun alanları içinde düşünülmüş mini futbol ve basketbol
alanları içine girmemekle beraber, mülkiyeti Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kompleks alanlardır. Kent
spor alanlarının toplam alanı 84 146 m2, kişi başına düşen

spor alanı 0.9 m2 olup (Çizelge 1), bu alan çok yetersizdir.
Benzer şekilde, Yenice (2012) mahalle üniteleri
düzeyindeki yeşil alan kullanımlarından olan spor tesis
alanlarının mekânsal yeterlilik ve erişebilirlik olanakları
açısından Burdur kentinde dengesiz dağılım gösterdiğini
ve mekânsal standartlar açısından yetersiz olduğunu ifade
etmiştir.

Çizelge 1. Burdur kentinde bulunan spor alanları (Anonim 2019c)
Spor Tesisinin Türü
Burdur Gazi Atatürk Stadı, Burdur Gençlik Merkezi, Yüzme Havuzu
Burdur Tenis Kortları
Kışla Semt Sahası
Çendik Su Sporları Eğitim Merkezi
Çendik Trap Atış Alanı
Toplam
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21 446
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20 000
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Okul Bahçeleri

Mezarlıklar

Nüfusun artışı sonucunda ortaya çıkan açık-yeşil alanların
azalmasına çözüm olarak, kent mekânlarının çok yönlü
kullanılması gerekmekte ve bu amaçla okul bahçelerine
de ek işlevler yüklenmektedir (Tepe 2018). Burdur
kentinde 5 anaokul, 18 ilköğretim, 18 ortaöğretim, 14
genel lise ve 10 özel eğitim kurumu bulunmaktadır.
Toplam öğrenci sayısı 13 927 ve okul bahçelerinin toplam
alanı 71 650 m2’dir (Anonim 2019d). Öğrenci başına açık
alan olarak okul bahçelerinde 5.0 m2 mekan düşmektedir.

Burdur kentinde Şirinevler (Şehir) (123 174 m2),
Sultandere (60 227 m2) ve Kışla (17 500 m2) mezarlıkları
olmak üzere toplam 3 mezarlık mevcuttur. Bunlardan
Şirinevler Mezarlığı içerisinde Şehitler Mezarlığı da yer
almaktadır. Şirinevler mezarlığının kapasitesi dolmaya
başladığı için, 2012 yılında Sultandere Mezarlığı faaliyete
geçmiştir. Burdur kent merkezinde bulunan mezarlıkların
bakımı Belediyenin kontrolü altındadır. Kentte toplam
200 901 m2 mezarlık alanı bulunmaktadır ve kişi başına 2
m2 mezarlık alanı düşmektedir.

Sadece kendi binası olan 10 ilköğretim dikkate
alındığında, Burdur kentinde toplam okul bahçesi alanı 22
110 m2 ve öğrenci başına 6.5 m2 alan düşmektedir. Bu
bağlamda, Yenice (2013) ideal alan büyüklüğü ölçütlerinin
altında yer alan Burdur kenti ilköğretim okullarının alan
büyüklüklerinin
arttırılması
veya
daha
etkin
kullanımlarına
dönük
mekânsal
düzenlemelere
gidilmesinin gerektiğini vurgulamıştır. Bununla birlikte
aynı araştırmacı ilköğretim okullarının kentsel mekânda
dengeli dağılımının sağlanarak kent içi yeşil koridorlar ile
bütünleştirilmesini ile okul çağı çocuklarının yaya-bisiklet
ulaşımı ile erişebilecekleri mekânsal düzenlemelerin
sağlanması gerektiğini belirtmiştir.
Resmi Kuruluşlar
Burdur kenti resmi kuruluşları pasif yeşil alanlar olarak
önem taşımakta ve kentin yeşil alan ihtiyacını
karşılamaktadırlar. Resmi kuruluşların toplam alanı 98
620 m2, kişi başına düşen spor alanı 1.1 m2 olup, bu alan
çok yetersizdir.
Yollar, Yaya Yolları, Refüjler ve Bulvarlar
Yollar yeşil alanları birbirine bağlayarak ulaşım ve
sirkülasyon işlevinin yanında, kentte açık alan oluşturarak
binalara ışık, hava sağlarken; aynı zamanda yeraltı ve
yerüstü tesisatlarına da zemin hazırlar. Refüj ve bulvarlar
kent trafiğine katkı ve kentlilere az zamanlı rekreasyon
imkanı sunar. Burdur kentinde Armağan İlci, Ali Kemal
Erdem ve Mustafa Eşref bulvarları olmak üzere toplam 3
bulvar bulunmaktadır. Kentte bulunan yol, yaya yolu,
refüj ve bulvarların toplam alanı 79 292 m2, kişi başına
düşen miktar ise 0.9 m2’dir.

Pazar Yerleri
Burdur kentinde pazar yeri olarak ayrılmış mevcutta iki
alan bulunmaktadır. İlki uzay çatı olarak bilinen 17 605 m2
olan pazar yeri, ikincisi ise Depremevleri’nde bulunan 3
280 m2 olan Depremevleri Pazar yeridir. Uzay çatı Salı
günleri hariç diğer günler otopark veya fuar alanı olarak
kullanılırken, Depremevleri Pazar yeri sadece Pazar
günleri açık iken, diğer günler kapalıdır. Kişi başına düşen
pazar yeri 0,2 m2’dir.
SONUÇLAR
Bu çalışmadan elde edilen bulgular dikkate alındığında,
Burdur kentinde parklar (kent ormanları hariç), çocuk
bahçeleri ve oyun alanları, refüj ve yollar, ağaçlandırma
bölgeleri ve meydanlar dahil toplam aktif yeşil alan
miktarı 755 296 m2, kişi başına 8.4 m2 açık-yeşil alan
düşmektedir. Bu sonuç, Burdur kentinin aktif yeşil alanlar
bakımından yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu değere
pasif yeşil alanların da eklenmesi durumunda, kişi başına
düşen açık-yeşil alan miktarı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda
belirtilen standardın (10 m2) üzerine çıkmaktadır.
Kentte bulunan iki meydan kent halkının toplu etkinlik ve
eylemlerini karşılayabilecek nitelikte değil, küçük ve
plansızdır. İlgili kişi ya da kurumlar tarafından yeni
meydan alanı önerilmeli ve halkın rekreasyon çeşitliliği bu
alanlarda artırılmalıdır.
Burdur kenti parklarının çoğunun küçük ve dinlenme,
spor, oyun gibi aktivitelerin bir arada yer alması nedeniyle
kendilerinden
beklenen
işlevleri
yerine
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getirememektedirler. Bu düşük peyzaj standardına sahip
parkların yenilenerek estetik ve işlevsel değerler
kazandırılması gerekmektedir.
Çocuk oyun alanları her mahallede bulunmasına rağmen,
hem nicelik hem de nitelik bakımından yetersizdir. Kent
içinde yer alan çocuk oyun alanları çoğunlukla parkların
bir kenarında çözümlenmiştir. Ayrıca, genellikle birbirini
tekrar eden oyun gruplarını içermektedirler. Kentte çocuk
oyun alanları sayısı ve büyüklükleri artırılmalı, mahalle
içerisinde dengeli dağılımları sağlanmalı, oyun grubu
çeşitliliği artırılmalı ve standartlara uygun olarak tesis
edilmelidirler.
Genel anlamda Burdur kenti mevcut açık-yeşil alanlarının
gelişigüzel bir dağılıma sahip oldukları ve bir bütünlük arz
etmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, açık-yeşil
alanların, kent içerisinde dengeli dağılımının sağlanması,
konum, büyüklük ve ulaşılabilirlik gibi konularda
yeterliliğinin ve kent halkına uygun kullanım koşullarının
oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, kentte yer alan açıkyeşil alanların bitkisel materyallerinin estetik ve işlevsel
özellikleri açısından kent insanının ihtiyaçlarını
karşılayacak nitelikte olmadığı, bitkisel tasarımın yetersiz
olduğu ve kullanılan bitki türlerinin mekanın kalitesini
artırmada yeterli olmadığı gözlenmiştir. Sonuç olarak,
Burdur kentini modern, yaşanabilir ve kaliteli bir mekan
haline getirmek için, açık-yeşil alanları nitelik ve nicelik
yönünden konunun uzmanları tarafından planlanması ve
tasarlanması uygun olacaktır. Ayrıca, açık-yeşil alanların
tesisi ve korunması konusunda yerel yönetimi
yönlendirme
amacıyla
Burdur
kent
insanı
bilinçlendirilmelidir.
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Özet
2,4-diklorofenoksi asetik asit (2,4-D), fenoksi asitler grubuna dahil olan, seçici bir herbisittir. Topraktaki
2,4-D kalıntılarının çevre ve insan sağlığına zararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Bu sorunlar ile baş
etmedeki en önemli faktörlerden birisi herbisitleri besin olarak kullanıp yıkımını sağlayan toprak
bakterileridir. Bu çalışmada, Balıkesir bölgesinde, 2,4-D ile muamele edilmiş tarım arazisinden izole
edilen bakterilerin, bu herbisiti yıkım potansiyellerinin spektrofotometrik testler ve HPLC yardımıyla
belirlenmesi hedeflenmiştir. Öncelikle, bu bakterilerin protein analizi yöntemiyle moleküler düzeyde
tanımlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; seri seçilimlerle elde edilen bakteri
kolonilerinin, karbon kaynağı olarak yalnızca iki farklı derişimde (0.1g/L, 0.5g/L) 2,4-D içeren
besiyerinde yetişmeleri sağlanmıştır. Yetiştirilen bakterilerin büyüme hızları 14. günde takip edilmiş ve
bakterilerin yıkım yeteneklerinin anlaşılması için besi ortamında kalan 2,4-D miktarları aynı süre
sonunda ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre bu çalışmada 2,4-D’yi yıkabilen bir bakteri
bulunamamış, ancak Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus ve Stenotrophomonas sp.
bakterilerinin 2,4-D’li ortamda büyüyebildikleri tespit edilmiştir.
Abstract
2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) is a selective herbicide from the phenoxyacids group. 2,4-D
residues in soil are known to have harmful effects on environment and human health. One of the most
important factors in dealing with these problems is soil bacteria that provide herbicides as a nutrient
and break down. In this study, it was aimed to determine the degradation potential of this herbicide
by the bacteria isolated from an agricultural field treated with 2,4-D in Balıkesir region through
spectrophotometric tests and HPLC. It was initially aimed to identify these bacteria at the molecular
level by protein analysis. In order to achieve these goals; bacterial colonies obtained by serial selection
were grown in the media containing three different concentrations (0.1 g/L, 0.5 g/L) of 2,4-D as the
only carbon source. Growth rates of the bacteria were monitored on the 14th day, and the amount of
2,4-D remaining in the medium was measured at the same time in order to understand the
degradation ability of the bacteria. According to the results obtained; no bacteria capable of degrading
2,4-D were found, however, it was observed that Acinetobacter baumannii, Acinetobacter
calcoaceticus and Stenotrophomonas sp. bacteria were able to grow in the medium containing 2,4-D.

GİRİŞ
Pestisitler, tarımsal ürünlerin üretimi ve depolanmaları
sırasında ürünlere zarar veren, ürün kaybına ve
hastalıklara neden olan mikroorganizma, böcek,
kemirgen, yabani ot ve mantar gibi zararlıları
uzaklaştırmak, yok etmek ve bitki büyümesini
düzenlemek amacıyla kullanılan kimyasal ya da biyolojik
ürünlerdir (Kaya 2016). Ülkemizde yetiştirilen tarım
ürünlerinde ekonomik olarak zarara neden olan yaklaşık
500 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmakla

birlikte bunlarla gerekli mücadele çalışmaları
yapılmadığında, ürün kaybı ortalama %35 dolaylarında
olduğu belirtilmektedir (Yakar 2014). İnsan nüfusunun
sürekli artması göz önüne alındığında bunun çok büyük bir
ürün kaybına denk geldiği söylenebilir. Bunun yanında
artan pestisit kullanımı nedeniyle, pestisitlerin çevreye
olan olumsuz etkilerinin belirlenmesi, eliminasyonu ve
daha bilinçli kullanımları önem taşımaktadır (Oliveira ve
ark. 2018).
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Pestisitlerin bir alt grubu olan herbisitler; tarım
arazilerinde istenmeyen yabancı otları öldürmek veya
kontrol altına almak için kullanılan kimyasal maddelerdir.
Kullanılan herbisitlerin yıkımı, bitki tarafından kullanılma,
buharlaşma, taşınma, ışıkta yıkım, toprakta tutunma,
yıkanma, mikrobiyal yıkım ve kimyasal yıkım yollarından
herhangi birisi ile gerçekleşir (Başaran ve Serim 2010).
Herbisitlerin mikrobiyal yıkımında toprak özellikleri
(nemi, hava kapasitesi, sıcaklık, pH ve organik madde
miktarı) rol almaktadır (Başaran ve Serim 2010).
Kullanılabilir tarım alanlarının azalmasına neden olan bir
bileşik olan 2,4-Dikolorofenoksi asetik asit (2,4-D),
yabancı ot mücadelelerinde 1940’lı yıllardan beri yaygın
olarak kullanılan bir herbisittir (Xia ve ark. 2017). Yabancı
otlara karşı etkili bir mücadele sunan 2,4-D’nin kontrolsüz
kullanımı, biyolojik denge bozulumu ve çevre ve gıda
zehirlenmelerine neden olmaktadır (Özdaş 2006).
2,4-D kalıntılarının toprakta, uygulamadan 7-10 gün
sonrasında ortalama % 40-50 kadarının, 60 gün
sonrasında ise yaklaşık % 50-60 kadarının mineralize
olduğu rapor edilmiştir (Boivin ve ark. 2005). Kısa sürede
mineralize olmaya başlamasına rağmen, 2,4-D
kimyasalının hem kendisinin hem de ara ürünlerinin
toprakta uzun yıllar kalma potansiyelinin olduğu
bilinmekte ve çeşitli bakteri türlerinin kullanımı ile 2,4D’nin yıkımı, bu bileşiğin neden olduğu biyolojik kirliliğin
eliminasyonunda izlenen temel yol olarak belirtilmektedir
(Kumar ve ark. 2016). Achromobacter, Acinetobacter,
Arthrobacter,
Corynebacterium,
Cupriavidus,
Flavobacterium, Penicillium, Pseudomonas, Variovorax,
Sphingomonas, Bradyrhizobium ve Streptomyces cinsi
bakterilerin ve Serratia marcescens, Stenothrophomonas
maltophilia bakteri türlerinin söz konusu yıkım
yeteneğine sahip oldukları literatürde yer almaktadır
(Don ve Pemberton 1981, Fulthorpe ve ark. 1995, Zwieten
ve ark. 1995, In-Hyun ve Jonk-Ok. 2003, Silva ve ark.
2007).
Bu çalışmanın amacı; herbisit olarak kullanılan ve çevresel
kirliliğe sebep olan 2,4-D kimyasalının, Balıkesir İli Altıeylül
İlçesi sınırlarında bulunan ve 2,4-D ile muamele edilmiş bir
tarım arazisinden izole edilen bakterilerce yıkılıp
yıkılmadığının belirlenmesidir.

MATERYAL VE METOD
Biyolojik Materyal
Bakteri izolasyonu için toprak örnekleri, ilkbaharda (nisan
ayı içinde) buğday bitkisinin olduğu ve hava sıcaklığının
yaklaşık 20 oC olduğu dönemde uzun yıllardır dimetil amin
tuzu şeklinde yaklaşık olarak hektarının 0,5 g/L
konsantrasyonda 20 L 2,4-D ile muamele edildiği bilinen
Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bulunan (39°37'05.6"N
27°45'48.0"E) killi toprağa sahip bir tarım arazisinden,
toprak yüzeyi yaklaşık 5 cm temizlenerek tarlaya dışarıdan
herhangi bir kontaminasyon oluşturmamak adına
kaynatılıp etanol ile steril edilmiş kavanoz ve kaşıklar
kullanılarak alınmıştır. Örnek alma işlemi tarlaya 2,4-D
uygulamasından 5-7 gün sonra yapılmıştır.
Mineral Tuz Besi Ortamı (MTB) ve Luria bertani (LB)
Besiyeri Ortamlarının Hazırlanması
MTB hazırlamak için 2 g/L amonyum sülfat ((NH4)2SO4),
0.625 g/L potasyum hidrojen fosfat (K2HPO4), 0.6 g/L
sodyum dihidrojen fosfat (NaH2PO4 2H2O), 0.2 g/L
magnezyum sülfat (MgSO4 7H2O), 0.15 g/L kalsiyum klorür
(CaCl2 6H2O) tartılarak saf su ile 1 litreye tamamlanmış ve
pH’sı 7.0 olarak ayarlanmıştır. Hazırlanan besi ortamı 0.22
µm por çapında steril filtre kullanılarak sterilize edilmiştir.
Bakterilerin canlılıklarını belirlemek amacıyla kullanılan LB
besiyerinin hazırlanması için ise 10 g/L triptofan, 5 g/L
NaCl, 5 g/L maya özütü tartılarak saf su ile 1 litreye
tamamlanmış ve 10 mL’lik tüplere paylaştırılmıştır. Agarlı
besiyeri için MTB’ye % 1.5 oranında agar ilave edilmiş ve
121 °C’de 15 dakika sterilizasyon yapılmıştır.
Topraktan Bakteri İzolasyonu
Herbisit uygulandığı bilinen arazinin farklı yerlerinden
toplamda 10 g kadar toprak örneği alınmıştır. 250 mL’lik
şişe içerisine 5 g toprak örneği ve 50 mL sterilize edilmiş
MTB konulup 37 °C’de inkübe edilmiştir. Karbon kaynağı
olarak 2,4-D bulunduran besiyeri içerisinde 37 °C’de 14
gün inkübe edilen bakteriler CEM serisi olarak, aynı
karbon kaynağı kullanılarak 14 gün boyunca 30 °C’de
inkübe edilen bakteriler ise B serisi olarak kodlanmıştır.
İnkübasyonu takiben 2,4-D içeren MTB agar petrileri
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üzerine yayma yöntemi ile bakterilerin ekimi yapılmış,
yoğun şekilde petride gelişen koloniler koloni
morfolojileri ve renkleri dikkate alınarak seçilmiş ve bu
kez çizme yöntemi yapılarak saf koloniler elde edilmiştir.
Koloni saflaştırma işlemi 3 kez tekrarlanmıştır.
Bakterilerin Tanımlanması
Bakteri örneklerinden elde edilen taze koloniler, MALDITOF (Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization
Time-Of-Flight ) ile tanımlama yapılmak üzere Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi, Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama
ve Araştırma Merkezi’ne gönderilmiştir. Bu merkezde
MALDI-TOF analizi ile mikroorganizma tanımlaması Uysal
ve ark. (2019)’ndaki prosedür kullanılarak uygulanmıştır.
Bunun için saf bakteri kültürlerinden ön protein
izolasyonları yapılmış ve bu proteinlerin analizi
sonucunda cihazdan elde edilen spektrumlar aracılığıyla
cins ve tür teşhis işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2,4-D Kimyasalının Hazırlanması ve 2,4-D’li Ortamda
Bakterilerin Yetiştirilmesi
2,4-D (Duchefa Biochemistry; Haarlem, Hollanda)’den 0.5
g tartılarak 10 mL %96’lık etanolde çözülmüş ve por çapı
0.22 µm olan steril filtreden geçirilerek sterilize edilmiştir.
10 mL MTB’ye stoktan 100 µL (~3.8x107tane) bakteri
örneği ve 2,4-D kimyasalından 0.1 g/L, 0.5 g/L derişiminde
olacak şekilde ilave edilerek, kapaklar sıkıca kapatılmış ve
vorteks ile karıştırılmıştır. 2,4-D kimyasalının uygulama
derişimleri Santacruz ve ark. (2005)’nın kullandığı
derişimlerin en düşük ve en yüksek yoğunluklu olanları
seçilerek belirlenmiştir. 14 gün boyunca inkübasyona
bırakılan bakterilerin süre sonundaki canlılıklarına LB
besiyerine ekim yapılarak bakılmıştır (Zhao ve ark. 2015).
14 günlük inkübasyon süresine, Xia ve ark. (2017)’nın izole
ettikleri bakterilerde 2,4-D yıkım çalışmalarını 36 saatte
sonlandırması ve öncül çalışmalarımızda bakterilerin 14.
günden itibaren büyüme doygunluğuna eriştiğinin
gözlemlenmesi sebebiyle karar verilmiştir. Bakterilerin
yetiştirilmesi spektrofotometrik ölçümler için 3 tekrarlı,
HPLC analizi için ise tek tekrarlı olarak yapılmıştır.

2,4-D’li Ortamda Bakterilerin Büyüme Miktarının
Spektrofotometre ile Belirlenmesi
İnkübasyon sonunda elde edilen örneklerden 1 mL
alınarak spektrofotometre küvetine koyulmuş ve optik
yoğunluk (OD) 600 nm’de absorbans değeri ölçülerek
ölçümler kaydedilmiştir. Kör olarak MTB kullanılmıştır.
Spektrofotometre Kullanılarak 2,4-D Miktar Tayininin
Yapılması
Örneklerden 1mL alınarak 5000 rpm’de santrifüj
yapılmıştır. Daha sonra kuartz küvetlere konularak optik
yoğunluk (OD) 283 nm’de absorbans değeri ölçülerek
ölçümler kaydedilmiştir. Kör olarak MTB kullanılmıştır
(Güngör 2007).
HPLC Kullanılarak 2,4-D Miktar Tayininin Yapılması
HPLC (High Performance Liquid Chromatography: Yüksek
Performanslı Sıvı Kromatografisi) analizi için örneklerden
1 mL alınarak 5000 rpm’de santrifüj yapılmış ve
süpernatant alınarak 0.22 µm filtreden geçirilmiştir. HPLC
analizi C18 kromatografi kolonu (4.6 mm x 150 mm, 5 µm)
ile yapılmıştır. Kromatografik koşullar; kolon sıcaklığı 30
°C’ye ayarlanarak ve pH’ı fosforik asit ile 3.2’ye ayarlanan
mobil fazın, metanol ve ultra saf suyun hacimce 6:4
oranında karıştırılması ile oluşturulmuştur. Cihaz üzerinde
Akış hızı 1.0 mL/dk, dalga boyu 248 nm ve enjeksiyon
hacmi 20 μL olarak ayarlanmıştır (Zhou ve ark. 2018).
İstatistiksel Analiz
Her bir grup için elde edilen tekrarlı değerler arasında
istatiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığının bilinmesi
için GraphPad Prism programı (CA, ABD) içerisinde yer
alan Unpaired t testi kullanılmıştır. Karşılaştırma yapılan
gruplar için hesaplanan P değerinin 0.05’e eşit ya da
ondan küçük olması durumunda, fark istatistiksel olarak
anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR
MALDI-TOF ile bakterilerin tanımlanması
Balıkesir bölgesinde bulunan tarım arazisinden 2,4-D
kimyasalına maruz kaldığı bilinen topraktan izole edilerek
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MALDI-TOF ile tanımlanan bakteriler Çizelge 1’de
verilmiştir. Tür tanımlama sonucu; 37 °C’de inkübe edilen
ve CEM serisi olarak adlandırılan bakterilerin tamamının
Acinetobacter baumannii, B serisi olarak adlandırılan ve

30 °C’de inkübe edilen bakterilerden B5 ve B9’un
Acinetobacter calcoaceticus, B8’in ise Stenotrophomonas
sp. olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1).

Çizelge 1. MALDI-TOF ile tanımlanan bakteriler
Kullanılan kimyasal

Bakterinin kodu

Bakterinin türü

CEM6, CEM3, CEM4, CEM9, CEM14, CEM20

Acinetobacter baumannii

B5, B9

Acinetobacter calcoaceticus

B8

Stenotrophomonas sp.

2,4-D

2,4-D’nin Mikrobiyal Yıkımı

içermeyen (kontrol) besiyerindeki bakteri büyüme
miktarına göre anlamlı bir artış gösterdiği (P<0.05), 0.1 g/L
2,4-D içeren besiyerindeki bakteri büyümesinin ise
kontrole göre önemli bir değişim göstermediği
görülmüştür (Şekil 1). CEM4’deki anlamlı değişim (P<0.01)
kontrole göre 0.5 g/L 2,4-D içeren besiyerindeki bakteri
büyüme miktarında tespit edilmiştir. CEM6’da 0.1 ve 0.5
g/L 2,4-D içeren besiyerindeki bakteri büyüme miktarları
kontrole göre sırasıyla istatistiksel olarak P<0.001 ve
P<0.01 anlam düzeyinde artış göstermiştir. CEM9’da
kontrole göre sadece 0.1 g/L ve CEM14’de kontrole göre
sadece 0.5 g/L 2,4-D içeren besiyerindeki bakteri büyüme
miktarlarında istatistiksel olarak P<0.001 anlam
düzeyinde bir artış görülmüştür. CEM20’de ise kontrole
göre artış (P<0.01) 0.5 g/L 2,4-D içeren besiyerindeki
bakteri büyüme miktarında tespit edilmiştir

2,4-D’li Ortamda Bakterilerin Büyüme Miktarlarının
Spektrofotometre Kullanılarak Belirlenmesi
MTB ortamında 0.1 ve 0.5 g/L 2,4-D içeren tüplere ekim
yapılan bakterilerin 14. gün sonunda, büyüme miktarları
spektrofotometre cihazı ile 600 nm dalga boyundaki
absorbansları aracılığıyla ölçülmüş ve kolonların kendi
kontrol grubu (0 g/L) ile istatistiksel karşılaştırmaları
yapılmıştır. Şekil 1 ve 2 kolonlarında anlamlı çıkan
karşılaştırma verileri * (P<0.05), ** (P<0.01) ve ***
(P<0.001) şeklinde sunulmuştur.
CEM serisi bakterilerinden CEM3’de 0.5 g/L 2,4-D içeren
besiyerindeki bakteri büyüme miktarının hiç 2,4-D
.

14.Gün Sonunda Bakteri Büyüme Miktarı
1.0

OD600 değeri

0.8

CEM3
CEM4

0.6

**

**

***

0.4

**
***

***

CEM6
CEM9
CEM14

0.2

CEM20

*

0.0
0

0,1 0,5

0

0,1 0,5

0

0,1 0,5

0 0,1 0,5

0

0,1 0,5

0

0,1 0,5

2,4-D (g/L)

Şekil 1. CEM serisi 14. gün sonunda toplam bakteri büyüme miktarları. Her bir bakteri suşu için 0,1 ve 0,5 g/L için elde edilen değerler kendi kontrol
grubu (0 g/L) ile karşılaştırılmıştır. İstatiksel olarak anlamlı sonuçlar *(p<0.05), **( P<0.01) ve *** (P<0.001) şeklinde gösterilmiştir.

B serisi bakterilerinden Acinetobacter calcoaceticus
olarak tanımlanan B5’de hiç 2,4-D içermeyen
besiyerindeki bakteri büyüme miktarına göre 0.1 g/L
içeren besiyerindeki bakteri büyüme miktarında P<0.001

anlam düzeyinde, 0.5 g/L içeren besiyerinde ise P<0.01
anlam düzeyinde artış olduğu belirlenmiştir (Şekil 2). Bir
diğer Acinetobacter calcoaceticus olan B9’daki artışın
kontrole göre 0.1 g/L ve 0.5 g/L 2,4-D içeren besiyerindeki
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bakteri büyüme miktarı istatistiksel olarak P<0.05 anlam
düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Son olarak,
Stenotrophomonas sp. olduğu tespit edilen B8’de
kontrole göre 0.1 g/L 2,4-D içeren besiyerindeki bakteri

büyüme miktarının istatistiksel olarak P<0.05 anlam
düzeyinde, 0.5 g/L 2,4-D içeren besiyerinde ise P<0.01
anlam düzeyinde artış gösterdiği belirlenmiştir.

14.Gün Sonunda Bakteri Büyüme Miktarı
*

1.0
***

B5
B8

0.6
0.4

**

*
*

**

0.2

0,5

0

0,1

0,5

0

0,5

0,1

*
0

0.0

B9

**
**

0,1

OD600 değeri

0.8

2,4-D (g/L)

Şekil 2. B serisi 14. gün sonunda toplam bakteri büyüme miktarları. Her bir bakteri suşu için 0,1 ve 0,5 g/L için elde edilen değerler kendi kontrol
grubu (0 g/L) ile karşılaştırılmıştır. İstatiksel olarak anlamlı sonuçlar *(p<0.05), **( P<0.01) ve *** (P<0.001) şeklinde gösterilmiştir.

2,4-D’nin Değişim Miktarının
Kullanılarak Belirlenmesi

Spektrofotometre

2,4-D kimyasalının spektrofotometre cihazı ile oluşturulan
standart grafiği Şekil 3’de verilmiştir.
MTB ortamında 0.5 g/L 2,4-D içeren tüplere ekim yapılan
bakteriler 14. gün sonunda uzaklaştırılarak, 2,4-D’nin

kalan miktarı besi ortamının 283 nm dalga boyunda
absorbansı ölçülerek standart grafik formülü (y = 8.335x)
aracılığıyla hesaplanmış ve istatistiksel karşılaştırmaları
yapılmıştır. Şekil 4 ve 5 kolonlarında anlamlı çıkan
karşılaştırma verileri * (P<0.05), ** (P<0.01) ve ***
(P<0.001) şeklinde sunulmuştur.

y = 8.3356x
R² = 0.9913

2,4-D Standart Grafiği
1

OD283 Değeri

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

2,4-D konsantrasyonları (g/L)
Şekil 3. 2,4-D Standart grafiği

CEM serisinden sadece CEM14’de 14. gün sonunda 2,4-D
miktarında anlamlı bir azalma (P<0.001) görülürken B
serinden B8 ve B9’da anlamlı bir azalma (P<0.05) tespit
edilmiştir. Diğer taraftan her iki serinin de negatif

kontrollerinde 14. gün sonunda 2,4-D miktarlarında
anlamlı bir azalma (P<0.001) gözlemlenmiştir (Şekil 4 ve
5).
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2,4-D miktarının zamanla değişimi
0.6

2,4-D (g/L)

***

CEM3

***

0.4

CEM4
CEM6
CEM9

0.2

CEM14
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0.0

Negatif kontrol
0 14

0 14

0 14

0 14

0 14

0 14

0 14

Bakteri büyüme süresi (gün)

Şekil 4. CEM serisinde 0.5 g/L 2,4-D içeren besi ortamında 2,4-D miktarının 14. gün sonunda spektrofotometre ile ölçülen değişimi. Her bir bakteri
suşu için elde edilen 14. gün sonu kimyasal miktarı kendi kontrol grubu (0.gün) ile karşılaştırılmıştır. İstatiksel olarak anlamlı sonuçlar
* (p<0.05), **(P<0.01) ve *** (P<0.001) şeklinde gösterilmiştir. Negatif kontrol: Bakteri içermeyen ortam

2,4-D miktarının zamanla değişimi
0.8
B5

2,4-D (g/L)

0.6
*

B8

*

***

0.4

B9
Negatif
kontrol

0.2
0.0
0

14

0

14

0

14

0
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Bakteri büyüme süresi (gün)

Şekil 5. B serisinde 0.5 g/L 2,4-D içeren besi ortamında 2,4-D miktarının 14. gün sonunda spektrofotometre ile ölçülen değişimi. Her bir bakteri suşu
için elde edilen 14. gün sonu kimyasal miktarı kendi kontrol grubu (0.gün) ile karşılaştırılmıştır. İstatiksel olarak anlamlı sonuçlar
* (p<0.05), **(P<0.01) ve *** (P<0.001) şeklinde gösterilmiştir. Negatif kontrol: Bakteri içermeyen ortam

2,4-D’nin HPLC
belirlenmesi

ile

mikrobiyal

yıkım

miktarının

HPLC cihazı ile üç farklı 2,4-D derişimi ölçülmüş ve
f(x)=0.00202609*x+1.18181 formulü elde edilerek Şekil
6a’da verilen standart grafik oluşturulmuştur. Yukarıda

verilen formülde fx 2,4-D’nin X100 ppm cinsinden
miktarını, x ise ilgili derişim için cihazın verdiği X104 alan
değerini temsil etmektedir. Ölçülen örnekler bu formül ile
hesaplanmıştır. Standart grafiğin oluşturulmasında
kullanılan 2,4-D kimyasalı kromotografi görüntüsü Şekil
6b’de verilmiştir.

Şekil 6. a. HPLC 2,4-D standart grafiği. b. HPLC 2,4-D (100 ppm) standart kimyasal kromatografi görüntüsü. Pik çıkış zamanı 12. dakika olarak
belirlenmiş ve ok ile gösterilmiştir.
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MTB ortamında 100 ve 500 ppm 2,4-D içeren tüplere ekim
yapılan bakteriler uzaklaştırılarak 14. gün sonunda, 2,4-D
kimyasalının HPLC cihazı ile 248 nm dalga boyunda
absorbansı ölçülmüştür.

2,4-D kimyasalının miktarlarındaki değişimin negatif
kontroldeki değişime benzer şekilde olduğu görülmüştür
(Şekil 7 ve 8). CEM serisinde HPLC analizi ve
spektrofotometrik
ölçümler
sonucunda
2,4-D
kimyasalının miktarlarındaki değişimin benzer olması
sebebiyle B serisi için bu kapsamda bir deney
tasarlanmamıştır.

Ölçümler sonucunda, CEM serisi bakterilerinde 100 ppm
ve 500 ppm 2,4-D içeren besiyerlerinde 14. gün sonunda

2,4-D miktarının zamanla değişim HPLC analizi
150
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0 14
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Şekil 7. CEM serisinde 100 ppm 2,4-D içeren besi ortamının 14. gün sonunda HPLC ile 2,4-D miktar tayini. Negatif kontrol: Bakteri içermeyen ortam

2,4-D miktarının zamanla değişim HPLC analizi
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Şekil 8. CEM serisinde 500 ppm 2,4-D içeren besi ortamının 14. gün sonunda HPLC ile 2,4-D miktar tayini. Negatif kontrol: Bakteri içermeyen ortam

TARTIŞMA VE SONUÇ

ölçümleri de gerçekleştirilmiş ve akla gelen bazı olası
durumlar değerlendirilmiştir.

Tanımlanan bakteriler, tek karbon kaynağı olarak 2,4-D
kimyasalını barındıran besiyerinde tutulmuş ve büyüme
oranları ölçüldüğünde ilgili kimyasalı kullanabiliyor
olabilecekleri düşünülmüştür. Ancak, işlem sonunda 2,4D miktarının spektrofotometre ile ölçülmesi sonucunda
2,4-D’nin hiç kullanılmamış olabileceği ortaya çıkmıştır.

Bunlardan ilki bakterilerin havadaki serbest CO2’yi
kullanarak ototrof bir yaşam sergilemeleri olasılığıdır.
Ancak literatüre bakıldığında tanımladığımız bakterilerin
hiçbirinin ototrof olmadığı tespit edilmiştir (Percival ve
Williams 2014).

Ancak böyle bir durumda bakterilerin karbon kaynağı
olarak neyi kullanıyor olabileceği bir belirsizlik olarak
kalmıştır. Öncelikle gözlemi netleştirmek için HPLC

İkinci olasılık ise; kullanılan 2,4-D miktarının, yani 2,4-D
toplam miktarındaki azalmanın, ölçülemeyecek kadar
düşük olmasıdır. Bunu değerlendirmek için 10 mL besi
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ortamına 0.005 g 2,4-D karbon kaynağı ve başlangıç
bakteri sayısı olarak ortalama 4.51x107 bakteri konulmuş,
14. gün sonunda bakteri kütlesinde anlamlı bir farklılık
görülmemiştir. Güven ve Demirel Zorba (2013)’ya göre bir
bakterinin ortalama kütlesi 0.2 x 10-12g’dır. Buna göre;
0.005 g, yaklaşık 2.5x1010 adet bakteriye karşılık
gelmektedir. Deneylerimizde son durumda ölçülen
bakteri absorbansı yaklaşık 0.400’dir ve bu ortalama 1
mL’de 4.51x108 yani 10 mL’de 4.51x109 tane hücreye
denk gelmektedir. Yapılan bu hesaplamalara göre
bakterilerin çok az karbon kaynağı ile bu sayılara
ulaşabildikleri düşünülmüştür. Dolayısıyla kullanılan 2,4-D
miktarının HPLC ve spektrofotometre cihazı ile
ölçümlerde fark edilemeyecek denli düşük olabileceği
akla uygun görünmektedir.
Üçüncü olasılık; 2,4-D’nin kullanılmasına rağmen üretilen
bir metabolit veya atığın 2,4-D’ye çok benzer özellikler
göstermesidir. Bunun sebebi olarak literatürde bulunan
spektrofotometrik
yöntem
ile
gerçekleştirilen
ölçümlerde, bakterilerin ürettikleri atıkların ve
metabolitlerin ölçümleri etkilediği görüşü düşünülebilir
(Güngör 2007). Bu düşüncenin doğruluğunu test etmek
için aynı koşullar altında sadece bakteri sayısını arttırarak
yeni bir deney tasarlanmıştır. Bu deney ile bakterilerin
ürettikleri metabolit miktarı artmasından dolayı
spektrofotometre ölçümlerinde kayda değer bir artış
gözlemlenmiştir. Yapılan bu deney sonucunda 2,4-D
kimyasalı ile bakterilerin ürettikleri maddelerin aynı dalga
boyunda olduğu anlaşılmıştır.
Elde
edilen
bakteriler
türler
bağlamında
değerlendirildiğinde Acinetobacter baumannii ve A.
calcoaceticus Gram-negatif basil, kokobasil veya diplokok
şeklinde görülen, hareketsiz, dünyadaki toprak ve su
kaynaklarında bulunan bir mikroorganizma türüdür (Dal
ve ark. 2012). Stenotrophomonas sp ise gram negatif,
aerofilik ve hareketli bir basildir (Doyuran 2012).
A. baumannii bakterisi ile yapılmış olan birçok çalışmada,
bu bakterinin enerji kaynağı olarak karbon ve çeşitli
maddeleri kullanabildiği gösterilmiştir. Örneğin; yapılan
bir çalışmada bu bakteri türünün dizel yağını % 99
oranında kullandığı bulunmuştur (Palanisamy ve ark.
2014). Buna ilaveten A. baumannii bakterisinin klorlu

aromatik aminlerden biri olan 4-Kloroanilin kimyasalını
karbon ve enerji kaynağı olarak kullandığı (Vangnai ve
Petchkroh 2007), bir diğer çalışmada ise, diklofop-metil
herbisitini karbon kaynağı olarak kullandığı belirtilmiştir
(Smith-Grenier ve Adkins 1996).
İzole ettiğimiz Acinetobacter calcoaceticus’in S30
suşunun ham petrolü yıkabildiği daha önceki çalışmalarda
bildirilmiştir (Lal ve ark. 1996). Acinetobacter
baumannii’nin tek başına 2,4-D kimyasalını yıkamadığı
fakat bir 2,4-D yıkım plazmidi olan pJP4 ile konjugantının
bu kimyasalı dramatik şekilde yıktığı gösterilmiştir
(Zwieten ve ark. 1995). Bizim çalışmamızda izole edilen
Acinetobacter baumannii suşunun da daha önceki
çalışmalarda görüldüğü gibi pJP4 plazmidi içermeyen A.
baumannii bakteri suşlarıyla benzer şekilde 2,4-D
kimyasalını yıkım potansiyelinin olmadığı tespit edilmiştir.
Stenotrophomonas sp. bakterilerinin ise 2,4-D ve Poly-βhydroxybutyrate kimyasallarını karbon kaynağı olarak
kullandığına dair raporlar bulunmaktadır (Sayyed ve ark.
2019, Han ve ark. 2014). Ayrıca, yapılan bir çalışmada,
aynı cins içerisinde yer alan Stenothrophomonas
maltophilia bakterisinin 2,4-D kimyasalını yıkım kabiliyeti
olduğu
belirtilmiştir
(Silva
ve
ark.
2007).
Stenothrophomonas maltophilia’nın 2,4-D yıkım
potansiyelinin daha önce belirlenmesi dolayısıyla bu
çalışmada izole edilen Stenothrophomonas sp. türünün
aynı olmadığı veya en azından farklı suşlar olması gerektiği
düşünülmüştür.
Sonuç olarak; 2,4-D uygulanmış Balıkesir tarım arazi
toprağından izole edilen bakteriler Acinetobacter
baumannii,
Acinetobacter
calcoaceticus
ve
Stenotrophomonas sp. olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan
bakterilerin, bu kimyasalı kullanabilme yeteneğinin
olmadığı, ancak ilgili bakterilerin 2,4-D’li ortamda
büyüyebildikleri
gözlemlenmiştir.
Öte
yandan,
bakterilerin 14 günlük inkübasyon süresinin kısa gibi
görünmesine rağmen 36 saatte sonlandırılan çalışmalar
bulunmaktadır (Xia ve ark. 2017). Son olarak, bakteriler
dışında farklı mikroorganizmaların (örneğin Ascomycota
ve Basidiomycota şubelerine ait funguslar) 2,4-D
kimyasalı yıkım kabiliyetlerinin olduğu rapor edilmiştir
(Serbent ve ark. 2019). İlerleyen çalışmalarda 2,4-D
kimyasalı yıkım kabiliyetlerinin belirlenmesi için
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bakterilerin yanında fungus veya tek hücreli ökaryotik
canlılar da eklenebilir.
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Özet
Orkideler, yumrularının aşırı toplanması ve habitatlarının ciddi şekilde tahrip olması sonucu yok olma
tehdidi altındadır. Doğada orkidelerin korunması mikorizal fungus biyolojik çeşitliliğinin varlığına
bağlıdır. Bu çalışmada, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde 4 ilin (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon)
sınırları içinde farklı habitatlardan toplanan Serapias orieantalis (Greuter ) Bauman H, Künkele
köklerindeki mikorizal fungusların moleküler tanımlaması yapılmıştır. Bitki kökleri 2015 bahar
aylarında toplanmış ve önce mikroskopta incelenerek mikorizal funguslar izole edilmiştir. Saflaştırılan
izolatlar, koloni özellikleri (koloni tipi, koloni rengi), hif yapısı (hif çapı ve dallanma yapısı) ve çekirdek
sayılarının belirlenmesi amacıyla PDA (patates dektroz agar) ortamında geliştirilmiştir. İzolatları
morfolojik özelliklerine göre gruplandırmak için küme analizi (UPGMA) yöntemi uygulanmış ve
kladogram oluşturulmuştur. Kümeleme analizine göre oluşturulan 3 grubun izolatlarını moleküler
düzeyde tanımlayabilmek için ITS-1 ve ITS-4 primerleri kullanılarak nüklear ribozomal DNA (rDNA)’nın
ITS1-5.8S-ITS2 gen bölgesi çoğaltılmıştır. DNA dizilimine dayanarak, 13 Rhizoctonia benzeri izolatın
Tulasnella cinsi ile 2 Rhizoctonia benzeri olmayan izolatın Fusarium oxysporum Schltdl. türü ile yakın
ilişkili olduğu bulunmuştur.
Abstract
Orchids are under a serious threat of extinction as a result of both excessive collecting and severe
destruction of their habitats. Studies conducted have shown that the protection of orchids depends on
the presence of mycorrhizal fungal biodiversity. In this study, molecular identification of mychorrhizal
fungi of Serapias orieantalis roots taken from different habitats within the borders of 4 provinces
(Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon) in the Central and Eastern Black Sea region was conducted. Plant
roots were collected in the spring of 2015 and first examined under a microscope and then mycorrhizal
fungi were isolated. Purified isolates were developed in PDA (potato dectrose agar) medium in order
to determine colony characteristics (colony type, colony color), hif structure (hif diameter and
branching structure) and core numbers. Cluster analysis (UPGMA) method was applied to group the
isolates according to their morphological characteristics and a cladogram was created. Nuclear
ribozomal DNA (rDNA)’nın ITS 1-5.8S-ITS 2 gene region was amplified using ITS 1/ITS 4 primers in order
to identify isolates of 3 groups formed according to morphological data at the molecular level. Based
on the DNA sequence, 13 Rhizoctonia-like isolates were closely related to the Tulasnella genus, and 2
Rhizoctonia-unlike isolates were closely related to the Fusarium oxysporum.

GİRİŞ
Orchidaceae familyası Asparagales takımı içerisinde yer
almaktadır (Gabel 2005). Dünyanın en geniş bitki
familyalarından biri olup, yaklaşık 800 cinse dahil 28000
orkide türü ile temsil edilmektedir. (Dressler 1993).
Orkideler epifitler, litofitler, saprofitler ve karasal
orkideler olmak üzere dört grupta toplanabilir (Sezik
1984). Türkiye’de doğal yayılış gösteren karasal
orkidelerdendir (Koyuncu ve ark. 2011).

Orkide tohumları endosperme sahip değildir ve
proembriyoları çok az besin içermektedir. Besin
içeriklerinin yetersiz olması, orkide tohumlarını çimlenme
ve fide gelişimi için funguslara bağımlı kılmaktadır
(Rasmusen 1995, Stark ve ark. 2009).
Yetişkin orkideler ile mikorizal funguslar arasındaki
ilişkinin spesifik olduğu ve bunun orkide-fungus türlerine
göre ve coğrafi bölgelere göre değiştiği bilinmektedir
(Rasmussen ve Rasmussen 2007, Valadares ve ark. 2015).
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Orkideler ile ilişkili bulunan çoğu fungusun Rhizoctonia
form cinsine ait olduğu belirlenmiştir (Herrera ve ark.
2017). Doğada veya laboratuvarda eşeyli dönemleri
nadiren görülen Rhizoctonia cinsine dahil bireyler
öncelikle
belirli
vejetatif
kriterlere
göre
sınıflandırılmaktadır. En önemli morfolojik özellikler,
çekirdek sayısı, doksan derecelik hif dallanması ve
septumların yeridir (Sneh ve ark. 1991) Eşeysiz (anamorf)
üremelerine göre Rhizoctonia cinsi, Ceratorhiza
(telemorf: Ceratobasidium ve Thanatephorus dahil) ve
Epulorhiza (telemorf: Tulasnella ve Sebacina dahil) olmak
üzere iki gruba ayrılmıştır (Dearnaley ve ark. 2012).
Vegetatif kriterlere göre yapılan tanımlamalar birbirinden
uzak akraba fungusların birlikte gruplandırılmasına neden
olduğundan,
günümüzde
moleküler
taksonomi
Rhizoctonia cinsine dahil fungusların sistematiğinde
yaygın olarak kullanılmaktadır (Kristiansen ve ark. 2001,
Otero 2002).
Türkiye’de 24 cinse ait yaklaşık170 civarında orkide türü
bulunmaktadır (Kreutz, 2009). Türkiye’de yumrulu
orkideler salep ve dondurma yapımı için aşırı
toplanmaktadır. Gerek ticari amaçla aşırı toplanması,
gerekse habitatlarının tahribatı sonucu ciddi yok olma
tehdidi altındadırlar (Sezik 2002 Ghorbani ve ark. 2014a).
Türkiye bitkileri listesine göre Serapias cinsine dahil 5 tür
Türkiye’de bulunmaktadır (Güner 2012). Serapias
orientalis, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde taban suyu
yüksek çayırlıklarda ve nemli orman kenarlarında, fındık
bahçelerinde ve çoğunlukla deniz seviyesinden 100 m
yüksekliğe kadar yayılış gösterebilmektedir. Genellikle
Nisan ayında çiçek açtığı ve Temmuz ayında tohum
oluşturduğu bilinmektedir (Güner 2012). Bu tür,
çiçeklenme safhasında iken bölge halkı tarafından salep
yapımı için yumruları sökülmektedir. Serapias orientalis
türü yok olma kategorisinde olmamakla beraber
Türkiye’de her sene aşırı yumru sökümü sebebiyle doğada
sayıları her geçen gün azalmaktadır (Anonim 2015b).
Koruma problemleri olduğu bilinen orkide türlerinin
korunması ve ekolojik restorasyonu için ilk uygulama,
orkide türü ile ilişkili fungusların izolasyonu, teşhisi ve in
vitro kuşullarda koruma altına alınmasıdır. Bir başka
deyişle, koruma ve restorasyon çalışmaları, uygun
funguslar ile orkide tohumlarının simbiyotik birlik kurarak

sağlıklı genç orkide bireylerinin oluşması ve doğaya
adaptasyonlarının sağlanması ile mümkün olacaktır
(Ramsay ve Dixon 2003, Pereira ve ark. 2018).
Bu bilgilerden yola çıkarak bu çalışmanın amacı, Karadeniz
Bölgesindeki farklı habitatlarda yaygın olarak bulunan
Serapias orieantalis kökleri ile mikorizal birlik kuran
fungusların izole edilerek morfolojik ve moleküler
teşhislerinin yapılması ve daha sonra yapılacak tohum
çimlenmesi yoluyla üretim çalışmaları için gerekli fungus
koleksiyonunun oluşturulmasıdır.
MATERYAL VE METOD
Araştırma Alanı ve Bitki Örneklerinin Toplanması
Serapias orientalis kökleri, 2015 yılının Nisan-Mayıs
aylarında Trabzon, Giresun, Ordu, Ordu -Ünye, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs sahası içinde 4 ayrı
lokalite, Samsun-Taflan ve Samsun-19 Mayıs ilçesi sınırları
içindeki taban suyu yüksek çayırlıklardan olmak üzere
toplam 10 farklı lokaliteden toplanmıştır. Kökler plastik
torbalar içinde laboratuvara getirilmiştir. Her lokaliteden
2’şer bitkinin tüm kökleri fungus izolasyonu için
kullanılmıştır.
Fungus İzolasyonu
Bütün kökler musluk suyu altında yıkanıp toprak kalıntıları
uzaklaştırılmıştır. Daha sonra kökler parçalara ayrılarak
%1.5’lik NaOCl ile 5 dakika steril edildikten sonra steril saf
su ile çalkalanarak NaOCl uzaklaştırılmıştır. Kök parçaları
steril petri kabında küçük parçalara ayrılmış ve içinde
fungus izolasyon ortamı olan petrilere konulmuştur
(Clements ve ark. 1986). Petri kapları 26 ± 2 ºC’de
karanlıkta 2 gün inkübe edilmiş ve fungal hifler gelişince
5mm parçalar alınıp fungus izolasyon ortamına (0.50 g L-1
Ca(NO3)2, 0.20 g L-1 KH2PO4, 0.10 g L-1 KCl, 0.10 g LMgSO47H2O, 0.10 g L- Yeast ekstrat, 5.0 g L-1 sükroz g L-,
10.0 g L- agar) aktarılmıştır (Clements ve ark.1986).
İnkübasyon süresi sonunda petriler Leica marka ışık
mikroskobunda ×10’luk büyütmede incelenmiştir. (Akın
2001). Mikroskobik inceleme sırasında genç vegetatif
hiflerde dik açılı dallanma, dallanma noktasında bir
daralma ve dallanma noktasında başlangıç noktasına
yakın bir septum sıklıkla, monilioid hücreler olarak bilinen
şişirilmiş hipha zincir ve konidi oluşturmayan funguslar
Rhizoctonia benzeri ve konidi oluşturan, genç vegetatif
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hiflerde düzensiz dallanma gösteren, hiflerde dik açılı
dallanma ve hif boğumlanması görülmeyen funguslar
Rhizoctonia benzeri olmayan olarak tanımlanmıştır (Sneh
ve ark. 1991).
Son olarak saf funguslar, içinde fungus izolasyon ortamı
olan kapaklı tüplere aşılanarak +4 °C’de saklanmıştır.
Kültürel ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Kültürel ve morfolojik özellikleri belirlenecek örnekler
önce PDA (Oxoid, CM0139) ortamında, 26 ±2°C karanlık
ortamda inkübe edilmiştir. Aktifleştirilen izolatların uç
bölgelerinden alınan 5 mm çapındaki agar diskleri,
içerisinde PDA (Oxoid) ortamı bulunan petrilerin
merkezine aşılanıp (Olaya ve ark. 1994) karanlıkta 25°C’de
3 hafta inkübe edilmiştir (Carling ve ark. 1987).
İnkübasyon işleminden sonra izolatların koloni rengi
(kültür altı, kültür üstü pigmentasyonları) Royal
Horticultural Society renk kataloğuna göre belirlenmiştir.
Hif çapı ve çekirdek sayıları belirlemek için her bir
izolattan 5 mm'lik agar diskleri, birer damla safranin O ve
%3’lük KOH damlatılmış olan lam üzerine konulmuş ve
Bandoni (1979)’nin belirttiği yönteme göre boyanmıştır.
Işık mikroskobunda ×400 büyütmede her izolat için 15
hücrede hem çekirdek sayımı hem de hif çapı ölçümü eş
zamanlı olarak yapılmış ve fotoğraflanmıştır (Akın 2001).
Denemeler her izolat için üç tekrarlı olarak yapılmıştır.
Buna göre izolatların çekirdek sayıları iki çekirdekli ya da
çok çekirdekli olarak belirlenmiştir (Olaya ve Abawi 1994).
Kültürel ve morfolojik özellikleri belirlenen izolatların
benzerliklerini (veya farklılıklarını) ortaya koymak için
PAleontolojik İstatistik (PAST: PAleontological STatistics )
programı kullanılmıştır (Hammer ve ark. 2001). Morfolojik
özellikler, Aritmetik Ortalama ile Ağırlıksız Çift Grup
Yöntemi (UPGMA: Unweighted Pair-Group Method using
arithmetic Averages ) kullanılarak kümeleme yapılmış ve
fenogram çizilmiştir (Cruz 2008).
Fungusların Moleküler Analizi
Moleküler olarak teşhisleri yapılacak örnekler önce PDB
(Oxoid, CM0962) ortamında, 25° C’de, karanlık ortamda
inkübe edilmiştir. Daha sonra gelişen fungus miselleri sıvı
azot yardımıyla toz haline gelinceye kadar ezilip steril 1.5
ml’lik ependorflar içine konarak 50 ºC’de saklanmıştır
(Carling ve ark. 1987). Fungus misellerinden DNA

izolasyonu, Pascual ve ark. (2000) tarafından belirtilen
CTAB (cetyltrimethyl ammonium bromide) yöntemi
modifiye edilerek yapılmıştır. DNA’sı elde edilen
izolatların nüklear ribozomal DNA (rDNA)’nın ITS (Internal
Transcribed Spacer) bölgesinin amplifikasyonu için ITS-1
ve ITS- 4 primerleri (White ve ark. 1990) kullanılarak 50 μl’
lik reaksiyon karışımı hazırlanmıştır. Reaksiyon
karışımında 1μl kalıp DNA (1ng/μl), 5μl 10XPCR buffer, 4μl
2.5 mM dNTP karışımı, 1μl Primer ITS-1(5’TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) ve 1μl Primer ITS-4 (5′TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′), 0.25μl (5U) Taq polimeraz,
37.75μl steril ddH20 kullanılmıştır. PCR için uygulanan
sıcaklık profili; başlangıç denatürasyonu 94°C 3dk,
denatürasyon 94°C 1dk, yapışma 49°C 2dk, uzama 74°C
3dk, son uzama 72°C 7dk olacak şekilde 30 döngülük
reaksiyon gerçekleştirilmiştir (Salazar ve ark. 1999).
Amplifikasyonu gerçekleştirilen her bir PCR ürününün 1
μl’si hazırlanan %1’lik agaroz jelde 80 voltta 30 dakika
koşturularak ürün varlığı doğrulandıktan sonra elde edilen
ürünler sekanslama (dizileme) işlemleri için Macrogen
firmasına gönderilmiştir. İzolatların ITS-1 ve ITS-4
primerleri kullanılarak iki yönlü okunan ham sekans
verilerinin konsensusunu elde etmek amacıyla
Sequencher 4.7 Demo programı kullanılmıştır. NCBI
(Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi) (GenBank:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) veri bankasına girilip elde
edilen diziler için BLAST analizi yapılmıştır. Bu analize göre
mevcut dizilerimize veri bankasından aldığımız ilişkili
diziler eklenerek veri seti oluşturulmuştur. Veri seti
SeqMan programıyla bir araya getirilmiş ve CLUSTAL X
(2.0) programında diziler otomatik olarak hizalanmıştır.
(Thompson ve ark.1997) Filogenetik ağaçların
oluşumunda temel değişim modelinin doğru seçimi için
jModeltest programı kullanılmıştır (Posada 2008).
İzolatların kimliği ve aralarındaki filogenetik ilişkileri
ortaya koymak amacıyla MEGA 6 software programında
Maximum likelihood (ML) algoritması ile ağaç
oluşturulmuştur (Tamura ve ark. 2013).
BULGULAR
Doğu ve Orta Karadeniz ‘de farklı lokalitelerden alınan
Serapias orientalis türüne ait bireylerin köklerinden
toplam 15 izolat elde edilmiştir. Bu izolatlar morfolojik
özelliklerine göre Rhizoctonia benzeri (Basidiomycetes)
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ve Rhizoctonia benzeri olmayan (Ascomycetes) olarak
ikiye ayrılmıştır (Şekil 1). Bu izolatlardan %86’sı
Rhizoctonia %14’ü Fusarium cinsi olarak belirlenmiştir.
Her iki gruptaki izole edilen fungusların morfolojik
özellikleri (hif çapı, çekirdek sayısı, koloni rengi, koloni
görünümü) belirlenmiştir (Çizelge 1, Şekil 1). PDA
ortamında iki hafta boyunca karanlıkta 26 ± 2 °C'de
inkübasyona bırakılan Rhizoctonia cinsine ait izolatların

koloni rengi grimsi sarı, turuncu- beyaz ve grimsi sarı
beyaz iken, Rhizoctonia dışı izolatların koloni renkleri
grimsi-sarı olarak belirlenmiştir. Rhizoctonia cinsine ait
izolatların tümünün 2 çekirdekli (binükleat) olduğu ve hif
çaplarının da 2.5-5.01 μm arasında değiştiği, Rhizoctonia
olmayan izolatların ise 3 çekirdekli (multinükleat) ve hif
çaplarının 3.8 μm olduğu görülmüştür (Çizelge 1).

Şekil 1. Serapias orientalis izolatlarının koloni görünümü ve hif yapıları: (a-b-c) Rhizoctonia benzeri (S1-S3-S15) koloni görünümü (d) Rhizoctonia
benzeri olmayan (S14) koloni görünümü (e-f-g) Rhizoctonia benzeri (Tulasnella )hif ve monoloid görünümü (f) Rhizoctonia benzeri olmayan
(Fusarium sp.) hif görünümü ve konidi görünümü .mn=moniloid, kn=konidi

Elde edilen izolatlar arasında morfolojik özelliklerin
benzerlik ve farklılıklarını bulmak için küme analizi
(UPGMA) yöntemi kullanılmış ve sonuç olarak, %40-45
benzerlik aralığında birbirinden çok uzak iki grupta

toplanmıştır. Birinci grupta Rhizoctonia benzeri olmayan
izolatlar (S7, S14), ikinci grupta ise Rhizoctonia benzeri
izolatlar (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13,
S15) kümelenmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Serapias orientalis funguslarının morfometrik verilere dayanan UPGMA-dendrogramı.
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Morfolojik verilere göre 2 grupta kümelenmiş olan
izolatların moleküler tanımlaması için ITS1 ve ITS4
primerleri ile çoğaltılmış ITS gen bölgeleri sekanslanmıştır.
İzole edilen konsensüs dizilerinin, Blast analizi Genebank
(NCBI)
veri
tabanında
depolanan
dizilerle
karşılaştırılmıştır (Çizelge 1). Blast sonucuna göre bitki
köklerinde sıklıkla görülen fungusun Tulasnella cinsine ait
olduğu görülmüştür İzole edilen fungus dizileri ile NCBI
veri tabanında eşleşen ve benzerlik oranı %99’un üzerinde
olan diziler seçilerek veri seti oluşturulmuştur.
JModelTest programı sonucuna göre Tulasnella ve
Fusarium izolatları için en uygun baz değişim modelinin
Kimura-2 olduğu ve gama değerlerinin sırasıyla 0.419,
0.328 olduğu belirlenmiştir. Belirlenen değişim modeli
değerleri ile fungusların filogenetik ilişkileri, Mega 6
programında Maximum likelihood (ML) algoritması ile
belirlenmiştir.

Filogenetik ağaca dayanarak, Tulasnella türlerinin
izolatları iki ana klad (küme) olarak gruplanmıştır.
Tulasnella türleri için oluşturulan veri seti, 13 fungus
izolatı dizisini ve NCBI'den alınan 16 referans dizisini
içermektedir. Veri kümesinde toplam 128 konum vardır.
Klad1 de S3 ve S8 sekansları (%100 ML) Epulorhiza
epiphytica (JF907602.1) ile ilişkili çıkmıştır. S1, S2, S5, S6,
S7, S9, S10, S11, S12, S13ve S15 sekansları (%100)
Tulasnella cinsi izolatlar klad 2’de kümelenmiştir (Şekil3).
Fusarium türlerinin izolatları, % 78 bootstrap değerine
sahip iki ana grupta gruplanmıştır (Şekil 4). Fusarium
izolatları için oluşturulan veri kümesi, 2 fungus izolatı ve
NCBI'den alınan 18 referans dizisi içermektedir. S7 izolatı
% 90 bootstrap değeri ile F. oxysporum (KT211546) izolatı
ile ilişkili görülmüştür. S14 izolatı ise %70 bootstrap değeri
ile F. oxysporum (KM817213) ve F. oxysporum f. sp.
lycopersici (Sacc.) WC Snyder ve HN (KY587331) izolatının
bulunduğu küme ile ilişkilidir (Şekil 4).

Çizelge 1. Serapias orientalis köklerinden izole edilen mikorizal funguslarının morfolojik ve moleküler özellikleri
Sekans
No

Genbank (NCBI)
Aksesyon
Numarası

S1

MT509572

S2

MT506704

S3

MT507055

S4

MT508980

S5

MT512506

S6

MT508985

S7

MT509562

S8

Lokalite

Koloni tipi

Samsun OMÜ
Kampüs 1
Samsun OMÜ
Kampüs 1
Samsun OMÜ
Kampüs 2
Samsun OMÜ
Kampüs 2
Samsun OMÜ
Kampüs 3
Samsun OMÜ
Kampüs 4
Samsun OMÜ
Kampüs 4

Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık

MT508830

SamsunAtakumTaflan

Besiyerine
batık

S9

MT508670

Ordu

S10

MT508632

Samsun-19
Mayıs

S11

MT508979

Giresun

S12

MT506974

Samsun-19
Mayıs

S13

MT508593

Trabzon

S14

MT508558

Ordu

S15

MT508556

Ordu-Ünye

Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Besiyerine
batık
Havai hif

Koloni
rengi

Çekirdek
sayısı

Hif
çapı

Baz çifti
Uzunluğu
(bp)

Filogenetik İlişki
GenBank ile en yakın
eşleşme

Sekans
Benzerliği
(%)

Aksesyon
Numarası

Grimsi Sarı

2

2,5µm

543

Tulasnella sp.

99

KF537644

Grimsi Sarı

2

2,5µm

640

Tulasnella sp.

100

KT224814

Turuncubeyaz

2

2,5µm

644

Uncultured
Tulasnellaceae

100

KC243948

Grimsi Sarı

2

2,5µm

562

Tulasnella sp.

99

FJ809763

Grimsi Sarı

2

2,5µm

661

100

KC243948

Grimsi Sarı

2

2,5µm

565

100

KC525058

Grimsi Sarı

3

3.8 µm

690

99

KT211546

Turuncubeyaz

2

2,5µm

538

99

JF926501

Grimsi Sarı

2

2,5µm

450

99

FR676938

Grimsi Sarı

2

5,01

556

100

JF926482

Grimsi Sarı

2

2,844

453

100

MG662763

Grimsi Sarı

2

4,489

457

100

JF926482

Grimsi Sarı

2

4,489

356

100

JF926482

Grimsi Sarı

3

3.882

520

99

KY587331

Grimsi
Sarı-beyaz

2

3.161

632

99

FJ594926
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Uncultured
Tulasnellaceae
Tulasnella
MUT4217

sp.

Fusarium oxysporum
Uncultured
Tulasnella
clone
SV16a
Uncultured
mycorrhizal fungus
Uncultured
Tulasnella clone
Tulasnellaceae sp.
Uncultured
Tulasnella clone OF9
Uncultured
Tulasnella clone OF9
Fusarium oxysporum
f sp. lycopersici
Epulorhiza sp. H140117
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Şekil 3. Tulasnella cinsi fungusların ITS rDNA nükleotid dizilerinin filogenetik ilişkilerini gösteren ML ağacı.

Şekil 4. Fusarium cinsi fungusların ITS rDNA nükleotid dizilerinin filogenetik ilişkilerini gösteren ML ağacı.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Salep ve dondurma yapmak için yumrularının aşırı
toplanması, orkide türlerini yok olma tehdidine maruz
bırakmaktadır.
Orkidelerin
doğada
tohumdan
çoğalmasını sağlayan faktör uygun mikorizal funguslardır.

Bununla birlikte, Türkiye’de gerek orkide mikorizal fungus
çeşitliliği gerekse orkide-fungus ilişkisi hakkında detaylı
çalışmalar son derece sınırlıdır. Bazı Dactylorhiza (Kompe
ve Mutlu 2017) ve Orchis (Mutlu ve Kömpe 2020)
cinslerine dahil bazı türlerin mikorhizal fungus çeşitliliği
morfolojik ve moleküler yöntemlerle belirlenip bu türlerin
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fungus koleksiyonu oluşturulmuştur. Bununla birlikte
Türkiye’de yaklaşık170 civarında orkide türü bulunmakta
ve bunların fungusları üzerinde henüz araştırma
yapılmamıştır.
Bu çalışmada Serapias orientalis’in farklı lokalitelerdeki
bireylerinin mikorizal fungusları izole edilip morfolojik ve
moleküler yöntemlerle teşhis edilmiştir. Orkideler sıklıkla
Rhizoctonia cinsine ait Basidiomycetes ile ilişkilidir
(Rasmussen 1995, Brundrett 2007 Otero ve ark. 2013
Pereira ve ark. 2014, Herrera ve ark. 2017). Peceraro ve
ark. (2015)’nin yaptığı bir çalışmada Ophrys bertolanii
Mor bitkisinin kökleriyle ilişki funguslarının moleküler
tanımlaması yapılmış ve analiz edilen orkide kök
örneklerinde çoğunlukla Basidiomycetes ve az sıklıkta
Ascomycota'ya ait birkaç mantar taksonu bulunmuştur.
Yaptığımız çalışmada Serapias orientalis funguslarının
morfolojik özelliklerine göre birbirleriyle olan yakınlık
dereceleri, UPGMA yöntemi kullanılarak ortaya
konulmaktadır. Oluşturulan fenogramda 0.45-0.40
aralığında iki farklı küme (Rhizoctonia benzeri ve
Rhizoctonia benzeri olmayan) oluşmuştur. UPGMA
klodogramına göre, Rhizoctonia benzeri (Basidiomycetes)
fungusları üç komşu gruba ayrılırken, S15 izolatı diğer iki
kümede (S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13)
bulunan izolatlardan daha uzak bir kümeleme
göstermiştir. Rhizoctonia benzeri olmayan (Ascomycetes)
grubun diğerlerinden çok uzak iki izolat (S7-S14) ile temsil
edildiği görülmektedir. Cruz ve ark. (2011)’nin yaptığı bir
çalışmada
fungus
izolatlarının
tanımlanmasında
morfolojik yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığı ifade
edilmiştir. Buna karşın aynı türün kültürel özellikleri
(koloni rengi, morfolojisi ve büyüme oranına, koloni tipi)
arasında farklılıkların görülmesinden dolayı moleküler
tanımlamaların yapılmasının zorunlu olduğu bildirilmiştir
(Horton ve Bruns 2001 Dernaley ve ark. 2012). Brezilya'da
yürütülen benzer bir çalışmada Epidendrum scendrum
L.Sanches ve Hagsater köklerinden izole edilen funguslar
morfolojik olarak tanımlaması yapılamamış ve moleküler
karakterizasyon ile bu izolatların farklı Tulasnella türleri
olduğu gösterilmiştir (Periera ve ark. 2014).
Çalışmamızda Tulasnella filogenetik ağacındaki izolatlar iki
klada ayrılmıştır. Klad 1 de bulunan S3 ve S8 fungus dizileri
Brezilya'dan Polystachya concreta(Jacq.) Garay ve

H.R.Sweet köklerinden izole edilen Epulorhiza epiphytica
(FJ907602.1) türlerine yüksek oranda (%100) benzerlik
gösterdiği görülmüştür. Klad 2 de bulanan S1 ve S11
izolatları Amerika’dan Platanthera praeclara Sheviak ve
M.L.Bowles (MG662763), İtalya’dan Serapias vomeracea
(FJ809763) Çin’den Dendrobium officinal ( KT224814),
S10-12-13-15 numaralı fungal izolatlar Çin’den Cymbidium
faberi (FJ613264), Cymbidium goeringii ve Cymbidium
faberi
(FJ594926),
İtalya’dan
Serapias
lingua
(KC5255058), S9 izolatı Çin’den Liparis japonica
(KF537644) ve Çek Cumhuriyeti’nden Gymnadenia
conopsea (KC243948), S-2-4-5-6 numaralı izolatlar
Hollanda’dan Orchis morio (FR676938) ve İtalya’dan
Ophrys fuciflora (JF926482)’dan izole edilen Tulasnella
cinsleri ile kümelenmiştir.
Rhizoctonia türlerinin Orchis anthropoda, O. mascula, O.
militaris, O. purpurea ve O.simia (Jacquemyn et al. 2011),
Anacamptis laxiflora, Orchis purpurea, Ophrys fuciflora ve
Serapias vomeracea türleri ile mikorizal birlik kurdukları
belirlenmiştir (Girlanda ve ark.2011). Birçok başka
araştırma,
karasal
veya
epifitik
orkidelerin
mikobiyontlarının Tulasnella, Ceratobasidium, Sebacina
ve/veya Pezizales olduğunu göstermiştir (Taylor ve ark.
2002, Dearnaley 2007, Girlanda ve ark. 2011). Akdeniz
bölgesinde yapılan bir araştırmada 11 farklı habitattan
alınan 16 orkide türünden Ophrys ve Serapias bireylerinin
kökleriyle mikorizal birliğe katılan fungusun Tulasnella
cinsine ait olduğu belirlenmiştir (Pellegrino ve ark. 2014).
Ege ve Akdeniz Bölgesi’nden toplanan orkide kökleri ile
simbiyotik ilişki kuran fungusların Fusarium, Rhizoctonia
ve Papulaspora cinslerine ait olduğu belirlenmiştir
(Gezgin 2004). Dört Dactylorhiza türünde mikorizal birliğe
katılan 9 fungal izolatın 3 adedinin Tulasnella 5 adedinin
Ceratobasidium ve 1 adedinin Verpa cinsine ait olduğu
belirlenmiştir (Kompe ve Mutlu 2017). Bazı Orchis
türlerinin köklerinden mikorizal birliğe katılan 10
binükleat Rhizoctonia türü izole edilip morfolojik ve
moleküler tanımlamalar sonucunda 7 adedinin Tulasnella
2 adedinin Ceratobasidium ve 1 adedinin Pezizaceae
cinsine ait olduğu belirlenmiştir (Mutlu ve Kömpe 2020).
Bu çalışmada, Fusarium filogenetik ağacındaki izolatlar
%78 bootstrap değeri ile iki klada ayrılmıştır. S7 izolatı
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F.oxysporum türü ile S14 izolatı ise F.oxysporum f.sg
lycopersici türü ile ilişkili çıkmıştır.
Fusarium oxysporum’un bazı tropik orkidelerin tohum
çimlenmesini teşvik ettiği gibi bazı orkidelerin de fide
gelişimi sırasında köklerle mikorizal birlik oluşturduğu
ortaya konmuştur (Ma ve ark. 2015). F.oxysporum
fungusları genellikle orkidelerde endofit olarak
bulunduğu bildirilmiştir (Ma ve ark. 2015, Sufaati 2016).
Serapias vomeracea subsp. laxiflora bitkisinin köklerinden
yoğun olarak Fusarium cinsine ait funguslar izole
edilmiştir (Özkoç 1991).
Bu çalışmada Karadeniz bölgesinin dört farklı
popülasyonundan örneklenen Serapias orientalis
türünden elde edilen diziler, baskın fungusun Tulasnella
sp. olduğunu ve 15 izolattan sadece 2'sinin Fusarium
oxysporum’a ait olduğunu göstermektedir.
Yaptığımız çalışma Serapias orientalis kökleri ile
birlikteliğe katılan baskın fungusun Tulasnella cinsine ait
olması S. orientalis ve Tulasnella cinsi arasında kuvvetli
spesifik bir ilişki olduğunu işaret etmektedir. Aynı
zamanda farklı popülasyonlardaki S. orientalis
funguslarının Tulasnella ile ilişkili çıkması habitatlara göre
varyasyonun olmadığını göstermektedir. Çalışmamızda,
farklı lokalitelerde bulunan Serapias orientalis bitkilerinin
mikorizal birliğine katılan fungusların çeşitliliği morfolojik
ve moleküler tanımlama yöntemlerinin birlikte
kullanılmasıyla daha kesin olarak belirlenmiş ve orkide
fungus koleksiyonuna eklenmiştir.
Orkide türlerinin yeniden üretilmesi, korunması ancak
uygun fungus türü mevcut olduğunda başarılı olabilir.
Sonuç olarak, bu çalışmada S. orientalis türleri ile birliğe
katılan fungusların izolasyonu, tanımlanması ve fungus
koleksiyonu için stoklanması gelecekte S. orientalis
türlerinin üretim ve yönetimini amaçlayan çalışmalar için
olanak sağlayacaktır.
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Özet
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Şimşir (Buxus sempervirens) ormanlarında Cylindrocladium
pseudonaviculatum’in epidemi yapmasının ve şimşir ağaçlarının kurumasına toprak yapısının ve iklim
özelliklerinin etkilerinin incelenmesi amacı ile bu çalışma yapılmıştır. B. sempervirens Artvin’de
yaklaşık 15 bin hektarlık bir alanda yayılış göstermektedir. Bu alanlarda şimşir fungal hastalıkları
(Cylindrocladium pseudonaviculatum) ve Şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) kurumalara neden
olmuştur. Gerek mantar gerekse böcek zararının görülmesinin kuraklıktan ve topraktaki bazı
elementlerin azalmasından kaynaklanabileceği düşüncesiyle, şimşir kurumalarının yoğun olduğu
ormanlık alanlarda ve sağlıklı yetiştiği alanlardaki sıcaklık ve yağış değerleri ile bazı toprak özellikleri
incelenmiştir. Şimşir ağaçlarının kuruma gösterdiği ve sağlıklı yetiştiği sahalardan alınan toprak
özellikleri ile sıcaklık ve yağış değerlerinin farklılık gösterip göstermediği bağımsız iki örneklem T-Testi
ile test edilmiştir. Çalışma sonucunda alanlar arasındaki farklılıkların toprak özellikleri bakımından
önemsizken, sıcaklık ve yağış değerleri bakımından anlamlı düzeyde farklı (p<0.05) olduğu
belirlenmiştir. Hastalıklı alanlarda ortalama sıcaklık daha yüksek, ortalama yağış ise daha düşüktür.
Sonuçlar şimşir ağaçlarında görülen kurumaların toprak özelliklerinden kaynaklanmadığını, sıcaklık ve
yağış değerlerinin bu kurumalarda nispeten daha etkili olabileceğini göstermektedir.
Abstract
The overall objective of this study is to understand to what extend some soil properties and climatic
properties cause an increased population of Cylindrocladium pseudonaviculatum (Buxus blight), and
accordingly impacting the box trees to kill in some 15 thousand ha forest of Buxus sempervirens
(Boxwood) in Artvin. Furthermore, the fungal diseases (Cylindrocladium pseudonaviculatum) and
Boxwood moth (Cydalima perspectalis) caused mortality of boxwood in these areas. Since the climate
change and some soil properties might be a cause for the epidemic levels of insect and fungal species,
this study was conducted, but predominantly towards in favor of some soil properties of the healthy
stands and the stands suffering from the insect and these fungus, both stands dominated with
boxwood. Whether the soil properties and temperature and rainfall values differ from the stands where
boxwood trees were healthy and unhealthy was tested by two independent samples T-Test. As a result
of the study, it was determined that the differences between the healthy and unhealthy stands were
insignificant in terms of soil properties, but significant (p <0.05) in terms of temperature and rainfall
values. The results indicated that the mortality seen in boxwood trees was not due to soil properties,
but temperature and precipitation differences could be effective in it as average temperature was
higher in disease effected stands and average rainfall was lower compared to healthy stands.

GİRİŞ
Anadolu şimşiri (Buxussempervirens L.) ormanlarımızın
yanı sıra süs bitkisi ve bahçelerde dekoratif bir ağaç olarak
ta yetişmektedir. Şimşirgiller (Buxaceae) familyasının bir
türü olup her dem yeşil, sık dallı, çalı veya ağaç halinde,
odunsu, ve ekonomik öneme sahiptir. Şimşir gölgeye
dayanıklı, yavaş büyüme gösteren ve besin maddelerince
zengin toprakları tercih etmektedir. Şimşir odunu kolay
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çürümediği,
böcek
ve
mikroorganizmalara
dayanıklılığından dolayı kaşık, makine yatakları, tavla
pulu, oyuncak, havan, tarak, tabak, ağızlık, mekik ve süs
eşyaları gibi değişik alanlarda kullanılan bir ağaç türüdür
(Türkyılmaz ve Vurdu 2003). Almanya, Bulgaristan,
Fransa, Gürcistan, İspanya, Portekiz ve Türkiye yayılış
gösterdiği ülkelerdir. Türkiye’deki yayılışını Karadeniz ve
Marmara bölgesinde yoğun olmakla birlikte Adana,
Antalya, Bolu, Denizli, Hatay, Karabük, Kastamonu,
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Kahramanmaraş, Kocaeli, Muğla ve Osmaniye’de
yapmaktadır (Altunışık ve ark. 2017, Ateş ve ark. 2010,
Lehtijärvi ve ark. 2014). Orman Genel Müdürlüğü
verilerine göre şimşir Ülkemizde 20424 ha.’lık bir alanda
yayılış göstermektedir (URL 1). Artvin ilinde birçok alanda
şimşir
ağaçlarının
görüldüğü
belirtilmektedir
(Eminağaoğlu ve Anşin 2003, Eminağaoğlu ve ark. 2018).

yanıklığı hastalığının zararı görülmeye başlamış ve daha
sonraki yıllarda şimşir ormanlarımıza gelerek zarar
yapmaya başlamıştır. Şimşir güvesi ise Gürcistan’a bitişik
olan Artvin Muratlı ilçesi üzerinden ülkemiz ormanlarına
giriş yapmıştır. Asya kökenli olan bu zararlı, Artvin Şimşir
ormanlarının tamamını etkisi altına alarak, önemli ölçüde
zarara neden olmuştur.

Türkiye’de, şimşir alanları gerek insanlar, gerekse hastalık
ve böcek zararından dolayı büyük tahribatlara maruz
kalmış ve küçük gruplar halinde yetişen bir ağaç türü
haline gelmiştir (Symmes 1984). Cylindrocladium buxicola
Henricot (Henricotve Culham 2002), Cylindrocladium
pseudonaviculatum (Şimşir yaprak yanıklığı) (Crous ve
ark.2002) fungal hastalıklar ve Cydalima perspectalis
(Şimşir güvesi) (Walker 1859) tırtılları şimşir ağaçları
üzerinde en fazla olumsuz etkileri olan biyotik
faktörlerdir. Cy. pseudonaviculatum fungal etmeni ilk kez
2011 yılında Trabzon ve Artvin şimşir alanlarında tespit
edilmiş ve kısa bir zamanda şimşir alanlarının %90’nına
yayılmıştır
(Lehtijärvive
ark.
2014).
Cy.
pseudonaviculatum hastalık etmeninin Artvin ilinde
şimşirlerin kurumalarına neden olan en önemli etken
olarak belirtilmektedir. Bu patojen bitkideki gelişimini bir
haftalık kısa bir sürede tamamlamaktadır. Enfeksiyon için
yüksek rutubet ve bitkinin ıslak olması yeterli olup
enfeksiyonu başlatacak sporlar rüzgârlarla, böceklerle,
kuşlarla
ve
yağmurlarla
uzak
mesafelere
taşınabilmektedir (Henricot ve ark. 2000, Henricot ve ark.
2008).

2015 yılından önce bol yağışın ve nemli ortamın fazla
olması nedeniyle, şimşir yanıklığı hastalıklarının yayılması
ve etkisi fazla oranda görülmekteyken, 2016 yılından
sonra kuraklığın artması, şimşir ormanlarının kuraklıktan
su stresine girmesine neden olmuştur. Su stresine giren
şimşir ormanları 2016 yılından itibaren de Cydalima
perspectalis’in istilasına uğramış ve epidemi boyutuna
gelmiştir. Kuraklık sonucu ağaç kurumalarının %25’inde
böcek zararı ve ağaç hastalıkların etken olduğu
belirtilmektedir (Semerci ve ark. 2006, Şimşek ve ark.
2010a, 2010b). Kuraklık, su ve toprak yapısı sonucu besin
stresi, ağaçların fizyolojisi ve fenolojisini olumsuz yönde
etkilemektedir. Toprakta bulunan kullanılabilir su durumu
ve toprak özellikleri ile zararlı böceklere karşı ağaçların
göstereceği pozitif direnç arasında doğrusal bir ilişki
bulunmaktadır (Şimşek ve ark. 2006).

Bu patojen mantarlar, 2015 yılından itibaren zarar
yapmaya başlayan C.perspectalis aracılığıyla ulaşamadığı
sahalara da taşınmıştır. C.perspectalis (Walker 1859)
(Lepidoptera: Crambidae) yabancı ve istilacı bir tür olup
dünyadaki tüm şimşir alanlarının en önemli
zararlılarından biridir (Leuthardtve ark. 2010, Göktürk ve
ark. 2014, Hizalve ark. 2012, Göktürk. 2017, Burjanadze
ve ark. 2019). C. perspectalis, Buxus sempervirens L. başta
olmak üzere tüm Buxus türleri ile beslenmektedir.
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ormanları, zararlı
organizmalar için Türkiye ile Gürcistan arasında geçiş
noktası olarak kabul edilebilir. 2010 yılında Gürcistan
Cumhuriyeti Batum ili şimşir ormanlarında şimşir yaprak
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Şimşir alanlarında görülen kurumların nedeninin tam
olarak anlaşılabilmesi için gerek hastalık gerekse
zararlıların etkisiyle yoğun şimşir kurumalarının olduğu
ormanlık alanlarda iklim kadar toprak özelliklerinin de ele
alınması
gerekmektedir.
Bu
çalışmada,
Cy.
pseudonaviculatum’un epidemi yapmasında iklim
özellikleri ile bazı toprak özelliklerindeki farklılıktan
kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Bu çalışma, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin Orman
İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Taşlıca ve Tütüncüler Orman
İşletme Şeflikleri sınırları içerisinde kurumaların olduğu ve
sağlıklı
Şimşir ağaçların
bulunduğu
sahalarda
gerçekleştirilmiştir.
Cydalima perspectalis ile biyoteknik mücadele amacıyla
zarar yaptığı sahalara asılan delta tipi tuzaklar ve
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dispenserler ile Cy. Pseudonaviculatum mantarlarını
enfekte ettiği yapraklar çalışmanın ana materyalini
oluşturmaktadır. Çalışmada, GPS, stereo mikroskop,
plastik kaplar ve naylon poşet diğer materyal olarak yer
almıştır.
Yöntem
Toprak örneklemesi katmanlı rastgele yönteme göre
yapılmıştır. Araştırma alanı şimşir kurumalarının yoğun
olarak görüldüğü ve şimşir kurumalarının olmadığı ve
yükseltisi 400-550 metreler arasında değişen iki farklı
katmana ayrılmıştır. Daha sonra bu katmanların her
birinden rasgele yönteme göre seçilen 10 farklı noktada
toprak çukurları açılmış ve 0-20 cm derinlik kademesinden
toprak örnekleri alınarak bazı analizler için laboratuvara
nakledilmiştir.

Toprak örneklerinin tekstür tayini Bouyoucos' un
hidrometre yöntemine göre yapılmıştır. Organik madde
miktarı 0.2 mm'lik elekten geçirilmiş 0.5 gr' lık örnekler
üzerinden Walkley- Black' ın ıslak yakma yöntemine göre
yapılmıştır (Irmak 1972, Gülçur 1974). Toprak
örneklerinin pH' sı 1/2.5 oranında toprak-saf su
karışımında Orion 420 Adigital pH metresi ile ölçülmüştür
(Gülçur 1974).
Ayrıca Şimşir yaprak yanıklığı hastalığı nedeniyle enfekte
olan yapraklar ile dallar (Şekil 1) ıslak pamuğa sarılarak
kilitli naylon poşet içine konulmuş ve sağlam şimşirlerin
yapraklarında kışı geçiren Cydalima perspectalis’in
larvaları (Şekil 2) ise plastik kaplarla Artvin Bölge
Müdürlüğüne bağlı, Biyolojik Mücadele laboratuvarına
getirilerek, mikroskop altında incelenerek türlerin tespiti
yapılmıştır.

Şekil 1. Enfekte olmuş yaprak (a) ve dal (b) örnekleri

Şekil 2. Şimşir kelebeği larvası (a), ergini (b) ve zarar durumu (c)

Hastalıklı ve sağlıklı alanlar arasında toprak ve iklim
özellikleri (ortalama yağış, ortalama sıcaklık, ortalama en
yüksek sıcaklık, ortalama en düşük sıcaklık) bakımından
fark olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız İki
örnek T-Testi kullanılmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Kurumaların olduğu alanlarda yoğun olarak fungal
hastalık etmenleri ve şimşir kelebeği görülmüştür.
Kurumaların olduğu alanlar ile sağlıklı şimşir ağaçlarının
olduğu alanlar arasında toprak özellikleri bakımından
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önemli (p<0.05) bir farkın olmadığı belirlenmiştir (Çizelge
1).
Çizelge1. Sağlıklı ve hastalıklı alanlar arasında toprak özelliklerinin farklı olup olmadığına ilişkin yapılan Bağımsız İki Örneklem T-Testi Sonuçları
Toprak ve İklim
Özellikleri

Levene's Test forEquality of Variances
F

Sig.

pH

1.69

µS

0.08

Org. Mad (%).
Kum %

t-test for Equality of Means
t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

0.211

2.00

18.00

0.061

0.34

0.787

-1.66

18.00

0.114

-42.89

8.76

0.008

-1.25

18.00

0.228

-0.94

1.83

0.193

1.49

18.00

0.155

4.52

Kil %

7.21

0.015

-0.99

18.00

0.335

-3.15

Toz %

0.05

0.823

-0.72

18.00

0.481

-1.37

µS: Elektriksel iletkenlik (siemens)

Kurumaların yoğun olduğu sahalarda kil miktarının,
sağlıklı Şimşir bireylerinin bulunduğu sahalara oranla artış
göstermesi (Çizelge 2), topraktaki su tutma kapasitesini ve
nemliliğini artırması gerekirken, son yıllarda kurak

mevsimlerin hüküm sürmesi nedeniyle, yağışın az olması
ve taban suyunun çekilmesi ile bazı sahalarda su açığı
ortaya çıkarak, Şimşirlerin su stresine girmesine neden
olduğu söylenebilir.

Çizelge 2. Sağlıklı ve hastalıklı alanların toprak özelliklerine ilişkin istatistiksel değerler
Toprak Özelliği
pH

Saha Durumu
Sağlıklı Alan
Hastalıklı Alan

N
10
10

Ortalama
7.2580
6.9210

Standart Sapma
0.45203
0.28286

Standart Hata
0.14294
0.08945

µS

Sağlıklı Alan
Hastalıklı Alan

10
10

176.750
219.640

56.0274
59.3119

17.7174
18.7561

Org. Mad.

Sağlıklı Alan
Hastalıklı Alan

10
10

4.5790
5.5150

2.05578
1.18346

0.65009
0.37424

Kum %

Sağlıklı Alan
Hastalıklı Alan

10
10

71.8190
67.3010

4.78252
8.34366

1.51237
2.63850

Kil %

Sağlıklı Alan
Hastalıklı Alan

10
10

14.0810
17.2350

3.80931
9.32001

1.20461
2.94725

Sağlıklı Alan
Hastalıklı Alan

10
10

14.0970
15.4630

4.39503
4.08316

1.38983
1.29121

Toz %
µS: Elektriksel iletkenlik (siemens)

Çalışma sahasından alınan toprak numunelerinin fiziksel
ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi sonucunda, sağlıklı
ve hastalıklı sahalarda kumlu killi balçık, kumlu killi, hafif
killi, balçık, ve kumlu balçık toprak türünde oldukları
belirlenmiştir. Toprak tekstürü, bitki hayatiyle ilgili
bulunan köklerin toprak içerisine girmesine karşı direnç,
toprağın havalanması, suyun sızması ve hareket hızı, su
tutma kapasitesi ile verimlilik gibi özellikler üzerinde
etkilidir.
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Bu konuda yapılan araştırmalarda, ince tekstürlü
toprakların üst tabakalarında daha çok su tutulduğu ve
buharlaşmaya maruz kalan üst toprak tabakalarından
daha fazla su kaybı olabildiği ifade edilmiştir. Ağaçların
topraktan alabileceği su miktarının azalması, ağaç
gelişimini olumsuz etkilemesi, kuraklık ve su stresinin
böcek salgınlarıyla ilişkisi konusunda yapılmış bazı
araştırmalar da bu duruma işaret etmektedir
(Christiansen ve Bakke 1997, Hanks ve ark. 1999, Williams
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ve Liebhold 2002, Bentzve ark. 2010, Öner ve ark. 2010,
Şimşek ve ark. 2010, Laz ve ark. 2018).
Toprakların reaksiyonu “Hafif Alkali ve Nötr” olarak
belirlenmiştir. Buna göre toprakların reaksiyonu
genellikle “ Nötr” özellik göstermiştir. Toprakların pH
değerleri incelendiğinde bitki gelişimi açısından herhangi
bir sorun olmadığı anlaşılmaktadır. Bitkilerin büyük bir
çoğunluğu toprak reaksiyonu açısından hafif asit (pH 5.56.5) şartlarda en iyi yetişme koşullarına sahiptir.
Şimşir bireylerinin sağlıklı olduğu yerlerdeki topraklarda
ortalama pH değerleri ile hastalıklı olan alanlarda
.

ortalama pH değerleri incelendiğinde, analiz sonuçlarına
göre hastalıklı ve sağlıklı alanlar arasında toprak özellikleri
bakımından farklılık göstermediği anlaşılmıştır. Burada
iklim faktörünün belirleyici olduğu düşünülmektedir.
Toprak özellikleri bakımından sağlıklı ve hastalığın yoğun
olduğu alanlar arasında fark olmamasına karşın, yağış ve
sıcaklık değerleri bakımından önemli farklılıklar
bulunmaktadır (Çizelge 3). Hastalıklı sahalarda ortalama
sıcaklık değerlerinin sağlıklı alanlara göre daha yüksek,
ortalama yağış ise daha düşük olduğu belirlenmiştir
(Çizelge 4)

Çizelge 3. Sağlıklı ve hastalıklı alanlar arasında iklim özelliklerinin farklı olup olmadığına ilişkin yapılan Bağımsız İki Örneklem T-Testi Sonuçları
İklim Özellikleri

Levene's Test forEquality of Variances

t-test forEquality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Ort. Sıcaklık

43.11

0.000

-2.94

18.00

0.009

-0.69

Ort. Yağış

42.70

0.000

2.94

18.00

0.009

74.25

Ort. En Yük. Sıc.

43.11

0.000

-2.94

18.00

0.009

-0.69

Ort. En. D. Sıc.

37.26

0.000

-2.93

18.00

0.009

-0.67

Çizelge 4. Sağlıklı ve hastalıklı alanların iklim özelliklerine ilişkin istatistiksel değerler
İklim Özelliği

Saha Durumu

N

Ortalama

Standart Sapma

Standart Hata

Ortalama
Sıcaklık

Sağlıklı Alan

10

12.9620

0.29386

0.09293

Hastalıklı Alan

10

13.6490

0.67821

0.21447

Ortalama
Yağış

Sağlıklı Alan

10

634.0800

31.72293

10.03167

Hastalıklı Alan

10

559.8300

73.19883

23.14750

Sağlıklı Alan

10

17.9620

0.29386

0.09293

Hastalıklı Alan

10

18.6490

0.67821

0.21447

Sağlıklı Alan

10

9.1220

0.29386

0.09293

Hastalıklı Alan

10

9.7880

0.65740

0.20789

Ortalama En Yüksek
Sıcaklık
Ortalama En Düşük
Sıcaklık

Şimşir ağaçlarında enfeksiyonun başladığı yıllar ile
enfeksiyonun azaldığı yıllardaki iklim değerleri
incelendiğinde (Çizelge 5), 2009 yılındaki meteorolojik
değerlerde, yıllık ortalama minimum sıcaklık 8.9°C,
maksimum sıcaklık 24.9 °C, aylık ortalama sıcaklığın ise
12.7 °C olduğu ve yılda ortalama 888.2 mm yağış aldığı
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görülmektedir. Bu yağış ve sıcaklık değerleri mantar
hastalıklarının gelişmesine en uygun ortamdır. Şimşir
yanıklığı hastalığı 5-30°C aralığında gelişmekte ve 19-25°C
aralığında nemli koşullarda enfeksiyon hızlı bir şekilde
yayılmaktadır
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Çizelge 5. Artvin İli 2008-2019 yılları arasındaki meteorolojik değerler
Yıllar

Ort. Minimum Sıcaklık
(0C)

Ort. Maksimum Sıcaklık
(0C)

Aylık Ortalama Sıcaklık
(0C)

Ortalama Nispi Nem
(%)

Yıllık Toplam Yağış
(mm)

2008
2009
2018
2019

8.5
8.9
10.1
10.0

25.5
24.9
28.0
26.9

12.4
12.7
14.5
13.7

61.6
57.7
64.3
61.1

600.4
888.2
576.4
426.5

Topraktaki su durumu ile zararlı kabuk böceklerinin
saldırılarına karşı ağaçların göstereceği direnç arasında
doğrusal bir ilişki vardır (Nageleisen 2004a, 2004b). Kurak
ve sıcak hava dalgaları; ağaçların biyotik ve abiyotik
nedenlerle zayıf düşürülmesinde en önemli paya sahiptir.
Bazı Avrupa ülkelerindeki plantasyonlarda ağaç türlerinin
seçiminin isabetsiz olduğu, 2003 yılında görülen kuraklık
sırasında anlaşılmıştır (Belrose ve ark. 2004, Rouault ve
ark. 2006).
Mantar hastalıklarının bitkide enfeksiyon oluşturması için
yüksek rutubet ve bitkinin ıslak olması yeterlidir (Henricot
ve ark. 2000, Henricot ve ark. 2008).Artvin şimşir
alanlarında mantarı hastalıklar 2010 yılında başlayarak
birkaç yıl içinde geniş alanlara hızlı bir şekilde yayılmıştır.
Mantarın gelişmesini ve üremesini etkileyecek ana kriter
yağış oranlarının düşmesi ve kurak bir mevsimin hüküm
sürmesi olarak düşünülebilir. 2009 ile 2019 yıllarında yıllık
yağış miktarındaki 461.7 mm (Çizelge 3) bir farkın
oluşması, Cy. pseudonaviculatum’un gelişmesini ve
yayılma hızını sınırlamış olabilir
Şimşirler genellikle Doğu Karadeniz’de nemli, bol yağış
alan habitatlarında, sarp ve kayalıklar üzerinde yayılış
göstermektedirler. Bu alanlarda, kurak geçen yaz ve kış
aylarından
olumsuz
yönde
etkilenerek
zayıf
düşmektedirler. Fungal hastalıklar ve şimşir güvesi, bu
olumsuz şartlar nedeniyle, yaklaşık 15 bin hektarlık
alandaki şimşirlerin önemli bir bölümünü etki alanı içine
almıştır.
Su stresine giren ve toprağın fakir olduğu, taşlık ve kayalık
yerlerde yaşayan şimşir bitkisini strese sokmasının sonucu
olarak Artvin Bölge Müdürlüğü şimşir ormanlarında zayıf
düşen bu ağaçlarda2015 yılında C. perspectalis’in zararı
görülmeye başlanmıştır (Aksu 2019). Larvaların tüm
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yaprakları ve taze sürgünler ile gövdenin kambiyum
tabakasını yedikleri görülmüştür. Tırtılların kambiyuma
verdikleri zarar nedeniyle Şimşir yaprak yanıklığı
hastalığının yayılmasına da neden olmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Cy. pseudonaviculatum ve Cydalima perspectalis
zararlıları Artvin Bölge Müdürlüğü şimşir ormanlarının
tamamına yakın bir kısmının ölümüne neden olmuştur.
Ancak şimşirlerin kurumalarına neden olan en önemli
etkenin Cy. pseudonaviculatum, mantarı olduğu
düşünülmektedir.
Sahalardan alınan toprak tahlillerinin analizleri
sonucunda, sağlıklı şimşir alanları ve hastalıklı şimşir
alanlar arasında toprak özellikleri bakımından farklılık
olmadığı, diğer bir ifadeyle hastalığın oluşumunda toprak
özelliklerinden kaynaklanan bir etkinin olmadığı sonucuna
varılmıştır.
Şimşir ormanlarındaki ağaç ölümlerine neden olan Cy.
pseudonaviculatum’un yayılmasının ve tüm şimşir
ormanlarımızı enfekte etmesinin, ana sebeplerinin
başında yağış ve sıcaklığın etkisinin olduğu
düşünülmektedir. Kurumaların yoğun olduğu alanlarda
sağlıklı alanlara göre ortalama sıcaklıkların yüksek, yağışın
ise düşük olmasının bu etkiyi doğruladığı söylenebilir.
Doğal şimşir ormanlarının yeniden tesis edilmesi için,
hayatta kalan ve dayanıklı şimşir bireylerinden alınan
örneklerden çelikten veya tohumdan üretim yapılarak,
mantarın canlı olma özelliğini kaybettiği sahalara
dikilmesi ile doğal şimşir ormanlarının yeniden
kurulmasına yardımcı olacaktır.
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Özet
Bu çalışma, 2016-2019 yılları arasında Artvin ili merkez ilçesine bağlı 7 mahalle ve 36 köyde toplam
138 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Artvin ili merkez köylerinde
yerleşik yaşayan halkın doğal tıbbi bitkiler hakkındaki bilgi düzeyleri, bu bitkilerin yöresel adları ve
kullanılan kısımları, kullanım amaçları ve kullanma şekilleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Demografik
özellikleri de belirlenen yerel halkın, kendisine ait bitkisel herhangi bir karışımının olup olmadığı
sorgulanmıştır. Yöre halkı tarafından, tıbbi amaçlarla 27 familyaya ait 43 farklı bitkinin kullanıldığı
tespit edilmiştir. Tıbbi olarak en çok kullanılan türleri barındıran familyalar Rosaceae, Asteraceae,
Lamiaceae olarak sıralanmıştır. Analiz edilen veriler ile tıbbi bitkilerin kullanım değeri (VU), hastalık
grupları için kullanılan bitkiler hakkında bilgi verenler arasında fikir birliği olup olmadığı (FIC) ve bu
bitkilerin kullanım yoğunluğu (FL) belirlenmiştir. Başta grip ve nezle olmak üzere solunum sistemi
hastalıkları ve cilt hastalıklarında bitkilerle geleneksel tedavi yöntemlerinin kullanıldığı ve bu
hastalıkların tıbbi bitkilerle tedavisi konusunda fikir birliğinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
Abstract
This study was carried out by making face-to-face interviews with a total of 138 people in 7
neighborhoods and 36 villages of the central district of Artvin between 2016 and 2019. In this study,
the knowledge level of the local people in the research area about natural medicinal plants, the
vernacular names of plants, used parts of these plants, their usage purposes, and usage methods were
tried to be revealed. It was questioned whether the local people, whose demographic characteristics
were also determined, had any herbal mixture of their own. It was determined that 43 different plants
belonging to 27 families were used by the local people for medicinal purposes. The families that
contain the most used medicinal species are listed as Rosaceae, Asteraceae, Lamiaceae. With the
analyzed data, the use-value (VU) of medicinal plants, whether there is a consensus among those who
gave information about the plants used for disease groups (FIC), and the use intensity (FL) of these
plants were determined. It was concluded that traditional treatment methods with plants are used,
especially influenza and cold, in respiratory system diseases and skin diseases, and there is a high
consensus on the treatment of these diseases with medicinal plants.

GİRİŞ
İnsanların çevresindeki mevcut bitkilerle etkileşiminin
insanlık tarihi kadar eski olduğu bilinse de bilimsel olarak
etnobotanik çalışmalar ancak bir asır öncesine
dayanmaktadır. Etnobotanik terimi ilk kez Harshberger
tarafından 1896 yılında bitkilerin yerel halk tarafından
kullanımı olarak tanımlanmıştır (Heinrich 2004).
İnsanoğlu çok eskiden beri yaşamını sürdürebilmek,
beslenmek, barınmak, şifa sağlamak gibi amaçlarla
doğadan faydalanmıştır. Günümüzde, tüm dünyada
insanlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğadan
toplama yoluyla faydalandıkları doğal bitkileri veya
onlardan en yararlı buldukları, istedikleri zaman ve
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miktarda temin edebilmek için tarımını yaptıkları, bitkileri
kullanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca
insana doğadan topladıkları bitkisel ürünler önemli gelir
kaynağı oluşturmaktadır.
Tıbbi bitkiler dünyada ki yerel tıbbi sistemlerin önemli
bir parçası olarak özellikle kırsal alanlarda,
hastalıkların
tedavisinde
kullanılmaya
devam
etmektedir (Çakılcıoğlu ve ark. 2007, Güneş ve Özhatay
2011, Hossain ve Rahman 2018, Karaköse ve ark.
2019). Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) dünya nüfusunun
%80’inin, Afrika nüfusunun ise % 95’inin tıbbi bitkilere
dayalı
tedavi
yöntemlerini
kullandıklarını
bildirmektedir (Ullah ve ark. 2014). Tıbbi kullanımları
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bakımından oldukça büyük bir kaynak olan çiçekli
bitkilerin sadece % 15’inin kimyasal ve farmakolojik
araştırmaları yapılmıştır. Yeryüzünde yetişen tüm
bitkiler düşünüldüğünde bu oran son derece düşüktür
(Faydaoğlu ve Sürücüoğlu 2011, Acıbuca ve Bostan
Budak 2018). Barros ve ark. (2012), geleneksel ilaçların
modern ilaçların keşfi için potansiyel bilgi kaynağı
olduğunu, bu ilaçların hastalıkların tedavisindeki
etkinliğini doğrulayacak kimyasal ve biyolojik
özellikleri ve insan sağlığına etkisi ile ilgili çalışmaların
ise oldukça az olduğunu belirtmiştir.
Kültürel çeşitlilik ve zengin bitki örtüsü, zengin geleneksel
tıbbın varlığının göstergesi olarak bildirilmiştir (Yeşilada
2002). Ülkemizde 3.649’u endemik olmak üzere 12 bin
civarında bitki taksonu yayılış göstermektedir. Türkiye
coğrafi konumu, iklim ve bitki çeşitliliği, tarımsal
potansiyeli, geniş yüz ölçümü sayesinde tıbbi ve aromatik
bitkiler ticaretinde önde gelen ülkelerden biridir. Türkiye
florasında bitkisel drog, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik
ve parfümeri sektörlerinin girdisini oluşturan pek çok ham
maddenin kaynağı çok sayıda bitki bulunmaktadır
(Nohutçu ve ark. 2019). Etnobotanik araştırmalar, yerel
halkın deneme yanılma yoluyla kazandığı, uzun süreçler
sonunda kesinleştirdiği ve nesilden nesile aktardığı ve
günümüze ulaşan çok değerli bilgilerin bilimsel olarak
değerlendirilmelerini sağlar. Ülkemiz etnobotanik açıdan
zengin bir mirasa sahiptir. Gelişen teknoloji, kente göç,
şehirleşme gibi faktörlerin etkisi ile kırsalda yerel
kullanımlar
sonucunda
oluşan
ve
şimdilerde
kullanılmayan bu bilgi kaynağı kaybolma riski altındadır.
Halkımızın etnobotanik kültürünün kayıtlı hale getirilmesi
bakımından bilimsel nitelikli etnobotanik araştırmalar çok
önemlidir. Özellikle gıda sektöründe etkili olarak
kullanılan katkı maddelerinin varlığı ve zararlı etkileri,
sentetik maddelerden ilaç yapımı ve istenmeyen yan
etkileri nedeniyle biyolojik kökenli ürünlere artan ilgi ve
buna paralel olarak etnobotanik bilgi birikimine verilmesi
gereken önem her geçen gün artmaktadır.
Türkiye'de etnobotanik üzerine yapılan bilimsel
çalışmaların tarihi Cumhuriyet tarihi ile sınırlıdır (Baytop
1999). Halkın kırsal kesimde yaşayan kısmı, bitkileri
geçmişte olduğu gibi geleneksel yöntemlerle kullanmaya
devam etmektedir (Saraç ve ark. 2013, Polat ve ark.
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2015). Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler üzerinde çok
sayıda çalışma yapılmıştır (Çakılcıoğlu ve ark. 2007, Polat
ve ark. 2012, Saraç ve ark. 2013, Akbulut 2015,
Eminağaoğlu ve ark. 2017, Karaköse ve ark. 2019).
Artvin, coğrafi konumu, jeomorfolojik yapısı ve farklı iklim
türlerinin etkisi sayesinde zengin bir floraya sahiptir.
Artvin florasında 137 familyada 761 cinse ait 2727 takson
listelenmiştir (Eminağaoğlu 2015). Floradaki bu çeşitlilik
nedeniyle zengin tıbbi bitki kaynağına sahip Artvin’de,
yerel insanların çoğunluğu bitkileri geleneksel olarak
kullanmaktadır (Eminağaoğlu ve ark. 2015, Eminağaoğlu
ve ark. 2017). Ancak, bu konudaki araştırmalar ArtvinYusufeli Kılıçkaya köyü ve çevresinde (Alkan 2019), Borçka
Camili Biyosfer rezerv alanında (Eraydın 2010) ve Hatila
Vadisi Milli Parkı ve çevresinde (Eminağaoğlu ve ark.
2017) yapılan birkaç çalışma ile sınırlıdır.
Bu çalışmada, Artvin ili merkez köylerinde yaşayan halkın
kullandığı tıbbi bitkilerin yöresel ve bilimsel adlarının
tespit edilmesi, kullanım amaçları, kullanılan kısımları ve
kullanım şekillerinin belirlenmesi ile elde edilen bilgilerin
kaydedilmesi
amaçlanmıştır.
Böylece,
yörenin
etnobotanik özelliklerinin belirlenerek, bu bilgi birikiminin
ve kültürünün gelecek nesillere ulaştırılmasına katkı
sağlanacaktır.
MATERYAL METOD
Türkiye’nin kuzey doğusunda yer alan Artvin, Holarktik
bölgenin Avrupa Sibirya flora alanının kolşik kesiminde
bulunmaktadır. Artvin merkez ve çevresinde kışları soğuk
ve yaz yağışlarının daha az olduğu Karadeniz iklimi
görülür. Ayrıca, tüm Çoruh vadisi boyunca görülen
Akdeniz iklimi etkisi ile yazları sıcak ve kurak, kışları ise
karasal iklime kıyasla kısmen daha ılıman ve daha az yağış
alan bir mikro iklim görülür (Eminağaoğlu ve ark. 2015).
Doğal bitki taksonu sayısı ile Türkiye’nin en zengin ili olan
Artvin’de 198’i endemik, 302’si endemik olmayan nadir
olmak üzere toplam 500 adet bitki risk altındadır.
Artvin’de pseudomaki, dere, orman, alpin ve subalpin
vejetasyonu gibi farklı yükseltilerde farklı vejetasyon
tipleri yayılış göstermektedir (Eminağaoğlu ve ark. 2015).
Araştırma materyali bitkiler, 2016-2019 yılları arasında,
Artvin ili merkez ilçesine bağlı, 7 mahalle (Balcıoğlu,
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Çamlık, Çarşı, Çayağzı, Dere, Orta, ve Yeni) ve 36 merkez
köyden (Ağıllar, Ahlat, Alabalık, Aşağımaden, Bağcılar,
Bakırköy, Ballıüzüm, Beşağıl, Çimenli, Derinköy, Dikmenli,
Dokuzoğul, Erenler, Fıstıklı, Hamamlı, Hızarlı, Kalburlu,
Köseler, Okumuşlar, Ormanlı, Ortaköy, Oruçlu, Pırnallı,
Sakalar, Salkımlı, Sarıbudak, Seyitler, Sünbüllü, Şehitlik,
Taşlıca,
Tütüncüler,
Varlık,
Vezirköy,
Yanıklı,
Yukarımaden, Zeytinlik) toplandı. Toplanan bitki örnekleri
teşhisleri yapılarak (Davis 1965-1985, Davis ve ark. 1988),
Artvin Çoruh Üniversitesi herbaryumuna (ARTH)
yerleştirildi. Bitkilerin genel isimleri Güner ve ark. (2012)
eserine göre verildi.
Bu çalışmada, yerel halktan 138 kişi ile yüz yüze yapılan
görüşmelerde, kullandıklarını belirttikleri tıbbi bitkilerden
örnekler alındı ve uygulanan anket ile bu tıbbi bitkilerin
yöresel kullanımları, kullanılan kısımları, hazırlama ve
kullanma yöntemleri ve yerel isimleri kaydedildi. Ayrıca,
ankete katılanların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek gibi
demografik özellikleri belirlendi (EK 1). Köylerde yaşayan
yerel halktan ankete katılanların % 31.88’i (44 kişi) kadın,
Çizelge 1. Katılımcıların demografik özellikleri
Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim düzeyi
Okula gitmeyen
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
Yaş aralığı
21-25
26-40
41-65
66-84
Meslek
Çiftçi
Emekli
Esnaf
Ev hanımı
İşçi
Memur
Öğrenci
Serbest meslek

Katılımcı sayısı

Yüzde değeri

44
94

31.88
68.12

7
55
27
30
19

5.10
39.85
19.56
21.73
13.76

6
14
74
44

4.34
10.14
53.64
31.88

16
52
5
26
22
12
2
3

11.60
37.68
3.62
18.84
15.94
8.70
1.45
2.17
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% 68.12’si (94 kişi) erkektir. Katılımcıların yaş aralığı 21-84
iken, % 85.52’si 40 yaş ve üzerindedir. Katılımcıların
demografik özellikleri Çizelge 1'de verilmiştir.
Farklı yerel katılımcılardan elde edilen bilgilerin
homojenliğini hesaplamak, benzerlik ve farklılıklarını
ortaya koymak ve kullanılan bitkilerin önemini belirlemek
için farklı nicel indeksler (UV, FIC, FL) kullanılmıştır. Yerel
olarak bilinen ve kullanılan her bitkinin önemini gösteren
kullanım değeri (UV), her bitki türünün kullanım sayısının
(U) toplam katılımcı sayısına (N) oranı ile belirlendi
(Trotter ve Logan 1986, Albuquerque ve ark. 2006, Abe ve
Ohtani 2013, Eminağaoğlu ve ark. 2017, Karaköse ve ark.
2019).
FIC = Nur – Nt / (Nur – 1) (Faktor Informants Consensus)
formülü (Trotter ve Logan 1986) kullanılarak katılımcılar
için fikir birliği faktörü hesaplandı. Hesaplanan FIC
değerleri 0 ile 1 arasında değişmektedir ve ‘1’ en yüksek
onay seviyesini göstermektedir. ‘Nur’ herhangi bir
hastalık ya da hastalık grubu için bilgi veren katılımcı
sayısını, ‘Nt’ herhangi bir hastalık ya da hastalık grubu için
kullanılan bitki türü sayısını ifade eder. FIC değeri, çeşitli
hastalık kategorileri için çalışma alanında bitkilerin
kullanımı ile ilgili bilgi verenler arasında fikir birliği olup
olmadığını analiz etmek için kullanılır (Heinrich ve ark.
1998). FL değeri (uygunluk-geçerlik düzeyi) belirli bir tür
için aynı tıbbi kullanımı bildirenlerin sayısının, herhangi bir
türün tıbbi kullanımını bildirenlerin sayısına oranının
yüzdesi olarak tanımlanmıştır. Böylece, bir hastalık
kategorisinde tedavi için kullanılan bitkilerin kullanım
yoğunluğu belirlenmiştir (Friedman ve ark. 1986,
Eminağaoğlu ve ark. 2017, Karaköse ve ark. 2019).
Yerel halkın tıbbi bitkileri kullanma amacına göre; kalp
damar hastalıkları (kalp damar hastalıkları, kolesterol,
tansiyon, kan sulandırıcı), endokrin sistem hastalıkları
(şeker hastalığı, guatr), üriner sistem hastalıkları (prostat,
böbrek ve idrar yolu iltihabı veya enfeksiyonu, idrar
artırıcı veya söktürücü, kum ve taş düşürücü), solunum
sistemi hastalıklar; akciğer hastalıkları (astım, bronşit,
balgam söktürücü, nefes açıcı), üst solunum yolu
hastalıkları (nezle, grip, soğuk algınlığı, öksürük, boğaz
ağrısı,), iç hastalıkları; mide rahatsızlıkları (ülser, gastrit,
yanma), bağırsak rahatsızlıkları (ishal, karın ağrısı,
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kabızlık), karaciğer rahatsızlıkları (sarılık), cilt hastalıkları
(yara, iltihaplı yara, çıban, yanık, nasır, siğil), kas ve eklem
hastalıkları (romatizma, kireçlenme, diz ağrısı, kemik ve
eklem ağrıları, kan toplama, burkulma, bel fıtığı), kanser
olmak üzere hastalık grupları oluşturulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma alanında, yöre halkı tarafından, tıbbi amaçlarla
27 familyaya ait 43 farklı bitkinin kullanıldığı tespit
edilmiştir. Tespit edilen bitkilerin biri hariç (Zea mays)
tamamı Magnoliophyta (Magnoliidae) sınıfında yer
almaktadır. Bu bitkilerin 23’ü otsu, 11’i ağaç, 4’ü çalı, 3’ü
bodur çalı-sarılıcı ve 1 tanesi yarı parazittir (Çizelge 2).
Tarımı yapılan Zea mays dışındaki bitkiler doğal yayılış
gösterir. Bu çalışmada, Eminağaoğlu ve ark. (2017)’nın
çalışma sonucuna benzer şekilde, tıbbi olarak en çok
kullanılan türleri barındıran önemli familyalar Rosaceae,
Asteraceae, Lamiaceae olarak ön plana çıkmıştır.
Bitkilerin en çok tercih edilen kullanım şekli infüzyondur
(%58.14). Bu kullanım şeklini Karaköse ve ark. (2019)’nın
çalışmasında olduğu gibi dekoksiyon ve taze olarak
(%20.93) tüketim izler. Sonra sırasıyla, bitki reçinesi veya
özsuyunun sürülmesi (%9.30), yemek olarak yenilmesi
(%9.30), taze ezilerek veya kurutularak (%6.98), lapa
(%4.65), ezilerek çıkarılan yağ (%4.65), tıbbi yağ olarak,
çiğneyip-yutarak ve kaynatılarak (%2.33) kullanıldıkları
bildirilmiştir (Şekil 1).
Kullanım Şekli
30
25
20
15
10
5
0

Şekil 1. Tıbbi bitkilerin kullanım şekilleri
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Bitkilerin en çok kullanılan kısımları yaprak (%44.19), çiçek
(%16.28) ve meyve (%11.63) (Şekil 2) olarak sıralanmıştır.
Araştırma alanına yakın bölgelerde yapılan diğer
çalışmalarda da en çok kullanılan ilk üç bitki kısmı aynıdır
(Akbulut ve Özkan 2014, Karaköse ve ark. 2019). Onları
%9.30 ile bitkinin kökü hariç tamamının kullanılması,
%6.98 ile kök, gövde ve sürgünler, %4.65 tohum, kozalak,
reçine, özsuyu, %2.33 ile bitkilerin sakız, odun, dal,
stiluslar, yumru, meyve sapı ve tohum perdesi gibi
kısımları izler (Şekil 2).
Kullanılan Kısımlar
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Şekil 2. Tıbbi bitkilerin kullanılan kısımları
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Çizelge 2. Yöresel olarak kullanılan tıbbi bitkiler
Familya
Cupressaceae

Bilimsel Adı
Juniperus oxycedrus L.

Türkçe adı

Yöresel Adı

Kullanılan kısmı

Kullanım şekli

Kullanılışı

Katran ardıcı

Ardıç

Kozalak

1. Dekoksiyon

1. Şeker hastalığı

2. Ezilerek çıkarılan yağ (katran-özüt)

2. Eklem ağrıları

Doğu Ladini

Köknar, Göknar

1. Sakız

1. Çiğnenir ve yutulur

1. Mide rahatsızlıkları

2. Reçine

2. Sürülür

2. İltihaplı yaralar

1. Reçine

1. Kaynatılıp soğutularak yapılan haplar yutulur

1. Mide ülseri

2. Reçine

2. zeytinyağı ve balmumu ile karıştırılıp sürülür

2. Yara

3. Yeşil kozalak

3. İnfüzyon veya Dekoksiyon

3. Öksürük

4. Odun

4. Isıtılarak, üzerine oturulur

4. İshal, karın ağrısı
Yara iyileştirme, Kanama
durdurma

ARTH 15802
Picea orientalis (L.) Peterm.
ARTH 15804
Pinaceae

Pinus sylvestris L.
ARTH 15806

Achillea millefolium L.
ARTH 15810
Achillea sp.
ARTH 15811
Asteraceae

Helichrysum armenium DC.
ARTH 15813
Tripleurospermum sp.
ARTH 15817

Ebenaceae

Equisetaceae
Ericaceae

Diospyros lotus L.
ARTH 15822
Equisetum arvense L.
ARTH 15823
Rhododendron luteum Sweet
ARTH 15824

Euphorbiaceae

Euphorbia spp.
ARTH 15825
Onobrychis cornuta (L.) Desv.

Fabaceae

ARTH 15863
Trifolium pratense L.
ARTH 15864

Hypericaceae

Hypericum perforatum L.
ARTH 15828

Sarıçam

Çam

UV
0.01

0.02

0.04

Beyaz
civanperçemi

Tırtıllı ot

Yaprak

Taze

Civanperçemi

Dağçayı

Çiçek

İnfüzyon

Altın otu

Altın otu

Çiçek

İnfüzyon

Kan sulandırıcı, iltihap atıcı

0.01

1. İnfüzyon

1.Astım, bronşit, kalp
rahatsızlıkları

0.02

Papatya

Hırnık

Beyaz papatya

Kara hurma

Çiçek

2. Taze ısırılır, çiğnenir

katara, kırkboğum,

2. Ağız yaraları, diş ağrıları
Kabızlık

0.007

Yaprak

İnfüzyon (kurutularak)

Prostat, idrar söktürücü, kum
ve taş düşürücü, kemik ağrıları

0.03

1.Yaprak (yazın)

1. İnfüzyon (Banyo)

2. Dalları (kışın)

2. Dekoksiyon (Banyo)

Romatizma ağrıları

0.007

Özsuyu

Gövdesi kırılarak, sürülür

Nasır, siğil

0.007

1. Gövde, kök

1. Ezilerek elde edilen özü-yağı sürülür

2. Yaprak, gövde

2. İnfüzyon, Dekoksiyon

Bel fıtığı ağrısı

0.007

Yara iyileştirici

0.007

Sarıçiçekli
orman gülü

Yel, Yeli, Kumar

Sütleğen

Sütlü ot

Kuşkaçıran

Geven

Çayır gülü

Üçkulak

Yeşil kısımları

Taze ezilerek sürülür

Sarı kantoron otu,

Tüm bitki

1. Tıbbi yağ

Kantoron otu

(kök hariç)

2. İnfüzyon
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0.03

Taze- kuru yenir

katırkuyruğu

Sarı kantaron

Soğuk algınlığı, Nefes açıcı

Meyve

Kırkkilit, kırkkana,
Atkuyruğu

Akciğer rahatsızlıkları,

0.007

1. Yara iyileştirici, diz ağrıları
2. Bağırsak ve mide
rahatsızlıkları

0.01
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Çizelge 2. (devamı) Yöresel olarak kullanılan tıbbi bitkiler
Juglandaceae

Lamiaceae

Malvaceae

Moraceae

1.Tohum içi perde

Juglans regia L.
ARTH 15829

Ceviz

Ceviz

Origanum rotundifolium Boiss.
ARTH 15830

Yuvarlak
mercan

Aylık otu

Satureja spicigera (K.Koch) Boiss
Satureja hortensis L.
ARTH 15831-15832

Çorba kekiği

Kondar, köndar

Thymus praecox Opiz
ARTH 15869

Yayla kekiği

Dağ çayı,
Dağ kekiği

Malva neglecta L.
ARTH 15871

Ebegümeci

Molok, Molokvi

Yaprak

Tilia rubra subsp. caucasica
(Rupr.) V. Engl.
ARTH 15833

Ihlamur

Ihlamur

Ficus carica L.
ARTH 15872

İncir

İncir

Olea europaea L.
ARTH 15874

Zeytin

Zeytin

Oleaceae
Osmanthus decorus
Balansa) Kasaplıgil
ARTH 15834

(Boiss.&

2. Erkek çiçek
Tüm bitki
(kök hariç)
1. Yaprak, sürgün
2. Yaprak
Yaprak, Çiçek

İnfüzyon

Bebek gaz sancısı

1. Kurutulup lor çorbasına baharat
olarak katılarak yenir.

1. Boğaz ağrısı, mide rahatsızlıkları

2. İnfüzyon
İnfüzyon
1. Lapa (arpa unu ile) pişirilir, sarılır

Kalp-damar hastalıkları,
kolesterol, soğuk algınlığı

0.01

0.11

0.02

1. Ağrıyan yara ve çıbanlara
2. Balgam söktürücü, mide
rahatsızlıkları

0.04

Çiçek

İnfüzyon

Soğuk algınlığı

0.38

Yaprak

Dekoksiyon

Öksürük, balgam söktürücü

0.01

1. Meyve

1. Dövülüp, ezilerek sarılır

1. Kan toplama, burkulma

2. Yaprak

2. İnfüzyon (ökse otu ile karıştırılarak)

2. Kolesterol

3. Yaprak

3. İnfüzyon

3. Şeker hastalığı

1. Meyve

1. Taze yenir

2. Yaprak

2. İnfüzyon

1. Özsuyu

1. Sürülür

1. Yara, yanık

2. Yaprak

2. Taze olarak, basılarak sarılır

2. Çıban

0.03

Poci

Şekem

Kırlangıç çiçeği

Sarı ot

1. Yaprak
2. Yaprak
3. Yaprak

1. Ezilerek veya haşlanarak sürülür
2. İnfüzyon
3. Taze ezilerek koklanır

1.Yara ve kör çıban tedavisi,
2.Sakinleştirici, kireçlenme,
idrar yolu enfeksiyonu, guatr,
kalp rahatsızlıkları
3. Sinüzit

0.24

Eklem ağrıları, kireçlenme

0.01

Plantaginaceae

Plantago major L.
Plantago lanceolata L.
ARTH 15837-15838

Sinir otu
Damarlıca

Damarlı ot, sinirli
ot, lağvazan,
lağvazava,
balazga,
tivazarvğa

Platanaceae

Platanus orientalis L.
ARTH 15875

Çınar

Çınar

Yaprak

İnfüzyon

Mısır

Mısır

Stilus (püskül)

İnfüzyon

ARTH 15876

2. İdrar söktürücü

0.03

2. Yemeği yenir

Chelidonium majus L.
ARTH 15835

Zea mays L.

2. Saç bakımı

Kaynatılarak (Banyo)

Papaveraceae

Poaceae

1. Kolesterol, öksürük
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İç hastalıkları

Şeker hastalığı, idrar artırıcı,
idrar yolu iltihabı

0.007

0.03

0.007

Artvin’in merkez köylerinde bazı tıbbi bitkilerin yöresel kullanımları
Çizelge 2. (devamı) Yöresel olarak kullanılan tıbbi bitkiler
Dağ lahanası

Dağ pancarı, yayla
pancarı, tutya,
tivrihali, olin

Yaprak

Sütlü çorbası ve yemeği yenir

Kansere karşı koruyucu,
boğaz ağrısı, mide rahatsızlıkları

0.03

Rumex spp.
ARTH 15878

Yabani labada

Ğalo, evelek,
labada, ekşi ot

1. Yaprak
2. Gövde

1. Yaprakları haşlanıp yoğurtla yenir,
kavrularak sade ya da bulgurlu
yemeği yapılıp yenir
2. Taze yenir

Tansiyon, kolesterol

0.01

Primulaceae

Cyclamen coum Mill
ARTH 15880

Yer somunu

Sıklamen

Yumru

Dekoksiyon

Sarılık

0.01

Ranunculaceae

Ranunculus cappadocicus Willd.
ARTH 15845

Yağlı çanak

Salika

Tüm bitki
(kök hariç)

Taze halde ceviz kabuğuna doldurulup
dize sarılır, yara açmak için

Romatizma,

Rhamnaceae

Paliurus spina-christi P. Mill.
ARTH 15846

Karaçalı

Kara diken

Tohum, taze
sürgün

İnfüzyon / dekoksiyon

Böbrek ve idrar yolları

0.02

Alchemilla sp.
ARTH 15847

Aslanpençesi

Dağ çayı

Yaprak, Çiçek

İnfüzyon

Akciğer hastalıkları, böbrek
rahatsızlıkları

0.01

Cerasus avium L. Moench
ARTH 15848

Kiraz

Kiraz

Meyve sapı

Dekoksiyon

İdrar söktürücü, iltihap kurutucu,
soğuk algınlığı

0.03

Cydonia oblonga Mill.
ARTH 15882

Ayva

Ayva

Yaprak,
Meyve kabuğu

İnfüzyon

Öksürük

0.02

Rosa canina L.
ARTH 15851

Kuşburnu

Kuşburnu

Kurutulmuş meyve

İnfüzyon

Soğuk algınlığı, kanser

0.10

Rubus spp.
ARTH 15885

Böğürtlen

Böğürtlen,
tikanın gakası

Kök

Dekoksiyon

Şeker hastalığı

0.07

Viscum album L.
ARTH 15887

Ökse otu

Fitri, titri,
kitri, bitri

Tüm bitki
(meyve hariç)

İnfüzyon

Şeker hastalığı, kolesterol, kalpdamar hastalıkları, ciğerleri
temizlemek

0.05

1.Yaprak ve sürgün
2. Tohum
3. Yaprak
4. Taze bitki

1. Çiçekleri tohuma dönmeden, yemek
ve çorbası yapılarak yenir
2. Bal veya pekmezle karıştırılarak yenir
3. İnfüzyon
4. Taze bitki vücuda temas ettirilir

1- 2. Kanser, astım, bronşit
3. Direnç artırıcı, idrar söktürücü,
romatizma
4. Romatizma

0.07

Polygonum bistorta L.
ARTH 15877
Polygonaceae

Rosaceae

Santalaceae

diz ağrısı (eklem ödemi)

0.01

Urticaceae

Urtica dioica L.
ARTH 15853

Isırgan

Zincar, Cincar,
Cimcar

Violaceae

Viola suavis M. Bieb.
ARTH 15854

Akgözmenekşe

Zukantela

Kök, kök boğazı

Soyularak taze yenir

Nezle, grip, güneş çarpması

0.02

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.
ARTH 15856

Çoban
çökerten

Lastik patlatan

Gövde, yaprak,
sürgün

İnfüzyon

Kalp-damar hastalıkları

0.01
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Araştırma alanında tıbbi amaçlarla kullanılan çok sayıda
bitki ön plana çıkmıştır. Juniperus oxycedrus kozalakları
şeker hastalığı ve eklem ağrılarına karşı, Helichrysum
armenium’un çiçekleri kan sulandırıcı ve iltihap atıcı
olarak kullanılır (Çizelge 2). Thymus praecox’un yaprak ve
çiçeklerinden kalp-damar hastalıkları, kolesterol ve soğuk
algınlığına karşı çay yapılarak içilir. Tribulus terrestris kalpdamar hastalıkları için infüzyon halinde kullanılır.
Cyclamen coum yumruları sarılık hastalığına karşı
kaynatılarak içilir. Viola suavis’in soyularak yenen kök ve
kök boğazı nezle ve grip için antibiyotik etkisi gösterir,
güneş çarpmasına iyi gelir. İç hastalıkları için Osmanthus
decorus’un yaprakları kaynatılarak içilir, meyveleri ise
yenilir (Çizelge 2). Osmanthus decorus’un tıbbi kullanımı
ile ilgili olarak ülkemizde herhangi bir bulguya
rastlanmamış, farklı kültürlerde diğer Osmanthus
türlerinin kısıtlı kullanımından bahsedilmiştir. Amerika’da
kabuklarının kanamayı durdurucu, müshil ve ağrı kesici
etkileri nedeniyle kullanıldığı, yağlı meyvelerinin ise
yenilebilir olduğu belirtilmiştir (Austin 2004). Ayrıca,
Eminağaoğlu ve ark. (2017) Thymus praecox’den yapılan
lapanın karın ağrısı ve soğuk algınlığı için yenildiğini
bildirmiştir. Ertuğ (2002) kalp için şifalı olan Tribulus
terrestris bitkisinin tohum ve yapraklarının kum ve taş
düşürmede ve tansiyon düşürmede etkili olduğunu
belirtmiştir.
Önceki çalışmalarda, Artvin yöresinde (Çizelge 2) çeşitli
tıbbi amaçlarla kullanılan Tilia sp. (Akan ve Bakır 2015),
Paliurus spina-christi (Nacakçı ve Dutkuner 2018,
Çakılcıoğlu ve ark. 2007), Equisetum arvense (Saraç ve ark.
2013, Akan ve Bakır Sade 2015), Tripleurospermum sp.
(Karakurt 2014), Viscum album (Deniz ve ark. 2010)
taksonlarının aynı amaçlarla kullanımları bildirilmiştir.
Urtica dioica’nın (Çakılcıoğlu ve ark. 2007) ve Plantago
türlerinin (Arı 2014, Akan ve Bakır Sade 2015, Çakılcıoğlu
ve ark. 2007) çeşitli bölgelerde haricen ve dâhilen benzer
amaçlarla kullanımlarından söz edilmiştir. Juglans
regia’nın kolesterol düşürücü olarak kullanımı dışında,
kuvvetlendirici, sindirim sistemi rahatsızlıkları, şeker
hastalığı, unutkanlık ve kansızlığa karşı (Akbulut 2015,
Saraç ve ark. 2013), kurt düşürücü, astım, incinme
ağrılarına karşı (Saraç ve ark. 2013) kullanımları
bildirilmiştir. Rosa canina’nın Artvin’deki gibi soğuk
algınlığına karşı ve ayrıca idrar yolu enfeksiyonu ve basur
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tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir (Nacakçı ve Dutkuner
2018, Arı 2014, Akan ve Bakır Sade 2015). Cydonia
oblonga’nın yaprak ve çiçeklerinin nefes darlığı, öksürük
kesmek, bronşit, verem ve kanın temizlenmesi (Savran ve
ark. 2008, Kargıoğlu ve ark. 2008), ishale karşı (Deniz ve
ark. 2010, Akbulut 2015) kullanıldığı daha önceki bazı
çalışmalarda kaydedilmiştir. Koçyiğit (2005) Olea
europaea yapraklarının dekoksiyonunun dâhilen kan
şekerini ve kolesterolü düşürmek için kullanıldığını,
Sarıkan (2007) ise infüzyonunun şeker hastalığında
kullanıldığını belirtmiştir. Malva neglecta’nın Artvin
bölgesinde belirtilen tıbbi kullanımları dışında yaprak ve
çiçeklerinden (dekoksiyon), solunum sistemi rahatsızlığı,
böbrek iltihabı, antioksidan olarak ve kansere karşı
(Akbulut 2015); kökünden (dekoksiyon) ise boğaz ve
bademcik iltihabına karşı (Deniz ve ark. 2010)
faydalanıldığı bildirilmiştir.
Tıbbi amaçla kullanılan bitkilerin bazıları yemek ve içmek
dışında, farklı şekillerde de kullanılmaktadır. Örneğin,
Trifolium pratense, Malva sylvestris ve Plantago spp.
bitkilerinin taze olarak ezilen yapraklarının, Chelidonium
majus’un özsuyunun, Hypericum perforatum’dan üretilen
tıbbi yağın yanık, yara ve çıbanların iyileştirilmesinde
kullanıldığı bildirilmiştir. Euphorbia türlerinin özsuyu nasır
ve siğillerin tedavisinde kullanılır. Baykal (2015) ve Arı
(2014) Plantago türlerinin, Artvin’deki bulgulara benzer
şekilde,
ezilen
taze
yapraklarının
yaraların
iyileştirilmesinde ve kanama durdurmak amacıyla
kullanıldığı bildirmiştir. Elazığ ve Uşak bölgesinde
Plantago türlerinin yaprakları ve Rize-Güneysu
bölgesinde ise Malva sylvestris ve Plantago türlerinin
yaprakları, Artvin’dekinden farklı olarak, lapa yapılarak
yaralara ve çıbanlara karşı kullanılmaktadır (Çakılcıoğlu ve
ark. 2007, Deniz ve ark. 2010, Saraç ve ark. 2013). Saraç
ve ark. (2013), Chelidonium majus’un çiçekli dallarının
egzama, sivilce ve siğil tedavisinde; Arı (2014) bitkinin
toprak üstü kısımlarının demlenerek sarılık ve diğer
karaciğer hastalıklarına, hemoroide ve ciltte temriye adlı
hastalığın tedavisinde kullanıldığını kaydetmişlerdir.
Araştırma alanında tespit edilen kullanımı dışında, farklı
yörelerdeki çok sayıda araştırmada Hypericum
perforatum’dan elde edilen tıbbi yağın ve/veya demlenen
çayın ağrıkesici, ateş düşürücü, iştah açıcı, direnç artırıcı,
sakinleştirici, ishale karşı, yanık tedavisinde, gastrit ve
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ülser tedavisinde, böbrek, karaciğer, safra ve sinirsel
rahatsızlıklara karşı kullanıldığı bildirilmiştir (Çakılcıoğlu
ve ark. 2007, Deniz ve ark. 2010, Saraç ve ark. 2013, Arı
2014, Akan ve Bakır Sade 2015, Akbulut 2015).
Tıbbi özelliğe sahip Trifolium sp. ve Achillea sp. gibi
bitkilerin ise ya bilinen kullanım amacı dışında ya da tıbbi
amaç dışı (şans, uzaklaştırıcı) kullanıldığı belirlenmiştir.
Artvin’de Achillea millefolium’un yapraklarının yaraların
iyileştirilmesinde ve kanamaların durdurulmasında
kullanıldığı tespit edilmiştir. Literatürde, adet söktürücü
(Ünver 2019), zayıflamak için, idrar yolu iltihabı ve adet
sancılarında (Polat ve Satıl 2010), bağırsak ve mide
üşütmelerinde, hemoroit, sedef hastalığı, mayasıl ve gece
kaçırmalarında (Sarıkan 2007), genel vücut iltihabı, şeker
hastalığı ve soğuk algınlığında (Akan ve Bakır Sade 2015)
kullanıldığı bildirilmiştir. Trifolium türlerinin ise balgam
söktürücü, antiseptik ve yatıştırıcı olarak kullanıldığı
kaydedilmiştir (Çakılcıoğlu ve ark. 2007).
Yöre halkının tedavi amacı ile kullandığını bildirdiği bazı
karışımlar aşağıda verilmiştir.
Karışım 1. Olea europaea (zeytin) yaprağı, Viscum album
(titri) yaprakları ile birlikte kaynatılıp, suyu kolesterol için
içilir (Köseler köyü).
Karışım 2.Thymus praecox, Achillea sp. ve Alchemilla sp.
bitkileri karıştırılarak kaynatılır ve suyu direnç artırıcı
olarak ve soğuk algınlığına karşı içilir (Ortaköy köyü).
Karışım 3. Urtica dioica (ısırgan) tohumları, bal ile
karıştırılarak astım ve bronşit için kullanılır (Bağcılar köyü,
Kalburlu köyü, Ortaköy köyü).
Karışım 4. Pinus sylvestris (çam) reçinesi zeytinyağı ve
balmumu karıştırılarak yaralara sürülür (Ballıüzüm köyü).
Yerel halk, daha önce yapılan çalışmalarda olduğu gibi,
özellikle toz halindeki bitki parçalarının ve tohumların
veya tadı nedeniyle kullanılması güç materyallerin
yenilmesini kolaylaştırmak için yardımcı madde olarak bal
ve zeytinyağını kullanmayı tercih etmektedir (Saraç ve
ark. 2013, Akbulut ve Özkan 2014, Akbulut ve ark. 2019).
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Bölge halkının çeşitli amaçlarla kullandığı doğal bitkiler
genel olarak değerlendirildiğinde, Taraxacum sp. (Baytop
1999, Bağcı ve ark. 2006, Kurnaz Karagöz 2013, Karakurt
2014, Demir ve ark. 2017), Tragopogon sp. (Savran ve ark.
2008, Karakurt 2014), Falcaria vulgaris (Karagöz Kurnaz
2013), Ferula sp. (Polat ve ark. 2012) gibi taksonların,
literatürde çeşitli tıbbi özellikleri nedeniyle kullanıldıkları
kayıt altına alınmış olsa da, Artvin halkı tarafından bilinen
herhangi bir tıbbi gerekçeye dayandırılmadan yiyerek ya
da içilerek tüketildikleri tespit edilmiştir.
En yüksek kullanım değeri (VU), kullanımı en çok bildirilen
(52 kişi) Tilia rubra subsp. caucasica (0.38) için
hesaplanmıştır. En düşük kullanım değeri ise yalnızca birer
kişi tarafından kullanımı bildirilen Achillea millefolium,
Diospyros lotus, Rhododendron luteum, Onobrychis
cornuta, Trifolium pratense, Euphorbia spp., Rubus spp.
için 0.007 olarak hesaplanmıştır. Diğerlerine kıyasla daha
yaygın olarak kullanılan bitkiler Plantago (0.24) ve
Satureja (0.11) türleri ve Rosa canina (0.10) olarak
sıralanabilir (Çizelge 2).
Tıbbi bitkilerin tedavisi için kullanıldığı bildirilen sağlık
sorunları 11 ana grup altında toplandı (Çizelge 3).
Oluşturulan hastalık grupları içinde sarılık hastalığı için
yalnızca 2 farklı kişi aynı bitki (Cyclamen coum) hakkında
bilgi vermiştir. Bu hastalık için hesaplanan FIC değeri 1’dir.
Ancak, bitki ve hastalık ile ilgili bilgi veren katılımcı sayısı
az olduğundan, bitkinin UV (0.01) ve FL (1.45) değerleri
düşük çıkmıştır. UV ve FL değerleri bitkilerin tedavi amaçlı
kullanımlarının yoğunluğu ve katılımcı sayısıyla orantılıdır.
Bitkinin yörede kullanım yoğunluğunu/sıklığını ifade eden
FL değeri göz ardı edilemeyecek kadar düşük çıktığından,
bitkinin sarılık tedavisinde kabul gördüğünü yalnızca FIC
değerine bakarak söylemek doğru olmaz. Hesaplanan FIC
değeri yüksek olsa bile Cylamen coum’un sarılık tedavisi
için yörede yoğunluklu olarak kullanılan tıbbi bitkiler
arasında olmadığı ifade edilebilir. Diğer hastalık grupları
için en yüksek ‘FIC’ değerleri üst solunum yolu hastalıkları
(0.87) ve cilt hastalıkları (0.72) için hesaplandı. Onları
üriner sistem hastalıkları (0.50) ve bağırsak hastalıklarının
(0.50) izlediği saptandı. En düşük ‘FIC’ değeri ise mide
hastalıkları (0.16) için hesaplandı (Çizelge 3). Bitkilerin
kullanımı ile ilgili en fazla bildirim nezle, grip soğuk
algınlığı, öksürük, boğaz ağrısı olarak bildirilen üst
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solunum yolu hastalıkları için yapılmıştır. Akciğer
hastalıkları (9 kişi) için yapılan bildirim sayısı az görünse
de, üst solunum yolu rahatsızlıklarının (80 kişi)
oluşturulan
başlıca
hastalık
gruplarında
ayrı
değerlendirildiği dikkate alınmalıdır. Astım, bronşit ve
diğer akciğer rahatsızlıkları için verilen bildirimler bu
hastalık grubuna dâhil edildiğinde, genel olarak solunum
sistemi hastalıklarının (89 kişi-17 bitki) en yüksek bildirime
sahip olduğu söylenebilir. En çok bildirim alan ikinci
hastalık grubu ise neredeyse tamamının yara, iltihaplı
yara ve çıban tedavisi, yalnızca ikisi yanık ve nasır-siğil,

olarak belirtilen cilt hastalıkları (40 kişi)’dır. Onları kalp
damar hastalıkları, kas ve eklem ağrıları, üriner sistem
hastalıkları ve endokrin sistem hastalıkları izler. Kalp
damar hastalıkları ve kas-eklem ağrıları için bilgi veren
katılımcı sayısı solunum sistemi ve cilt hastalıklarına göre
az gibi görünse de, kullanımı bildirilen bitki sayısı hemen
hemen onlara eşittir (Çizelge 3). Ayrıca, güneş çarpmasına
karşı kullanılan, ağız yarası ve diş ağrısına iyi gelen ve
vücut direncini artıran bitkilerde rapor edilmiştir. Ancak,
bilgi veren kişi sayısı az (1 kişi) olduğu için çizelgede yer
verilmemiştir.

Çizelge 3. Hastalık grupları için Fikir Birliği Faktörü (FIC)
Hastalık grupları
Kalp damar hastalıkları
Endokrin sistem hastalıkları
Üriner sistem hastalıkları
Akciğer hastalıkları
Grip-nezle-soğuk algınlığı
Mide hastalıkları
Bağırsak hastalıkları
Sarılık
Cilt hastalıkları
Kas ve eklem ağrıları
Kanser

Bilgi veren
katılımcı sayısı
16
9
15
9
80
7
3
2
41
16
4

Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda, en yüksek FIC
değerinin cilt hastalıkları kategorisinde (0.62; Polat ve ark.
2015) (0.60; Hayta ve ark. 2014) tespit edildiği
bildirilmiştir. Bazı çalışmalarda ise romatizmanın en
yüksek (0.72), cilt hastalıklarının en düşük (0.27) FIC
değerine sahip olduğu belirtilmiştir (Gürdal ve Kültür
2013). Espiye’de yapılan bir çalışmada solunum yolu
sorunları için FIC değeri 0.49’dur (Polat ve ark. 2015).
Benzer şekilde Edremit’te en yüksek FIC değeri iştahsızlık
ve hipertansiyon (0.87) tedavisi için tespit edilirken,
solunum sistemi hastalıkları için FIC değeri 0.33 olarak
bulunmuştur (Polat ve Satıl 2012). Güzel ve ark. (2015)
ise Hatay’da yaptıkları çalışmada en yüksek FIC değerini
solunum sistemi hastalıkları (0.93) için hesaplamıştır. FIC
için hesaplanan yüksek bir değer, bilgi verenlerin bir
hastalık kategorisi için bitki türü kullanımı konusunda hem
fikir olduklarını gösterir. Düşük bir değer ise bitkilerin
rastgele seçildiğini veya bilgi verenlerin kullanımları
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Kullanılan
bitki sayısı
12
7
8
6
11
6
2
1
12
12
3

FIC
0.27
0.25
0.50
0.37
0.87
0.16
0.50
1
0.72
0.27
0.33

hakkında bilgi alışverişinde bulunmadığını göstermektedir
(Güzel ve ark. 2015).
Yerel halkın her hastalık kategorisinde en çok kullandığı,
dolayısıyla en önemli bitkiler ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Hesaplanan en yüksek FIC değerlerine sahip,
solunum sistemi hastalıklarında soğuk algınlığı için Tilia
rubra ( Fl = 37.68) ve öksürük için Rosa canina (Fl=9.42),
cilt hastalıklarında ise özellikle yara ve çıban tedavisinde
sıkça kullanıldığı belirlenen Plantago türleri (Fl= 18.84)
öne çıkmıştır. Kalp damar hastalıkları grubunda kolesterol
tedavisinde öne çıkan Viscum album için Fl % değeri 3.62
olarak hesaplanmıştır. Artvin’de yapılan diğer çalışmada
solunum sistemi kategorisinde Tilia rubra ve Rosa canina
için % Fl değeri 100 olarak hesaplanmıştır (Eminağaoğlu
ve ark. 2017).
Etnobotanik kültürünün kayıtlı hale getirilmesi
bakımından bilimsel nitelikli araştırmalar çok önemlidir.

Artvin’in merkez köylerinde bazı tıbbi bitkilerin yöresel kullanımları

Bu çalışma ile Artvin yöresinde bazı tıbbi bitkilerin yöresel
kullanımları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Başta grip ve
nezle olmak üzere solunum sistemi hastalıkları ve cilt
hastalıklarında bitkilerle geleneksel tedavi yöntemlerinin
kullanıldığı ve bu hastalıkların tıbbi bitkilerle tedavisi
konusunda fikir birliğinin yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. Endemik olmayan ancak relikt-VU
kategorisinde yer alan Osmanthus decorus’un tıbbi
kullanımı ilk defa kayıt altına alınmıştır. Endemik veya
nadir taksonların kullanımı ve tüketimi ile ilgili halkın
bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu tür etnobotanik
çalışmalardan elde edilen veriler detaylı biyokimyasal
çalışmalara altlık oluşturabilir.
Teşekkür
Bu çalışma Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Orman Botaniği Anabilim dalında yürütülen
Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.
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Bilgi verenin yaşı ve cinsiyeti.
Bilgi verenin eğitim seviyesi.
Bilgi verenin mesleği ve ikamet yeri
Bildiğiniz tıbbi bitkiler nelerdir?
Tıbbi bitkileri hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?
Bitkilerin hangi kısımlarını kullanıyorsunuz?
Kullanılacak bitkileri nasıl hazırlıyorsunuz?
Kullanılan bitkinin yerel adı nedir?
Bildiğiniz zehirli bitkiler nelerdir? Onları nasıl
kullanıyorsunuz?
10.Bildiğiniz gıda bitkileri nelerdir? Onları nasıl
kullanıyorsunuz?
11.Preparatı hazırlarken yardımcı maddeler kullanıyor
musunuz?
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Özet
Ticari olarak temin edilen Hypericum perforatum L.’den izole edilmiş olan esansiyel yağ örneğinin
hekzan ve etanol olmak üzere iki farklı çözgen kullanılarak hazırlanan ekstraktlarının in vitro
antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri ve kimyasal kompozisyonu belirlendi. Sarı kantaron esansiyel
yağı antimikrobiyal etkinliğinin test edilebilmesi amacıyla disk difüzyon yöntemi kullanılarak bazı
bakteri ve mantar türlerine karşı incelendi. H. perforatum esansiyel yağının kimyasal içeriği ise GC/MS
yöntemi ile belirlendi. Tüm bakteri ve mantar suşlarına karşı hekzan özütünün etanol ekstraktına
nazaran daha etkili olduğunu sonucuna varıldı. Sarı kantaron yağı funguslara karşı bakterilerden daha
yüksek antimikrobiyal etki gösterdi. Ancak standart antibiyotiklerle karşılaştırıldığında hem etanol
hem de hekzan ekstraktları durumunda aktivite daha düşüktür. esansiyel yağ %2 oranındaki
numunesinin antioksidan aktivitesi de 3 farklı yöntem kullanılarak değerlendirilmiş ve örneğinin DPPH
radikalini süpürme etkinliğinin test edilen diğer metotlara göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşıldı.
Yapılan kimyasal karakterizasyon çalışmalarıyla GC/MS analizleri sonucunda alan değeri (%) en yüksek
olan bileşikler başlıca %4.78 karvakrol, %8.15 dekan, %7.63 nonan, %9.04 p-simen, %15.04 limonen,
%11.80 alpha-para-dimetilstiren, %4.21 kamfor ve %7.77 isoborneol olmak üzere 60 farklı bileşik
tanımlandı.
Abstract
In vitro antimicrobial and antioxidant activities and chemical composition of extracts prepared using
two different solvents, hexane, ethanol, of commercially available essential oil sample isolated from
Hypericum perforatum L. were determined. St. John's Wort essential oil was examined for various
bacteria and fungi by using disc diffusion method to test its antimicrobial effectiveness. The chemical
content of H. perforatum essential oil was determined by GC/MS method. It was concluded that hexane
extract is more effective than ethanol extract against all bacterial and fungal strains. St. John's Wort oil
had higher antimicrobial effects against fungi than bacteria. However, compared to standard
antibiotics, activity is lower in the case of both ethanol and hexane extracts. The antioxidant activity of
the 2% essential oil sample was also evaluated using 3 different methods and it was concluded that the
oil sample's effectiveness of sweeping the DPPH radical was more effective than the other methods
tested. With the chemical characterization as a result of GC/MS analysis 60 different compounds were
identified including mainly carvacrol (4.78%), decane (8.15%), nonane (7.63%), p-cymene (9.04%),
limonene (15.04%), α,p- dimethylstyrene (11.80%), camphor (4.21%), Isoborneol (%7.77) according to
their highest area (%).

GİRİŞ
Eski çağlardan beri insanoğlu bitkileri farklı alanlarda
kullanmışlardır. Bu kullanım alanlarından biri de bitkilerin
şifa kaynağı olarak kullanılmasıdır. Şifa kaynağı olarak
yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinen sarı kantaron
(Hypericum perforatum L.) (St. John's wort) çok eskiden
beri antiseptik, antispazmotik, yatıştırıcı, kurt düşürücü
etkileri olduğu bilinen bir bitkidir, özellikle yanık
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yaralarının tedavisinde çok etkilidir (Baytop 1999, Baytop
1984) ve 2000 yıldan fazla süredir bitkisel ilaç olarak
kullanılmaktadır (Curtis ve Levsten 1990). Son yıllarda
yapılmış bazı çalışmalarla bitkinin depresyona karşı ve
karaciğer koruyucu etkisi kanıtlanmış, bunun yanında ağrı
giderici etkisi de ortaya konmuştur. Günümüzde sarı
kantarondan üretilen preparatlar oldukça artmıştır. Bitki
geniş cilt yaraları, egzama dahil olmak üzere, yanıklar,
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sindirim sistemi hastalıkları ve psikolojik bozukluklar gibi
çeşitli tıbbi uygulamalarda kullanılmaktadır (Butterweck
2003). Kullanım alanlarının genişlemesi, tüketilen
miktarın fazlalaşması bu bitkinin özellikle Batı Avrupa
ülkelerinde daha geniş alanlarda üretilmesini teşvik
etmiştir (Baytop 1999, Baytop 1984). Hypericum cinsi;
Clusiacea familyası ve Hypericaceae alt familyasına dahil
olup dünyada 400 kadar türü bulunmaktadır. Ülkemizde
Hypericium perforatum, Marmara, Karadeniz, Ege, Orta
ve Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu
bölgelerinde dağılım göstermektedir (Güner ve ark.
2000). Ülkemiz Hypericum türleri bakımından önemli bir
merkezdir ve mevcut 96 türün 46’sı endemiktir (Güner ve
ark. 2012). Türkiye'de 750-3200 m rakım arasında doğal
olarak yetişen Hypericum (Guttiferae) türleri, halk
hekimliğinde uzun süredir kullanılmaktadır. Bazı
araştırmalar, bu bitki türünden hazırlanan ekstraktların
belirli virüs ve bakterilere karşı aktivitesine ve zararlı
türlere karşı hastalık ilaçları olarak olası uygulamalarına
odaklanmıştır (Chopra ve ark. 1958, Serkedjieva ve ark.
1980). Hypericum türleri nafrodiantronlar, flurogonol
türevleri, flavonoidler, organik asitler, uçucu yağlar,
amino asitler, ksantonlar, taninler, proksiyanidinler ve
diğer suda çözünen bileşenler olmak üzere en az 11 farklı
sınıfa dahil çok sayıda sekonder metabolit içermektedir
(Greeson ve ark. 2001). Yapılan çalışmalar, H.
perforatum'un özellikle toprak üstü aksamlarından
hazırlanan ham bitki ekstraktlarının güçlü antibakteriyel
etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir (Tolkunova ve ark.
2002
Kırbağ
1999).
Ayrıca,
anti-inflamatuar
antimikrobiyal, yara iyileştirici antioksidan, antianksiyatik,
antineoplastik, anti depresan etkileri de bulunmaktadır
(Bilia ve ark. 2002). Ayrıca Hypericum perforatum L.
antiseptik veya antihelmintik olarak kullanılmaktadır
(Chistik 1957). Aromatik polisiklik diones hiperisin ve
Hypericum türlerinden izole edilen psödohiperisin,
antiretrovirüs aktiviteleri ile viral kaynaklı belirtilerin
önlenmesinde oldukça etkilidir (Meruelo ve ark. 1988).
Elazığ ve çevresinden farklı lokalitelerden toplanan çiçekli
9 farklı Hypericum perforatum türünün flavonoid ve
uçucu yağ kompozisyonları kalitatif ve kantitatif olarak
tayin edilmiştir ve toprak üstü organlarından elde edilen
uçucu yağ analizinde türden türe değişmek kaydı ile 21-74
tane bileşen tanımlanmıştır. Tespit edilen uçucu yağlar
arasında en yüksek bileşen %60 ile alfa pinen’dir. Alfa
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pinen’i sırasıyla ödesma-4 [14], 11-dien (%20.0), alfa
selinen (%13.0), alfa amorfen (%10.0), tuyopsen (%10.0),
karyofillen (%9.0), germakren D (%8.5), karyofillen oksit
(%7.5), 1- deken (%4.6), beta selinen (%4.0), spatulenol
(%4.0) ve oktan 2-metil (%4.0) takip etmiştir (Deveci
2014). Sarı kantaron yağının sazan yavrularının büyüme
performansını arttırdığı ve balıkların genel sağlık
durumlarını iyileştirdiği sonucuna varılmıştır (Acar 2018).
Bu çalışma ile ticari olarak en çok satılan uçucu yağlardan
biri olan Hypericum perforatum’a ait uçucu yağ örneğinin
antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri ve kimyasal
bileşen analizinin araştırılması ve doğal olarak yetişen
bitkiden izole edilen esansiyel yağ örnekleri üzerine
yapılmış olan literatürdeki çok sayıdaki çalışma ile
karşılaştırılması hedeflenmiştir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Uçucu Yağın Temin Edilişi
Araştırmada kullanılan H. perforatum’a ait uçucu yağ
örneği, bir gıda katkı maddesi tedarikçisinden (Gıda
Maddeleri İstanbul, Türkiye) en çok kullanılan ürünler
listesinden seçilmiştir. Bu esansiyel yağ kullanıncaya
kadar oda sıcaklığında sarı cam bir şişede güneş ışığından
uzakta saklanmıştır.
Çözgenler
Uçucu yağ örneğinin antimikrobiyal aktivitesi etanol ve
hekzan çözeltisi ile seyreltilerek oluşturulan ekstraktlar
üzerinde belirlenirken, antioksidan aktivitesi ise sadece
etanol ekstraktı durumunda saptanmıştır.
Mikroorganizmalar
Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi amacıyla
kullanılan mikroorganizmalar; Pseudomonas aeruginosa
ATCC®27853 Gram (-), Proteus vulgaris ATCC®7829 Gram
(-), Escherichia coli ATCC®25922 Gram (-), Klebsiella
pneumoniae
ATCC®13883
Gram
(-),
Listeria
monocytogenes ATCC®7677 Gram (+), Clostridium
perfringens ATCC 313124 Gram (-), Salmonella enteritidis
ATCC 14028 Gram (-), Bacillus subtilis B209 Gram (+),
Streptococcus mutans RSHE 676 Gram (+), Micrococcus
luteus B1018 Gram (+), Staphylococcus aureus ATCC 6538
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Gram (+), Yersinia enterocolitica ATCC®27729 Gram (-),
Bacillus cereus ATCC®10876 Gram (+), Candida albicans
ATCC®10231, Aspergillus niger ATCC 9642.
Disk Difüzyon Deneyi
Esansiyel yağ numunesinin antimikrobiyal aktivitesinin
belirlenmesi amacıyla Ronald’ın izlediği yöntem takip
edildi (Ronald 1990). Bu amaçla her bir petri kabına
bakteriler için MHA ortamı (Merck, 40 mL) ve mantarlar
ve mayalar için SDA ortamı (Oxoid, 40 mL) döküldü. Tüm
bakteri suşları MHB'de (Merck) 24 saat 37 °C'de ve maya
ve mantar suşları SDB'de (Difco) 27 °C'de 48 saat boyunca
büyütüldü. Gece kültürleri, sıvı besiyeri ile seyreltildi ve
son bakteri ve maya/mantar hücre konsantrasyonları, 600
nm'de spektrofotometrik olarak absorbanslarının
ölçülmesi ile sırasıyla 1x108 ve 1x107 hücre/mL olacak
şekilde ayarlandı. Her seyreltilmiş süspansiyondan 100 µL
petri kaplarına agar üzerine aktarıldı ve yayıldı. Daha
sonra, 30-20 μL/mg oranında yağ ekstraktını emdirmek
için agar üzerine steril kağıt diskler (6 mm çap) eterik yağ
numunesi emdirilen diskler yerleştirildi. Mantarlar ve
mayalar için Nystatin ve bakteriler için Ampicillin ve
Cephazolin pozitif kontrol olarak kullanıldı. Negatif
kontrol olarak alkol ve hekzan kullanıldı. Antibakteriyal ve
antifungal aktiviteler için sırasıyla 37 °C'de ve 28 °C'de 2448 saat süreyle inkübasyona bırakıldı. İnkübasyondan
sonra ortamda oluşan inhibisyon zonları, sırasıyla
milimetre (mm) olarak ölçüldü. Tüm testler üç tekrarlı
şekilde yapıldı.
GC/MS ile Uçucu Aroma Bileşen Analizi Ekstraksiyon
Yöntemi
Aroma maddeleri bileşiminin belirlenmesi amacıyla Riu
Aumatell ve ark. (2004) tarafından geliştirilen yöntem
modifiye edilerek kullanıldı. Buna göre, 20 ml Headspace
viallerin üzerine 3 gr esansiyel yağ örneği ilave edilerek ve
vortex karıştırıcı ile 30 sn karıştırıldı. 50 ˚C’de fiber (SPME
Fiberi)’de 40 dakika bekletildikten sonra GC-MS aletine
(Shimadzu GCMS-QP2010) enjeksiyon yapıldı. Fiber her
enjeksiyondan önce 200°C’de 10 dakika koşullandırıldı.
Kolon olarak Restek RTX-5 (30m x 0.25mm x 0.25µm),
taşıyıcı faz olarak da Helyum kullanıldı. Kolon sıcaklığı,
40°C’de 5 dakika bekledikten sonra, dakikada 4°C
artırılarak 240°C’ye çıkacak şekilde programlandı.
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DPPH Serbest
Belirlenmesi

Radikal

Süpürme

Aktivitesinin

Uçucu yağ numunelerinin DPPH serbest radikal
temizleme aktivitesini belirlemek için, metanol
kullanılarak hazırlanan DPPH çözeltisinin uygun miktarı
üzerine yağ numunesi ekstraktının %2 oranında ilave
edilmesi sonucu meydana gelen renk değişimi
spektrofotometrik olarak izlendi. Bu amaçla, kararlı
radikal olarak kullanılan DPPH çözeltisinin absorbansı ilk
önce 517 nm'de (Akör) ölçüldü. Diğer taraftan, DPPH
çözeltisine %2 oranında esansiyel yağ numunesi eklendi
ve oda sıcaklığında 30 dakika bekletildikten sonra
absorbans ölçüldü ve Aörnek olarak kaydedildi. Uçucu yağ
numunesinin
elektron
transfer
kabiliyetini
değerlendirmek için DPPH serbest radikal temizleme
aktivitesi, aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplandı
(Kıvrak ve ark. 2018).
% Süpürme Aktivitesi = (Akör-Asample)100/Akör)
ABTS Radikali Süpürme Aktivitesinin Belirlenmesi
H. perforatum’dan izole edilmiş olan esansiyel yağ örneği
ekstraktının antioksidan aktivitesi ABTS radikal
katyonunun (ABTS•+) renginin açılmasıyla takip edilen
yöntemle de (Re ve ark. 1999) belirlendi. Bu amaçla ilk
olarak 7 mM ABTS (2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiyazolin-6sülfonik asit) çözeltisi su ile hazırlandı. ABTS radikal
katyonu ise ABTS stok çözeltisinin final konsantrasyonu
2.45 mM olan potasyum persülfat ile reaksiyonu ve
karışımın kullanılmadan önce oda sıcaklığında karanlıkta
12-16 saat bekletilmesiyle oluşturuldu. ABTS’in
oksidasyonu hemen başlamaktadır ancak absorbansı
yaklaşık 6 saat geçmeden maksimuma ulaşmamakta ve
kararlı olmamaktadır. Aktivite testinden önce çözelti 734
nm’de absorbansı 0.7 olacak şekilde etanolle (yaklaşık
1:88, v/v) seyreltilip, tüm denemelerin gerçekleştirileceği
30C’de dengeye getirildi. Troloks standart olarak
kullanıldı. Bu nedenle farklı konsantrasyonlarda olacak
şekilde 50 µL standart ya da çalışılacak numune çözeltisi
üzerine 1.2 mL ABTS•+ çözeltisi eklenip karıştırıldıktan
sonra 30 dakika 30 C’de inkübe edildi. Paralel olarak
çözücü körü de hazırlanıp aynı işlemlere tabii tutuldu.
Troloks konsantrasyonuna karşı 734 nm deki absorbans
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grafiğinden yararlanarak örneğin aktivitesi Troloks
eşdeğer antioksidan kapasite (µmol TX/g numune)
cinsinden ifade edildi.
Demir İndirgeme Antioksidan Güç (FRAP) Değerinin
Belirlenmesi
Demir indirgeme antioksidan kapasitesi yöntemi ucuz,
tekrarlanabilir ve basit bir antioksidan aktivite tayin
yöntemi olup çalışmada Habib ve ark. (2013)’nın,
geliştirdiği yöntem takip edildi. FRAP metodu Fe(III)-TPTZ
kompleksinin antioksidanlar varlığında indirgenerek mavi
renkli kompleks Fe(II)-TPTZ oluşturması ve bu kompleksin
595 nm’de maksimum absorbans vermesi esasına dayanır
(Oyaizu 1986). Bu amaçla 1.2 mL FRAP reaktifi %2
oranında olacak şekilde esansiyel yağ örneği ile karıştırıldı
ve 37 °C’ da 30 dakika inkübasyonun sonrasında 595
nm’de absorbans okundu. Sonuç standart antioksidan
troloksun kullanılmasıyla aynı deneme şartlarında elde
edilen standart kalibrasyon grafiğinden yararlanarak
troloks eşdeğeri (μmol TX/ g numune) olarak hesaplandı.
İstatistiksel analiz
Tüm veriler SPSS istatistik 17.0 yazılımı ile istatistiksel
olarak değerlendirildi. Hipotez test yöntemleri, Duncan’ın
yeni çoklu aralık testleri, post hoc veya çoklu karşılaştırma
testleri tarafından takip edilen tek yönlü varyans analizini
(ANOVA) içerir. P <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı
farklar olarak kabul edildi (Motulsky 2007).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Son yıllarda, oksidatif stres ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri üzerine yapılan çalışmalar büyük ilgi
çekmiştir. Organizmaların ekzojen ve endojen faktörlere
maruz kalmasının çok çeşitli reaktif oksijen türleri
oluşturduğu iyi belgelenmiş bir gerçektir. Bitkiler, insan
sağlığını korumada ve insan yaşam kalitesini arttırmada
önemli bir rol oynamaktadır. Fenoller, hidroksil grupları
nedeniyle radikal temizleme kabiliyetleri nedeniyle çok
önemli bitki bileşenleridir (Hatano ve ark. 1989). Bu
çalışmada sarı kantarondan (H.perforatum) elde edilen
esansiyel yağın yukarıda belirtildiği gibi bir firmadan
alındı. Farklı çözücü ile ekstraları hazırlandı. Etanol ve
hekzan
ile
hazırlanan
ekstraktlarının
çeşitli
333 | Ö. Ertürk, G. Aydın, M. Çol Ayvaz / AÇÜ Orman Fak Derg 21(2):330-339 (2020)

mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal etkileri
araştırıldı ve funguslar üzerinde değişen oranlarda etkili
olduğu sonucuna varıldı (Çizelge 1). Yağ örneğinin 20-30
mg/mL’lik konsantrasyonları makul oranda antimikrobiyal
etki gösterdi. Bu orandaki çözelti test edilen
mikroorganizmalardan özellikle funguslara bakterilere
oranla daha etkili oldu. 20-30 mg/mL konsantrasyon A.
niger ve C. albicans funguslarına karşı 10.140±0.0010.340±0.00 mm’lik zon çapıyla etki gösterdi. Başka bir
deyişle E.coli, B. cereus, P aeruginosa ve S. enteritidis gibi
bakteriyel suşlara karşı funguslardan daha az bir etki
gösterdi. Hekzan ekstraktının daha aktif olduğu ve bu
ekstraktın GC-MS analizi sonrasında belirlenen başlıca
bileşenlerinin etanol ekstraktından farklı olduğu ortaya
çıkarıldı. Literatürde rapor edilen bir çalışmanın
sonuçlarına göre sarı kantaron yağının S. aureus, S.
mutans dahil, P.vulgaris, E. coli, P. aeruginosa ve C.
albicans mikroorganizmalarına belirli oranda etki
gösterdiği bildirilmiştir (Couceiro ve ark. 2006, Kavanagh
1972). Bu bulguların bu çalışma sonuçlarını desteklediği
söylenebilir. Ayrıca etanolik yağ özütünün test edilen
miktarının K. pneumoniae ve L. Monocytogenes’e karşı
etki göstermediği bulgusu da literatüle uyumludur.
Milosevic ve ark. (2007), H. perforatum ekstraktından
hazırlanan ve %1.5 hiperforin içeren merhemin hafif/orta
derecede egzama tedavisinde pleseboya göre çok daha
etkili olduğunu bildirmiştir. Peeva-Naumovska (2010) H.
perforatum özütünün en az K. pneumoniae bakterisine
karşı etki gösterdiğini tespit etmişlerdir. PeevaNaumovska ve ark. (2010), H. perforatum yağının çeşitli
bakteri suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğini
araştırmışlar ve bakteri üremesi inhibisyonunun
Streptococcus pyogenes, S. viridans, Micrococcus luteus
ve Moraxella catarrhalis durumunda gözlendiğini rapor
etmişlerdir.
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Çizelge 1. H. perforatum esansiyel yağ örneğinin farklı ekstraktlarının antimikrobiyal etkileri (zon çapı, mm)
Mikroorganizmalar
Gram (-) Bakteriler
Hypericum perforatum
Esansiyel yağ örneği

Etanol
Hekzan

20mg/ml
30mg/ml
20mg/ml
30mg/ml

S. enteritidis

E. coli
Ortalama+SS

C.
perfiringes
Ortalama+SS

P.
aeruginosa
Ortalama+SS

P. vulgaris

Ortalama+SS
7.850±0.00
8.300±0.00
11.030±0.00
11.150±0.00
35.40±0.034

9.470±0.00
9.750±0.00
14.140±0.005
14.323±0.005

6.920±0.00
7.300±0.00
10.770±0.00
10.900±0.00

8.550±0.00
8.700±0.00
9.250±0.00
9.350±0.00

6.100±0.00
6.200±0.00
7.770±0.00
7.900±0.00

19.00±0.00

43.16±0.028

32.26±0.046

29.00±0.00

Amfisilin
35.16±0.040
Cefazolin
Nistatin
Çözücüler

Gram (+) Bakteriler

TE

Ortalama+SS

19.00±0.00

43.16±0.028

28.33±0.028

6.00±0.00

TE
-

TE
-

TE
-

TE
-

Mantarlar

K.
pneumoniae
Ortalama+SS

S. aureus

B. subtilis

Y.enterocolitica

B. ceraus

A.niger

C. albicans

Ortalama+SS

L.
monocytoge
Ortalama+SS

M. luteus

Ortalama+SS

Ortalama+SS

Ortalama+SS

Ortalama+SS

Ortalama+SS

Ortalama+SS

6.070±0.00
6.200±0.00
7.380±0.00
7.500±0.00
15.2±0.010

6.300±0.00
6.600±0.00
7.780±0.00
7.900±0.00

6.400±0.00
6.500±0.00
6.100±0.00
6.150±0.00

6.430±0.00
6.700±0.00
6.100±0.00
6.400±0.00

7.370±0.00
7.480±0.00
9.540±0.00
9.830±0.00

35.6±0.00

28.00±0.00

6.00±0.00

8.500±0.00
8.600±0.00
8.520±0.00
8.750±0.00
26.50±0.026

10.140±0.00
10.300±0.00
14.900±0.00
15.250±0.00
TE

10,340±0,00
10,600±0,00
13,600±0,00
14,150±0,00

10.0±00

7.140±0.00
7.250±0.00
8.360±0.00
8.450±0.00
26.66e ± 0.57
34.33c ± 0.57

28.20±0.026

TE

TE
-

TE
-

17,00±0,00
-

17.2±0.010
TE
-

6.00±0.00

38.26±0.109

33.13±0.023

35.73±0.023

TE
-

TE
-

TE
-

TE
-

TE
TE
17,00±0,00
-

TE: Tespit edilmedi. Pseudomonas aeruginosa ATCC®27853 Gram (-), Proteus vulgaris ATCC®7829 Gram (-), Escherichia coli ATCC®25922 Gram (-), Klebsiella pneumoniae ATCC®13883 Gram (-), Listeria monocytogenes
ATCC®7677 Gram (+), Clostridium perfringens ATCC 313124 Gram (-), Salmonella enteritidis ATCC 14028, Gram (-), Bacillus subtilis B209, Gram (+), Streptococcus mutans RSHE 676 Gram (+), Micrococcus luteus B1018
Gram (+),Staphylococcus aureus ATCC 6538 Gram (+), Yersinia enterocolitica ATCC®27729 Gram (-), Bacillus cereus ATCC®10876 Gram (+), Candida albicans ATCC®10231, Aspergillus niger ATCC 964
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Sarı kantaron hekzan özütü yağı sırasıyla, 14.323±0.00514.140±0.005 mm’lik zon çapıyla E.coli, 11.030±0,0011.150±0,00 mm’lik zon çapıyla S. enteritidis ve
10.770±0.00-10.900±0.00 mm’lik zon çapıyla C.
perfiringes türlerine karşı etkili derecede antibakteriyal
etki gösterdi. Etanolik özütte olduğu gibi funguslara olan
etkinin bakterilere karşı olana nazaran daha güçlü olduğu
tespit edildi. 14.900±0.00-15.250±0.00 mm ve
13.600±0.00- 14.150±0.00 mm’lik zon çapları ölçüleriyle
A. niger ve C. albicans funguslarına karşı etki gösterdi.

bileşimlerinin değişimi değerlendirildi. GC-FID ve GC/MS
analizlerine göre, kompozisyonlarında nispeten yüksek
varyasyona sahip 10 H. Perforatum popülasyonunda
toplam kırk altı bileşen tanımlanmıştır. Kimyasallar
arasında 2,6-dimetil-heptan (%6.25-36.07), a-pinen
(%5.56-26.03), δ-kadenen (%0.0-22.58) veγ-cadinen (%
0.0-16.9) uçucu yağlarında en bol bulunan bileşikler
olarak bulundu. Bu bileşenlerin daha yüksek miktarları
Azadshahr, Kharw, Nor ve Mashhad popülasyonlarının
yağında tespit edildi (Morshedloo ve ark. 2015).

Aromatik
bitkilerde
meydana
gelen
kimyasal
kompozisyonun oluşmasında birçok faktörün olduğu
bilinmektedir. Yapılan kimyasal analizlerde GC/MS
analizlerine göre % alan değeri en yüksek olan bileşikler
%4.78 karvakrol, %8.15 dekan, %7.63 nonan, %9.04 psimen, %15.04 limonen, %11.80 α-p-dimetilsitiren, %4.21
kamfor %7.77 izobeorneol olmak üzere 60 farklı bileşik
tespit edildi. Literatürde rapor edilen bir çalışma da ise H.
perforatum L. yağı içerisinde toplam kompozisyonun
%98.7'sini oluşturacak şekilde yirmi yedi bileşen
tanımlandığı bildirilmiştir. Bahsi geçen çalışmada
tanımlanan ana bileşenler ise α-pinen (%61.7), 3-karen
(%7.5), β-karyofilin (%5.5), mirzen (%3.6), ve kadalen
(%3.2) şeklinde sıralanmıştır (Çakir 1997). Hidroksil grup
ve delokalize elektron sisteminin varlığının karvakrol ve
timol gibi fenolik bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteye
katkı sağlayabileceği varsayılmaktadır (Ultee ve ark.
2002). Ayrıca yapılan bir çalışmada bu bitkinin esansiyel
yağının kompozisyon içeriği çalışılmış ve bu çalışmada
farklı bileşiklerinin varlığı tespit edilmiştir (Deveci, 2014).
Bu farklılığın bitkinin yetiştiği ekolojik çevreyle ilgili olduğu
düşünülmektedir. Literatürdeki bu çalışmaya dayanılarak
karvakrolün sitoplazmik zarı dengesizleştirdiği ve buna ek
olarak bir proton değiştirici gibi davrandığı, böylece
sitoplazmik zar boyunca pH derecesini düşürdüğü
varsayılabilir. Sonuçta proton hareket kuvvetinin çökmesi
ve ATP havuzunun tükenmesi sonunda hücre ölümüne yol
açabileceği düşünülebilir (Ultee ve ark. 2002). Bir başka
çalışmada İran’da yetişen H. Perforatum L(St.Johns 'wort),
Hypericum cinsinin en ticari olarak önemli türüdür ve
naftodiantronlar, floroglucinoller, tanenler, ksantanlar,
fenolik asitler ve uçucu yağ gibi çok çeşitli bileşenler içerir.
Bu çalışmada, ilk kez İran'da yetişen 10 yabani H.
Perforatum
popülasyonu arasında uçucu
yağ

Hypericum coris esansiyel yağ örneğinin içerisinde
bulunduğu tespit edilen nonan maddesinden dolayı
Saccharomyces cerevisiae'ye karşı iyi bir antifungal
aktivite ve Staphylococcus aureus'a karşı ılımlı bir aktivite
gösterdiği bildirilmiştir (Schwob ve ark. 2002).
Literatürdeki bu kayıtın mevcut çalışmanın sonuçlarını
desteklediğini söyleyebiliriz. Test edilen H. perforatum
esansiyel yağ örneğinin de GC/MS analizi sonrasında
dikkate değer ölçüde nonan içerdiği ve antifungal aktivite
gösterdiği ortaya koyuldu (Çizelge 2). Kordali ve ark.
(2008) ise yapmış oldukları antifungal analizleri içeren bir
çalışmada, Origanum acutidens yağının içermiş olduğu
karvakrol ve timol bileşenlerinin 17 fitopatojenik
fungusun misel büyümesini tamamen inhibe ettiğini ve
bunların antifungal etkilerinin, ticari fungisit, benomilden
daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. Bununla
birlikte, p-simen bileşeninin daha düşük antifungal
aktiviteye sahip olduğunu belirtmişlerdir (Kordali ve ark.
2008). H. perforatum etanolik ekstraktının içerdiği tespit
edilen çok sayıda fenolik bileşikten bazıları olan hiperisin,
hiperforin ve türevleri, rutin, hiperosid, kersetin,
klorojenik asit, flavonoller ve flavonlarin önemli derecede
antioksidan özelliklere sahip olabileceği düşünülmektedir.
Hiperisinin antibakteriyel, antiviral ve antiinflamatuar
aktivite gösterdiği ve hiperforinin, antidepresan
aktiviteyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Hiperforin en
düşük inhibitör konsantrasyon (MIC) değeri 1.0 μg/mL
olan metisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarına
karşı etkiler gösterdiği belgelenmiştir (Singh Pal 2006,
Couceiro ve ark. 2006). TLC plakalarında biyootografik
yöntemler kullanarak test edilen antimikrobiyal aktivite
çalışmasına göre H. perforatum yağlarının Micrococcus
luteus,
Staphylococcus
aureus,
Staphylococcus
epidermidis gibi Gram (+) ve Escherichia coli,
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Pseudomonas tolaasii, Salmonella enteritidis, Salmonella
typhimurium gibi Gram (-) ve Candida albicans gibi maya
türlerine karşı güçlü bir antimikrobiyal etkinlik gösterdiği
ortaya konulmuştur (Rančić ve ark. 2005). Bertoli ve ark.
(2011) ve Crockett (2010) yaptıkları çalışmalarda
Hypericaceae familyasının diğer türlerinin yağ
kompozisyonlarının yükselti, nem ve sıcaklık gibi çevresel
faktörlerden etkilendiğini göstermişlerdir. Yağış, nem ve
sıcaklık dalgalanmalarının yüksek kimyasal değişkenliği
indüklemeye yetecek kadar güçlü bir etken olduğu
kaydedilmiştir. Hypericum olympicum L'ın uçucu yağının
bileşenleri Branislav Gud ve ark. (2001) tarafından ilk kez
ve Hypericum perforatum L'nin uçucu yağı ile
karşılaştırılmıştır. Bu amaçla aynı konumdan her iki tür
için de on sekiz bileşen belirlenmiştir. Aynı lokasyondan
H. olympicum ve H. perforatum'un incelenen esansiyel
yağlarının bileşiminde gözlenen farklılıklar genetik olarak
belirlenmiştir. Öte yandan, aynı türden farklı
popülasyonlardan kaynaklanan yağların bileşiminde de
önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır.
H. perforatum uçucu yağının Tenebrio molitor L. 1758 (un
kurdu) türü üzerindeki insektisidal fumigant aktivitesinin
araştırıldığı çalışmanın sonuçları arasında da Türkiye’nin
Uşak ili civarından toplanan bitkinin esansiyel yağının
kimyasal bileşimi arasında α-pinen türünün belirgin bir
şekilde yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (Baş ve Ersoy,
2020).
Literatürde beklenmedik sonuçları olan çalışmalar da söz
konusudur. Aralarında sarı kantaronun da olduğu çok
sayıdaki bitkinin esansiyel yağlarının alabalıkgiller için
patojenik olduğunu bilinen Vagococcus salmoninarum
Gram (+) üzerindeki antibakteriyel etkinliklerinin
incelendiği çalışmanın sonuçlarına göre sarı kantarondan
elde edilen esansiyle yağın herhangi bir antimikrobiyal
etkinlik göstermediği tespit edilmiştir (Metin ve Biçer
2020).
Hypericum perfortaum esansiyel yağ numunesinden
hazırlanan etanol ekstraktın antioksidan aktivitesi 3 farklı
yönteme göre değerlendirildi ancak FRAP testine göre
herhangi bir sonuç elde edilemedi. %2 oranındaki yağ
örneği ekstraktı ortamdaki DPPH radikallerinin
%27.86’sını süpürebilme kabiliyetine sahiptir (Çizelge 3).
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Bu azımsanmayacak bir değerdir. Literatürde 3 farklı
Hypericum türünün (H. perforatum, H. helianthemoides,
H. scabrum) esansiyel yağ örneklerinin DPPH serbest
radikal süpürme aktivitesinin incelendiğine ilişkin bir
çalışma mevcut olup elde edilen sonuçlar bu üç numune
arasında radikal süpürücü olarak en zayıf özelliğe 311.7
µg/mL olan IC50 değeri ile birlikte H. perforatum dan
hazırlanan ekstrakt olduğunu ortaya koymaktadır
(Ghasemi Pirbalouti ve ark. 2014).
Literatürde Hypericum perforatum dışında H. Lydium’ un
uçucu yağ örneği de antioksidan aktivite açısından
incelenmiş ve antioksidan aktivitenin düşük oluşu çok
yüksek oranda α-pinen varlığına atfedilmiştir. Bu açıdan
değerlendirecek olursak mevcut çalışmada GC/MS
sonuçları incelendiğinde α-pinen söz konusu çalışmaya
göre düşüktür. Dolayısıyla bu ilişkinin olabilirliği
mümkündür (Şerbetçi ve ark. 2012).
Günpınar ve ark. (2020) yapmış oldukları çalışmada
Hypericum perforatum yağı uygulamasının antioksidan
özelliği sayesinde yara iyileştirici özelliği ortaya
konulmuştur.
H. perforatum çok eski zamanlardan beri şifalı bir bitki
olarak kullanılmıştır. Bitkinin ham özütlerinin gösterilen
antibakteriyel aktivitesi ile çok iyi bir şekilde desteklenen
uzun bir yara iyileşme öyküsü vardır. Ham bitki
ekstrelerinin ve bu ekstreleri içeren kremlerin ve
merhemlerin antibakteriyel aktivitesi ile ilgili bir dizi rapor
mevcuttur. Ekstraktların Gram (+) bakterilere karşı daha
aktif olduğu bilinmektedir. Ek olarak, alkollü ekstrelerin
sulu çözeltilerden daha aktif olduğu bulunmuştur. Ayrıca
H. perforatum esansiyel yağının hekzanlı seyreltikleri
daha iyi antifungal ve antibakteriyel etki gösterdi. Bitki,
biyolojik olarak aktif bileşiklerin geniş bir spektrumunu
içermektedir. Ancak, şimdiye kadar, yalnızca hiperforin ve
hiperisin bileşikleri, bitkinin ana antimikrobiyal bileşenleri
olarak tanımlanmıştır. Mevcut çalışmada ticari olarak
satın alınan H. perforatım esansiyel yağ numunesinin
kimyasal kompozisyonu araştırıldı. Bu kompozisyonun
daha önce yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında
bazı farklılıkların olduğunu bunun sebebinin ise başlıca
ekolojik olmak üzere diğer bazı faktörlerin olduğunu
söyleyebiliriz.
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Çizelge 2. H. perforatum L. esansiyel yağ örneğinin GC-MS analizi sonucu kimyasal bileşimi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Tutulma Süresi
0.287
1.437
1.465
1.665
1.717
1.763
1.819
1.949
2.277
2.382
2.843
3.348
4.114
4.499
4.931
6.146
6.241
6.905
7.759
8.122
9.328
9.867
10.216
10.785
10.947
11.150
11.437
11.582
12.255
12.523
12.610
12.820
12.993
13.095
13.420
13.808
14.192
14.413
14.992
15.356
15.807
15.950
17.489
17.863
18.125
18.319
18.603
18.770
19.275
19.360
19.982
21.457
21.693
22.800
22.988
23.330
25.523
26.176
27.481
31.697

Alan (%)
0.50
0.68
0.19
0.12
0.18
0.15
0.17
0.04
0.19
0.39
0.22
0.17
1.81
8.15
0.26
0.34
7.63
0.30
2.98
1.56
0.45
0.10
0.16
1.99
0.31
0.47
0.92
0.14
0.69
0.18
2.62
9.04
15.04
0.11
0.25
0.79
0.12
0.22
0.34
11.80
1.29
1.54
4.21
0.76
6.58
1.19
0.84
1.15
0.40
0.19
0.39
0.20
2.24
0.24
4.68
0.11
0.21
1.66
0.21
0.50

Yükseklik (%)
0.89
0.82
0.23
0.31
0.35
0.26
0.28
0.13
0.42
0.57
0.32
0.32
2.54
8.66
0.45
0.43
7.70
0.42
2.79
1.21
0.38
0.19
0.26
1.39
0.31
0.56
0.86
0.17
0.54
0.22
2.54
9.57
10.46
0.16
0.32
0.81
0.20
0.28
0.33
11.19
1.43
1.35
3.77
0.50
5.32
0.99
0.89
1.45
0.58
0.28
0.53
0.33
2.61
0.28
6.46
0.18
0.32
2.36
0.28
0.89
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İsim
İzobütirat <izoamil->
Nonan
Kapronaldehit
Nona-2(E),6(E)-dienal
Asetoin
Format <hekzil->
Acetilvaleril
Piruvat <etil->
Nona-2(E),6(E)-dienal
Siklerosol
Etil n-propil keton
Acetat <oktil->
İzobütirat <izoamil->
Dekan
Nonan
Acetat <oktil->
Nonan
Dekan
Pinen <alfa->
Nonan
Pinen <alfa->
Kamfen
Hept-2(E)-enal
Tridekan
Pinen <beta->
Vinilbutanol
Hept-5-en-2-on <6-metil->
Mirisen
Karen <delta-3->
Ökaliptol
Ökaliptol
Simen <para->
Limonen
Ökaliptol
Pinen <alpha->
Osimen <(E)-, beta->
Terpinen <gama->
Dodekan
Tolualdehit<para->
Dimetilsitiren <alfa-para->
Linalool
Pelargonaldehit
Kamfor
Menton
Izoborneol
Izoborneol
Mentol
Terpinen-4-ol
Terpineol <alfa->
Butirat <hekzil->
Verbenon
Jasmon <(Z)>
Linalil asetat
Bornil asetat
Karvakrol
Karvakrol
Neril asetat
Geranil asetat
Himaşalen <alfa->
Acetovanillon
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Çizelge 3. Uçucu yağ ekstraktının farklı yöntemlere göre antioksidan aktiviteleri
NUMUNE
Hypericum perforatum esansiyel yağı

DPPH
(% İNHBİSYON)
27.86

SONUÇ
H. perforatum çok eski zamanlardan beri şifalı bir bitki
olarak kullanılmıştır. Bitkinin çeşitli kısımlarının
kullanılmasıyla hazırlanan kremlerin ve merhemlerin ve
esansiyel yağının iyi derecede antifungal ve antibakteriyel
aktivitesi sayesinde yara iyileşmesine olumlu katıkısına
dair bir dizi rapor mevcuttur. Bitkinin geleneksel
preparatları
(çaylar
ve
tentürler)
hiperforin
içermediğinden, bu preparatları incelemeye ve içinde
bulunan aktif içerikleri belirlemeye hala ihtiyaç vardır. Bu
türden elde edilen ekstreler, bir dizi karakterize MRSA
izolatına karşı değerlendirilebilir ve farmasötik
endüstrisine ve halk sağlığına önemli faydalar sağlayabilir.
Bitkinin çeşitli ekstrelerinden türetilen tıbbi özellikler, her
ekstrenin spesifik kimyasal bileşimine bağlı olarak önemli
ölçüde değişir. Fitokimyasal analiz ve biyolojik aktivite
verileri, H. perforatum ekstraktlarının besleyici, kozmetik
ve farmasötik alanlarda kullanılmasının olası olduğunu
göstermektedir. Antioksidan özelliğinin de dikkate
alınmasıyla söz konusu bu alanlarda kullanılabilirliği
yüksektir.
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Özet
Bu çalışmada, Artvin Merkez Orman İşletme Müdürlüğünde bulunan Doğu ladini (Picea orientalis L)
meşcereleri altında bulunan Mor Çiçekli Ormangülü (Rhododenron ponticum L.) bitkisinin farklı
kapalılık derecesine kapalılıktaki (tam kapalı, orta kapalı ve gevşek kapalı) sahip orman alanlarındaki
büyüme potansiyeli araştırılmıştır. Bu amaçla Artvin Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki
farklı kapalılık derecesine sahip Doğu Ladini meşcerelerinin alt tabakasında daha önceden biyokütle
amacıyla ormangülünün toprak seviyesinden temizlendiği meşcerelerden toplam 49 adet 25 m2 (5m
x 5m) büyüklüğünde örnekleme alanı belirlenmiştir. Belirlenen örnekleme alanlarında orman gülü
sürgünlerinde çap ve boy ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda yıllık çap artımı ve yıllık
boy artımı değerlerinin kapalılık derecesinin artışına bağlı olarak azaldığı (p<0.05) tespit edilmiştir.
Gevşek kapalı meşcerelerde çap ve boy artımının daha fazla olması, Orman gülünün diri örtü olarak
sorun oluşturmaması için ormanların kapalılığının fazla kırılmaması gerektiğini göstermektedir.
Abstract
In this study, the growth potential of Common Rhododendron (Rhododenron ponticum L.) under
the Oriental spruce (Picea orientalis L.) stands in Artvin Central Forest Management Directorate in
forest areas with different degrees of canopy closure (fully closed, medium closed and loose closed)
was investigated. For this purpose, a total of 49 sampling areas of 25 m2 (5m x 5m) were determined
in the lower layer of the Eastern Spruce stands within the boundaries of the Artvin Forest
Management Directorate, where rhododendron was previously cleared from the soil level for
biomass. Diameter and height measurements of rhododendron shoots were carried out in the
determined sampling areas. As a result of the study, it was determined that the annual diameter
increase and annual height increase values decreased (p <0.05) depending on the increase in the
degree of canopy closure. The higher diameter and height increase in loosely closed stands indicates
that the canopy of the forests should not be broken much so that the rhododendron does not cause
a problem as a weed.

GİRİŞ
Ormangülleri, Doğu Karadeniz ormanlarında ve orman içi
açıklıklarında diri örtü olarak en fazla bulunan bitki
türleridir (Küçük 2005). Doğu Karadeniz ormanlarında en
sık rastlanılan orman güllerine deniz seviyesinden 5000 m
yüksekliğe sahip dağ bölgelerine kadar rastlamak
mümkündür (Suzuki ve Ohba 1988, Avcı 2004).
Orman gülleri cinsinin bir üyesi olan mor çiçekli
ormangülü (Rhododendron ponticum L.) Belçika,
Bulgaristan, Fransa, İngiltere, İrlanda, İspanya, Kafkaslar,
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Lübnan ve Portekiz’de de yayılış göstermektedir
(Robinson ve ark. 1980, Clay ve ark. 1992, Çolak 1997).
Ülkemizde, Doğu Karadeniz Bölgesinin en kuzey kısmı
olan Artvin ilinde başlayan yayılışı batıda Trakya
Bölgesinde Istranca dağlarının kuzey yamaçlarına kadar
uzanmaktadır (Stewens 1978). Mor çiçekli orman gülü
uygun koşullarda 6-7 m boy ve 35-40 cm çap
yapabilmektedir (Çolak 1997).
Diri örtünün durumu alandaki ağaç gelişimlerinde farklı
etkilere neden olabilir. Şöyle ki; diri örtünün yaşı ve
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yüksekliğine göre kapladığı yüzey artmakta ve alandaki
otsu türler, çalılar ile arasında rekabet söz konusu
olmaktadır. Otsu türlerin hızlı büyümesi ilk etapta çalımsı
türleri baskılasa da daha sonrasında çalımsı türlerin
büyüyerek alanda üstünlük sağlamaktadır. Bu durumda
diri örtünün çeşitliliği gerek toprağın gölgelenmesini
gerekse organik madde yapısını önemli derecede
etkilemektedir (Jianwei ve ark. 2015).

Bu çalışma, Doğu Karadeniz bölgesinde önemli
gençleştirme sorunlarına neden olan Rhododenron
ponticum’un (Mor Çiçekli Orman Gülü) 1, 2 ve 3. derece
kapalılıktaki orman alanlarında dokuz yıllık çap ve boy
artım
değerlerinin
belirlenmesi
amacıyla
gerçekleştirilmiştir.

Diri örtünün oluşum ve gelişiminde kapalılığın önemli bir
etkisi vardır. Azalan kapalılıkla birlikte meşcere tabanına
ulanan ışık miktarının artması diri örtü oluşumu için uygun
koşullar hazırlamaktadır. Thomas (2015), Cornus
stolonifera, Oplopanax horridus, Rubus parviflorus,
Shepherdia canadenis ve Vaccinium membranaceum
türlerinin bir arada olduğunda % 40 - 90 güneş ışığında en
iyi büyüme gerçekleştirdiklerini belirlemiştir. Bununla
birlikte kapalılığın azalmasıyla diri örtünün boy
gelişimlerinde de artışlar meydana gelmektedir (Montane
ve ark. 2016). Işık yoğunluğunun artmasıyla birlikte diri
örtü gelişiminde görülen bu gelişme, tohumların toprağa
ulaşması, uygun çimlenme yataklarının oluşması ve
fideciklerin gelişimi için gerekli olan koşulların oluşması
açısından olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Gençleştirme
alanında bulunan diri örtü özellikle Karadeniz bölgesinde
yavaş büyüyen ladin ve göknar meşcerelerinde daha
önemlidir. Bu bakımdan Doğu Karadeniz bölgesindeki
orman alanlarındaki diri örtü, gençleştirme çalışmaları
sırasında oldukça önemli engeller oluştururlar (Demirci
2008). Bu nedenle Doğu Karadeniz bölgesi için
Rhododenron ponticum’un hangi kapalılık derecesinde ne
kadar gelişim yapabildiğinin ortaya konması önem
taşımaktadır.

2.1. Araştırma Alanı
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2. MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma alanı; Artvin ili Artvin Orman İşletme
Müdürlüğü Artvin Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde
kalmakta olup Merkez Balcıoğlu Mahallesi sınırları
içerisinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 10 km
uzaklıkta bulunmaktadır. Araştırma alanı dağlık olup
denizden ortalama yüksekliği 1650 metredir. Ayrıca çok
sayıda dere mevcuttur. Arazi eğim derecesi %0-100
arasında değişiklik göstermektedir (Şekil 1).
Alanda Doğu ladini, Doğu kayını, Sarıçam ve Doğu
Karadeniz göknarı mevcuttur. Alanda ladin ve kayın saf
meşçereleriyle beraber, yukarda bulunan türlerin
birbirleriyle karışıklık yapan meşçereler mevcuttur.
Toplam araştırma alanı yaklaşık olarak 2000 ha’dır.
Artvin Merkez Orman İşletme Müdürlüğünde 41.0842-55
kuzey enlemleri ile 41.4606 - 20 doğu boylamları arasında
bulunan farklı kapalılık derecesine sahip orman
alanlarındaki çalışma alanının materyalini ormangülü
sahalarında 5x5 m boyutlarında seçilen 49 adet örnek
(Şekil 2) alanda yapılan 9 yıllık çap ve boy artımı
oluşturmaktadır.
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Şekil 1. Araştırma alanının görünümü

Şekil 2. Araştırma alanında 5 x 5 m büyüklüğündeki deneme alanlarının dağılımı

Yapılan Çalışmalar
Araştırma alanında ormangülünün kesildiği alanlardaki
sürgünlerinin yıllık çap ve boy gelişimini belirlemek
amacıyla rastgele (tesadüfi) örnekleme yöntemine göre
deneme alanları seçilmiştir. Örnekleme noktalarının
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yerleri katmanlı rasgele örnekleme
belirlenmiştir (McGrew ve Monroe 1993).

yöntemine

Araştırma alanının tamamında kapalılık derecelerine göre
toplam 49 adet olmak üzere 5 x 5 m ebadında araştırma
parselleri seçilmiştir. Kapalılık bakımından ormanlar; 0-
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boşluklu kapalı (tepe kapalılığı % 10 ve daha az), 1- gevşek
kapalı (tepe kapalılığı %11-%40’a kadar), 2- orta kapalı
(tepe kapalılığı %41-%70’e kadar), 3- kapalı ve tam kapalı
(tepe kapalılığı %71-%100’e kadar), 4- sıkışık veya grift
kapalı (tepe kapalılığı %100’den daha fazla), 5-dikine
kapalı (seçme kuruluşundaki meşcereler için) şeklinde
kapalılık sınıflarına ayrılmaktadır (URL-1). Bu çalışmada 1,
2 ve 3. kapalılık derecelerine göre alan seçimleri
yapılmıştır. Kapalılık dereceleri tecrübeye dayalı tahmin
(Genç 2004) belirlenmiştir. Tecrübeye dayalı tahmin
yoluyla yapılan tespitlerde ağaçların tepe çatılarının
arasında hiç boşluk olmaması veya tepe çatılarının
birbirine temas etmesi durumu 3 (Tam) kapalı, ağaç
tepeleri arasına bir ağaç tepesi sığacak kadar boşluk
olması durumu 2 (Orta) kapalı ve ağaç tepeleri arasına iki
veya daha fazla ağaç tepesi girebilecek kadar boşluk
olması
durumu
1
(gevşek)
kapalı
olarak
değerlendirilmiştir.
Belirlenen örnekleme noktalarının enlemi, boylam,
yükselti ve bakı özellikleri GPS cihazı ile belirlenmiş olup;
eğimi, klizimetre ile ölçülmüştür. Belirlenen deneme
alanlarına 5 x 5m’lik alanı belirleyip sınırlandırmak için
şerit metre kullanılmış ve sınırları belirlenen alanın etrafı
iple çevrilmiştir. Oluşturulan 5x5 m’lik karenin içerisinden
denk gelen tüm ormangülleri toprak seviyesinden
kesilmiştir.

Bir yıl önce dipten kesilerek temizlenen deneme
alanlarının, bir yıl sonra dip kütükten çıkan sürgünlerinin
tümü dip kökünden milimetrik çap ölçerle ölçülerek 9 yıl
boyunca çap ve boy artımı gözlemlenmiştir. Ayrıca
sürgünlerin her birinin boyu milimetrik olarak
ölçülmüştür. Sürgünlerin boyu çelik şerit metre
yardımıyla, sürgünlerin çapı dijital kumpas yardımıyla
belirlenmiştir.
Araziden çalışmalarından elde edilen veriler, Microsoft
Excel 2018 paket programı yardımıyla veri tabanına
işlenmiştir. Kapalılık derecelerine göre boy gelişimleri
arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla IBM
SPSS (Statistic 21) paket programı kullanılarak basit
varyans analizi (One-Way Anova) analizi yapılmıştır.
Gruplar arasındaki farkın belirlenmesinde, çoklu
karşılaştırma (Post-hoc) testlerinden Bonferroni testi
uygulanmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Meşcere kapalılık derecelerine göre mor çiçekli orman
gülünün yıllık çap artımı (cm/ha) miktarlarında
istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) farklılıklar tespit
edilmiştir (Çizelge 1). En fazla yıllık çap artımı (1.23 cm)
gevşek kapalı meşcerelerde tespit edilmiştir (Çizelge 2).

Çizelge 1. Yıllık çap ve boy artımı Varyans analizi sonuçları
Kareler Toplamı

Serbestlik D.

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

0.080
0.495
0.574

2
46
48

Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

16.549
37.324
53.874

2
46
48

Ortalama Kare

F

Önem Düzeyi

Yıllık Çap Artımı(cm/ha)
0.040
0.011

3.705

.032

Yıllık Boy Artımı(cm/ha)
8.275
0.811

10.198

Çoklu
Karşılaştırma

1-3

.000
1-3
2-3

Çizelge 2. Kapalılık derecelerine göre tespit edilen ortalama artımlar

Yıllık Çap Artımı(cm/ha)

Yıllık Boy Artımı(cm/ha)
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Kapalılık
1
2
3
Toplam
1
2
3
Toplam

Adet
19
13
17
49
19
13
17
49

Ortalama (cm)
1.23.
1.22.
1.14.
1.20.
7.58
7.16.
6.24.
7.00.
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Montane ve ark. (2016), orman gülleri ile birlikte yayılış
gösteren Vaccinium myrtillus (L) türünün boy
büyümesinde kapalılığın artmasıyla birlikte azalmaların
meydana geldiğini belirlemişlerdir.
Yıllık boy artımı bakımından kapalılık derecesi grupları
arasındaki farkın belirlenmesine yönelik yapılan çoklu
karşılaştırma testlerinden Bonferroni testine göre 1.
derece meşcere kapalılığı ile 3. derece meşcere kapalılığı
arasında ve 2. derece meşcere kapalılığı ile 3. derece
meşcere kapalılığı arasındaki farklılıkların anlamlı olduğu
tespit edilmiştir (Çizelge 1).
1,24
1,22

Yıllık boy artımı (cm/ha)

Orman gülleri gelişim için ışığa ihtiyaç duymaktadırlar. Bu
nedenle, Karadeniz de kapalılığın kırıldığı alanlara orman
gülü gelmektedir (Önal 2017). Mor çiçekli orman gülü
diğer orman güllerinden farklı olarak gölgeye
dayanabilmektedir. Tam kapalı (%90) bir meşcerede bile
alana gelip yerleşebilmektedir (Saatçioğlu 1957, Gritten
1995, Clinton ve Vose 1996, Çolak 1997). Bu çalışmada da
mor çiçekli orman gülünün tam kapalı bir meşcerede
gelişim gösterebildiği tespit edilmiştir. Diğer orman
güllerinin gelişiminde olduğu gibi mor çiçekli orman
gülünün gelişiminde de ışık önemli bir rol oynamaktadır.
Tam kapalı bir meşcerede gelişim gösterebilmesine karşın
en iyi çap artımını gevşek kapalılıkta yaptığı tespit
edilmiştir. Yıllık çap artımları gevşek kapalılık
derecesinden tam kapalılık derecesine doğru
azalmaktadır. Yıllık çap artımı bakımından kapalılık
derecesi grupları arasındaki farkın belirlenmesine yönelik
yapılan çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni
testine göre 1. derece meşcere kapalılığı ile 3. derece
meşcere kapalılığı arasındaki bu farklılıklar istatistiksel
olarak anlamlıdır (Çizelge 1, Şekil 3.

1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08

1

8

3

Kapalılık

7

Yıllık çap artımı (cm/ha)

2

6

Şekil 4. Kapalılık dercesine göre yıllık boy artımı

5
4
3
2
1
0

1

2

3

Kapalılık
Şekil 3. Kapalılık derecesine göre yıllık çap artımı

Meşcere kapalılık derecelerine göre mor çiçekli orman
gülünün yıllık boy artımı (cm /ha) miktarlarında da çap
artımlarında olduğu gibi istatistiksel olarak anlamlı
(p<0.05) farklılıklar tespit edilmiştir (Çizelge 1). Ortalama
yıllık boy artımı değerinin 1. kapalılık derecesinden 3.
kapalılık derecesine doğru azalmaktadır (Şekil 4) Yıllık boy
artımı, en fazla gevşek kapalı meşcerelerde (7.58 cm) en
az ise tam kapalı meşcerelerde (6.24 cm) ölçülmüştür
(Çizelge 2). Elde edilen bu sonuçlara benzer şekilde,
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Mor çiçekli orman gülünün gelişiminde ışık kadar nemin
de önemli bir etkisi bulunmaktadır. Mor çiçekli orman
gülü genellikle nemim olmadığı alanlardan kaçınmaktadır
(Cross 1981). Tam kapalı meşcerede boy gelişimin az
olması, kapalılığın artmasıyla birlikte hem meşcere içine
giren ışık miktarının hem de yağış azalmasından
kaynaklandığı söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonucunda yıllık çap artımı ile yıllık boy artımı
(cm/ha ) değerlerinin meşcere kapalılığı arttıkça azaldığı
gözlemlenmiştir. Yıllık çap artımı ve yıllık boy artımı
(cm/ha) değerleri en fazla gevşek kapalı meşcerelerde, en
az ise tam kapalı meşcerelerde belirlenmiştir. Sonuçlar,
çalışma alanı orman ürünleri üretim fonksiyonuna sahip
olduğundan, gençleştirme çalışmalarında orman gülünün
diri örtü olarak sorun haline gelmemesi için orman
kapalılığının fazla kırılmaması gerektiğini göstermektedir.
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