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PREFACE 

 
International Non-Wood Forest Products Symposiums address the intersecting issues in the 

fields of "forest - medicine and aromatic plants - non-wood products and services" with an 

interdisciplinary approach and aim to bring together the parties on a common platform. In the 

past years, The Non-Wood Forest Products Symposiums were held successfully in Trabzon 

(2006), Isparta (2011), and Kahramanmaraş (2014) .  

 

The 4th International Non-Wood Forest Products Symposium organized by Bursa Technical 

University Faculty of Forestry was held on 4-6 October 2018 in Bursa, Turkey. Bursa is one 

of the leading centers in non-wood forest products sector. The various topics were discussed 

in the main theme of "Non-Wood Forest Products". Scientists, public institutions, 

manufacturers, related industrialists, and non-governmental organizations were attended the 

symposium. The recent researches, developments and challenges related to medicine and 

aromatic plants and non-wood products and services have been discussed.  

 

The symposium is intended to contribute to the society, researchers, decision-makers, and all 

other stakeholders and to provide futurist insights.  

 

Detailed information about the symposium can be found on the following link. 

(http://nonwood.btu.edu.tr/index.php) 

 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

 
Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumları, “orman - tıbbı ve aromatik bitkiler 

- odundışı ürün ve hizmetler” alanlarında kesişen konuları disiplinler arası yaklaşımla ele alan 

ve tarafları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan sempozyumlardır. Daha önceki 

sempozyumlar sırasıyla Trabzon (2006), Isparta (2011) ve Kahramanmaraş (2014)’ta başarılı 

bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenen “4.Uluslararası Odun Dışı 

Orman Ürünleri Sempozyumu” 4-6 Ekim 2018 tarihlerinde odun dışı orman ürünleri 

sektöründe lider merkezlerden biri olan Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda “Odun 

Dışı Orman Ürünleri” ana teması kapsamında birçok konu ele alınmıştır.  

 

Sempozyuma bilim insanları, kamu kuruluşu temsilcileri, üreticiler, ilgili sanayiciler ve sivil 

toplum örgütü temsilcilerinin katılım sağlamıştır. Sempozyumda tıbbı ve aromatik bitkiler ile 

odun dışı ürün ve hizmetler üzerine son dönemde yapılan araştırmalar, gelişmeler ve 

karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Gerçekleştirilecek olan sempozyumun topluma, 

araştırmacılara, karar vericilere ve diğer tüm paydaşlara katkıda bulunması ve yeni açılımlar 

sağlaması amaçlanmıştır.  

 

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgilere web adresinden ulaşabilirsiniz. 

(http://nonwood.btu.edu.tr/index.php) 



V 

 

Speech of Rector 
 

As a young university with dynamic and highly qualified academicians, we are proud to 

perform novel studies and researches that will create awareness and add great value to 

our region and our country. The 4th Non-Wood Forest Products Symposium will manifest 

in detail the fact that as modern societies with high levels of consciousness, forests have 

numerous uses besides being resources for firewood and a raw material. Bursa is a 

prominent city with its rich forests and various plant ecosystems; therefore, it is essential 

that such an academic and scientific study is taking place in this city. We hope that the 

atmosphere, the networking efforts and knowledge shared during the symposium will 

produce specific outputs that the society can benefit from. Turkey has the national 

resources to produce, process and market numerous high quality and sustainable non-

wood forest products manufactured from forests which have unfortunately been imported 

for many years. However, to accomplish this much desired outcome, government, 

university and industry collaboration should be developed, empathy culture should be 

adopted and beyond supplying the demand with our national resources, export targets 

should be well planned. We have been following the relevant ministries positive actions 

on subjects related to the symposium.  

 

Bursa Technical University will as a family join in all actions devotedly. I hereby give my 

sincere thanks and my respects to those who took part in the organization of this 

symposium, to the honored participants and guests. We wish the symposium to produce 

valuable outcomes that will be beneficial for the forest and forest products sector, to our 

nation and to our community.  

 

Respectfully, 

 

Prof. Dr. Arif KARADEMİR 
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Kuşburnu (Rosa canina L.) ve Gümüşhane-25 Yıllık Deneyim 

Prof.Dr. Cantürk GÜMÜŞ1, Dr. Nur DİKTAŞ BULUT2 

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 61040,Trabzon, TÜRKİYE 
2 Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları 

Başmühendisliği, 61040, Trabzon, TÜRKİYE 

Sorumlu Yazar: Cantürk GÜMÜŞ, canturk@ktu.edu.tr 

Özet 

Ülkemizde odun dışı orman ürünü olarak ekonomik anlamda değerlendirilmekte olan 

bitkilerden birisi Kuşburnu (Rosa canina L.)dur. Kuşburnunun kırsal kalkınma aracı olarak  

kullanılabilmesinin ilk adımlarından biri; FAO ile Türkiye arasında 1993 yılında yapılan 

işbirliği programı (GCP/TUR/045/SWI–Development of Appropriate Methods for 

Community Foretsry in Turkey”) çerçevesinde Prof.Dr. Avni Yücel Eryılmaz ile Dr.Cantürk 

GÜMÜŞ tarafından Gümüşhane yöresinde “Rosa canina L. Culture in the Forest Villages of 

Gümüşhane Within The Context of Social Forestry” adlı bir araştırma ile atılmıştır. Süreç 

içerisinde kuşburnu ile ilgili olarak; KTÜ Orman Fakültesi ile Gümüşhane Valiliği işbirliği ile 

1996 yılında Gümüşhane’de “Kuşburnu Sempozyumu” düzenlenmiş,  1999 yılında Tarım ve 

Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde Gümüşhane’de “Kuşburnu Üretme İstasyonu” kurulmuştur. 

2004 yılında ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde yine Gümüşhane’de 

“Uluslararası Kuşburnu Konferansı” düzenlenmiştir. Bu süreçte orman işletmeleri diğer 

türlerle birlikte kuşburnu bitkisini de ağaçlandırma çalışmalarında kullanmaya başlamıştır. 

Tarım alanları kenarında ve kısmen orman alanlarında doğal olarak yetişen kuşburnu 

bitkisinin meyveleri yöre halkı tarafından reçel ve pekmez yapımında kullanılmakla birlikte, 

yörede kuşburnu işleyen tesisler de bulunmaktadır. Bu çalışma ile geçmişten günümüze 

kuşburnu konusunda bilimsel, kurumsal ve kırsal kalkınma konusunda yapılmış veya 

yapılamamış çalışmalar ele alınmakta ve diğer odun dışı orman ürünlerinden yararlanma 

konusunda da örnek bir model olarak değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gümüşhane, Kırsal kalkınma, Kuşburnu, Rosa canina L.,Türkiye 

Rosa canina L. And Gümüşhane-25 Years of Experience 

Prof.Dr.Cantürk GÜMÜŞ1, Dr. Nur DİKTAŞ BULUT2 

1Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering, 61030, Trabzon, 

TURKEY 

2 Eastern Black Sea Forestry Research Institute,  Department of Forest Enterprise and Economy , 61030, 

Trabzon, TURKEY 

Corresponding Author: Cantürk Gümüş, canturk@ktu.edu.tr 

Abstract 

One of the plants which are evaluated economically in our country as a non-wood forest 

product is Rosa canina L. FAO, with the cooperation program signed in 1993 between Turkey 

(GCP / TUR / 045 / SWI-Development of Appropriate Methods for Community Foretsry in 

Turkey ") within the framework of Prof. Avni Yücel Eryılmaz and Dr.Cantürk GÜMÜŞ took 

a survey in Gümüşhane region with a research called "Rosa canina L. Culture in the Forest 

Villages of Gümüşhane within the Context of Social Forestry". Regarding rosehip in the 

process; "Kuşburnu Symposium" was organized in Gümüşhane in 1996 with the cooperation 
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of KTÜ Forestry Faculty and Gümüşhane Governorship. In 1999, "Rosehip Production 

Station" was established in Gümüşhane within the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. 

In 2004, the "International Rosehip Conference" was held in Gümüşhane again under the 

leadership of Ataturk University Faculty of Agriculture. In this process, forests have begun to 

use rosehip with other species in their afforestation efforts. The fruit of the rosehip plant, 

which naturally grows on the edge of the agricultural fields and partly in the forests, is used 

by the local people in making jam and molasses, and there are facilities that process rose hips 

in the region. With this study, studies on past, present and unfinished studies on scientific, 

institutional and rural development on rosehip are taken as an example and considered as an 

example model for utilization of other non-wood forest products. 

 

Keywords: Gümüşhane, Rosa canina L., Rural development, Turkey 

 
 

1. GİRİŞ  

Kalkınma, bir yörede yer alan doğal kaynakların yine o yöre insanı yararına olacak şekilde 

rasyonel olarak değerlendirilmesi sorunu olarak da algılanmaktadır [1]. Literatürde kalkınma 

kavramının 4 temel öğesinden bahsedilmektedir. Bunlar; Doğal kaynaklar, insan kaynakları, 

teknoloji ve sermaye birikimi, olmaktadır [2]. Gümüşhane, bu dört öğe açısından 

değerlendirildiğinde en azından kısa vadede hiç de kolay kalkınamayacak gibi görünmektedir. 

Gümüşhane’ye özgü koşullar Gümüşhane’nin kalkınmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü 

Gümüşhane, kalkınma kavramının temel öğelerinden yoksundur. Doğal kaynakları kısıtlı, 

insan öğesi yeterli vasıftan uzak, sermayesi kısıtlı ve teknolojik gelişmişlik söz konusu 

değildir [3]. Gümüşhane’nin kalkınması düşünüldüğünde, ele alınması gereken temel 

sektörler olarak, madencilik, eğitim ve turizm ön plana çıkmaktadır. Bu sektörlerin yanında 

değerlendirilebilecek kalkınma araçları arasında “odun dışı orman ürünleri” önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bu kapsamda kuşburnu bitkisi önemli bir odun dışı orman ürünüdür. 

Rosacease familyasının Rosidea alt sınıfından olan kuşburnu çok yıllık odunsu bir bitki olup,  

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 17 adet doğal taksonu bulunmaktadır [4]. Besleyici değeri 

yüksek meyveleri olan kuşburnu, fenolik maddeler ve askorbik asit gibi antioksidanlarca 

zengin olup, çay, marmelat ve nektar olarak işlenip tüketilmektedir [5]. Çoğunlukla orman 

alanları, tarım alanları kenarları ve meralarda bulunan kuşburnu meyveleri Gümüşhane 

bölgesinde reçel, marmelat, şurup ve pekmez yapımında kullanılmak üzere toplanmaktadır. 

Yörede kuşburnu işleyen tesisler de bulunmaktadır.  

Kuşburnunun kırsal kalkınma aracı olarak   kullanılabilmesinin ilk adımları; FAO ile Türkiye 

arasında 1993 yılında yapılan  işbirliği programı (GCP/TUR/045/SWI–Development of 

Appropriate Methods for Community Foretsry in Turkey”) çerçevesinde Prof.Dr. Avni Yücel 

Eryılmaz ile Dr.Cantürk GÜMÜŞ tarafından Gümüşhane yöresinde “Rosa canina L. Culture 

in theForest Villages of Gümüşhane Within The Context of Social Forestry” adlı bir araştırma 

ile atılmıştır. Süreç içerisinde kuşburnu ile ilgili olarak; KTÜ Orman Fakültesi ile Gümüşhane 

Valiliği işbirliği ile 1996 yılında Gümüşhane’de “Kuşburnu Sempozyumu” düzenlenmiş,  

1999 yılında ise Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde Gümüşhane’de “Kuşburnu Üretme 

İstasyonu” kurulmuştur. 2004 yılında ise Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde 

yine Gümüşhane’de “Uluslararası Kuşburnu Konferansı” düzenlenmiştir. Bu süreçte orman 

işletmeleri diğer türlerle birlikte kuşburnu bitkisini de ağaçlandırma çalışmalarında 

kullanmaya başlamıştır.  

Bu çalışma ile geçmişten günümüze kuşburnu konusunda bilimsel, kurumsal ve kırsal 

kalkınma konusunda yapılmış veya yapılamamış çalışmalar ele alınmakta ve diğer odun dışı 

orman ürünlerinden yararlanma konusunda da örnek bir model olarak değerlendirilmektedir. 
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2. MALZEME VE METOT 

Çalışmada kuşburnu ile ilgili olarak geçmiş dönemlerde yapılan uygulanmış ve uygulanmakta 

olan projelerden, konu ile ilgili olarak yayınlanmış bilimsel çalışmalardan ve resmi/özel 

kuruluş kayıtlarından yararlanılmıştır. 

Çalışmada; “gözlem” ve belgesel kaynak taraması yöntemi olan “içerik analizi” 

kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Gümüşhane’de Kuşburnu bitkisinin değerlendirilmesi ile ilgili ilk çalışmalar 1974 yılında 

Tekke’de çeşitli kooperatiflerin bir araya gelerek oluşturdukları bir tesiste ilkel koşullar 

altında kuşburnu bitkisine dayalı gıda ürünleri üretilmesiyle başlamıştır. Bu faaliyetlere 

öncülük eden emekli öğretmen Kemal Saygınar’dır. Daha sonraki yıllarda Vali Yardımcısı 

Şener Sarıçiftçi ve Vali Ayhan Çevik hem konunun tanıtımını yapmışlar ve hem de Tekke’de 

sözü edilen küçük tesisin özel idare ortaklığı çerçevesinde geliştirilmesini sağlamaya 

çalışmışlardır. 

FAO ile Türkiye arasında 1993 yılında yapılan  işbirliği programı (GCP/TUR/045/SWI–

Development of Appropriate Methods for Community Foretsry in Turkey”) 

çerçevesinde“Rosa canina L. Culture in theForest Villages of Gümüşhane Within The 

Context of Social Forestry” adlı proje ile kuşburnu üretiminin Gümüşhane yöresi için geçim 

kaynakları arasında önemli bir yer işgal edebileceği, bitkinin kendine özgü özellikleri dikkate 

alındığında başta terkedilmiş tarım alanları olmak üzere, erozyon alanları, tarla kenarları vb. 

alanlarda hatta bir kısım VIII. Sınıf arazilerde bile yetiştirilebileceği üzerinde durulmuştur [6]. 

Bu projede belirli alanlardan kuşburnu toplanmak suretiyle birim alandan elde edilebilecek 

(üretilebilecek) meyve miktarı da hesaplanmak suretiyle yöreye yapabileceği ekonomik 

katkılar ortaya konmaya çalışılmıştır. Projede konu temelde iki açıdan değerlendirilmektedir. 

Bunlardan birisi kuşburnu üretiminin kırsal kalkınmaya yapacağı katkı; diğeri de erozyonun 

önlenmesi bakımından kuşburnunun yaygınlaştırılmasıdır. 

Aynı yıllarda KTÜ Orman Fakültesi ile Gümüşhane Valiliği işbirliği ile Tekke’de yer alan 

tesisin bahçesinde bir fidanlık oluşturularak kuşburnu tohumlarından fidanlar üretilmiştir. Bu 

fidanlar köylülere dağıtılmıştır. Dağıtılan fidanların büyük bir bölümünün dikilmediği, atıldığı 

gözlenmiştir. Bir sonraki yıl aynı fidanlar çok küçük bir fiyattan satışa çıkarılmış, satılan 

bütün fidanların dikildiği gözlenmiştir.  

 Kuşburnunun çok yönlü olarak ele alınması, değişik disiplinlerin ilgisinin sağlanması gibi 

amaçlarla 1996 yılında KTÜ Orman Fakültesi ile Gümüşhane Valiliği birlikte hareket ederek; 

“Kuşburnu Sempozyumu” düzenlenmiştir. Kuşburnu Sempozyumu’nda; 

➢ Kuşburnu üretiminin ekonomik boyutu 

➢ Vitamin değeri ve kullanım alanları, fiziksel ve kimyasal özellikleri 

➢ Biyolojik özellikleri (anatomik yapısı, palinolojik özellikleri, yayılışı, türleri ve tespit 

teknikleri) 

➢ Kuşburnu fidanı üretimi ve kuşburnu yetiştiriciliği 

➢ Islah ve erozyon önlemede kullanımı 

➢ Peyzaj planlama çalışmalarında kullanım alanları 

➢ Kuşburnu bitkisi zararlıları ve zararlılarla mücadele 

➢ Kuşburnu ürünlerinde mineral madde ve vitamin tayinleri 

➢ Gıda maddesi olarak değeri ve kullanımı, farklı ürünlere işlenmesi 

➢ Boya sanayiinde ve gıda boyar maddesi olarak yararlanılması 

➢ Ürünlerin pazarlanma sorunları,  gibi konular ayrıntılı olarak tartışılmıştır. 

Kuşburnu Sempozyumu sonrasında konunun bilimsel bir temele oturması ile kuşburnu ve 

ürünlerinin tanıtımı yeni bir boyut kazanmıştır. Bu aşamadan sonra aslında 1990’lı yılların 

öncesinden hemen kimsenin haberinin bile olmadığı kuşburnu ürünleri ve özellikle de 
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“kuşburnu çayı” herkesin bilgisi dahilinde olan ve çok geniş bir kitle tarafından tüketilen bir 

ürün olmaya başlamıştır. Tekke’de kurulu tesisin bu yıllarda talebi karşılayamadığı ve talebi 

karşılamak için Azerbaycan’dan kuşburnu meyvesi satın aldığı da bilinmektedir. Sempozyum 

sonrasında Tekke’de kurulu bulunan ve önemli ölçüde özel idare payı olan fabrika da 

özelleştirilmiştir.  

Konu ile ilgili önemli gelişmelerden birisi de 1999 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 

bünyesinde bir “Kuşburnu Üretme İstasyonu Müdürlüğü’nün” kurulmasıdır. İstenen 

gelişmeyi sağlayamayan bu istasyon da 2003 yılında kapatılmıştır. 

Bu arada 2004 yılında Gümüşhane’de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin desteğiyle 

Uluslararası Kuşburnu Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferans aslında kuşburnu bitkisinin 

bir tarım bitkisi haline gelmekte olduğunun da bir göstergesidir. Toplantı sonucunda 

Kuşburnu bitkisinin bir kültür bitkisi haline gelmesi konusunda yaşanan teknik zorluklar 

tartışılmış ve bu sorunların aşılması için bilimsel araştırmaların yoğunlaştırılması gereği 

üzerinde durulmuştur. 

2008 yılında Gümüşhane’de kurulan Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde Gıda Mühendisliği 

bölümünün kurulmuş olması da bitkinin bir gıda ürünü olarak daha bilinçli kullanımı 

açısından önemli bir gelişme olarak görülebilir. 

Türkiye tarafından tanınan ve tüketilmeye başlanan kuşburnu ürünleri, kuşburnu meyvesine 

olan talebi artırmıştır. Bununla birlikte bu talebi başka bölgeler ve özellikle de Tokat İli 

karşılamaya başlamıştır. Bu durumda  Gümüşhane’de kurulu bulunan sanayi kuruluşunun 

çağdaş bir pazarlama anlayışına sahip olmamasının [7] ve üretim teknolojisini 

geliştirememesinin önemli bir yeri olduğu açıktır. Bütün bunların sonucunda söz konusu 

fabrika 2012 yılında kapatılmıştır. Dolayısıyla kuşburnu üretiminden Gümüşhane köylüsü 

istenen gelir artışını sağlayamamıştır.  

 

4. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmalar ve konu ile gelişmeler göstermiştir ki, kuşburnu ya da herhangi bir başka 

kalkınma aracı yalnız başına Gümüşhane yöresi orman köylerinin kalkındırılması için yeterli 

olmayacaktır. Sadece bir ürüne dayalı olarak yaklaşık 30 yıldır yürütülen çalışmalarda istenen 

gelişmeler sağlanamamıştır. Kuşburnu ya da başka bir ürün bütüncül bir yaklaşım 

çerçevesinde hazırlanacak kalkınma planı içerisinde sadece bir öge olarak yer almalıdır. 

Kuşburnu konusu sadece tarım, orman, hayvancılık, turizm gibi ana sektörler içerisinde bir alt 

başlık olarak ele alınmalıdır. 25 yıldır yapılan çalışmalarda sadece bu bitkinin ön planda 

olduğu yaklaşımlar ortaya konmuştur.  

Orman köylerinde “orman” doğal olarak birinci öncelikte yer alan kaynaktır. Orman, orman 

köylülerine öncelikle ve doğrudan gelir sağlayan bir kaynak olarak planlanamazsa orman 

köylerinin kalkınması şansı düşük olacaktır. Hatta bu gerçekleşmediği için hayvancılık ta 

geliştirilememektedir. Bu nedenle orman köylerinde yer alan kaynakların orman köylerinin 

kalkındırılması amacıyla bir bütün olarak planlamak doğru olacaktır. Kuşburnu, alıç, üvez, 

ahlat ve diğer ürünler de bu bütün içerisinde yer alacak alt başlıklar olacaktır. 

Kuşburnu bitkisinin ve diğer yabanıl bitkilerin doğa için, ekosistemin kendi sağlığı ve 

gelişimi için gerekli olduğu unutulmamalıdır. Ormanda yer alan kuşlar ve yaban hayvanları 

bu bitkilere muhtaçtır. Bu nedenle doğada kendiliğinden yetişen bu bitkilerin meyvelerini 

toplamak telafisi çok güç ekolojik sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle bu 

bitkilerle ilgili çalışmaların, bu bitkilerin kültüre alınması sonucunda yaygınlaştırılması 

şeklinde olmalıdır. Sadece marjinal orman alanlarının bu amaçla değerlendirilebileceği 

söylenebilir.  
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Özet 

Türk ormancılığının ormanlara yönelik temel yaklaşımı, gelir sağlamak veya toplumun oduna 

olan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönetilmesidir. Tarihsel süreçte izlenen ormancılık 

politikasının öncelikli amacı odunculuktur. Yasalar orman ürünü olarak sadece veya 

öncelikle” odunu” görmüştür.  Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) ise uzun yıllar “odun dışı 

tali ürün” (OTÜ)olarak görülmüştür.  

Yürürlükteki orman kanununda yapılan düzenlemelerle bu anlayış terk edilmiş gibi 

görünmektedir. OGM bünyesinde bu konuda “Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire 

Başkanlığı” oluşturulmuştur. Böylece bu konuda bir anlayış değişikliği somut bir biçimde 

ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte aynı genel müdürlüğe bağlı İşletme ve Pazarlama Daire 

Başkanlığı görevleri sıralanırken konu yine “asli ve tali ürünler” olarak ele alınmıştır. 

Orman fakültelerinde ve yüksekokullarda da tam bir kafa karışıklığı söz konusudur. Ders 

isimleri arasında “orman tali ürünleri” ve “odun dışı orman ürünleri” bulunmaktadır. “Odun 

dışı orman ürünleri” olarak geçirilen derslerin tamamına yakınında da ders içeriğinde “orman 

tali ürünleri” kavramına yer verilmektedir. 

Bu bildiri ile 1870 Orman Nizamnamesinden günümüze kadar çıkarılan ormancılıkla ilgili 

yasal ve yönetsel düzenlemelerin “odun dışı orman ürünleri” kavramına nasıl baktıkları ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Ayrıca konu ile ilgili eğitim-öğretim kurumlarının yaklaşımları da 

orman tali ürünleri – odun dışı orman ürünleri ikilemi çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Odun dışı orman ürünleri, yasalar, ormancılık örgütü, eğitim kurumları 
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Products In The Historical Process 
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Abstract 

The main approach of Turkish forestry towards forests is to manage forests in order to provide 

income or to meet the needs of society. Forestry policy pursued in the historical process is 

primarily aimed at woodcutting. The laws have only seen ”wood” as a product of the forest. 

Non-wood forest products (odou) have been seen as “secondary products” for many years. 
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In the current forest law, this understanding seems to have been abandoned. “Non-Wood 

Products and Services Department” has been established within OGM. Thus, a change of 

understanding has emerged in a concrete way. However, among the "Business and Marketing 

Department" duties of the same General Directorate, the concepts of “essential and secondary 

products” were included.  

There also is a complete confusion in forestry faculties and high schools. Among the course 

names are “forest secondary products” and “non-wood forest products”. The concept of 

“forest secondary products” is included in the course content near all of the courses which are 

referred to as “non-wood forest products”.  

This paper will attempt to explain how the legal and administrative regulations on forestry, 

which have been adopted since the 1870 Forest Ordinance, look at the concept of “non-wood 

forest products”.  

Keywords: Non-wood forest products, legislation, forestry organization, educational 

institutions 

 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de ormancılık birçok bilim adamına göre 1857 yılında İstanbul’da bir orman 

okulunun kurulmasıyla başlamaktadır [1,2]. Ormancılık kesimi öteden beri odun merkezli bir 

eğitim ve uygulama sistemine endeksli olarak yapılandırılmıştır. Bu yapı zaman içinde 

ormancıların genlerine işlemiştir. Ormancılık eğitim müfredatı incelendiğinde veya 

yürürlükteki orman yasasına göz atıldığında bu durum hemen anlaşılabilir. Peki,  orman okulu 

niçin kurulmuştur? Bu sorunun cevabı bizim için çok şey ifade edecektir.  

Osmanlı Devletinin zaten bozuk olan mali yapısının 1853-1856 yıllarında yaşanan Kırım 

savaşı sırasında alınan dış borçlarla iyice kötüleşmiştir [3,4,5]. Bozulan ekonomik yapısının 

düzeltilebilmesi bakımından Fransızların önerisi çerçevesinde ormanlar ve madenlerin 

işletilmesi düşünülmüştür. Bu çerçevede, yani ormanların işletilebilmesi bakımından ihtiyaç 

duyulan personelin yetiştirilmesi için öncelik, bir orman okulunun kurulması olmuştur. 

Fransa’dan gelen Prof. Tassy tarafından 1857 yılında bir orman okulu kurulmuştur.  

Türk ormancılığının ana kaynağını oluşturan 2 temel yasa vardır. Bunlardan birisi 1870 tarihli 

Orman Nizamnamesi, diğeri de 3116 sayılı orman kanunudur. Yürürlükte olan 6831 sayılı 

orman yasası ise 3116 sayılı yasanın devamı niteliğindedir. 6831 sayılı yasa ayrı bir dönem 

olarak kabul edilse de ele aldığımız konu itibariyle her üç yasa da benzer bakış açısına 

sahiptir. Peki nedir bu bakış açısı? Ormanların, gelir sağlamak veya toplumun odun 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yönetilmesidir. Yani, tarihsel süreçte izlenen ormancılık 

politikasının hemen tek veya öncelikli amacı odunculuktur. Orman yasasının 27. maddesinde 

yer alan “Damgasız ve nakliyesiz orman mahsullerinin kaçak sayılması” konusu tamamen bu 
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bakış açısının bir göstergesidir. Çünkü yasa, orman ürünü olarak sadece veya öncelikli olarak  

“odunu” görmüştür.  

Ülkede oluşturulan ormancılık 1857 yılından itibaren odun üretimi öncelikli bir eğitim 

düzenine sahiptir. Genlerinde odunculuk vardır. Bu bir küçümseme ifadesi değildir. Bir 

gerçeğin ifadesidir. Son yılarda konu gelişmiş; en azından kavramsal olarak “tali ürün” yerine 

“odun dışı ürün” ifadesi yerleşmişse de ormancılar odunculuk anlayışından kopamamaktadır. 

Orman tanımı yürürlükteki haliyle, hala odunun ön planda olduğu, ekosistemi hatırlatmadığı, 

yabanıl yaşam ögelerini içermediği, özellikle meyveli türleri olmak üzere sazlık vb. önemli 

ekosistem/biyolojik çeşitlilik alanlarını içermediği sürece “odun dışı orman ürünleri” 

kavramı da bir fantezi gibi görünmeye devam edecektir.  

 

2. MALZEME VE METOT 

 

Bu bildiride 19. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan bilinçli ormancılık çalışmalarının temel 

amaçlarından hareketle ormancılık sektörünün odun dışı orman ürünlerine bakışı 

değerlendirilmektedir. Bu 1870 yılında çıkarılan orman nizamnamesinden itibaren günümüze 

kadar çıkarılan yasalar incelenerek Türkiye ormancılığının konuya bakış açısı ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Yasal inceleme dışında yönetsel uygulamalar da değerlendirilmiş ve tarihsel 

süreçte konu ile ilgili örgütlenmeler ve bu örgütlenmelerin bakış açısı da ele alınmıştır. Son 

olarak da ülkemizde yer alan orman fakülteleri ve ormancılıkla ilgili meslek yüksek 

okullarının resmi internet sayfalarına girilerek bu sayfalarda yer alan dersler ve içerikleri 

incelenmiş ve odun dışı orman ürünleri konusundaki gelişmeler ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Orman Yasalarının ODOÜ Konusundaki Yaklaşımları 

3.1.1. 1870 Tarihli Orman Nizamnamesi 

Osmanlı Dönemi’nde 1869 yılında Orman Genel Müdürlüğü, 1870 yılında da bu genel 

müdürlüğün yapacağı işlerin altyapısını oluşturmak üzere bir orman nizamnamesi 

çıkarılmıştır. Nizamname ile devlet ormanlarının işletme hakkı mukavele ile verilen imtiyaz 

çerçevesinde özel kişi veya şirketlere bırakılmaya başlanmıştır. Nizamname ile getirilen 

ormancılık düzeni tamamen odun merkezli bir ormancılık anlayışıdır. Devlet tamamen gelir 

sağlamak ve bu önceliği garanti altına almak amacıyla da ormanları korumak amacıyla 

Fransızların etkisi ve yönlendirmesiyle bu düzenlemeyi oluşturmuştur.  Ormanlarda yer alan 

odun dışı ürünler veya ormanların sağlayacağı diğer sosyal ve çevresel işlevler hiçbir şekilde 

söz konusu bile edilmemiştir. 

Nizamnamenin 18. maddesinde  “ Miri ormanlarından bila ruhsat taş ve toprak ve taze ve 

kuru yaprak ve madeniyat ve bunlara mümasil şeylerin ahz ve ihracı memnudur. Bu bapta 

alınacak ruhsatın müstenit olacağı muamelet talimatı mahsusa hükmünce tatbik 

olunacaktır.” denilerek ormanlardan taş, toprak, taze ve kuru yaprak ile madenler gibi 

ürünlerin çıkarılmasının yasak olduğu, bunların çıkarılabilmesi için bir yönetmelik 

çıkarılacağı şeklinde bir hüküm söz konusudur. Bununla birlikte böyle bir yönetmelik 
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çıkarılmamıştır. Ormanlar hukuki bir statüye sahip olmadığına göre, konu büyük ölçüde 

maden mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş olsa gerekir. 

Yüzyılın sonlarına doğru ormancılığımız diğer siyasal gelişmelerin de paralelinde Fransızların 

etki alanından çıkmış; Almanların ve Avusturyalıların etkisi altına girmiştir. Bu çerçevede 

temel anlayışta hiçbir değişiklik olmamıştır. Sadece 1910’lu yıllarda toplumsal ve çevresel 

istekler dikkate alınarak bazı ormanların “muhafaza ormanı” olarak ayrılması gündeme 

gelebilmiştir. 

3.1.2. Prof. Bernhard’ın Tasarısı ve 3116 Sayılı Orman Yasası 

Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda ülkemize davet edilen ve ülkemiz ormancığında çok 

büyük etki sahibi olan Prof. Bernhard tarafından 1926 yılında bir kanun tasarısı 

hazırlanmıştır. Söz konusu tasarının 1. maddesinde orman kavramı tanımlanmıştır. Bu tanım; 

"Odun maddesi, bununla beraber tali ürünler alınmasına yarayacak; kendi kendine veya 

emekle yetişmiş, yetiştirilmiş, yetişecek ve yetiştirilecek ağaç, ağaççıklar topluluğuna, 

toprakları ile beraber orman denir." şeklindedir.  Yapılan bu tanım odun dışı orman ürünleri 

açısından bir ilktir. Burada orman kavramı teknik olarak “ağaç ve ağaççık topluluklarının 

yetiştiği veya yetiştirileceği bir yer olarak tanımlanmıştır. Tanımın bu boyutu daha sonra 

hazırlanan 3116 sayılı orman yasası (1937) ve onun devamı niteliğindeki günümüzde de 

yürürlükte olan 6831 sayılı orman yasası (1956) orman tanımlarında da benzer şekilde yer 

almıştır. Ancak Bernhard ve onun etkisiyle hazırlanan 3116 sayılı orman yasasında yapılan 

orman tanımını içerisinde toplumun ormanlara yönelik beklentileri de yerleştirilmiştir. Bu 

beklenti, Bernhard’ın yaptığı orman tanımında “odun maddesi ve ek olarak tali ürünlerin 

elde edileceği bir alan” şeklinde kendisini göstermekte iken, 3116 sayılı orman yasasında 

“herhangi bir çeşit orman hasılatı veren bir alan” şeklinde yer almıştır. 

 

Yani, Bernhard  tarafından yapılan tanımda, ormanın odun ve odun dışı ürünler (tali ürünler) 

alınmasına yaracak alanlardan oluştuğuna değinilirken, 3116 Sayılı Orman Yasası'nda bu 

konu, "... herhangi bir çeşit orman hasılatı veren ..." ifadesi ile aynı anlamda kullanılmıştır. 

Tanımda yer verilen “orman hasılatı” ifadesi ile sadece “odun ve oduna bağlı diğer 

ürünler” kastedilmektedir. Burada sözü edilen “orman hasılatı” başta kereste olmak üzere 

maden direği, travers, mazı, reçine, katran gibi ürünlerdir. Yani meyvesinden yararlanılan 

ağaç ve ağaççıklar değildir. Yasanın görüşülmesi sırasında bu yönde yapılan eleştirilere cevap 

veren Trabzon Milletvekili M. M. Raif Karadeniz [6]  yasada yer almayan bu ayrıntıların 

çıkarılacak bir nizamname (yönetmelik) ile düzenleneceğini belirtmektedir. Bu nedenle yasa 

ile orman kapsamına, yapacak ve yakacak odun üretimi amacıyla değerlendirilen ağaçları 

almaktadır. Böylece ağaç ve ağaççık toplulukları sınıflandırılmış olmaktadır. Daha sonraki 

yıllarda 3116 sayılı yasa ile yapılan orman tanımında değişiklik yapan yasalar ile 1956 yılında 

3116 sayılı yasayı yürürlükten kaldıran ve halen yürürlükte olan 6831 sayılı orman yasasında 

yapılan orman tanımlarında  "... herhangi bir çeşit orman hasılatı veren ..." ifadesine yer 

verilmemiş, ancak orman kavramı içerisinde hangi ağaç türlerinin yer aldığı çıkarılan 

yönetmeliklerle açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 
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3116 sayılı orman kanunu 1. maddesi ile yaptığı tanım çerçevesinde ormana sadece odun 

varlığı olarak bakmaktadır. Ormanı bir ekosistem olarak tanımamaktadır. Yabanıl yaşam 

ögeleri yoktur. Odun varlığı dışında yer alan diğer bitkisel kaynaklardan söz edilmemektedir.  

Orman kanununun diğer maddelerinde de yaban hayvanları hiçbir şekilde ele alınan bir orman 

ögesi değildir. Odun dışındaki mineral ve bitkisel ürünler ise bir şekilde bazı maddeler 

içerisinde yer almıştır. Buna karşın bu ürünlere sadece ekonomik bir bakış açısı, yani onlardan 

yararlanma amacı ile bir yaklaşımda bulunulmuş, ormanı oluşturan bir ekosistem ögesi olarak 

bakılmamıştır.  

Aslında yasanın ormana bakış açısında hemen her zaman toplumun oduna olan talebinin 

karşılanması endişeleri ön plandadır. Sadece ekonomik değeri ile ele alınmış olmakla birlikte 

diğer bitkisel kaynaklara ise ikincil ürün, tali ürün olarak bir yaklaşım söz konusu olup, bu 

yaklaşım halen de önemli ölçüde sürdürülmektedir. 

3116 Sayılı Orman Yasası orman işletmeciliğinde bir devrim yapmıştır. Bu yasanın çıktığı 

1937 yılından önce ormanların işletilmesi özel kişi veya kuruluşlara ihale veya mukavele ile 

yaptırılmaktaydı. 3116 sayılı yasa ile ormanlar devlet tarafından işletilmeye başlamıştır. 

Ancak hem yasa öncesinde özel kişi veya kuruluşlarca hem de yasadan sonra devletçe yapılan 

işletmecilik tamamen odun; kereste, travers, maden direği ve yakacak odun üretimine 

dayalıdır. Diğer ürünlerin üretimi ve değerlendirilmesi belki de entansif bir işletmecilik söz 

konusu olamayacağı için ekonomik görülmediğinden olsa gerek tamamen köylülere 

bırakılmıştır. Nitekim çıkarılan yasanın 20. Maddesine göre; 

“Madde 20- Ormanlardan çıkarılan kerestelik ve mahrukattan başka diğer her nevi orman 

mahsülleri de artırmaya çıkarabileceği gibi geçimleri ötedenberi bu mahsulleri toplayıp 

satmaya bağlı olan 18 inci maddede gösterilen mesafe dahilindeki köylülere tarife bedelini 

ödemek şartile, gösterilecek mıntıkada tayin edilecek müddetler içinde toplayıp çıkarmak 

üzere izin verilebilir. 

Bu nevi mahsullerden salep, yer mantarı, kitre, çelik, soğan, kocayemiş, alıç gibi toprak 

mahsulâtı ile meyveleri ve ağaçlı yerlerdeki otları toplayacaklardan para alınmaz.” 

Görüldüğü gibi odun dışı ürünler devlet için bir anlam ifade etmemekte, üretilmeleri 

konusunda hemen hemen hiçbir koşul veya düzen söz konusu olmamaktadır. Bu yaklaşımın 

bir sonucu olarak, odun dışı ürünlerin izinsiz ve sınırsız haşatını önlemeye yönelik idari ve 

adli önlemlere yer verilmemiştir. 

 

3.1.3. 6831 Sayılı Orman Yasası 

 

3116 sayılı orman yasası 1956 yılında yerini 6831 sayılı orman yasasına bırakmıştır. Çıkarılan 

bu yeni yasa halen yürürlüktedir. Ancak bu yeni yasa da odun dışı ürünler açısından hemen 

hemen benzer yaklaşımlara sahiptir. Yasa ile yapılan orman tanımında sadece ağaç ve 

ağaçcıklardan bahsetmektedir. Bunun dışında ormanı oluşturan ve hatta ormanın temel ögesi 

olan ağaç ve ağaçcıkların vazgeçilmez tamamlayıcı parçaları olan diğer canlılar hiç bir şekilde 

bu tanım kapsamında ele alınmamıştır. Yapılan orman tanımı ve istisna bentleri zamanla 

yapılmış değişiklikler de dahil olmak üzere aşağıdaki gibidir: 
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 “ Madde 1 – Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle 
birlikte orman sayılır.  

Ancak :  

A) Sazlıklar;  

B) Step nebatlariyle örtülü yerler;  

C) Her çeşit dikenlikler;  

Ç) Parklar;  

D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) 

mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler, 

E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmiyen ağaç ve 

ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler;  

F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü 

tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık 

veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler,  

G) Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi 

ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,  

H) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü 

tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya 

yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi 

meyveli ağaç ve ağaççıklar;  

İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet 

Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan 

yabani zeytinlikler ile 9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı Kanunda tasrih edilen yabani veya 

aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar.  

J) Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımıyan yerler, 

orman sayılmaz.” 

Yapılan tanımın istisna bentleri ve özellikle de H bendi odun dışı ürünlere bakış açısı 

bakımından ilgi çekicidir. Bu bende göre, orman tanımı kapsamına girmekle birlikte sahipli 

arazi üzerinde yer alan “Fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi 

meyveli ağaç ve ağaççıklar” orman kapsamı dışında tutulmaktadır. Yani bu ürünler eğer 

sahipli arazi üzerindeyseler, çarpık bir anlayışın ürünü olarak orman kapsamı dışında 

tutulmaktadırlar.  

Yasanın 14. maddesine göre devlet ormanlarından kabuk, çıra, katran veya sakız çıkarmak, 

kök sökmek, kömür yapmak, palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı 

tıbbi ve endüstriyel bitkileri veya orman tohumlarını toplayıp götürmek, ocak açarak toprak, 

kum ve çakıl çıkarmak, ormanların göl ve derelerinde dinamit atmak ve ağı salmak suretiyle 

avlanmak yasaklanmış, 15. maddesine göre ise bu uygulamaların yapılabilmesi orman 

idaresinin iznine bağlanmıştır. 

Orman Kanununda yasaklanmış eylemler için cezai yaptırımlara da yer verilmiştir. 

Bakıldığında, devlet ormanından ağaç kesme, kaçak odun hammaddesi bulundurma, işleme, 

satın alam vb. kural ihlallerinde failler için hapis cezası ön görülmektedir. Buna karşılık, odun 

dışı orman ürünlerine yönelik suçlar için daha hafif nitelikte idari yaptırımlar konulmuştur.  

 

3.1.5. 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu 

Konu, 1995 yılında yürürlüğe konulan ve halen yürürlükte olan 4122 sayılı Milli 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 8. maddesinde “Bu kanunla 

kurulan ormanlardan elde edilecek asli ve tali ürünler…” şeklinde yer almaktadır. 
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3.2. Ormancılık Örgütünde Odun Dışı Ürünleri 

 

1985 yılında kabul edilen 3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri hakkında KHK’nın 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10. maddesi a bendinde “Asli ve tali orman 

ürünlerinin…1” şeklinde başlayan bir yaklaşımı söz konusudur. 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 1987 yılında yayınlanan bir kitapçıkta odun dışı orman 

ürünleri “orman tali ürünleri” şeklinde ele alınmıştır. 

 

Yine 1995 yılında yayınlanan bir tamim de konuya aynı şeklide yaklaşmaktadır. 

 

Şekil 1. OGM tarafından yayımlanan bir klavuz (1987) 

 

Şekil 2. OGM tarafından yayımlanan bir tamim (1995) 

1 Madde 10- İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, imal ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve 

kontrol etmek, 
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Odun dışı orman ürünleri konusunda en çarpıcı gelişme 2011 yılında Orman Genel 

Müdürlüğü merkez örgütünde bir “Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı”, bağlı 

bölge müdürlüklerinde de aynı isimde birer şube müdürlüğü kurulmuş olmasıdır. 

 Yükseköğretim Kurumlarında Odun Dışı Orman Ürünleri 

 

Halen ülkemizde ormancılık konusunda lisans eğitimi veren 13 orman fakültesi söz 

konusudur. Bu fakültelerin müfredatları incelendiğinde geçmiş yıllarda “Orman Tali 

Ürünleri” şeklinde yer almakta olan ODOÜ konusu lisans düzeyinde orman mühendisliği ve 

orman endüstri mühendisliği bölümlerinde “Odun Dışı Orman Ürünleri” şekline 

dönüştürülmüş bulunmaktadır. 

  

Ormancılık alanında faaliyet gösteren meslek yüksekokullarında ise önemli ölçüde bu 

dönüşüm sağlanmış olmakla birlikte ders içerikleri incelendiğinde, ders içeriklerinde “orman 

tali ürünleri” kavramına sıklıkla yer verildiği görülmektedir. 

Tablo 1. Fakülte, Enstitü ve MYO müfredatlarında ODOÜ-OTÜ kavramları 

Üniversite  Fakülte, Enstitü, MYO Bölüm, ABD Ders Adı İçerik 

 Süleyman 

Demirel 

Yenişarbademli MYO Orman ve Orman 

Ürünleri 

Orman Tali 

Ürünleri 

Odun Dışı Orman 

Ürünleri 

Mersin Mersin MYO Ormancılık Odun Dışı Orman 

Ürünleri 

 

Ondokuz 

Mayıs 

Vezirköprü MYO Ormancılık Odun Dışı Orman 

Ürünleri 

Orman Tali Ürünleri 

Kafkas Sarıkamış MYO Ormancılık Odun Dışı Orman 

Ürünleri 

Orman Tali Ürünleri 

Uludağ Büyükorhan Ormancılık Odun Dışı Orman 

Ürünleri 

Orman Tali Ürünleri 

Bartın FBE Orman End.M.ABD Orman Tali 

Ürünleri 

 

Fakülteler  Orman Fak. Orman Müh./OEM 

Müh. 

Odun Dışı Orman 

Ürünleri  

 

 

4. SONUÇLAR 

Bu bildiride temel ormancılık anlayışının bir göstergesi olan orman yasalarının, ormancılık 

etkinliklerinin yürütüldüğü ormancılık örgütünün ve ormancılık eğitim-öğretim kuruluşlarının 

ODOÜ konusuna karşı yaklaşımları tarihsel süreçte incelenmeye çalışılmıştır. 

Ülkemizde bilinçli ormancılık uygulamaları 1957 yılında İstanbul’da bir orman okulunun 

kurulmasıyla başlar. Bu okulun kuruluş amacı imparatorluğun içine düştüğü mali açmazdan 

kurtulmasını sağlamak amacıyla orman kaynaklarının işletilmesi için gerekli yetişmiş elemanı 

yetiştirmektir. Yani amaç, odun üretimidir. Daha sonra 1869 yılında kurulan Orman Genel 

Müdürlüğü’de tam olarak bu amaçla kurulmuş ve kuruluşunun hemen sonrasında çıkarılan 

1870 tarihli orman nizamnamesi de bu kuruluşun etkinliklerine bir yön vermek amacını 

taşımaktadır.  
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Orman Okulu’nun kurulması, Orman Genel Müdürlüğü’nun kurulması ve Orman 

Nizamnamesi’nin yayımlanması Osmanlı Dönemi ormancılığının en önemli üç gelişmesidir. 

Bu gelişmelerin temel çerçevesi odun üretimidir. Bu anlayış 1937 yılında sürdürülebilir odun 

üretimi şeklinde değişmiş olmakla birlikte halen daha varlığını sürdürmektedir. Bazı yasal 

düzenleme ve kurumsal işleyişte her ne kadar kavramsal çerçevede bazı dönüşümler yaşanmış 

olsa da temel yapı ve anlayış ormancıların genlerine işlemiştir.  

Bu değerlendirme bir gerçeğin ifadesidir. Küçümseme amacı taşımamaktadır. Odunun halen 

daha ekonomik anlamda çok ezici üstünlüğünün bir yansımasıdır.  

En yeni ormancılık eğitim kurumu olan Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 

Dekanının resmi internet sayfasında yer alan “Dekanın Mesajı” bölümünde “Hammaddesi 

ağaç malzeme ve tali ürünler (reçine, yağ, vb.) olan Orman Ürünleri Endüstrisinde, 

hammadde ve diğer kaynakları ekonomik ve faydalı biçimde değerlendirecek ve bu sektördeki 

işletmelerde rasyonalizasyonu sağlayacak olan Orman Endüstri Mühendisleridir.”  şeklindeki 

ifadesi [7] bu konuda biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  
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Abstract 

It is known that people collect silver linden flower for especially herbal tea and generate an 

income from trees growing in the state forest in Yenice of Karabuk province. But, like this 

utilization is both expensive and necessary a lot of labor. On the other hand, people can damage 

the trees during the flower collection. A linden flower orchard can be established, so, linden 

flower can be produced in lower cost, labor, and more quantity than existing production.  

The inventory of area including the trees which can produce linden flower is done, the plus tree-

based flower production is selected, the seedlings are grown from seeds of each selected plus 

tree. A linden orchard is established with one-year-old seedlings. To select plus trees, a simple 

selection index is used. A number of flower in a formation (ranged 4-10) and percent of the 

production of the tree are included in the index. Using the index, 20-30 plus trees are selected. 

Then, seeds are collected from each plus tree. The linden flower orchard is established using 

600 seedlings. If such a linden flower orchard is established, linden flower production can be 

plenty, quality, steady and without the damaging tree of in natural forest.  

 

Keywords: linden flower, plus tree, selection, flower orchard. 
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Özet  

Karabük Yenice devlet ormanından yetişen ağaçlardan gümüşi ıhlamur çiçeği toplanmakta ve 

gelir sağlandığı bilinmektedir. Ancak bu yararlanma hep pahalı hem de yüksek iş gücü 

gerektirmektedir. Diğer yandan halk çiçek toplarken ağaçlara zarar vermektedir. Bu durumda 

bir ıhlamur çiçek bahçesi kurulabilir, böylece ıhlamur çiçeği düşük maliyet, düşük iş gücü ile 

mevcut üretimden daha kaliteli üretilebilir.  

Ihlamur çiçeği üretebilen ağaçları içeren bir envanter yapılır, çiçek üretimin temel alan bir 

şekilde üstün ağaçlar seçilir, her bir üstün ağaçtan toplanan tohumlar ile fidanlar yetiştirilir. Bir 

yaşında fidanlar ile bir ıhlamur bahçesi kurulur. Üstün ağaçların seçiminde basit bir indeks 

seleksiyonu kullanılır. Çiçek oluşumunda çiçek sayısı (4-10 arasında) ve ağacın çiçek üretim 

yüzdesi indekste yer alır. Bu indeks kullanılarak, 20-30 üstün ağaç seçilir. Sonra, her bir üstün 

ağaçtan tohumlar toplanır. Ihlamur çiçek bahçesi 600 fidanla kurulur. Bu şekilde bir ıhlamur 

çiçek bahçesi kurulursa, ıhlamur çiçek üretimi bol, kaliteli, sürekli ve doğal ormanlardaki 

ağaçlara zarar vermeksizin sağlanabilir. 
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1.INTRODUCTION 

Tilia tomentosa Moench, Tilia platyphyllos Scopoli, Tilia dasystyla Steven subsp. cucasica 

(V.Engl.) Pigott and Tilia cordata Miller subsp. cordata grow naturally in Turkey. Usually, lime 

trees can be reached to 30-40 m height and is broadleaved [1]. Usually, they distribute as a single 

tree or small groups not as stand in the forests. Tilia temontosa (silver lime) and Tilia dasystyla 

Steven subsp. caucasica (Caucasian lime) grow in Yenice Forest of Karabuk. Local people in 

Yenice prefer to collect the silver lime flower.   

Products which are produced from the forest, sourced plants and animals, except for wood are 

called non-wood products (NWP). In this context, it is estimated that medicinal plants in Turkey 

are about 500. But, it is indicated that plants number subject to commerce collecting from a 

natural distribution area is 346, 112 out of 346 are exported, 24 out of 346 are endemic.  7 out 

of 24 endemic plants are also exported [2].  Lime flower is accepted as NWP, collected from 

lime trees in the natural forest by local people, recorded production as NWP by General 

Directorate of Forestry (GDF). In this context, it is estimated that the potential amount of lime 

tree flower in Turkish Forest area is about 740 ton for 4 lime species in 2014 [3]. 

People produce about 900 plants for commercial purposes in the world. Similarly, a number of 

producing plant in Turkey is about 6-7 % out of 400 plants to subject to commerce. So, instead 

of collecting from the natural area, the medicinal plant producing by people should be preferred 

[4]. In recent years, it is necessary to supply enough quantity and quality of production which is 

demanded by the market to keep the existing situation and to play a part in expanding the market. 

But, it is impossible to meet this supply (production) from the natural area using the existing 

method. Global markets and pharmaceutical industry demand high-quality and including high 

active ingredient product: "standard product". Today, supplying of standard, quality and 

sufficient products are not possible by collection natural plants, but it can be reached to desired 

properties by studying of continuous production, selection, and breeding [5]. 

Domestication in forestry, a wrong way, a series sub-application like origin test or a limited 

application like industrial forestry is used as an inclusive concept. But, domestication is included 

selection, management, and propagation of trees by people, in addition, scientists, managers, 

commercial companies, forest villagers or farmers in an area growing trees [6]. In this context, 

selection, propagation (seedlings growing) and the establishment of linden orchard are the first 

components.  The forest exploitation, people of Yenice, district governorship of Yenice and 

traders of linden are the second components. 

Production and marketing of NWP in Turkey are carried out by a notification (number 302) 

called “Inventory and Planning, Base of Production and Marketing Non-Wood Products" [7]. 

Moreover, The Plan of Production (harvesting) in the Regional Directorate of Forestry (RDF) 

is prepared and a program of annual fresh linden is determined for the RDF [8]. The framework 

of these bases, local people pay a kind of fare to Forest Exploitation then they can collect linden 

from trees in the natural forest. For linden collection, branches of the silver lime tree are pruned, 

then people collect linden from the pruned branch on the ground. Local people say that pruned 

lime tree cannot produce linden for 3 years. In addition, lime trees are damaged. On the other 

hand, lime trees are scattered and tall and to collect linden is hard and time-consuming in the 

forest. So, it is costly and necessary high labor. 

Regarding the collection of lindens, when some cautions and measurements can be applied, 

more quality and valuable linden will be supplied. Firstly, linden should be collected in 4 days, 

otherwise, linden can lose some quality characteristics and trader don't prefer these lindens 

[9,10]. Secondly, lindens collected trees on the south side can be preferred. Local people 

underline this topic. Preferring of lindens collected trees on the south side can be sourced from 

more sunlight and warmer. Thirdly, a lime flower is like a flower board including many heads. 

Oral [1] indicated that silver lime flower included 4-10 heads, but, generally, it included 9 on 3 

branches.  Local people also preferred lime flowers included multi-head.  
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This study is aimed to establish linden orchard inspiring from seed orchard. So, the linden can 

be produced more quality, more plenty and lower costly, in the long term Yenice People can 

also build some facilities for drying and packaging, increase their income. 

 

2.MATERIAL AND METHOD 

The study is carried out in Directorate of Yenice Forest Exploitation included Camiyanı, 

Karakaya, Kavaklı, Kayadibi, and Kızılkaya sub-district. Totally, the study area will be about 

100 hectares. In that area, two plus trees in one hectare will be chosen to avoid inbreeding. On 

the other hand, a difference of altitude will not be more than 300 m for harmonization of coming 

into blossom and adaptation. 

Criteria of plus trees selection are height, breast height diameter, crown diameter, a density of 

flower (%) and a number of heads on the board of flower. An index selection included all 

characteristic will be used.  

Regarding plus tree selection, the comparison method will be used for the distribution of group 

trees and the baseline method will be used for the distribution of single tree considering a density 

of lime flower [11]. One hundred plus trees will be chosen using these criteria. 

One hundred or one and a half hundred seeds will be collected from each plus tree at the end of 

September and beginning of October. Seeds from each plus tree will be put a fastened small bag 

and labeled the bag with the code of each plus tree. Seeds from each plus tree will be sowed to 

be obtained forty seedlings for each plus tree in Directorate of Gökcebey Nursery of Zonguldak 

RDF.  The one-year-age seedlings of each plus tree will be labeled the own number of plus trees. 

Then, a linden orchard will be established using special design to measure inbreeding. 

Regarding habitat, 4-6 soil profiles will be examined in the area selected plus trees, samples will 

be taken from each layer of the soil profile using stripping method and the samples will be 

analyzed. These analyses will be included PH, soil texture, total lime, soil micro, and macro 

elements. So, characteristics of the habitat of silver lime will be determined using the analysis 

of soil samples. 

 

3.RESULT AND DISCUSSSION 

An index considering the number of heads on the board of flower, the density of flower on the 

tree and growth (height, breast height diameter, and crown diameter) will be used and selected 

the best thirty plus trees. Thirty number one-age-seedling for each plus tree will be raised, then 

a linden orchard of silver lime will be established using the seedlings at 6 m x 6 m spacing. 

Agricultural applications (irrigation, fertilization, tilling, hoeing, pruning etc.) will be made on 

the linden orchard. So, domestication will be realized like an offer from Simons and Leakey [6]. 

With domestication, collected linden from forest area will be decreased or stopped. After that, 

the trees in the forest will be not damaged.  

Linden will be collected in four days after blossoming easily because the lime tree will be 

together in the linden orchard. In this case, it is possible to collect quality linden. On the other 

hand, trees in the linden orchard will be exposed more sunlight and more temperature, so the 

quality of linden (taste and smell) in linden orchard will be better than forests'. 

Due to production persistence, marketing persistence can be provided, so local people will be 

supplied with more income. Moreover, in the long term, they will add extra income using some 

facilities for drying and packaging. 

Bayram et al. [5] claim that it is not possible with supplying quality and standard products and 

plant production, selection and plant breeding will be needed for marketing and permanent 

income. It is expected that domestication and other provided developments can be brought 

success and using of this model in similar species can be extended. 
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4.CONCLUSION 

Existing linden collection method in Yenice town of Karabük Province will be damaged to trees 

in the natural forest. Moreover, it is costly and is not sustainability. 

Silver lime will be domesticated and can be produced more quality, more plenty and lower costly 

linden from linden orchard. In the long term, local people will be supplied more income from 

constantly linden production and facilities drying and packaging. 
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Özet  

Bu çalışmada, Türkiye endemiklerinden olan Burdur ili Büğdüz beldesinden toplanan limon 

kokulu kekik (Thymus sipyleus Boiss.var.sipyleus) yapraklarının simultaneous destilasyon-

ekstraksiyon (SDE) ve katı-faz mikroekstraksiyon (SPME) yöntemi ile uçucu bileşenleri 

karşılaştırılmıştır. SDE ekstraksiyonu ile 45 farklı bileşen tespit edilirken SPME yönteminde 

29 madde belirlenmiştir.   SDE yönteminde citronellol (%17,9) ve 1,8-cineol (%9,26) ana 

bileşenler olarak öne çıkarken SPME yönteminde limonen (%14,8) ve p-cymen (%12,9) 

dikkat çekmektedir. Kekik ile özleşen Tymol ise % 0,71 ile SDE ve %0,83 SPME 

yöntemlerinde bulunmuştur. SPME ekstraksiyonunda uçuculuğu yüksek düşük molekül 

ağırlıklı maddeler tespit edilirken, SDE yönteminde molekül ağırlığı daha büyük, miktarı az 

maddelerde belirlenmiştir.  

. 
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Abstract 

In this study,  volatile composition of Thymus sipyleus Boiss.var.sipyleus leaves obtained 

from Burdur-Bügdüz was compared by two different extraction method; Simultaneous 

destilation-extraction (SDE) and Solid-phase microextraction (SPME).  45 compounds were 

determined with SDE and 29 with SPME. Citronellol (17.9%) and 1,8-cineol (9,26%) were 

the main compounds in SDE while limonene (14,8%) and p-cymene (12,9%) in SPME. 

Tymol which is known as the key compound for Thymus was found only 0,71% in SDE and 

0,83% in SPME. As a consequent, with SPME more volatile and low molecular weight 

compounds can be detected, while with SDE high molecular weight and low amounts of 

compounds can be found. 

 

Keywords: Extraction, Thymus, SPME, SDE  
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1. GİRİŞ  

Analitik bir süreç olan ekstraksiyon, bir matriks içindeki madde ya da madde gruplarının 

farklı bir faza geçişi olarak tanımlanır. Uygulanacak ekstraksiyon yöntemi hammadde ve elde 

edilmek istenen ürüne bağlıdır. Ekstraksiyonun temel hedefleri; yüksek verim, saflık, 

hassasiyet ve düşük miktarlarda analiz edilebilmedir [1]. Doğal ürünlerden uçucu maddelerin 

elde edilişinde tek bir yöntem yoktur. Her metodun avantaj ve dezavantajları bulunmakla 

birlikte uçucu bileşiklerin eldesinde destilasyon (su destilasyonu, buhar destilasyonu, vakum 

destilasyonu), ekstraksiyon (çözücü ekstraksiyonu, süperkritik sıvı ekstraksiyon, mikrodalga 

ekstraksiyonu, katı-faz mikroekstraksiyon, simultane-destilasyon ekstraksiyon) ve mekanik 

presleme yöntemleri uygulanmaktadır [2]. Son yıllarda süperkritik sıvı ve mikrodalga 

ekstraksiyon yöntemleri öne çıkmakla birlikte en yaygın kullanılan yöntem su 

destilasyonudur.  

Katı-faz mikroekstraksiyon yöntemi (SPME) çözücü kullanılmaması, hızlı ve kolay 

uygulanabilirliği, ucuz olması ve çeşitli analitik cihazlarla kullanılabilmesi gibi avantajlara 

sahiptir [3]. Ancak, kullanılan fiber ucun özelliği (polar-apolar) matriks yapısını tam olarak 

yansıtmaz. Uç tipine göre tespit edilen maddeler değişmekle birlikte desorpsiyon süreside 

madde miktarını etkilemektedir [4]. Simultane-destilasyon ekstraksiyon (SDE) polaritesi 

benzeyen çok sayıda uçucu bileşin ayrıştırıldığı bir yöntemdir. Bu yöntemle iz miktardaki 

maddeler bile geri kazanılabilir. Ancak, ikincil bir işlem olan yoğunlaştırma işlemi bir 

dezavantaj olarak görülmektedir. Bununla birlikte, çok uçucu olan maddelerde 

kaybolmaktadır [5],[6]. 

Lamiaceae familyasından olan Thymus (kekik), genellikle akdeniz bölgesinde yayılış 

göstermekte olup ülkemizde 36 türü bulunmaktadır [7]. Genellikle bitki çayı olarak 

kullanılmakla birlikte, tatlandırıcı ve tıbbi amaçla da kullanılmaktadır [8],[9]. Thymus sipyleus 

Boiss.var.sipyleus, bölgesel adıyla limon kokulu kekik, keklik otu, sater ülkemizde yetişen 

endemik kekik türlerindendir. Egzama, hemoroit, tonsilit, gastirit ünser ve karın bölgesindeki 

ağrılara karşı halk tarafından kullanılmaktadır. Antimikrobial, antibakteriyel ve anti-

inflammatuar özellikleri çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. [10],[11],[12]. Bu çalışmada, 

farklı ekstraksiyon yöntemlerinin ülkemizde endemik olarak bulunan Thymus sipyleus 

Boiss.var.sipyleus türünün uçucu bileşenlerini nasıl etkilediği incelenmiştir.  

 

2. MALZEME VE METOT 

2.1 Materyal  

Bu çalışmada, limon kekik olarak bilinen Thymus sipyleus Boiss.var.sipyleus örneklerinin 

yaprak kısımları kullanılmıştır. Örnekler, Burdur ili Büğdüz beldesinden 3 farklı rakımdan 

(1200 m,1300 m,1400 m) alınmıştır. Tesadüfü örnekleme yöntem ile taze örnekler 

kullanılmıştır. 

İki farklı ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır; simultane-destilasyon ekstraksiyon (SDE) ve 

katı-fazmikro ekstraksiyon (SPME). 

2.2 Ekstraksiyon Yöntemleri 

Simultane destilasyon ekstraksiyon (SDE): 25 g örnek 350 mL destile su ile aparatın sağ 

tarafına yerleştirilirken 150 mL dietil eter diğer tarafa yerleştirilmiş ve 2 saat süre ile ekstrakte 

edilmiştir. Eter fazı daha sonra vigrue kolonda yoğunlaştırılmıştır. Su fazı ise dietil eter ile 

sıvı-sıvı ekstraksiyona tabii tutulmuştur. Toplanan aliquatlara susuz sodyum sülfat ilave 

edilmiştir. 
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Katı-faz mikroekstraksiyon (SPME): 0,2 g örnek bir vial içerisinde 550C’de 1 saat süre ile 

bekletilmiş. Süre sonunda 75 µm CAR/PDMS silica kaplı fiber uç vial içerisine daldırılarak 

45 dak.süreyle adsorpsiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Süre sonunda desorpsiyon işlemi için 

fiber uç 5 dakika süre ile GC’nin enjeksiyon bloğunda bekletilmiştir.  

2.3 Kalitatif ve Kantitatif Analizler  

Kantitatif analizler Shimadzu GC-2010Plus GC-FID gerçekleştirilmiştir. TRB-5 tipi kolon (30 

m x 0,25 mm x 0,25 µm) kullanılmıştır. Hidrojen taşıyıcı gaz olup split oranı 1:10’dur. 

Sıcaklık programı ise 400C (40C/dak.) 260 0C (10 dak.) SPME örneklerinde splitness mod 

kullanılmıştır. Tanımlamalar NIST,WILEY ve FFNC kütüphaneleri kullanılarak yapılmıştır 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

3.1 SDE Bulguları 

Limon kokulu kekik yaprağına ait taze örneklerin SDE ekstraksiyonu sonunda 45 farklı 

madde tespit edilmiştir. Bu maddelere ait % miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 

Citronellol (%17,9), 1,8-cineol (%9,26) ve camphor (%6,16) limon kokulu kekik SDE 

ekstraktında tespit edilen en önemli maddelerdir. Bu maddeleri monoterpen 

hidrokarbonlardan  myrcen, ve camphen, oksijenli seskiterpenhidrokarbonlardan α-muurolol 

takip etmektedir. Literatürde farklı bölgelerden alınan örneklerde farklı içerikler tespit 

edilmiştir. Afyon, Ankara ve Muğla’dan alınan örneklerde geranial ana bileşen olarak 

bulunurken [13], Sivas bölgesinden toplanan örneklerde hidrodestilasyon yöntemiyle thymol 

ana bileşen olmuştur [10] 

 

Tablo 1. SDE yöntemiyle limon kokulu kekik (Thymus sipyleus Boiss.var.sipyleus) 

yaprağında tespit edilen uçucu bileşenler (%).  

 RI Bileşik Miktar (%) 

922 α-thujene 0.31 

928 α-pinen 4.86 

942 camphene 5.78 

968 sabinen 0.87 

971 β-pinene 1.48 

972 octan-3-ol 0.79 

989 myrcene 5.83 

1013 α-terpinene 0.43 

1021 p-cymene 1.22 

1024 limonen 1.70 

1027 1-8-cineol 9.26 

1034 Z-β-ocimen 0.11 

1044 E-β-ocimen 0.94 

1053 δ-terpinene 1.48 

1061 cis-sabinenhydrate 3.74 

1084 terpinolen 0.23 

1094 trans-sabinenhydrate 0.64 

1098 linalool 2.04 

1101 pelargonaldyde 0.22 

1121 rose-oxide 0.73 

1136 menth-2-en-1-ol 0.17 

1137 camphor 6.16 

1159 isoborneol 4.87 
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1171 terpinen-4-ol 2.01 

1186 α-terpineol 1.15 

1222 citronellol 17.9 

1239 neral 2.02 

1264 geranial 1.75 

1281 bornylacetat 0.93 

1289 thymol 0.71 

1387 β-bourbonene 0.60 

1389 trans-β-elemen 0.12 

1442 α-humulene9 0.56 

1458 alloaromadendrene 0.32 

1475 cadina-1-(6).4-dien 0.23 

1484 germacren D 1.32 

1498 bicylogermacrene 1.65 

1520 δ-cadinene 1.94 

1548 α-elemol 1.70 

1559 nerolidol 1.99 

1575 spathylenol 1.66 

1580 caryophylene oxide 1.45 

1640 α-muurolol 5.44 

1647 β-eudesmol 0.70 

 

SPME yönteminde ise 29 madde bulunurken bunlardan RT 11.28 ve RT 22.86 dakikalarda 

gelen 2 madde (% 3,85) tanımlanamamıştır (Tablo 2). Myrcen (% 23,9), limonen (% 14,8) ve 

p-cymen (% 12,9) ana bileşenlerdir.   

 

Tablo 2. SPME yöntemiyle limon kokulu kekik (Thymus sipyleus Boiss.var.sipyleus) 

yaprağında tespit edilen uçucu bileşenler (%).  

Tutunma Zamanı 

(RT) 
Bileşik Miktar (%) 

6.12 α-pinen 6,30 

6.54 camphen 2,87 

7.59 sabinen 2,19 

7.75 β-pinen 2,09 

7.88 octan-3-ol 5,65 

7.96 myrcene 23,9 

8.16 Δ-2-caren 1,23 

8.35 α-phellandren 3,40 

8.53 Δ-3-caren 0,87 

8.75 α-terpinen 0,70 

9.08 p-cymen 12,9 

9.17 limonen 14,8 

9.90 β-(E)-ocimen 0,76 

10.23 δ-terpinene 1,78 

10.51 cis-sabinenhydrate 1,17 

11.28 n.i 1,06 

11.71 linalool 2,02 

13.24 camphor 1,60 

14.04 isoborneol 0,86 

14.46 terpinen-4-ol 1,46 
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14.95 α-terpineol 0,68 

15.20 dihydrocitronelllol 2,45 

16.36 citronellol 4,17 

16.79 neral 0,13 

17.85 geranial 0,36 

18.36 bornylacetat 0,40 

18.66 thymol 0,85 

21.72 β-bourbonene 0,48 

22.86 n.i 2,79 

Her iki yöntem karşılaştırıldığında SDE ekstraksiyonunda daha fazla madde tespit edilmiştir. 

Bu yöntemin az miktardaki maddelere karşı da duyarlı olduğunu daha önce belirtilmişti. 

Ayrıca daha büyük molekül ağırlığa sahip seskiterpen hidrokarbonlarda       (cadinen, elemol, 

germacren D vb.) sadece SDE ekstraksiyonunda tespit edilmiştir. 1,8-cineol, isoborneol gibi 

alkol formundaki maddelerde SDE ekstraksiyonu sırasında uygulanan sıcaklık (100 0C) 

sonucunda oluşan Maillard reaksiyonu nedeniyle ile aldehitlerin alkollere dönüştüğü 

indirgenme ürünleridir.  

Şekil 1’de bazı önemli maddelerin oranları karşılaştırılmıştır. Myrcen (% 5-23), p-cymen (%1 

-12) ve limonen (%1-14) gibi maddeler SPME ekstraksiyonunda daha yüksek miktarda tespit 

edilmiştir. Benzer durum Demirci ve ark.[10] tarafından da tespit edilmiştir. 

 

 

4.SONUÇ 

Limon kokulu kekik (Thymus sipyleus Boiss.var.sipyleus) yaprağının farklı ekstraksiyon 

yöntemleri (SDE, SPME) ile uçucu bileşiklerinin incelendiği bu çalışmada, küçük molekül 

ağırlıklı ve  uçuculuğu yüksek maddelerin SPME ile rahatlıkla kısa sürede tespit edilebileceği, 

daha büyük moleküller ve kısmen miktarı daha az maddelerin ise SDE ekstraksiyonunda 

belirlendiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, SDE ekstraksiyonu sırasında uygulanan sıcaklığın 

MT-alkollerin oluşmasına neden olduğu tespit edilmiştir. 
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Özet  

Marchalina hellenica çam ağaçlarının dal ve gövdelerinde emgi yapan, dışkısında yüksek 

oranlarda karbonhidrat salgılayan ve bu özelliğiyle de çam balı üretimine dönük önemli 

katkıları olan Homoptera-Margorodiae familyasından bir böcektir. Türkiye ve Yunanistan’da 

bal üretiminin yaklaşık %60’ı bu böceklerce karşılanır. Türkiye’de, özellikle Ege ve Akdeniz 

Bölgesi’nde bal üretiminde çok özel bir yeri bulunmaktadır. Dünyada çam balı üretiminin 

%95’i Türkiye’de gerçekleşmektedir. Kahramanmaraş ve çevresinde çam pamuk koşnilinin 

yayılışı ve çam balı üretimi ile ilişkisine yönelik ilk kayıtlar bu çalışmayla ortaya çıkarılmaya 

çalışılmaktadır. Araştırma; Marchalina Hellenica’nın Kahramanmaraş’ta dağılımının 

belirlenerek, haritalanması, böceğin fayda/zarar yönünden incelenmesi, bölgedeki yoğunluğu 

ve yayılış ekolojisinin ortaya çıkarılması, yoğun rastlandığı bölgelerde bal üretimi 

potansiyelinin belirlenmesi ve sosyo-ekonomik açıdan yöreye katkısı, sürdürülebilir bir şekilde 

planlanması, odun-dışı orman ürünü olarak değerlendirilmesi ve çam balının odun üretiminden 

elde edilen parasal değerle kıyaslanmasını amaçlamaktadır. Yapılan, gözlem ve araştırmalar 

sonucu; Kahramanmaraş ve çevresinde çam pamuk koşnilinin orman içi dinlenme yerlerinde 

ziyaretçiler üzerine rahatsız edici etkileri ve kızılçamlar üzerinde artım kayıplarına neden 

olmalarına rağmen potansiyel olarak çam balı üretiminde önemli bir fonksiyona sahip olduğu, 

yerel halka gelir arttırıcı katkısı bulunduğu saptanmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Çam balı, Marchalina hellenica, odun-dışı, sosyo-ekonomik. 
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Abstract 

Marchalina hellenica is an insect from Homoptera-Margorodiae family, which feeds on 

branches and trunks of pine trees, carries out high rates of carbohydrates in the feces and 

therefore, is an important contributor to pine honey production. Approximately 60% of honey 

production in Turkey and Greece are provided by these insects. They have an important role in 
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terms of producing pine honey especially in the Aegean and the Mediterranean regions, in 

Turkey. 95% of pine honey production in the world takes place in Turkey. The first records 

related to the distribution of Marchalina hellenica and production of pine honey in 

Kahramanmaraş and its environs are attempted to be brought into light with this study. This 

research is aimed at determination of the distribution and mapping of Marchalina hellenica in 

Kahramanmaraş and investigation of benefit/damage impacts caused by these insects. It also 

focused on the density and spreading ecology of these insects as well as determination of honey 

production potentials in the region and socio-economic contribution to the local people. 

Furthermore, planning production of pine honey in a sustainable way, evaluating it as a non-

wood forest product and comparing the monetary value of wood and pine honey productions 

are the other objectives of this study. Although, Marchalina hellenica in Kahramanmaraş and 

its environs causes disturbing impacts on visitors in the forest recreation areas and incremental 

losses on Turkish red-pine trees it has an important function in the production of pine honey 

and income generation for local people. 

 

Keywords: Marchalina hellenica, non-wood, pine honey, socio-economic. 

 
1. GİRİŞ  

Bal, TS 3036 Bal Standardı’na göre;“Bitkilerin çiçeklerinde ya da diğer canlı kısımlarında 

bulunan nektar bezlerinden salgılanan nektarın ve bitki üzerinde yaşayan bazı böceklerin, 

bitkilerin canlı kısımlarından yararlanarak salgıladığı tali maddelerin, bal arıları (Apis mellifera) 

tarafından toplanması, vücutlarında bileşimlerinin değiştirilip petek gözlerine depo edilmesi ve 

buralarda olgunlaşması sonucunda meydana gelen tatlı bir ürün” olarak tanımlanmaktadır [1]. 

Arının nektar topladığı kaynağa göre bal; çiçek balı ve salgı balı olmak üzere başlıca 2 ana 

gruba ayrılmaktadır. Çiçek balının kaynağı bitki çiçeklerinin nektarı olup başlıca çeşitleri; 

ıhlamur, geven, kestane, yonca, turunçgiller, pamuk, kekik ve akasya ballarıdır. Salgı balının 

kaynağını ise bitkilerin veya bitki üzerinde yaşayan böceklerin salgısı oluşturmaktadır. Bu 

grubun tipik örnekleri ise; çam, meşe, göknar, zeytin, sedir, ladin ve diğer yapraklı ağaç 

türleridir [2].  

 

Odun dışı orman ürünlerine, bunun yanında orman köylüsüne gelir getirici faaliyetlere tüm 

dünyada ve ülkemizde daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Bu konuda  “Odun Dışı Orman 

Ürünleri Şube Müdürlükleri” tüm Orman Bölge Müdürlükleri çatısı altında faaliyetlerine 

başlamıştır. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde de gelir getirici faaliyetler 

kapsamında “Bal Ormanları” tesis edilmektedir. Bugüne kadar Muğla ve çevresindeki yerler 

dışında ormanlık alanlara ilişkin salgı balı üretimi konusunda sağlıklı bir envanter çalışması 

yapılmamıştır. Ülgentürk ve arkadaşları 2013, Ünal ve arkadaşları 2016 yıllarında ülkemiz 

ormanlarında MH dışında salgı balı üretimine sebep olabilecek afit ve kabuklu bitler üzerine 

çalışmışlar ve Türkiye’de salgı balı üretimi sağlayabilecek üç tür belirlemişlerdir. Bu türler 

Lecanodiaspis sardoa Targioni Tozzetti (Lecanodiaspididae), Puto israelensis Ben-Dov 

(Putoidae) ve Cinara cedri Mimeur (Aphididae) dir [3], [4].   

MH’nın çam balı üretimine sebep olması yanında ağaçlara olan zararı nedeniyle “Avrupa ve 

Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO: European and Meditteranean Plant Protection 

Organization) tarafından 2006 yılında uyarı listesine dahil edilmiştir [5].  

Literatür verileri Marchalina hellenica türlerinin genelde Muğla, Antalya, ve Burdur 

çevrelerinde yayılış gösterdiğini bildirmektedir. Bu çalışmayla MH’nın Kahramanmaraş ve 

çevresinde de bulunduğu ortaya çıkarılmıştır. MH, Kahramanmaraş Orman Bölge 

Müdürlüğü’ne bağlı Elmalar, Türkoğlu, Bertiz, Merkez, Çınarpınar, Suçatı, Kapıkaya Orman 

İşletme Şeflikleri sınırları içerisindeki kızılçamlar üzerinde görülmektedir. Bunun yanında 
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Kahramanmaraş merkezinde bulunan park ve bahçelerdeki kızılçam türlerinde de MH’ya 

sıklıkla rastlanmaktadır. MH, yoğun ballı madde akışı ve bunun neticesinde fumajine sebep 

olması ile parka gelen ziyaretçilere rahatsızlık vermektedir. Ayrıca ağacın gövde ve dalları 

üzerindeki ballı madde üzerine gelen mantarın faaliyetleri sonucu ağaç ve dallar isli bir 

görünüme bürünmektedir. MH’nın görüldüğü her kızılçamın dibinde büyük bir de karınca 

yuvası bulunmaktadır. 

 

Bu araştırmada; MH’nın Kahramanmaraş’ta dağılımının belirlenerek, haritalanması, böceğin 

fayda/zarar yönünden incelenmesi, bölgedeki yoğunluğu ve yayılış ekolojisinin ortaya 

çıkarılması, yoğun rastlandığı bölgelerde bal üretimi potansiyelinin belirlenmesi ve sosyo-

ekonomik açıdan yöreye katkısı, sürdürülebilir bir şekilde planlanması, odun-dışı orman ürünü 

olarak değerlendirilmesi ve çam balının odun üretiminden elde edilen parasal değerle 

kıyaslanmasını amaçlamaktadır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma 2017-2018 yılları arasında Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 12 

işletme şefliği bünyesindeki kızılçam ormanları taranarak yapılmıştır. 12 orman işletme 

şefliğinde 86 000 ha kızılçam ormanı mevcuttur. Bu çalışma yapılırken Orman işletme 

müdürlüğünde çalışan işletme şefleri ve orman muhafaza memurları bizzat araziye davet 

edilerek ballı madde salgılayan böcekler hakkında eğitim semineri verilmiştir (Şekil 1). Daha 

sonra orman muhafaza memurları ormanda karşılaştıkları bu böceğin yerlerini tespit ederek geri 

dönüş sağlamışlardır. Bunun yanında yöredeki arıcılarla yapılan konuşmalarla da bu böceğin 

yöredeki yayılışı hakkında bilgiler alınmıştır. Yörede tespiti yapılan MH böceğinin yerlerinin 

koordinatları GPS aletleri yardımıyla alınarak bunlar haritaya işlenmiştir. Bu şekilde, yörede 

ilk defa önemli bir odun dışı orman ürününe sebep olan bir böceğin de sağlıklı bir envanteri 

çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Potansiyel bal üretim miktarının hesaplanmasında hektar başına ortalama 200-250 kg bal üretim 

değeri esas alınmıştır [6]. 

MH’nın teşhisi Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora KAYDAN tarafından 

yapılmıştır. 
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Şekil 1: Muhafaza memurlarına MH tanıtımı semineri (Kapıçam-Kahramanmaraş, 2018) 

 

3. BULGULAR 

Bu çalışmada Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 Orman işletme şefliğinde 

bulunan kızılçam sahaları taranarak MH görülen 7 işletme şefliği saptanmış (Tablo 1.) ve GPS 

yardımıyla koordinatları belirlenerek böcek yayılış alanları haritalara işlenmiştir. Hektarda 200-

250 kg bal üretimi esas alınarak tahmini bal üretim potansiyelleri hesaplanmıştır. Çalışmada 

hektarda ortalama 225 kg bal üretimi baz alınarak hesaplama işlemleri bu değere göre 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Tablo1:Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Şefliklerdeki Tahmini Alansal 

Çam Balı Üretimi  

İşletme Şeflikleri Alan 

(ha) 

Tahmini 

Bal (ton) 

Mevkii 

Bertiz 40 9 Ayvalı barajı civarı 

Kahramanmaraş Merkez 120 27 Kazma/Sarıçukur 

Türkoğlu 60 13.5 Malik Ejder 

Elmalar 300 67.5 Kapıçam – Tevekkeli – Karacasu 

Suçatı 80 18 Şehitlik civarı 

Çınarpınar 330 74.25 Menzelet Barajı civarı 

Kapıkaya 150 33.75 Ilıca yol güzergahı 

Toplam Alan 1080 243  

Tablo 1 incelendiğinde Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı şefliklerde çam 

balı üretimi yapılabilecek toplam alan 1080 ha olup hektardaki bal üretimi miktarı ortalama 

olarak 225 kg civarındadır. Dolayısıyla tüm alandan elde edilebilecek tahmini bal miktarı 243 

tondur (1080 x 225 = 243.000kg = 243 ton). Çalışma kapsamında yapılan piyasa araştırması 
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sonucu 1 kg çam balının ortalama piyasa satış fiyatı 35 tl olarak saptanmıştır. Bu veriye bağlı 

olarak 243 ton balın piyasa satış fiyatı 8.505.000 tl bulunmuştur (243.000 x 35 = 8.505.000).   

Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü’nden elde edilen bilgiler kapsamında 1 ha kızılçam 

sahasından yaklaşık olarak 130-140 m3 ağaç serveti alınabilmektedir. 2018 güncel fiyatlarıyla 

3. Sınıf kızılçamların dikili satış fiyatı 130-140 tl dir.  Dolayısyla, 1 ha sahadan elde edilecek 

odun hammaddesinin parasal değeri yaklaşık 18.225 (135 x 135) tl’dir. 60 yıllık idare süresi 

sonucunda 1 hektarlık alandaki odun hammaddesinin satış fiyatı yaklaşık olarak 18.225 tl iken, 

1 hektarlık alandaki çam balının yıllık parasal karşılığı 7875 tl dir. Bu da çam balı üretiminin 

3. Yılın sonunda  odun üretiminin parasal değerini aşacağı anlamına gelmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, Orman Amenajman Planının değerli bir odun dışı orman ürünü olan çam balı 

üretimine dönük işlevlendirilmesi daha rasyonel ve aynı zamanda daha rantabl bir karar 

olacaktır. Bu nedenle bu alanların “Çam Balı Üretim Sahası” olarak ayrılması ve bu amaçla 

işletilmesi orman işletmelerinin sürekliliği açısından da önem arz etmektedir.    

 

MH görülen Orman İşletme Şeflikleri ve bunların yoğunlukları aşağıda verilmekedir: 

1) Elmalar Şefliğinde plantasyonla oluşturulmuş 10 827 ha kızılçam sahası mevcuttur. Sahanın 

300 hektarlık kesiminde yoğun olarak MH’ye rastlanmıştır (Şekil 2).  

2) Çınarpınar Orman İşletme Şefliği 13 980 ha kızılçam alanına sahiptir. MH’nın 330 hektarlık 

yayılışla en fazla görüldüğü orman işletme şefliğidir. Bu işletme şefliğinde 2017 yılında birçoğu 

Kayseri, Sivas gibi çevre ve komşu illerden gelen arıcılar tarafından bal üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

3) Türkoğlu Orman İşletme Şefliği 7 580 ha kızılçam yayılış alanına sahiptir.  MH’nın 

görüldüğü saha Kahramanmaraş-Adana Yol güzergâhında plantasyonla oluşturulan 60 ha 

sahadadır. 

4) Suçatı Orman İşletme Şefliğinin 8 678 ha kızılçam sahası bulunmaktadır. Belirtilen alanın 

80 hektarında MH bulunmaktadır.  

5) Merkez Orman İşletme Şefliği içerisinde 3 300 ha kızılçam alanı bulunmaktadır.  Özellikle 

şehir içerisinde tüm kızılçamlarda MH’ya rastlanılmıştır. Yaklaşık 27 ha sahada MH 

görülmüştür.  

6) Bertiz Orman İşletme Şefliğinde 11 980 ha kızılçam yayılışı vardır. Ayvalı barajı etrafında 

yaklaşık 9 ha sahada MH belirlenmiştir.  

7) Kapıkaya Orman işletme şefliği sahasında 14 000 ha kızılçam alanı bulunmaktadır. 150 ha 

sahada MH’ya rastlanılmıştır. 

Yapılan araştırma kapsamında MH böceğine plantasyon sahalarında, ya da sonradan 

oluşturulan baraj havzalarına yakın bölgelerdeki kızılçam meşçerelerinde rastlanılmaktadır. Bu 

alanlar yetişme ortamı bakımından zayıf yerlerdir. 

Yöredeki arıcı ve ormancılarla yapılan mülakatlar sonucu MH böceğinin yoğunluğunun her yıl 

aynı düzeyde olmadığı özellikle yağışın çok olduğu yıllarda bölgede daha fazla rastlanıldığı 

öğrenilmiştir. 
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Şekil 2. Elmalar Orman İşletme Şefliğinde bakım çalışmalarında kesilen kızılçam dalları 

üzerinde görülen MH’lar (Tevekkeli Mevkii-Kahramanmaraş, 2018) 

 

4. MH’NIN SOSYO-EKONOMİK BAKIMDAN ÖNEMİ 

Ülkemizde yılda ortalama 105 bin ton civarında yapılan bal üretiminin yaklaşık 20 bin tonu 

ormanlarda üretilmektedir. Kestane balı, ıhlamur balı, akasya balı, orman gülü balı, kekik balı 

ve ormanlarımızda bulunan ağaç ve bitkilerden elde edilen nektarlarla üretilen ballar dikkate 

alındığında balın çok önemli bir “odun dışı orman ürünü” olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 

bu işi ticari bir faaliyet olarak yapan arıcılar da genel olarak orman ve orman kenarı boşluklarda 

faaliyetlerini sürdürmektedirler [7]. 

Çam balı yüksek antioksidan özelliklere sahip olduğundan Avrupa ülkelerinden özellikle 

Türkiye, Yunanistan, Almanya, İsviçre, Avusturya, Slovenya ve İtalya’da fazla talep 

görmektedir. Türkiye’de üretilen çam balı genellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmekte 

olup 2012 verilerine göre üretimden 9 ila 12 milyon dolarlık bir gelir elde edilmiştir [3]. Üretilen 

bu bal Muğla ili ve çevresinde 10 bin arıcı tarafından yaklaşık 1 milyon kovanda 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Günümüzde arıcılık faaliyetleri farklı amaçlar için de yapılabilmektedir. Eski tarım 

toplumlarında arıcılık faaliyetleri, istihdam yaratmak, aile bütçesine ek gelir sağlamak ve besin 

elde etmek gibi gayelerle yapılırken, günümüz gelişmiş toplumlarında istihdam ve büyüme 

amaçlarının yanında bitkisel üretimde bir girdi olarak da görülmektedir. Ülkemizde yılda 105 

bin tonun üzerinde bal üretimi gerçekleştirilmektedir. Kişi başı bal tüketimi 1.4 kg civarındadır. 

Bu yüzden arıcılık ve bal üretimi ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerinin tam merkezinde 

yer almaktadır [8]. 
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Anadolu’da çok uzun yıllardır Arıcılık faaliyetleri önemli bir iş koludur. Bu geniş istihdam 

oluşturma faydalarının yanında, bu faaliyetlerin gençler ve kadınlar tarafından da kolayca 

yapılabilmesi fırsat eşitliği sunması bakımından ayrıca çok önemlidir [8]. 

 

2017 yılı Bal Ormanı Eylem Planı’na göre ülkemizde 54 adet bal ormanı tesisi hedeflenmiş ve 

bu hedef aşılarak 68 adet bal ormanı tesisi gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler, arıcılık ve bal 

üretimine ilişkin ormancılık sektörünün konuya verdiği önem ve desteği göstermektedir [9].  

 

Sonuç ve Öneriler 

MH, ağaçların öz suyunu emerek artım kaybına, salgılanan ballı madde ile fumajine sebep 

olmak suretiyle orman ağaçlarının zarar görmesine hatta ölmesine kadar varabilen zararlar 

vermektedir. Mücadelesi oldukça zordur. Fakat bu böcek ülkemiz kızılçam ormanlarının da bir 

gerçeğidir. Arıcılık faaliyeti ile boşa akan ballı madde toplanabilir ve daha az fumajin oluşumu 

sağlanabilir. 

Ballı madde salgılayan böceklerin görüldüğü ormanların bal üretimi dışında odun hammaddesi 

olarak özellikle lif yonga sanayinde görülen yüksek talep sebebiyle çok yönlü yararlanma 

amaçlı kullanıma sahiptir. Bu yüzden bu tür ormanların faydalanma amaçlarına göre orman 

amenajman planlarında revizyona gidilerek yeniden düzenlenmesi düşünülebilir  

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

-Fayda/Zarar analizi sonucu böceğin odun hammaddesine vermiş olduğu zarar odunun lif yonga 

sanayinde kullanımını olumsuz yönde etkilemediğinden bal üretimi faaliyetlerinden elde 

edilecek fayda verilen zarara oranla daha fazladır.  

-OGM kırsal kesimde yaşayan orman köylüsüne gelir artırıcı faaliyetler kapsamında bal 

ormanları tesis etmektedir. Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerindeki bazı böcek faaliyetleri 

sonucu ballı madde salgısının görüldüğü alanların tespitinin yapılarak bu alanların da salgı balı 

alanları olarak tahsis edilmesi gerekmektedir. Eğer bu çalışmalar yapılırsa hem ülkemiz bal 

üretimi artacak, aynı zamanda da istihdama büyük katkı sağlanacaktır.   

 

-Yukarıdaki hesaplamada da görüldüğü üzere bal üretiminden elde edilen gelirin, birçok odun 

dışı orman ürünlerine kıyasla daha yüksek olduğu saptanmıştır.  Ancak, bu gelirden 

sürdürülebilir bir şekilde faydalanmak için odun dışı orman ürününe yönelik daha kapsamlı 

mikro planların yapılması gerekmektedir. 

  

- Odun dışı orman ürünü olan bal, asal ürün olan odun üretiminden daha fazla gelir 

sağlamaktadır. 

  

-Çam balı üretiminin daha sağlıklı ve sürekli yapılabilmesi için kırsal alanlarda bal üretim 

kooperatifleri kurularak standartlaşma ve marka oluşturmaya gidilmeli, sertifikasyonun 

artması, dış pazara açılmanın yollarının bulunması gerekmektedir.  
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Özet  

Fıstık çamı (Pinus pinea), Akdeniz Havzası’nda yayılış gösteren, kuraklığa, biyotik ve 

abiyotik zararlılara karşı dayanıklı olması ile tanınan, aynı zamanda odun dışı orman ürünleri 

kapsamında kozalağından elde edilen çam fıstığıyla ekonomik değeri yüksek olan bir konifer 

türüdür. Fıstık çamının Türkiye’de doğal olarak yayıldığı en doğu ucu Kahramanmaraş 

Önsen’e kadar uzanmaktadır. Bölge, “Türkiye Çölleşme Risk Modeli” çalışmasına göre, 

çölleşme ve arazi bozulmasının en yoğun görüldüğü Doğu Akdeniz’de yer almaktadır. 

Kahramanmaraş ili Türkiye’de ağaçlandırma çalışmalarının en yoğun görüldüğü ve başarılı 

olduğu illerden biridir. Bu araştırmada, bölgede yapılan ağaçlandırma çalışmalarında fıstık 

çamının diğer türlere kıyasla başarı durumu, odun-dışı orman ürünü olarak fıstık çamına olan 

talep, yerel halka sosyo-ekonomik katkıları ve doğal fıstık çamı ormanlarındaki güncel verim 

ve sağlık durumları irdelenmiştir. Fıstık çamı üretimiyle ilişkili yıllar itibarıyla üretim 

düzeyleri Önsen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden elde edilmiştir. Dünya ve Türkiye 

genelinde çam fıstıklarında görülen verim düşüklüğü Önsen Doğal Fıstık Çamı Ormanlarında 

da görülmektedir. Fakat, plantasyon sahalarında herhangi bir verim düşüklüğüne 

rastlanmamıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Fıstık çamı, çam fıstığı, Önsen, sosyo-ekonomik, ekolojik. 
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Abstract 

Stone pine (Pinus pinea) is a conifer species that is known to be resistant to drought, biotic 

and abiotic pests, spreading in the Mediterranean Basin, while at the same time having a high 

economic non-wood forest product value with its pine nuts obtained from its cones. The most 
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eastern naturally spread area of stone pine in Turkey is Kahramanmaraş Önsen district. 

According to a study, namely "Desertification Risk Model of Turkey", the region is located in 

the Eastern Mediterranean District where desertification and land degradation are highly 

observed. Kahramanmaraş is one of the provinces where reforestation operations strongly and 

successfully applied in Turkey. In this study, success of reforestation of stone pine trees 

compared to the other species in the region, the demand for pine nuts as a non-wood forest 

product, the socio-economic contributions of pine nuts to the local community and the actual 

yield and health status of natural stone pine forests were examined. Annual pine nut 

production  levels have been obtained from the Önsen-Agricultural Development 

Cooperative. Low yield in pine nuts in the world and in Turkey, in general, can also be seen in 

Önsen Natural Stone Pine Forests. However, no yield loss was found in the plantation areas. 

 

Keywords: Stone pine, pine nut, Önsen, socio-economic, ecological. 

 

 

1. GİRİŞ  

Fıstıkçamı, Türkiye’de Batı Anadolu’da Bergama-Kozak, Aydın-Koçarlı ve Muğla dolaylarında, 

Antalya Manavgat sahillerinde, Gemlik körfezi kıyılarında, Artvin-Fıstıklı Köyü, Trabzon-

Kalenema Deresi, Kahramanmaraş-Hacıağalar ve Önsen Köyü ve Bartın-Çakraz’da lokal 

yayılışlar gösteren geniş tepeli, kazık kök sistemine sahip, kozalakları 2.5-3 yılda bir 

olgunlaşan ve katma değeri yüksek olan önemli bir ibreli ağaç türüdür [1], [2], [3] ,[4], [5]. 

Batur, 2015). Tohum toplama zamanı Ocak-Haziran ayları arasındaki süredir. 100 Kg. 

kozalaktan 20 Kg. tohum elde edilir. 1000 tane ağırlığı 750 gramdır. 1 kg tohumda ortalama 

tohum adedi 1330’dur. Fıstıkçamında meyve hasılatı bu türün en değerli ürününü ve 

yetiştirme amacını oluşturur. Odun kalitesi amacı ikinci planda kalır. Ana yayılış bölgelerinde 

halkın önemli bir geçim kaynağıdır. 13-15 yaşındaki bireyler üzerinde olgunlaşmış kozalaklar 

görülürse de ancak 20-25 yaşında bolca kozalak verimi başlar ve 60-100 yaşlarında en yüksek 

miktara ulaşır. İşletme amacı kozalak üretimi ise, idare süresinin 90 yıl, odun üretimi ise 60 

yıl olması uygundur. 20-80 yaşları arasındaki ağaçlardan azami 100-120 kg kozalak 

toplanabilmektedir [6]. 

 

Dünyada İspanya, Portekiz, İtalya, İsrail, Yunanistan, Fas, Cezayir ve Tunus başta olmak 

üzere, Akdeniz ekosistemi altındaki bölgelerde doğal ya da ağaçlandırmalar yoluyla yayılış 

göstermektedir (Şekil 1) [4]. 
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Şekil 1. Fıstık çamının dünyadaki yayılışı 

 
 
Çeşitli ülkelerce hazırlanan ulusal orman envanterlerine göre; Akdeniz havzasında yaklaşık 

620.000 hektar saf ya da karışık halde fıstık çamı ormanı mevcuttur [4]. 

 

Sosyo-ekonomik ve kırsal kalkınma bakımından elde edilen olumlu sonuçlar, bu türün yayılış 

alanlarında yaşayan yöre halkı üzerinde farkındalıklar oluşturarak, halkın korumacı bir 

yaklaşımla fıstık çamlarından günümüze kadar yararlanmasını sağlamıştır. Bergama – Kozak 

yöresinde yaşayan ve geçimleri çam fıstığına sıkı sıkıya bağlı yöre halkı buna örnek olarak 

verilebilir. 

 

Bu araştırmada bir odun dışı orman ürünü olarak çam fıstığının Kahramanmaraş ili ve 

çevresinde sayısal verilere bağlı değerlendirilmesi yapılmıştır. Toplanan kozalak miktarları, 

Kahramanmaraş Önsen Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yıllık üretim kayıtlarından 

elde edilmiştir. Bölgede önemli bir geçim kaynağı oluşturan çam fıstığının, sosyal, ekonomik 

ve ormancılık politikası kapsamında sürdürülebilir yönden işletilmesinde karşılaşılan 

darboğazlara da değinilmiştir. 

 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çam fıstığı Türkiye açısından katma değeri yüksek, hem iç hem de dış pazarlarda sürekli talep 

gören değerli bir odun dışı orman ürünüdür. Fıstık çamlarının ülkemizde doğal yayılış 

gösterdiği alanlardan biri olan Kahramanmaraş-Önsen-Hacıağalar yöresini konu alan bu 

araştırmada konuya ilişkin literatür taranarak bölgede fıstık çamı üzerine yakın geçmişte 

yapılmış bilimsel araştırmalar incelenmiş ve mevcut durumla ilgili üretim, pazarlama ve 
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sürdürülebilir orman yönetimi ekseninde bazı tespitlerde bulunulmuştur. Araştırmada, Önsen 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyla görüşmeler yapılarak, yıllara göre hasat edilen 

fıstık çamı kozalak miktarı ve kozalakların işlenmesiyle elde edilen tohum miktarları 

belirlenmiş ve ton cinsinden hesaplamalarda bulunulmuştur. Daha sonra bu değerler 

tablolaştırma tekniği kullanılarak hem kozalak hem tohum üretimine ilişkin ortalama 

değerlere dönüştürülmüş ve grafiksel anlatımla sunulmuştur.  

 

 

3. ÇAM FISTIĞININ DÜNYA PAZARLARINDAKİ YERİ 

Çam fıstığının dünya pazarlarına yıllık global sürüm miktarı 20.000 ton civarındadır. Bu 

pazarda 10.000 tonluk üretim ile Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer almaktadır. Bunu 

Afganistan-Pakistan 5.000 ton, İspanya 3.000 ton, Türkiye 1.200 ton, Portekiz 850 ton ve 

İtalya 400 ton ile takip etmektedir [7], [8]. 

Türkiye’nin çam fıstığı ihracat rakamları incelendiğinde 1995 yılında 203 ton ile 1.717.000 

dolar gelir sağlayan ihracatın, 2000 yılında %18,3 azalarak 166 tona düştüğü, ancak ihraç 

geliri miktarının ise tersine %31,8 artarak 2.263.000 dolara yükseldiği görülmektedir. 2010 

yılında ise 2000 yılı verilerine göre ihracat miktarı %1208 artarak 2171,766 tona ulaşmıştır. 

Bu artışla birlikte ihracat geliri de %2896 artarak 67.802.000 dolara çıkmıştır. 2015 yılında ise 

ihracat miktarı 2010 yılına göre düşüş göstermiş ve %49,2 azalarak 1.104,243 tona 

gerilemiştir. Buna paralel olarak aynı yıl ihracat geliri de %40,5 gerileyerek 40.391.000 dolar 

olmuştur. Günümüzde Türkiye’den çam fıstığı ihracatı dünyanın her tarafına yapılmakla 

beraber, 1997-2003 yılları arasında EİB (Ege İhracatçılar Birliği)’nden en çok çam fıstığı 

satın alan ilk 5 ülke sırasıyla İtalya (246 ton), İspanya (52 ton), ABD (45 ton), İsviçre (43 

ton), Almanya (19 ton)’dır.  

2015 yılı itibariyle ise Türkiye’den en fazla çam fıstığı ithal eden ülkeler İtalya (584,9 ton), 

Almanya (284,6 ton) ve İspanya (75,2 ton) şeklinde sıralanmıştır [7], [8]. 

 

 

4. KAHRAMANMARAŞ – ÖNSEN FISTIK ÇAMI ORMANI 

Hartlap Orman işletme Şefliği (Şekil. 2) sınırlarında yer alan Önsen Fıstıkçamı Ormanı 

üzerinde yapılan araştırmalar genelde silvikültürel ağırlıklı olup bununla birlikte bu bölgede 

doğal yayılış gösteren bu önemli türün orman koruma açısından ele alındığına dair bilimsel 

çalışmalar da mevcuttur. 
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Şekil 2. Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ve Şeflikleri Haritası 

 

Avşar 2000 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmada, Kahramanmaraş Önsen Kasabası ve 

Hacıağalar Köyü’nde yapılan çam fıstığı üretiminin bölgeye yıllık olarak ortalama 67 300 $ 

kadar katkı sağladığını belirtmektedir. Kendisine önemli bir gelir kaynağı oluşturan yöre halkı 

fıstık çamı meşceresini korumakta ve alanlardan ağaç kesilmesine karşı çıkmaktadır. 

Korumacılık anlayışıyla birlikte yöre halkı elde ettikleri geliri daha fazla artırma taleplerini 

ilgili mercilere ileterek daha fazla alandan üretim amacıyla faydalanmayı hedeflemektedir. Bu 

amaçla, Önsen Belediyesi 1990 yılında 6 ha'lık bir alanda fıstık çamı ağaçlandırması 

yapmıştır [9]. Kanat (2001) ise bu bölgede ormandan usulsüz faydalanmaların (kaçak kesim, 

otlatma) süregeldiğinin altını çizerek meşcerelerin böcek zararlarına maruz kaldığını ifade 

etmektedir [10].  

Yılmaz ve ark. (2010) yaptıkları araştırmada meşcerenin sıklığının fazla olduğunu 

vurgulayarak silvikültürel bakım işlemlerinin geciktirilmeden uygulanması gerekliliğini 

önermektedir. Üretim ve verimliliğin daha fazla arttırılabilmesi için sadece silvikültürel 

müdahaleler yeterli olmayıp bunun yanısıra yangın, böcek, otlatma, kaçak kesim, kar ve 

rüzgar gibi tehditlere karşı önlemlerin alınması da gerekmektedir [11]. Önemli bir gen 

kaynağı olan bu alanların muhafaza edilerek yöre halkına katkısının kesintiye  uğramadan 

devamı için özenle korunması ve işletilmesi sağlanmalıdır. 

 

5. KAHRAMANMARAŞ FISTIK ÇAMI PLANTASYON SAHASINDA GÖRÜLEN 

ZARARLILAR 

Orman bahçıvanı (Tomicus destruens)  bu tür üzerinde en fazla zarara neden olmaktadır. Bu 

zararlı doğal meşcerelerde bulunmazken sadece plantasyon sahalarında görülmektedir 

Kahramanmaraş – Önsen’de belediye tarafından oluşturulan fıstık çamı plantasyonuna 

Tomicus destruens zaralısının verdiği tahribat Şekil 3, 4 ve 5’de gösterilmektedir. 
  

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

37



 

 
Şekil 3-4-5. Kahramanmaraş Önsen Yöresinde  Tomicus destruens Tarafından Fıstık Çamına 

Verilen Zararlar 

 

 Tomicus destruens genç fıstık çamlarında artım kayıplarına sebep olurken, dolaylı yollardan 

da kozalak verimi üzerine olumsuz etkiler yapmaktadır. Şu ana kadar böceğin plantasyon 

sahasında herhangi bir ağacı kuruttuğuna dair bulguya rastlanmamıştır. Ancak, uzun dönemde 

olası zararın şiddetine ilişkin belirsizlikler mevcut olduğundan, böcekle mücadeleye yönelik 

gerekli tedbirler şimdiden alınmaktadır. 

 

6. KAHRAMANMARAŞ ÖNSEN’DE FISTIK ÇAMI ÜRETİMİ 

Kahramanmaraş-Önsen’de 1190,5 ha fıstıkçamı ormanı bulunmakta olup bunun 432,5 ha’ı 

verimli, 758 ha’ı ise verimsizdir [11]. Önsen Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden edinilen 

bilgiye göre 700 hektarlık fıstık çamı ormanından yaklaşık 120 tona yakın fıstık çamı kozalağı 

toplandığı belirtilmektedir [12]. 2002-2017 yılları arasında bölgede toplanan Kozalak 

miktarları yıllar itibarıyla Tablo 1’de gösterilmektedir. Çalışmanın Giriş kısmında verilen 

OGM-KDM (Kazdağı Milli Parkı) verilerine göre toplanan kozalak miktarından elde edilen 

tohum ve ortalama tohum miktarları her yıl için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tablo genel olarak 

incelendiğinde, 2010 yılından sonra toplanan kozalak miktarı önceki dönemle kıyaslandığında 

üretimde düşüşlerin yaşandığı görülmektedir (Şekil 6). Fıstık çamı kozalağında görülen 

rekolte düşüşü ürünün pazar fiyatını yükseltirken, bölgede yaşayan yerel halkın fıstık çamı 

alanlarının daha fazla genişletilmesine yönelik taleplerini de artırmaktadır. Rekolte düşüşü 

sadece Kahramanmaraş-Önsen’de olmayıp Türkiye çam fıstığı üretiminin yüzde 80'inin 

yapıldığı İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası için de geçerlidir. Bergama Ticaret 

Odası (BERTO, 2018)’dan edinilen bilgiye göre yaklaşık 10 sene önce yılda 1000-1200 ton 
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arasında üretim hacmi olan çam fıstığının, 2017’de sadece 150- 200 ton arasında üretilebildiği 

rapor edilmiştir. Bunun nedeni, fıstık çamlarında son dönemlerde ortaya çıkan hastalığa 

bağlanmaktadır. İç piyasa arzı düşen çam fıstığının kuruyemişçi ve aktarlarda kilo fiyatı 350 

TL’ye, marketlerdeki fiyatı ise 450TL’ye kadar yükselmiştir. Aşırı derecede yükselen fiyatlar 

iç piyasada, marketlerde genelde 25 gramlık paketlerde satılan çam fıstığının yerfıstığı ile 

ikame edilmesine neden olmuştur [13]. Önsen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanınca 

yapılan açıklama ise; bölgedeki fıstık çamlarının yaşlandığı ve bu nedenle genç ağaçların 

yetiştirilmesi gerekliliği yönündedir. 

 

Tablo 1. Kahramanmaraş-Önsen’de 2002-2017 Yılları Arasında Fıstık Çamından Elde 

 Edilen Kozalak ve Tohum Miktarları 
Yıl Kozalak Miktarı (Ton) Tohum (Ton) Ort. Toh. Mik 

2017 7,2 1,44 1.915.200 

2016 0 0 0 

2015 24 4,8 6.384.000 

2014 0 0 0 

2013 36 7,2 9.576.000 

2012 33,6 6,32 8.405.600 

2011 0 0 0 

2010 49,2 9,84 13.087.200 

2009 0 0 0 

2008 78 13,6 18.088.000 

2007 0 0 0 

2006 84 16,8 22.344.000 

2005 96 19,2 25.536.000 

2004 0 0 0 

2003 156 30,12 40.059.600 

2002 78 13,6 18.088.000 

 

 
Şekil 6. Kahramanmaraş-Önsen’de 2002-2017 Yılları Arasında Fıstık Çamından Elde Edilen 

Kozalak ve Tohum Miktarlarının Grafik Tabanlı Görünümü 
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 6. FISTIK ÇAMININ SOSYO-EKONOMİK BAKIMDAN ÖNEMİ 

Ülkemiz genelinde 21.375 orman içi ve orman kenarı köyde 7,1 milyon civarında insan 

yaşamakta, nüfusumuzun yaklaşık onda biri orman içi ve kenarı köylerde ikamet etmektedir. 

Ormancılık sektörü, odun dışı orman ürünleri üretimi kapsamında kırsalda yaşayan bölge 

halkına çeşitli ekonomik katkılar ve istihdam olanakları sunmaktadır. Ülkemizin en yoksul 

kesimini oluşturan orman köylülerinin önemli bir kısmı ormancılıkla ilgili işlerde çalışmakta, 

küçük ve orta ölçekli taahhüt hizmetlerini yürütmektedirler. Bu nedenle geleceğe yönelik 

sürdürülebilir orman yönetimi kalkınma planlarında odun dışı orman ürünleri yönetimi ile 

kırsal bölgelerde yaşayan yerel halkın sorunlarının birlikte ele alınması önem kazanmaktadır 

[14]. Alternatif geçim kaynakları daha sınırlı olan orman içi ve orman bitişiğinde yaşayan 

orman köylüleri için orman işletmelerince verilen işler (kozalak toplama, fidanlık işleri, dikim 

işleri vd.) hem istihdam, hem de önemli bir geçim kaynağı oluşturmaktadır. 6831 sayılı 

Orman Kanunu’nun 13, 34, 37, 40 ve 66. maddeleri bu bölgede yaşayan yerel halkın istihdam 

ve geçim sorunlarını karşılamaya yönelik düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemelerin bir 

kısmı sadece o bölgede yaşayan yerel halkın istemlerini karşılamaya yönelik olmayıp aynı 

zamanda ormana olan baskıyı da azaltmayı amaçlamaktadır. Zaten çevre ve doğal kaynaklara 

karşı tehditle mücadelenin temelini de insan faktörüne yoğunlaşmak oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla, ilgili düzenlemeler aracılığıyla ormancılık sektörü hem sürdürülebilir ormancılık 

yönetimi hem de kırsal kalkınma bakımından çok yönlü kazanımlar elde edebilmektedir. 

Başta Avrupa Birliği olmak üzere, birçok ülke kırsal kalkınma ve ormancılık faaliyetlerini 

müştereken ele almaktadır. 

Çam fıstığı ulusal ekonomi açısından katma değeri yüksek bir ürün olduğundan son 

dönemlerde bazı orman bölge müdürlükleri (Bursa, Mersin) değişen ormancılık politikaları 

kapsamında sorumlulukları altında bulunan bozuk ormanlık alanları rehabilitasyon amaçlı 

fıstık çamı ormanlarına tahsis etmekte, bazı alanlarda fıstık çamıyla tür değişimine gitmeyi 

tercih etmekte (örn, bataklıkların kurtulması ve kumul hareketlerin önlenmesi amacıyla 

okaliptüs yerine fıstık çamı dikimi; Mersin Orman Bölge Müdürlüğü), kent ormancılığı 

kapsamında da yol kenarı ağaçlandırmalarında sıkça kullanmaktadırlar. 

Türkiye, Fıstık çamı alanı açısından İspanya’dan sonra en fazla alana sahip ikinci ülkedir. 

Orman Genel Müdürlüğü rakamlarına göre 88 bin 443 hektar alanda saf olarak ya da kızılçam 

ile karışık halde bulunmakta olan fıstık çamları ülke dış ticaretinde de  önemli bir paya 

sahiptir [15[. Ancak son dönemlerde çam fıstığı üretiminde ortaya çıkan rekolte kayıpları bu 

ürünle geçimini sağlayan kişileri ve iç piyasayı yakinen etkilemektedir. Son dönemlerde 

Pakistan’dan ithal edilen çam fıstıklarıyla iç piyasa talebi karşılanmaya çalışılmaktadır. 

  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Odun dışı orman ürün değeri yüksek olan fıstık çamlarının sürdürülebilir ormancılık yönetimi 

kapsamında daha iyi değerlendirilebilmesi ve bu türün bulunduğu bölgelerde sosyal 

ormancılık çerçevesinde yerel halka daha fazla katkı sağlayabilmesi için daha kapsamlı 

bilimsel çalışmalar ve Türkiye’deki farklı yayılış alanlarına özgü spesifik  fıstık çamı eylem 

planlarının hayata geçirilmesine ihtiyaç vardır. Anayasamızın 169. ve 170. maddeleri gereği 

orman köylülerinin korunması amaçlarını yerine getirebilmek için ormancılık faaliyetlerinin 

önceliklendirilmesi önemli ilkelerden biridir. Bu ilkeler ışığı altında önemli bir odun dışı 

orman ürünü olan fıstık çamı kozalak üretiminin sürdürülebilirlik prensibi çerçevesinde 

yönetimi için kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılmasına gereksinim bulunmaktadır. 

Araştırma kapsamında ele alınan Kahramanmaraş-Önsen’de fıstık çamı üretimine yönelik 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda kısaca özetlemeye çalışılmıştı:  

1) Kahramanmaraş-Önsen fıstık çamı ormanlarında görülen rekolte düşüşü gerekli 

silvikültürel müdahalalerin (aralama, seyreltme gibi) zamanında yapılmaması, geçmiş 

dönemlere kıyasla yağışın yetersizliği, bölgedeki toprağın ana kayasının kum taşlarından 
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oluşması ve dolayısıyla su tutma kapasitesinin düşük olmasıyla açıklanabilir. Bu nedenle, sık 

ve bakımsız meşcerelerde meyve verimi düşük olduğundan, gerekli silvikültürel işlemler 

(aralama, seyreltme), gübreleme işlemleri yapılarak verim arttırılabilir.  

2) Kahramanmaraş-Önsen fıstık çamı ormanları amenajman planlarında tohum meşceresi 

olarak görülmektedir. Gerekli silvikültürel müdahalelerin yapılabilmesi için Ankara’daki 

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlerle yazışma yoluyla gerekli izinler düzenlenmektedir. Ancak, 

yönetimsel olarak uygulanan bu uzun prosedür orman işletme müdürlüğünce bazı önemli 

karar ve müdahalelerin sahada ivedi olarak uygulanmasını geciktirmektedir. Yönetim ve 

organizasyon odaklı bu tür sorunların aşılmasında gerekli elastikiyetlerin sağlanması 

düşünülebilir.  

3) Kahramanmaraş-Önsen’de bazı meşcerelerde fıstık çamı ormanı içerisinde kızılçamlar da 

bulunmaktadır. Ancak, kızılçamlara fazla müdahale edilmediğinden, bu durum fıstık 

çamlarının gelişmesini engellemektedir. Dolayısıyla, bu tür karışık meşcerelerde uygulanacak 

silvikültürel müdahaleler türler arasındaki rekabeti önleyecek şekilde dizayn edilmelidir. 

4. Kahramanmaraş ağaçlandırma çalışmalarının yoğun ve bir o kadar da başarılı olduğu iller 

arasındadır. 1990lı yıllarda Kahramanmaraş-Narlı arasındaki bölgelerde pinus brutia var. 

elderica’nın kullanıldığı alanlar başarısız olmuştur. Ancak fıstık çamlarının aynı sahalarda 

başarılı olduğu gözlemlendiğinden kuruyan türlerin yerlerine fıstık çamı dikilmeye 

başlanmıştır. Kızılçam, Halep çamı, sahil çamı ve fıstık çamı özellikle kurak mıntıkalardaki 

ağaçlandırma çalışmalarında tercih edilen türler arasındadır. Ancak, literatürde, fıstık çamının 

tüm bu türler arasında en başarılı tür olduğunu vurgulayan bulgular mevcuttur. Bu yönüyle ele 

alındığında türün ekosistem hizmetleri (bataklıkların kurutulması, kumul hareketlerin 

önlenmesi) açısından da son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. 

 

5) Tomicus destruens tarafından türe verilen zarar Kahramanmaraş-Önsen’de fıstık çamı 

ağaçlarının kurumasına neden olmaktadır. Bu durumun, ileriki yıllarda kozalak-tohum 

verimliliğini de olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edildiğinden, zararlıya karşı koruyucu 

tedbirlerin ivedi olarak alınması faydalı olacaktır.   

 

6) Kozalaklarından elde edilen meyvesiyle sosyo-ekonomik, kırsal kalkınma ve dolayısıyla 

ülke kalkınması bakımından önemli bir katma değer yaratan fıstık çamlarının daha rantabl ve 

rasyonel yönetimi için fıstık çamı eylem planları oluşturularak, kırsalda yaşayan yerel halkı 

bilinçlendirmeye yönelik eğitim seminerleri ve örnek arazi uygulamaları hayata geçirilmeli; 

türün otlatma, ağaç kesme, açmacılık ve kaçakçılık gibi orman suç ve kabahatlerine maruz 

kalmamasına yönelik etkin tedbirler alınarak, korunması sağlanmalıdır. 
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Orköy Tarafından Verilen Arıcılık Kredilerinin Bal Üretimine Etkileri 

(Erzurum, Erzincan ve Ardahan Örneği) 
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Özet  

Sahip olduğu habitat çeşitliliğine bağlı, zengin bir floristik yapı gösteren ülkemiz, yaklaşık 12000 bitki 

taksonuna ev sahipliği yapmaktadır. Çalışma alanını oluşturan illerden Erzurum 1392 bitki, %18,9’luk 

endemizm, Ardahan 286 bitki, % 5.9’luk endemizm ve Erzincan 1031 bitki, % 31.1’lik endemizm 

oranıyla zengin bir yapı sergilemektedir. 2013-2016 yılları arasında TÜİK verilerine göre Erzurum’da 

1328-1244-1473-1610, Erzincan’da 1085-1006-1460-1451, Ardahan’da ise 173-203-192-201 ton bal 

üretimi yapıldığı belirlenmiştir. Bal üretimini artırmaya dönük bölgede 2013 yılında Orköy tarafından 

verilmeye başlanan ve bu kapsamda 2017 yılına kadar sırasıyla 30, 32, 55, 31 ve 27 kişiye, il bazında ise 

Erzurum’da 45, Ardahan’da 37 ve Erzincan’da 91 olmak üzere toplam 173 kişiye arıcılık kredisi verildiği 

saptanmıştır. Arıcılara verilen bu kredilerin %20’si hibe olmak kaydıyla iki yıl ödemesiz, sonrasında ise 

faizsiz 3 yılda artan taksitlerle geri ödeme şeklinde yapılmaktadır. Orköy tarafından arıcılara verilen 

kredilerin bal üretimine etkisini ortaya koymak amacıyla her ilden 25 arıcı olmak üzere toplamda 75 

arıcıyla anket çalışması yapılmıştır. Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda verilen kredilerin arıcılar 

tarafından nasıl karşılandığı, kredilerin geri ödemesinde sorun yaşanıp yaşanmadığı ve alınan krediler 

sonrasında bal üretiminde nasıl bir değişimin olduğu konuları başta olmak üzere yapılan 

değerlendirmelerle farklı boyutlarda sonuçlar ortaya çıkartılmıştır. Bu çalışmanın OGM bünyesinde 

yapılanan Orköy kuruluşunun önümüzdeki süreçte vereceği kredilere yol gösterici olacağı ve yarar 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Anket, Arıcılık, Bal, Orköy  

 

Effects of Beekeeping Credits Issued by the Presidency of Forestry and 

Villages on Honey Production (Erzurum, Erzincan and Ardahan) 

Dr. Ömer Öncül*, Fazilet Sarpdağ*, Dr. Mehmet Ali Başaran*, Mehmet Akif Okutucu* 

 * Eastern Anatolia Forestry Research Institute/Erzurum, TURKEY 

                              Corresponding Author: Ömer ÖNCÜL, omeroncul08@hotmail.com 

 
Abstract 

Our country, having a rich floristic structure thanks to its huge habitat diversity, hosts approximately 

12000 plant taxa. The cities that are used as domains reveal a rich composition: Erzurum with 1392 plants 

and 18, 9% endemism, Ardahan with 286 plants and 5, 9 % endemism, Erzincan with 1031 plants and 

31.1% endemism. According to the data collected by TÜİK in 2013-2016, it is identified that in Erzurum 

1328 -1244- 1473- 1610 tons of honey, in Erzincan 1085- 1006- 1460- 1451 tons and in Ardahan 173- 

203- 192- 201 tons of honey are produced. Orköy gave apiculture credit to increase the honey production 

starting from 2013 to 2017, to 30, 32, 55, 31 and 27 people accordingly. It is detected that totally 173 

people, in Erzurum 45 people, in Ardahan 37 and in Erzincan 91 people, are given apiculture credit. This 

apiculture credit is granted for first two years and repaid in the following three years with increasing 

installments without any interest implied on it. A questionnaire study is made with totally 75 people, 25 

people form each city, to find out the effect of apiculture credit provided by Orköy on honey production. 

Various results are revealed from the surveys in scope of how the credit is used by apiarists, do they have 

difficulty to repay the credit and and how the credit affected the honey production. It is believed that this 

study will guide and benefit the upcoming credits that Orköy within the scope of OGM gives. 

Keywords: Honey, Beekeeping, Survey, Orkoy,  
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1. GİRİŞ  
Kalkınma, bir ülkenin yapısal niteliklerinin olumlu yöndeki değişimi veya bir ulusun ekonomik, sosyal ve 

kültürel bir bütün olarak arzu edilen şekilde düzenlenmesidir ([1], [2]) . Başka bir ifade ile kalkınma, 

azgelişmiş ülkelerde maddi refah düzeyini arttırmaya yönelik potansiyelin harekete geçirilmesi eylemidir 

([1], [3]). Bu tanımlar kalkınma eyleminin özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ilgilendirdiğini 

göstermektedir. Ülkelerin kalkınma atılımları ülke genel refah düzeyinin yükseltilmesi yanında, bölgeler 

arasındaki ve bölgeler içindeki dengesizliklerin giderilmesine yönelik etkinlikleri de kapsamaktadır. Ülke 

genel refah düzeyi ile ilgili etkinlikler “kalkınma”; kırsal kesim refah düzeyi ile etkinlikler ise “kırsal 

kalkınma” olarak adlandırılmaktadır ([1]). 

Kırsal kalkınma, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı esas alınarak çevresel ve kültürel değerlerin 

korunması ve geliştirilmesi, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, 

potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünüdür ([4]). 

Kırsal kalkınma çalışmalarının ormancılık açısından karşılığı sosyal ormancılıktır. Sosyal ormancılık, 

orman içi ve kenarı köylerde yaşayanların yaşam koşullarını iyileştirerek, orman ile ilişkilerini 

düzenlemek amacına yönelik planlanan etkinlikler olarak tanımlanabilir ([1], [5]). Bu ormancılık 

anlayışında ülke orman kaynakları, kırsal kesimde en düşük gelir düzeyine sahip orman köylüleri dikkate 

alınarak yönetilmektedir ([1], [2], ([6]). 

Türkiye’de gelir düzeyi en düşük kesim olan orman köylerinin refah düzeyinin artırılması amacıyla 

birçok kamu kurum ve kuruluşu çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu kurumlardan biri de Orman Genel 

Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Oman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığıdır (ORKÖY). 

Bünyesinde orman köylüsüne farklı uygulamalarla hizmet götüren ORKÖY’ün görev ve yetkileri; 

- Orman içinde ve bitişiğindeki köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla; 

etüt ve araştırmalar yapmak, plan ve projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulatmak, 

- Orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi amacıyla kredi veya hibe vermek ve bu 

konudaki diğer hizmetleri yürütmek, 

- Ormancılık alanında faaliyet gösteren kooperatiflerin proje bazında desteklenmesi ile ürünlerin ulusal 

ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi konularında araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermek, 

- Orman köylerinde odun ve odun dışı orman ürünlerinin üretilmesini desteklemek ve bunlara dayalı 

sanayinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

- Bulundukları yerden başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin terk ettikleri taşınmazları 

kamulaştırmak, 

- Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak şeklinde düzenlenmiştir ([7]). 

ORKÖY orman köylerinin kalkındırılmasına yönelik görevlerini çeşitli projeler hazırlayıp uygulayarak 

yerine getirmektedir. Bu tip projeler orman kooperatiflerine ve ferdi kredi şeklinde de orman köylüsüne 

sunulmaktadır. Orman köylüsünün ferdi desteklemelerden faydalanabilmesi için, kredi tespit tarihi 

itibariyle en az 1 yıl süreyle o köyde ikamet etmesi ve icralık durumda olmaması şartı getirilmiştir. Ferdi 

kredi uygulamalarında şehit ve gazilerin dul ve yetimleri öncelikli olarak bu kredilerden 

yararlanabilmektedirler ([7]). 

ORKÖY ferdi kredileri ekonomik ve sosyal nitelikli krediler olarak gruplandırılmaktadır. Ekonomik 

nitelikli krediler: süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı, besi koyunculuğu, seracılık, kültür 

mantarcılığı, bağcılık, meyvecilik, halıcılık ve arıcılık; sosyal nitelikli krediler ise güneş enerjisi ile su 

ısıtma ve dam örtülüğü (galvanizli oluklu saç)  konularında verilmektedir. Ekonomik nitelikli kredilerin 

amacı köylünün gelir düzeyini yükseltmek, sosyal nitelikli kredilerin amacı ise köylünün odun 

kullanımını ve ormana bağımlılığını azaltmaktır. Arıcılık kredileri ORKÖY’ün yaygın uyguladığı ve 

daha çok talep gören kredilerindendir. 2013–2017 yıllarındaki arıcılık kredi uygulamalarında, arı ve 

kovan bedeli ile arıcılık malzemeleri karşılığı verilen kredinin %20’si hibe şeklinde, 2 yıl ödemesiz 

dönem ve devamında artan 3 taksitte ödeme şekilde uygulanmıştır. Ancak 2018 yılında 30 kovan 

karşılığında 15.000 TL ödenmiş olup, bu miktarın 3.000 TL’si hibe, ödemesiz dönemin olmadığı ve 

ödemelerin 4 yılda eşit taksitlerle yapılması şeklinde uygulanmıştır ([8]). 

Genel olarak yüksek rakımdaki alanlarda yerleşim ve yaşamın olduğu Doğu Anadolu Bölgesinin en 

önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Bununla birlikte farklı bir meslek şekli olan arıcılık, bu 

bölge insanından daha çok gezgin arıcıların bölgeyi özellikle yaz aylarında bal üretim alanları olarak 

değerlendirmesiyle dikkat çekmektedir. Ancak, arıcılığı meslek edinmiş olan bölge insanının bir kısmı 

da kış aylarında daha düşük rakımlı ve sıcak bölgelere (Hatay, Antalya, Aydın gibi illere) arılarını 

taşıyarak, bölgenin arılar açısından olumsuz koşullarından uzaklaşıp, bal dönemine daha güçlü arı 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

44



kolonileri ile girme gayretinde bulunmaktadırlar. Bölgede arıcılık faaliyetleri önemli bir ekonomik girdi 

ve geçim kaynağına dönüşmüş durumdadır. Özellikle orman köylüsüne verilen arıcılık kredileri ile hem 

yöre insanının arıcılığa olan ilgisi artırılarak gelir seviyesinin yükseltilmesine katkı sunulmakta hem de 

yöredeki meralardan elde edilen kaliteli ballar ülke insanının tüketimine sunulmaktadır.  

TS 3036 bal standardında ‘bitkilerin çiçeklerinde bulunan nektarın veya bitkilerin canlı kısımlarıyla bazı 

eş kanatlı böceklerin salgıladıkları tatlı maddelerin bal arıları tarafından toplanması, vücutlarında 

bileşimlerinin değiştirilip petek gözlerine depo edilmesi ve buralarda olgunlaşması sonucu meydana 

gelen koyu kıvamda tatlı bir üründür’ şeklinde tanımlanmaktadır ([9]). Bal; bal arıları tarafından 

çiçeklerden toplanan nektar ve tatlı öz sularının fiziksel ve kimyasal olarak değişikliklere uğrattıkları, 

tatlı, sarı renkli, kıvamlı bir sıvıdır ([10]). 

Çok uzun zamanlardan beri insanlar tarafından özellikle gıda maddesi olarak ve bunun yanında şifa 

amaçlı tüketilen bal, son zamanlarda üzerinde daha fazla durulan bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Balın şifa ve gıda kaynağı oluşunun yanı sıra gıda katkısı olarak kullanımı, çeşitli ilaç ve kozmetik 

sanayisinde, hayvan gıdalarında kullanımı da yapılmaktadır ([11], [12]). 

Balın yapısında genel olarak üç önemli bileşenden fruktoz (ortalama %38.4), glikoz (ortalama %30.3), 

ve su (ortalama %17.2) bulunmaktadır. Geri kalan kısım ortalama olarak %1.3 sukroz, %12 diğer bazı 

karbonhidratlar, %0.169 mineral maddeler, protein, vitamin ve enzimlerden oluşmaktadır. Balın pH 

değeri 3.4 - 6.1 arasında olup ortalama değeri 3.9’dur. Su aktivitesi ise 0.5-0.6 arasındadır. Balın kaynağı 

olan nektar, antioksidan etkiye sahip tatlı bileşikler ile bitki pigmentlerinin, flavonoidlerin büyük bir 

kısmını içermektedir ([11], [13]). 

Üretim için çok fazla sermaye gerektirmemesi,  toprak işlemeye gerek duymadan yapılabilmesi ve kısa 

bir dönemde gelir elde edilmesi gibi avantajlarından dolayı günümüzde arıcılık; tüm dünyada en yaygın 

tarımsal faaliyetlerden birisidir. Tozlayıcılar, özellikle bal arıları, bitkisel üretim üzerine etkilerinden 

dolayı karasal ekosistemler için oldukça önemlidirler ([14]).Bu durum yalnızca ekosistem açısından değil 

aynı zamanda ekonomik açıdan da oldukça faydalı etkilere sahiptir. Yapılan hesaplamalara göre bal 

arılarının tozlaştırması sonucu elde edilen ürün artışının ekonomik değerinin bal ve bal mumu gibi arı 

ürünlerinden elde edilenin yaklaşık 20 katı olduğu ifade edilmektedir ([14],[15]).İnsan gıdası olarak 

kullanılan bitkilerin tamamına yakının 80 civarında bitki türünden sağlandığı ve bunların da büyük 

çoğunluğunun arılar tarafından tozlaştırılan bitkiler olduğu belirtilmektedir ([14],[16]). 

Türkiye, 14,6 milyon hektarlık mera ve çayır alanına sahiptir ve bu alanların dağılımı bölgeler arasında 

büyük farklılıklar göstermektedir. Doğu Anadolu Bölgesi en geniş mera alanına sahip bölge olup ülke 

toplam mera alanının yaklaşık %30’una sahipken Erzurum ilinin mera varlığı ise bölge meralarının 

%50’sine denk gelmektedir ([14]), [9]). 

Doğal meralar insanlara, yabani ve evcil hayvanlara pek çok fayda sağlar. Hayvanlar için yem üretimi, 

biyolojik çeşitliliğin korunması ve toprak erozyonunun sınırlandırılması, meraların bazı avantajlarıdır 

([14], [17] - [20]). Bölgedeki meralar zengin bitki türlerine sahiptir ve bu bitkilerin önemli bir kısmı arı 

türleri tarafından tozlaştırılmaktadır ([14], [21]). 

Doğu Anadolu Bölgesi ve bölge içerisinde Erzurum ve Kars gibi bazı iller arıcılık açısından özel bir 

öneme sahiptir. Çünkü Doğu Anadolu Bölgesi’nin istatistiki bilgilerinin alınabildiği Erzurum, Ağrı, 

Artvin, Kars, Hakkâri, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt ve Mardin illerinden oluşan ve 10 ili kapsayan kesimi 

koloni varlığı ve toplam bal üretimi bakımından ülke arıcılığında %10’luk bir paya sahiptir. Doğu 

Anadolu Bölgesinin özellikle Erzurum, Muş, Bingöl, Kars ve Ağrı illerindeki derin vadiler ve yaylalar 

bu illerin kendi arı varlıkları dışında, her yıl on binlerce göçer arı kovanına ev sahipliği yapmaktadır ([22], 

[23]). 

Orman Genel Müdürlüğü, ORKÖY krediler dışında bizzat arıcıların hizmetine sunulmak üzere 2013-

2007 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planı hazırlayarak, plan doğrultusunda 424 bal ormanlarını 

tesis etmiş ve bu ormanlardaki tamamlayıcı çalışmalara devam etmektedir. Erzurum Bölge Müdürlüğü 

sınırları içerisinde ise Erzincan’da 9, Erzurum’da 3 ve Ardahan’da da 2 bal ormanı tesis edilmiştir ([7]). 

Bu çalışmada amaç,  Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğünce 2013-2017 yılları 

arasında Erzurum, Erzincan ve Ardahan illerinde her ilden arıcılık kredisi verilen 25 kişi ile yüz yüze 

anket çalışması yapılarak, kullandırılan kredilerin bölge arıcılığına ve bal üretimine etkisinin belirlenerek, 

kredi uygulamalarının sonraki yıllardaki uygulamalarına arıcıların talepleri doğrultusunda yeni 

uygulamalar önermektir. Bununla birlikte bölgede tesis edilen bal ormanlarının farkındalığı ve üretimdeki 

yeri de değerlendirilmiştir. 
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2. MALZEME VE METOT 
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak geliştirilmiş olan anket formu kullanılmıştır. Anket formunda 

soruların bir kısmı çalışma kapsamında görüşülen arıcıları ve arıcılık yapısını tanımaya yönelik 

sorulardan, bir kısmı ise ormancılık uygulamalarının arıcılık ve bal verimi üzerine etkilerinin tespitine 

yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bu amaçla Erzurum, Erzincan ve Ardahan illerinde ORKÖY’den 2013-

2017 yılları arasında ferdi arıcılık kredisi alarak arıcılık faaliyetinde bulunan toplam 173 kişi arasından 

75 kişi (%43,3) ile anket çalışması yapılmıştır. Bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin geç başlaması da dikkate 

alınarak anket çalışmalarına nisan ayında başlanmış ve eylül ayı başında bitirilmiştir. Arıcıların 

ifadelerine göre elde edilen anket verileri, öncelikle MS Excel ortamına kayıt edilmiş, anketlerin analizi 

de yine bu programın “özet tablo oluştur” özelliği kullanılarak elde edilmiştir. 

 
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Arıcıları Tanımaya Yönelik Bulgular ve Değerlendirmeler 
Yapılan anket çalışmalarında arıcıların eğitim durumları ve yaşları değerlendirildiğinde, ilkokul mezunu 

arıcıların %40 oranıyla en yüksek kesimi oluşturduğu ve 56,7 yaş ortalamasına sahip oldukları, üniversite 

mezunu kesimin ise %16 oranında ve 52,9 yaş ortalamasına sahip oldukları görülmektedir (Tablo 1). 

Bununla birlikte en genç kesimi 45,6 yaş ortalaması ve %22,67 oranıyla lise mezunları oluşturmaktadır. 

 

Tablo 1.  Anket çalışmasında yer alan arıcıların eğitim durumunun ve yaşlarının dağılımı 

 İlkokul  Ortaokul  Lise  Üniversite  
Ort. 

Yaş 

Toplam 

Toplamı 

Kişi 

Sayısı İl 

Ort. 

Yaş 

Kişi 

Sayısı % 
Ort. 

Yaş 

Kişi 

Sayısı 

% 

Ort. 

Yaş 

Kişi 

Sayısı 

% 

Ort. 

Yaş 

Kişi 

Sayısı 

% 

Ardahan 53,8 6,67% 54,0 8,00% 49,4 9,33% 50,4 9,33% 51,7 33,33% 

Erzincan 
55,8 12,00% 55,3 9,33% 45,6 6,67% 49,8 5,33% 52,6 33,33% 

Erzurum 58,5 21,33% 52,3 4,00% 40,4 6,67% 66,0 1,33% 54,4 33,33% 

Genel Toplam 56,9 40,00% 54,3 21,33% 45,6 22,67% 51,5 16,00% 52,9 100,00% 

 
Arıcıların ne kadar süredir bu meslekle uğraştıkları değerlendirildiğinde, yeni başlamış ya da daha kısa 

süredir arıcılık yapanların çoğunlukta olduğu, buna karşılık uzun yıllardır bu işle uğraşan deneyimli 

arıcıların azınlıkta olduğu görülmektedir (Tablo 2). ORKÖY’ün arıcılığa teşvik için talep edenlere arıcılık 

vermesi doğru bir uygulama olsa da deneyimsiz ya da bu mesleği bilmeyen kişilerin fazla başarılı 

olamayacağı da bilinen bir durumdur.  

 

Tablo 2.  Anket çalışmasında yer alan arıcıların arıcılık yaptığı süreler 

 Arıcılık Yapma Süreleri (Yıl)  

İl 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Toplam 

Ardahan 16,00% 9,33% 2,67% 0,00% 2,67% 1,33% 1,33% 33,33% 

Erzincan 2,67% 14,67% 13,33% 2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

Erzurum 13,33% 5,33% 8,00% 5,33% 1,33% 0,00% 0,00% 33,33% 

Toplam 32,00% 29,33% 24,00% 8,00% 4,00% 1,33% 1,33% 100,00% 

 
Arıcıların bu mesleği ne şekilde öğrendiğine bakıldığında; “geleneksel yöntemler” babalarından, 

arkadaşlarından, eş ve akrabalarından öğrenenlerin oranı %28, “geleneksel yöntemlerle beraber kurs” 

görenlerin oranı ise %38,67’dir. Buna karşılık sadece “kurs” görerek arıcılık mesleğini öğrenenlerin oranı 

Erzincan’da %4 ile en düşük, Erzurum’da ise %16 ile diğer iki ile kıyasla daha yüksek bir orandadır 

(Tablo 3).  
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Tablo 3.  Arıcıların arıcılığı öğrenme yöntemleri 

İl 

Geleneksel 

yöntem 

Geleneksel 

yöntem ve kurs Kurs Genel Toplam 

Ardahan 6,67% 13,33% 13,33% 33,33% 

Erzincan 10,67% 18,67% 4,00% 33,33% 

Erzurum 10,67% 6,67% 16,00% 33,33% 

Genel Toplam 28,00% 38,67% 33,33% 100,00% 

 
Arıcıların %37,33’ü bu mesleği asıl işi olarak görürken, %62,67’si ikinci bir iş, yan gelir veya hobi olarak 

boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla bu işle uğraştıklarını bildirmişlerdir (Tablo 4). Arıcılık 

mesleğini hem geleneksel yöntemlerle hem de herhangi bir kursa giderek öğrenenlerin bu işi geçim 

kaynağı olarak görenlerin oranı diğer öğrenme yöntemlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir 

(Tablo 4). 

 

Tablo 4.  Arıcıların arıcılık mesleğinin asıl işleri olup olmadığı 

  Arıcılığı asıl iş olup olmadığı 

  Arıcılığı öğrenme şekli Evet Hayır Toplam 

Ardahan Geleneksel yöntem 2,67% 4,00% 6,67% 

 Geleneksel yöntem ve kurs 5,33% 8,00% 13,33% 

 Kurs 1,33% 12,00% 13,33% 

Toplam Ardahan 9,33% 24,00% 33,33% 

Erzincan Geleneksel yöntem 5,33% 5,33% 10,67% 

 Geleneksel yöntem ve kurs 10,67% 8,00% 18,67% 

 Kurs 2,67% 1,33% 4,00% 

Toplam Erzincan 18,67% 14,67% 33,33% 

Erzurum Geleneksel yöntem 2,67% 8,00% 10,67% 

 Geleneksel yöntem ve kurs 2,67% 4,00% 6,67% 

 Kurs 4,00% 12,00% 16,00% 

Toplam Erzurum 9,33% 24,00% 33,33% 

Toplam  37,33% 62,67% 100,00% 

 
Bu sonuca göre, arıcılık kredisi kullanan orman köylülerinin arıcılık mesleğini geçim kaynağı olarak değil 

de, alternatif bir faaliyet olarak gördükleri söylenebilir. Bununla beraber, arıcıların hepsinin arıcılıktan 

elde ettikleri en önemli ve temel ürünün bal olduğu (%52) görülmektedir (Tablo 5). Bunun yanında arı 

ve ana arı üretimi, polen ve kısmen de propolis ile arı sütü üreten üreticiler de bulunmaktadır (Tablo 5). 

Üretilen ürünlere bakıldığında, yapılan arıcılık faaliyetlerinden sınırlı ürünler elde edildiği dolayısıyla 

yapılan emeğin ve masrafın yeteri kadar üretime dönüşmediği ve beklenen ekonomik getirinin 

sağlanamadığı görülmektedir. Bal ve arı satışlarında üreticinin sorunlar yaşanmakla birlikte bir şekilde 

pazar bulunabildiği, ancak üretilebilecek diğer ürünlere pazar bulmakta sıkıntı yaşandığı için bu tür 

ürünlerin üretiminde ilgisiz kalındığı belirtilmiştir. 

 

Tablo 5. Arıcılıktan elde edilen ürünler tablosu 

Arıcılıktan elde edilen ürünler Ardahan Erzincan Erzurum Toplam 

Bal 12 17 10 39 

Bal ve polen 5 5 11 21 

Bal ve ana arı 3  1 4 

Bal ve arı 1 2 2 5 

Bal, polen ve propolis 1 1 1 3 

Bal ve arı sütü 1   1 

Bal ve propolis 1   1 

Bal, polen, arı sütü ve propolis 1   1 

Toplam 25 25 25 75 
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3.2. Ormancılık Uygulamalarının Üretime Yönelik Etkileri ve Değerlendirmeleri 
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2013-2016 yılları arasında Erzincan’da 9, Erzurum’da 3 ve 

Ardahan’da da 2 olmak üzere toplam 14 adet bal ormanı, arıcıların faydalanmasına sunulmak üzere tesis 

edilmiştir. Bu illerde anket yapılan arıcılardan Erzincan’da 13’ü,  Ardahan’da 8’i ve Erzurum’da da 5 

arıcı bal ormanları hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişleridir. Buna karşılık çalışmada 

değerlendirilen 46 arıcı (%61,3) ise bal ormanları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir 

(Tablo 6).  

 

Tablo 6. Bölgede kurulan bal ormanları hakkında arıcıların farkındalık durumu 
        Arıcıların bal ormanları hakkında bilgi durumları 

 Eğitim Evet Hayır Kısmen Toplam 

Ardahan İlkokul 2 3  5 

 Ortaokul  5 1 6 

 Lise 2 5  7 

 Üniversite 4 3  7 

Toplam Ardahan 8 16 1 25 

Erzincan İlkokul 2 7  9 

 Ortaokul 4 3  7 

 Lise 2 2 1 5 

 Üniversite 4   4 

Toplam Erzincan 12 12 1 25 

Erzurum İlkokul 5 11  16 

 Ortaokul  3  3 

 Lise  4 1 5 

 Üniversite   1 1 

Toplam Erzurum 5 18 2 25 

Toplam  25 46 4 75 

 
Bal ormanları hakkında arıcıların en fazla bilgi sahibi olduğu il Erzincan’dır. Bu durum Erzincan’da daha 

fazla bal ormanı tesis edilmesiyle ilgili olduğu düşünülmektedir. Ancak hiçbir arıcı bal ormanında 

konaklama yapmadığını ve bal ormanlarından faydalanamadığını ifade etmişlerdir. Büyük emek ve 

yatırımlar sonucu oluşturulan bal ormanlarının hedef kitlenin kullanımına sokulabilmesi için arıcılar ve 

arıcı birlikleri ile bölgedeki ormancılık teşkilatı birimlerinin birlikte hareket ederek, bu alanların üretime 

sokulması ve arıcıların faydalanmalarına sunulması hedeflenmelidir. 

Bal ormanları hakkında “ne şekilde kurulmalıdır” sorusuna, “bal verimini artırmak için uygun bitki türleri 

dikilmelidir” ve “fikrim yok” cevapları arıcılar tarafından aynı oranda (31 arıcı tarafından) verilmiştir. 

Diğer önerilerden, ulaşımı kolay ve güvenli olmalı 18 arıcı tarafından önerilmiştir. 2 arıcı ise barınma 

ihtiyaçları karşılanmalı önerisinde bulunmuştur (Tablo 7).  Bal ormanlarının kurulmasında ve 

kullanılmasında arıcılarla daha yakın bir iletişimde olunması, bu ormanların arıcılara tanıtılması ve 

üretime sokulması önümüzdeki dönemlerde bölge arıcılığı için önem arz eden konulardandır. 

 

Tablo 7. Bal ormanlarının kurulmasıyla ilgili öneriler 

Sizce bal ormanları nasıl kurulmalıdır? A
rd

ah
an

 

E
rz

in
ca

n
 

E
rz

u
ru

m
 

T
o
p
la

m
 

Bal verimini artırmak için uygun bitkiler dikilmeli 8 12 11 31 

Fikrim yok 9 9 13 31 

Ulaşım kolay olmalı 5 1 3 9 

Güvenli olmalı 4 1 4 9 

Barınma ihtiyaçları karşılanmalı 1  1 2 
Kredi kullanan arıcılara, krediden beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı sorulduğunda %16’sı 

karşıladı, %64’ü kısmen karşıladı ve %20’si karşılamadı cevabını vermişlerdir. (Tablo 8). Tablo 4’ten de 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

48



anlaşılacağı üzere arıcıların büyük bir kısmının bu mesleği ikinci bir iş olarak görmelerinden dolayı, 

kullanılan kredinin etkinliği “kısmen karşıladı” düzeyinde kalması sonucunu oluşturduğu, diğer yandan 

arıcılık mesleğinin asıl iş olarak görülme oranının artmasıyla, kullanılan kredinin etkinliğinin de artacağı 

düşünülmektedir. 

 

Tablo 8. Kullandırılan kredilerin beklentileri karşılama durumu 

Kredi alanların beklentilerinin  

karşılanma durumu Ardahan Erzincan Erzurum Toplam 

Beklentilerimi karşıladı 0,00% 12,00% 4,00% 16,00% 

Beklentilerimi kısmen karşıladı 25,33% 20,00% 18,67% 64,00% 

Beklentilerimi karşılamadı 8,00% 1,33% 10,67% 20,00% 

Toplam 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

 
Kredi kullanan arıcıların kredi geri ödemesini yaparken zorlanıp zorlanmadığı sorulduğunda; %8’i 

kısmen zorlandığını, %34,67’si zorlandığını ve %57,33’ünün de zorlanmadan ödeyebildikleri cevaplarını 

vermişlerdir (Tablo 9).  

 

Tablo 9. Kredi geri ödemesinde zorluk durumu 
Kullanılan kredinin geri ödemesinde  

zorlanma durumu Ardahan Erzincan Erzurum Toplam 

Evet zorlandım 10,00% 10,00% 14,67% 34,67% 

Kısmen zorlandım 1,33% 4,00% 2,67% 8,00% 

Hayır zorlanmadım 20,00% 17,33% 12,00% 57,33% 

Toplam 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

 
Kredi kullanan arıcılara kredi geri ödemelerinin nasıl olması gerektiği sorulduğunda; %26,67’nin mevcut 

ödeme şartlarının uygun olduğunu, %26,7’sinin kredi geri ödemelerinin bal hasadı yapıldıktan sonraki 

dönemde yapılmasının uygun olacağını, %46,7’sinin ise taksit sayısının artırılması gerektiğini 

düşündüklerini belirtmişlerdir (Tablo 10). ORKÖY’ün 2018 uygulamaları dikkate alındığında, önceki 

yıllardan farklı olarak ödemeleri 3 yerine 4 yılda tahsil ettiği ancak aradaki ödemesiz 2 yıllık dönemi 

kaldırdığı görülmektedir. Kredilerin verildiği tarihe bakılmaksızın kredi geri ödemelerinin ürün 

hasadından sonraki dönemde (ekim-kasım ayları gibi) yapılması üreticiyi rahatlatacak bir yöntem olabilir. 

Ancak bununla birlikte mevsimsel değişimlere bağlı olarak ürünün olmadığı ya da az olduğu yıllarda 

ödeme zorluğu yaşanacak olması dikkate alınırsa, kredi geri ödemelerinde taksit sayısının artırılması da 

rahatlatıcı bir önlem olacaktır. 

 

Tablo 10. Kredi geri ödemesine ilişkin öneriler 
Kredi nasıl olmalı  Ardahan Erzincan Erzurum Toplam 

Mevcut ödeme şartları iyi 1,33% 12,00% 13,33% 26,67% 

Ödemeler ürün satışından sonra olmalı 12,00% 6,67% 8,00% 26,67% 

Taksit sayısı artırılmalı 20,00% 14,67% 12,00% 46,67% 

Toplam 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

 
Verilen kredilerin arıcıların üretimine etkisinin olup olmadığı sorulduğunda; %46,7’si olumlu, %34,7’si 

kısmen olumlu, %2,7’sinin olumsuz, %16’sının da etkisinin olmadığı yönünde görüş belirttikleri tespit 

edilmiştir (Tablo 11). Bu sonuçlara göre kullandırılan kredilerin büyük oranda amacına ulaştığı ve kısıtlı 

imkânlarla kullandırılan kamu kaynaklarının heba edilmediği anlaşılmaktadır. Burada tartışılması 

gereken konu kullandırılan kredilerin etkinliğinin daha da artırılmasının yollarının aranmasıdır. Kredinin 

olumsuz etkisinin olması, arıcılık bilgisi az veya arılarla ilgilenme durumu sınırlı olan kişilere kredi 

verilmesi durumunda kredi borcunu ödenmeye başlamadan ya da kredi borcu bitmeden arıların ölmesiyle 

açıklanabilir. Bu durumda kredi verilecek kişilere arıcılık eğitiminin yanında arıcılıkla ilgili farklı 

uygulama bilgi ve becerilerinin aranması tespitlerinin yapılması da gerekli görülebilir. 
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Tablo 11. Kredinin üretime etkisinin belirlenmesi 
Kredi kullanmanın üretime  

etki durumu Ardahan Erzincan Erzurum Toplam 

Olumlu etkisi oldu 16,00% 21,33% 9,33% 46,67% 

Kısmen olumlu etkisi oldu 9,33% 8,00% 17,33% 34,67% 

Olumlu etkisi olmadı 6,67% 4,00% 5,33% 16,00% 

Olumsuz etkisi oldu 1,33% 0,00% 1,33% 2,67% 

Toplam 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 
 

2013-2017 yılları arasında ORKÖY’den kredi kullanan orman köylülerine, “kredi borcunuz bittikten 

sonra tekrar kredi kullanmayı düşünür müsünüz?” sorusuna %69,3’lük kesim evet cevabını, %30,4’lük 

kesim ise hayır cevabını vermiştir. Hayır cevabının en fazla olduğu il  %17,3 ile Erzurum, evet diyenlerin 

en fazla olduğu il ise %29,3 ile Erzincan’daki arıcılar olmuştur (Tablo 12). Krediye genel olarak ihtiyaç 

duyulması, arıcılıkta kullanılan malzemeler ve girdilerin karşılanması ve arı sayısının artırılması için bir 

kaynak olarak görülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.   

 

Tablo 12. Kredi borcu bittikten sonra tekrar kredi kullanma isteği durumu 

Kredi borcu ödendikten sonra  

tekrar kredi kullanma isteği Ardahan Erzincan Erzurum Toplam 

Evet 24,00% 29,33% 16,00% 69,33% 

Hayır 9,33% 4,00% 17,33% 30,67% 

Toplam 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

 
Arıcıların çok büyük bir bölümü (%86,67) kredi borcu bittikten sonra arıcılık faaliyetlerine devam etmeyi 

düşündüklerini, buna karşılık Ardahan’daki arıcıların %9,33’ü arıcılık mesleğiyle uğraşmak 

istemediklerini belirtmiştir (Tablo 13). Bölgedeki arıcıların sayısının artırılması kadar, bu işi meslek 

edinmiş ve bilinç düzeyi yüksek arıcıların bu işle uğraşmasının üretime olumlu katkısının olacağı 

düşünülmektedir. Ancak, Ardahan’daki üreticilerden bu mesleğe devam etmeyi düşünmeyenler ile tekrar 

kredi kullanmayı düşünmeyenlerin oranı %9,33’tür (Tablo 12 ve Tablo 13). Bu kesimin kullandıkları 

krediden bekledikleri oranda faydalanamadıkları veya arıcılık mesleği ile ilgili farklı sorunlar yaşadıkları 

düşünülebilir. 

 

Tablo 13. Kredi borcu bittikten sonra arıcılığa devam edip etmeme durumu 

Kredi borcu bittikten sonra  

arıcılık yapmayı isteme durumu Ardahan Erzincan Erzurum Toplam 

Evet 24,00% 32,00% 30,67% 86,67% 

Hayır 9,33% 1,33% 2,67% 13,33% 

Toplam 33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 

 
Arıcılara, “Arıcılıkla ilgili genel önerileriniz nelerdir” sorusu sorulmuş 25 arıcı (%33,3) “arıcılar 

desteklenmeli” cevabı vermiştir. Diğer bir öneri ise “ denetim ve ürünlerde kalite kontrolü artırılmalı” 

cevabı %22,7 oranındadır. %14,7 oranında ise  “eğitimler artırılmalı” önerisi gelmiştir. Diğer öneriler ise; 

“Arıcıların konaklama ve pazarlama sorunları çözülmelidir, gezginci arıcılar sınırlandırılmalıdır, bal 

ormanları kurulmalıdır, arı sayısı belirli oranda tutulmalıdır” şeklinde sıralanmaktadır (Tablo 14). Bu 

önerilerden de anlaşılacağı gibi arıcılar öncelikli olarak arıcıların ve arıcılığın desteklenmesini 

istemektedirler. Aynı zamanda arıcılık faaliyetlerinin ve üretilen ürünlerin denetim ve kontrollerinin de 

yeteri kadar yapılmadığından şikâyetçi olmaktadırlar. Bununla birlikte eğitimin çok önemli bir konu 

olduğunu ve eğitim faaliyetlerinin artırılmasını istemektedirler. ORKÖY uygulamalarında da kredi 

verilecek köylülerin arıcılıkla ilgili eğitimlerinin öncelikli konulardan biri olarak görülüp, yeterli bulunan 

kişilere kredi kullandırılması beklenen başarıyı yükseltecektir. 
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Tablo 14. Arıcıların arıcılıkla ilgili genel önerileri 

Arıcılıkla ilgili genel önerileriniz nelerdir? Toplam Yüzde 

Arıcılar desteklenmeli 25 33,3 

Denetim ve ürünlerde kalite kontrolü artırılmalı 17 22,7 

Eğitimler artırılmalı 11 14,7 

Arıcıların konaklama sorunları çözülmeli 9 12,0 

Pazarlama sorunu çözülmeli 8 10,7 

Gezginci arıcılar sınırlandırılmalı 7 9,3 

 Arıcılığı bilen bilinçli kişiler yapmalı 5 8,0 

Bal ormanları kurulmalıdır. 3 6,7 

Arı sayısı belirli oranda tutulmalıdır  3 6,7 

Arı ırkı Kafkas olmalı 2 2,7 

Küçükbaş hayvanlar alanda olmamalı 2 2,7 

Arıcılar arasında yeterli mesafe sağlanmalı 2 2,7 

Organik bal olmalı 2 2,7 

Şeker katkılı üretim azaltılmalı 2 2,7 

Yaban hayvanı zararları engellenmeli 2 2,7 

Arıcılar korunmalı 2 2,7 

 
Yıllar itibariyle arıcılıkla ilgili yapılan benzer araştırmalar incelendiğinde de başta eğitim ve araştırma 

eksikliği olmak üzere hem kamunun hem de arıcıların yeterince örgütlü olmamaları nedeniyle arıcılıktan 

beklenen faydanın sağlanamadığı görüşünün ortak sonuç olduğu görülür ([24] - [30]).Yapılan bu 

çalışmada da kısmen benzer sonuçların çıktığı söylenebilir. Arıcıların desteklenmesi, eğitim sorunları ve 

kontrollerin yapılması ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması sektörün içindeki insanların önemli 

sorunlarındandır. Ürünün pazarlaması da arıcının en önemli sorunlarından biridir. Arıcılar dışarıdan 

kaçak olarak sokulan bala karşı tedbir alınması gerektiğini ve gerçek bal üreticilerinin sahte bal 

üreticilerine karşı korunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunun için de etkili bir bal analizinden sonra 

üreticiden balın alınması gerektiğini ve ayrıca pazarlamada belli bir fiyat biriminin oluşturulması 

gerektiği ([24]) bu çalışmada da tespit edilen önemli konulardandır. Özellikle gezgin arıcıların katkılı 

ürün üreterek hem baldaki kaliteyi ve fiyatı düşürdüğü, hem de tüketicide güven sorunu ortaya çıkararak 

doğal bal üretenlerin pazarlama sorunları yaşandığını bildirmişlerdir.  

 

4. SONUÇLAR  
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğünün 2013-2017 yılları arasında bölgede  173 

orman köylüsüne kullandırmış olduğu arıcılık ferdi kredi uygulamalarının bal üretimine etkisinin 

belirlenmesi amacıyla Erzurum, Erzincan ve Ardahan illerinde bu krediyi kullanan 75 kişi ile yüzyüze 

yapılan anket çalışmasında önemli sonuçlar elde edilmiştir. Verilen kredilerin arıcıların üretimine 

%81,34’ü olumlu veya kısmen olumlu etki gösterdiği, %16’sı etkisinin olmadığı ve %2,67’sinin de 

olumsuz etkisinin olduğu verilen cevaplardan anlaşılmıştır. Kullandırılan kredilerin bölge arıcılığı için 

önemli bir katkı sağladığı ve gelecek dönemlerde de bu tür kredilerin devam etmesinin orman köylüsünün 

gelir ve refah düzeyine olumlu etkisinin olacağı düşünülmektedir. Diğer yandan başta arıcıların eğitimi 

olmak üzere, pazarlama, denetim ve konaklama konularındaki sıkıntıların çözümünde arıcılara destek 

olunması durumunda bölgenin bal potansiyelinin üretime daha yüksek düzeyde dönüşebileceği 

düşünülmektedir. Kurulmuş ve kurulacak olan bal ormanlarından arıcıların faydalanması, hem bal 

ormanlarının kuruluş amacına hizmet etmiş, hem de sektörel anlamda arıcılığın gelişmesine katkı 

sağlamış olacağı tahmin edilmektedir. Kullandırılan kredilerin geri ödenmesi konusunda, kredi 

ödemelerinin ürün alındıktan sonraki dönemlerde yapılması ya da taksit sayısının artırılması 

uygulamalarda dikkate alınabilecek önerilerdendir. Kredi kullanan arıcıların büyük bir kısmının kredi 

borcu bittikten sonra da arıcılık mesleğine devam edeceklerini bildirmeleri, ORKÖY’ün kredi 

uygulamalarının olumlu etkilerinin gelecek dönemlerde de görüleceği ve arıcılığın yan gelir ya da hobi 

olarak görülmesinden öte, asıl gelir getirici bir faaliyet olarak görülmesi ve ekonomik bir değer ifade 

etme konusundaki katkısını göstermektedir. 
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Özet 

Erzurum ili sınırları içerisinde bulunan, “C” ve “B” tipi mesire yeri özelliğine sahip 7 adet Orman 

İçi Dinlenme Yerinin (OİDY), rekreasyonel potansiyelinin belirlenmesi, eksikliklerin tespit 

edilmesi ve yeni öneri alan kullanımlarının belirlenerek bu konuda çözümlerin ortaya konulması 

amacıyla, bu çalışma yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında İspir-Hoşutlar, Oltu-Uzunoluk, Olur-

Akdağ, Horasan-Fidanlık, Uzundere-Zuvarboğazı, Şenkaya-H. Mehmet Sırman ile Narman-

Göllü OİDY alanlarına yılın farklı dönemlerinde gidilerek durumları hakkında gözlem, veri 

toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ziyaretçilerle gerçekleştirilen yüz yüze anket 

çalışmasıyla alanın sosyal, kültürel ve fiziksel analizleri ortaya çıkartılmıştır. Örneğin; 

ziyaretçilerin alanı tercih nedenleri sorulduğunda “doğal çevre ve manzara” ile “sessiz ve 

yoğunluktan uzak” seçeneklerinin en fazla verilen cevaplar olduğu, ayrıca ziyaretçilerin alanı 

“piknik” ve “dinlenmek ve temiz hava almak” amacıyla kullandıkları anlaşılmıştır. Yapılan 

ölçüm ve değerlendirmelerle OİDY’lerin rekreasyonel potansiyelleri belirlenmiş, mevcut fiziki 

yapıları ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler genel olarak 

değerlendirilerek, her bir OİDY için, .CAD tabanlı çizim programları kullanılarak, optimal öneri 

alan kullanımlarını gösterir planlamalar yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Erzurum, orman içi dinlenme yeri, rekreasyon, anket  
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Abstract 

In order to determine the recreational potentials, to identify the deficiencies and to determine the 

uses of the new suggestions and to find solutions in this area, the 7 Forest Recreation Areas 

(FRA) with "C" and "B" it is made. Within the scope of the studies are İspir-Hoşutlar, Oltu-

Uzunoluk, Olur-Akdag, Horasan-Nursery, Uzundere-Zuvarboğazı, Şenkaya-H. Mehmet Sırman 

and Narman-Göllü FRA areas were visited during different periods of the year to observe and 

collect data on their situation. In addition, a face-to-face questionnaire conducted with the help 

of a tutelage revealed the social, cultural and physical analysis of the area. For example; it was 

understood that the "natural environment and landscape" and "quiet and intense" options were 

the most answered when asked why they preferred the area, and that they were using the area to 

"picnic" and "rest and get fresh air". Recreational potentials of FRA’s were determined by 

measurement and evaluation, and existing physical structures were revealed in detail. The data 

obtained in the study were evaluated in general, and for each FRA, plans were made showing 

the use of optimal recommendation areas using. CAD based drawing programs. 

Keywords: Erzurum, resting place in the forest, recreation, survey 
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1. GİRİŞ 

Hızlı kentleşme sonucu insan ve doğa arasındaki ilişki de değişime uğramaktadır. Artan nüfusun 

yerleşim ihtiyaçlarını karşılamak için her geçen gün toplumsal kullanıma açık doğal alanlar, kent 

çevresindeki ormanlar tahrip edilmekte, böylece kentlinin artan rekreasyonel ihtiyaçlarını 

karşılayacağı rekreasyon alanları azalmaktadır [1]. 

Bugün insanların rekreasyon ihtiyaçlarını en çok karşıladıkları yerlerin arasında kırsal 

rekreasyon alanları gelmektedir. Kırsal rekreasyon alanları doğal bütünlük ve zenginlikleriyle, 

kent insanına kendini yenileme ve dinlenme imkanını sunmaktadırlar. Kent yakınında bulunan 

ve orman rejimine giren, halkın rekreasyon ihtiyacını karşılamak üzere ayrılmış olan “orman içi 

dinlenme yerleri” ise önemli kırsal rekreasyon alanlarıdır [2]. 

Ülkemizde son 10 yılda tüm il ve büyük yerleşimlerde kurulmaya çalışılan kent ormanları ve 

mesire alanları, kent ve yakın çevresi için özellikle rekreasyonel talebi gittikçe yükselen, doğal 

zenginlikleri, temiz havası ve ulaşılabilirlikleri ile kent insanını çeken önemli orman rekreasyon 

alanlarıdır [3, 4]. 

Orman rekreasyon alanları; “bir orman bütünlüğü veya bir orman parçası üzerinde, açık havada 

dinlenmeye ilişkin çeşitli insan etkinliklerinin yapıldığı yerlerdir”. Bu etkinlikler genelde piknik, 

atlı–yaya yürüyüşler, kılavuzlu turlar, çeşitli spor etkinlikleri, manzara seyri vb. olabileceği gibi 

hiçbir bedensel etkinlikte bulunmaksızın bir süre orman havasını teneffüs etme, orman 

ekosistemine özgü ortam içinde zihinsel ve bedensel dinlenme şeklinde de olabilmektedir [5]. 

Orman içi dinlenme yerlerinin ekonomik olması, ulaşım kolaylığı, rekreasyon olanakları ve 

doğal güzellikleri talep artışında etkili olmaktadır. Bu yoğun talebin karşılanması noktasında 

orman içi dinlenme yerleri kullanıcılarının deneyimlerinin kalitesini artırmak için, bu alanlara 

uygun planlama kararlarının alınmasının önemi gittikçe artmaktadır [6]. 

Ülkemizde toplumun her geçen gün artan ormanları rekreasyonel amaçlarla kullanma talebini en 

iyi şekilde karşılayabileceği düşünülen orman alanları, orman idaresi tarafından, 1956 yılından 

beri Orman İçi Dinlenme Yeri (Mesire Yeri) adıyla piknik ve kamp alanları tesis ve tefrik 

edilmektedir.  Orman İçi Dinlenme Yerlerinin tefrik, tescil, tesis ve işletilmesine ait esas ve 

usulleri, 6831 sayılı Orman Kanunun 25. maddesi ile 2873 sayılı Milli Parklar Yasasına istinaden 

çıkarılan ve 12.12.1986 tarih ve 19309 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Parklar 

Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Bugün itibariyle, Bakanlıkların kurumsal yapılandırma ve 

reorganizasyonları sonucunda A, B, C tipi mesire yerleri ve D tipi (Kent Ormanı), OGM 

tarafından yönetilmeye başlamıştır.   

 

2. MALZEME VE METOT 

Erzurum’un farklı bölgelerinde bulunan 7 adet orman içi dinlenme yerine ait detaylı bilgiler 

Tablo 1.’de, konumsal bilgileri de Şekil 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Çalışmaya Konu Olan Orman İçi Dinlenme Yerlerine (OİDY) İlişkin Bilgiler 

İlçe İşl. Müd. İşl. Şefliği 
Mevkii  

Adı 

OİDY  

Adı 

Alanı 

(ha) 
Tipi 

Meşcere 
Tipi 

Tescil 

Tarihi 

İşletme  

Şekli 

Uzundere Erzurum Uzundere 
Zuvar 

Boğazı 

Zuvar 

Boğazı  
1.50 C  Çsc3 06.06.2005 OGM 

İspir Erzurum İspir Hoşutlar 
İspir  

Hoşutlar  
0.85 C  Çsc3 14.11.2005 OGM 

Horasan Erzurum Horasan Fidanlık 
Horasan  

Fidanlık   
1.66 B  Çsb3 1995 Özel 

Olur Oltu Olur Satiyyen Akdağ  5.00 C  Çsbc3 31.05.2006 Belediye 

Narman Oltu Oltu 
Eldemik 

dere 
Göllü  5.00 C  BÇskv 30.06.2005 Kaymakamlık 

Oltu Oltu Hisar Uzunoluk Uzunoluk  6.00 B  Çscd3 17.02.1995 Özel kişi 

Şenkaya Şenkaya Şenkaya Şirankes 
H. Mehmet 

Sırma  
5.00 C  Çsc3 16.06.2005 OGM 
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Şekil 1. Çalışmaya konu olan orman içi dinlenme yerlerinin konumsal bilgisi  

Çalışma kapsamında söz konusu orman içi dinlenme yerlerinde 479 kişi ile anket yapılmıştır. 

Anket çalışmasında ziyaretçilere 21 adet soru yöneltilmiştir. Anket verileri MS Excel ortamına 

girilmiş, değerlendirme ve analizler de yine bu program ile yapılmıştır. Ziyaretçilerin önerileri 

doğrultusunda rekreasyon alanlarının yeniden planlanması için AutoCAD, Photoshop CS6 ve 

SketchUp, Lumion, ArcGIS 10 programları yardımıyla tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Mekânsal peyzaj tasarım paftaları, plantasyon ve ölçülendirme paftaları (1/100 ölçekli) olarak 

oluşturularak alanın gelecekteki kullanımına ilişkin ilkeler ve öneriler sunulmuştur.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Ziyaretçilerin OİDY’leri Ziyaret Durumları 

Anketlerin analizinden ziyaretçilerin OİDY’leri hangi sıklıkta ziyaret ettikleri ortaya 

çıkartılmıştır. Buna göre ziyaretçilerin alanlara ağırlıklı olarak ayda bir tekrar geldikleri, İspir-

Hoşutlar’ı ise ziyaretçilerin daha sık aralıklarla tekrar ziyaret ettikleri anlaşılmaktadır (Şekil 1).  

 
Şekil 1. OİDY’ye Gelen Ziyaretçilerin Geliş Sıklıkları 

Ziyaretçilere sorulan, “kışın da gelmek ister misiniz?” sorusuna yaklaşık %49 oranında evet 

cevabının verilmiş olması, insanlara uygun ortamların sağlanması durumunda kış mevsiminde 

dahi alanları ziyaret edebilecekleri gerçeğini ortaya koymuştur (Şekil 2).  
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Şekil 2. OİDY’ye Gelen Kişilerin Alanları Kışın Ziyaret Etmek İsteyip İstemedikleri 

Yapılan anketlerden OİDY’ye gelen ziyaretçilerin ağırlıklı olarak 3-4 saat ya da 5-6 saat süreyle 

alanı kullandıkları anlaşılmıştır (Şekil 3). Önemli bir ziyaretçi kesimi tarafından ise alanın 7 

saatten fazla kullanıldığı ifade edilmiştir.  

 
Şekil 3. “Alanda Ne Kadar Zaman Geçiriyorsunuz” Sorusuna Verilen Cevaplar 

Alanı hangi günler kullanıyorsunuz sorusuna ziyaretçilerin %76’sının “hafta sonu” cevabını 

verdikleri görülmektedir (Şekil 4).    

 
Şekil 4. “Alanı Hangi Günler Kullanıyorsunuz” Sorusuna Verilen Cevaplar 

Ziyaretçilere “alanı neden tercih ediyorsunuz” sorusu yöneltilmiş ve önemli bir kesim “doğal 

çevre ve manzara” ile “sessiz ve yoğunluktan uzak” cevabını tercih ettikleri, yani insanların bir 

nevi yoğun bir şekilde kafalarını dinleme isteklerinin olduğu görülmektedir (Şekil 5).    

 
Şekil 5. “Alanı Neden Tercih Ediyorsunuz” Sorusuna Verilen Cevaplar 
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Ziyaretçilere “alanı hangi amaçla kullanıyorsunuz” sorusu yöneltilmiş ve ağırlıklı olarak 

“piknik” ve “dinlenmek, temiz hava almak” seçeneklerinin diğerlerine göre bariz şekilde ön 

plana çıktığı görülmektedir (Şekil 6). 

 
Şekil 6. “Alanı Hangi Amaçla Kullanıyorsunuz” Sorusuna Verilen Cevaplar 

3.2. Ziyaretçilerin OİDY’lerden Faydalanma Durumları 

Ziyaretçilere “alandaki olanaklardan yeterince faydalanıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiş ve 

%55 oranında “hayır” cevabı verdikleri görülmüştür (Şekil 7). Burada Horasan-Fidanlık, 

Narman-Göllü ve İspir-Hoşutlar dışında bütün mesire yerlerinde hayır cevaplarının ağırlıklı 

olduğu, Şenkaya’daki hayır cevaplarının ise bölgede yaşanan terör olaylarının etkisiyle belirgin 

şekilde dikkat çektiği görülmektedir. 

 
Şekil 7. “Alandaki Olanaklardan Yeterince Faydalanıyor Musunuz?” Sorusuna Verilen Cevaplar 

Ziyaretçilere “alandaki olanaklardan yararlanmanızı engelleyen nedenler nelerdir” sorusu 

yöneltilmiştir. Verilen cevaplarda “konaklama tesis azlığı”, “tuvaletlerin kirliliği ve eksikliği” 

ve “tesis içi yolların bakımsızlığı” cevapları bariz bir şekilde diğer cevaplardan ayrılmaktadır 

(Şekil 8). Bu sorunlar yapılan öneri alan kullanımı projelerinde aşılmaya çalışılmıştır.  

  
Şekil 8. Ziyaretçilerin “Alandaki Olanaklardan Yararlanmanızı Engelleyen Nedenler Nelerdir” 

Sorusuna Verilen Cevaplar 

Ziyaretçilere “alanda verilen hizmetlerin yeterli olup olmadığı” sorusu yöneltilmiş ve cevapların 

yaklaşık %70 oranında “kısmen yeterli” ya da “yetersiz” cevabını verdikleri görülmüştür (Şekil 
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9). Bu cevaplardan ziyaretçilerin OİDY’lerde verilen hizmetlerden pek de memnun olmadıkları 

anlaşılmaktadır. Burada çapraz soru tekniğiyle konukların yararlandığı mesire yerlerinden 

memnuniyet düzeyleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Daha önce farklı bir soruda OİDY’lerden 

memnun olduğunu söyleyen kişilerin çapraz sorgu tekniğiyle hazırlanan anket sorularında bu 

kez ağırlıklı olarak memnun olmadıklarını belirtmeleri dikkat çekmektedir. 

 
Şekil 9. Ziyaretçilerin “Alanda Verilen Hizmetlerin Yeterli Olup Olmadığı” Sorusuna Verilen 

Cevaplar 

3.3. Ziyaretçilerin OİDY’lerden Talep ve Beklentileri 

Ziyaretçilere “alanda aradıkları en önemli kriterlerin ne olduğu” sorusu yöneltilmiş ve bu soruda 

seçeneklere 0-9 arasında puan vermeleri istenmiştir. Bu soruya ziyaretçilerin tercih ettiği 

seçeneklerde bariz fark oluşturan cevap tam olarak ortaya çıkmamıştır (Şekil 10). Ancak 

“sessizlik”, “egzersiz olanağı”, “atık ve çöpler”, “temiz su ve tuvalet”, “ormanlık olması” ve 

“yakınlık” gibi kriterlerin az farklarla öne çıktığı görülmektedir. 

 
Şekil 10. Ziyaretçilerin “Alanda Aradıkları En Önemli Kriterlerin Ne Olduğu” Sorusuna Verilen 

Cevaplar 

3.4. OİDY Alanlarının Mevcut ve Yeni Tasarlanan Peyzaj Planları 

Tasarım çalışmasının mekâna ve mevcut duruma en uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için 

öncelikle alanın detaylı bir rölövesinin ve kotlarının çıkartılması ihtiyacı duyulmuştur.  

Alanların mevcut durumlarının ortaya konulması amacıyla alandan GPS ile alınan koordinatlar, 

sayısallaştırılmış uydu görüntüleri üzerine bindirilerek AutoCAD 2012 ve ArcGIS10 

programları aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Alanda hali hazır haritası bulunan Oltu Uzunoluk 

ve Uzundere-Zuvarboğazı dışındaki alanlarda kotlu plan çıkarılmasında E00 verilerinden kot 

üretilmiş ve çakıştırılmıştır. 
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Tasarım Aşaması; OİDY’nin tasarım aşmasında kullanıcı odaklı, doğaya zarar vermeden/en az 

zararla sürdürülebilir alanların oluşturulması, mevcut tesislerin revize edilmesi ve orman içi açık 

alanların tasarımlarda kullanılması ile alanın reliyef durumları temel hareket noktası olmuştur.  

Böyle alanları oluşturma aşamasında, proje ve sonrasında uygulama sürecinde, tasarımcının 

görüşleri önem taşımakla birlikte uygulayıcı olan Orman İşletme Müdürlüklerinin istekleri alana 

dair yasalarla yükümlülükleri önemli rol oynamaktadır. Tasarım aşamasında alandaki ihtiyaçlar, 

eksiklikler, gereklilikler ve mevcut imkânlar değerlendirilmiştir. Tüm unsurlar dikkate alınarak 

gerçekleştirilen peyzaj projelerinde Rekreasyon alanlarının alan karakteristiğine ve ziyaretçi 

profiline ve alan içindeki aktivite tercihlerine bağlı olarak, tasarım ve planlama yapılmıştır. 

Yapılan tasarımların üç boyutlu olarak görselleri alınarak hem İşletme Müdürlüğüne sunum 

imkânı sağlanmış, hem de uygulayıcılara tasarım hakkında fikir verilmiştir. 

Uygulama Projesi; Yapılan peyzaj projelerinin bir diğer temel hedefi mesire alanlarının Gelişim 

Planlarına altlık olarak değerlendirilebilme olanağıdır. Bu kapsamda uygulama projeleri olan 

(Aydınlatma, Sulama, Ölçülendirme, Yapısal ve Bitkisel) detaylar gelişme planı aşamasında 

yapılması uygulayıcılara bırakılmıştır. Bu bölümde bütün alanların mevcut ve yeni tasarlanan 

projeleri (Uzundere, İspir, Horasan, Narman, Oltu, Şenkaya ve Olur) verilmiştir (Şekil 11-17). 

   
Şekil 11. Uzundere-Zuvarboğazı Öneri Proje    Şekil 12. İspir-Hoşular Öneri Proje Üstten  

Üstten Görünüş                                                   Üstten Görünüş        

   
Şekil 13. Horasan-Fidanlık Öneri Proje             Şekil 14. Narman-Göllü Öneri Proje 

Üstten Görünüş                                                   Üstten Görünüş 

   
Şekil 15. Oltu-Uzunoluk Öneri Proje                Şekil 16. Şenkaya-H. Mehmet Sırma Öneri Proje 

Üstten Görünüş                                                  Üstten Görünüş 
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Şekil 17. Olur-Akdağ Öneri Proje Üstten Görünüş 

 

4. SONUÇ 

Günümüzde kırsal alanlar, yapısal ve ruhsal baskının arttığı kentsel alanlardan kaçış ve 

tazelenme alanları haline gelmeye devam etmektedir. Kullanıcı odaklı, doğaya zarar vermeden 

en az zararla sürdürülebilir alanların oluşturulması, rekreasyonel katılım açısından son derece 

önem taşımaktadır [7].  

Özellikle Narman-Göllü, İspir-Hoşutlar, Şenkaya-Şırankes ve Uzundere-Zuvarboğazı 

OİDY’lerinde genç ziyaretçi sayısının görece düşük olduğu görülmektedir. Bu yönde yaşanan 

eksikliği, OİDY’lerin yeniden planlanmasında dikkate alınması gerekti düşünülmektedir. 

Örneğin gençlerin ilgisini çekebilecek daha çok oyun parkı, sosyal alanlar ve görsel zenginliği 

artırma gibi müdahalelerle bu eksiklik giderilebilir. 

Anketlerin analizinden de anlaşılacağı gibi örneğin yürüyüş yollarının daha fazla ve estetik 

değeri yüksek olması ile OİDY’lerde doğallığın daha da ön plana çıkartılması düşünülmelidir.  

Ziyaretçilerin OİDY’lere geliş sıklıkları açısından değerlendirme yapıldığında İspir-Hoşutlar’ın 

bariz bir şekilde ön plana çıktığı, Horasan-Fidanlık, Narman-Göllü ve Olur-Akdağ’ın da takip 

ettiği anlaşılmaktadır. Diğerlerinin ise daha düşük sıklıkta ziyaret edildiği görülmektedir. Bu 

durum yine birçok özellik açısından OİDY’ler arasında farkın olduğunu göstermektedir. Bu 

konuyla ilgili olarak OİDY’lere bir standart kazandırılması gerektiği düşüncesi ön plana 

çıkmaktadır. Bu amaçla İspir-Hoşutlar OİDY’nin tüm özellikleri itibariyle (konaklama, yürüyüş 

yolları, restaurant, vs) model alınması gerektiği düşünülmektedir. 

Bölgede halkın büyük bir çoğunluğu kentsel açık yeşil alanları rekreasyonel amaçlı 

kullanmaktadır. Bu sebeple yerel yönetimlerde rekreasyon biriminin kurulması yararlı 

görülmektedir [8].  

Çalışmanın ana materyalini olan Oltu, Olur, İspir, Uzundere, Horasan, Narman ve Şenkaya 

İlçelerindeki 7 adet Orman İçi Dinlenme Yerinde (OİDY), peyzaj tasarım projelerinin 

hazırlanmasında alanlarda mevcut durumun ortaya konulması için sayısal haritalar ve yüksek 

çözünürlüklü hava fotoğrafları kullanılmıştır. Hava fotoğrafları ArcGIS 10 yazılımları 

kullanılarak sayısallaştırılıp (OİDY)’nin mevcut fiziki yapısı ayrıntılı olarak ortaya çıkarılmıştır. 

Çalışmanın son aşamasında her bir OİDY için; Arazi çalışmaları, gözlemler, incelemeler, 

alandan çekilen fotoğraflar ve alan kullanıcıları ile yapılan anketler elde edilen veriler 

doğrultusunda bilgisayar ortamında AutoCAD, Photoshop CS6, SketchUp ve Lumıon 
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programları yardımıyla tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mekânsal peyzaj tasarım 

paftaları, ölçülendirme paftaları (1/100 ölçekli) olarak alınmış, ayrıca alandan alınan üç boyutlu 

görüntüler ile uygulayıcılara tasarım hakkında fikirler verilmiştir. 

Sonuç olarak rekreasyon açısından potansiyel değeri olan yeni alanların kullanıma açılmasının 

yanında mevcut kaynakların da korunmasına özen gösterilmeli ve bu alanlarla ilgili gerekli 

rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır. Böylece doğal rekreasyon alanları halkın ihtiyaçları 

doğrultusunda sürdürülebilir ekolojik bir yaklaşımla kullanıma sunulmuş olacaktır [9]. 
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Özet  

Büyük yapraklı ıhlamur (Tilia platyphyllos Scop.) Orta ve Güney Avrupa’da yerli bir bitki 

türüdür. Bu tür park ve bahçelerde sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca taze yaprakları salata olarak 

yenilebilmekte, çiçekleri çay olarak tüketilmekte ve aynı zamanda yatıştırıcı, spazm önleyici, 

terletici, tansiyon düşürücü, ağrı azaltıcı, idrar söktürücü ve kanamayı durdurucu etkilerinden 

dolayı soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. Ihlamur çiçekleri nektar 

açısından zengin olup arıları, sinekleri ve güveleri çekmektedir. Park ve bahçelerde tercih edilen 

ve odun dışı orman ürünü olarak geniş kullanım alanlarına sahip olan bu tür için en uygun bitki 

üretim yöntemlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Çelik alım zamanı, çelik tipi (baş ve 

ayak çelikleri) ve 5000 ppm dozunda hazırlanmış indol bütrik asit’in (IBA) çeliklerin 

köklenmesindeki etkilerinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında Mart ayında elde edilen sert çelikler teknolojik sera (22±2°C hava sıcaklığı, 

20±2°C köklendirme masası sıcaklığı ve %70 nem oranı) içerisinde perlit köklendirme ortamına 

dikilmiştir. İlk kallus ve kök oluşum tarihleri, köklenme yüzdesi, kök boyu ve kök sayısı tespit 

edilmiştir. Çalışma sonucunda çeliklerin dikilmesinden 11 gün sonra ayak çeliklerinde 

uygulanan IBA 5000 ppm işleminde ilk kallus oluşumu meydana gelmiştir. İlk kök oluşumu ise 

yine aynı işlemde 35 gün sonunda ortaya çıkmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Büyük yapraklı ıhlamur, çelikle üretim, indol bütrik asit, köklenme 
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Abstract 

Large-leaved lime (Tilia platyphyllos Scop.) is native to Central and Southern Europe. The 

species is frequently planted in parks and gardens. In addition, its young leaves can be eaten as 

salad, and its flowers use to make a tea, are also used for treatment of colds and coughs, as it 

has sedative, antispasmodic, diaphoretic, hypotensive, emollient, diuretic and mild astringent 

properties. Lime flowers are rich in nectar, and so they attract bees, flies and moths. It is 

necessary to determine the most suitable plant propagation methods for this species which has 

wide use of non-wood forest products and is preferred in parks and gardens. Determination of 

the effects of cutting date, cutting types (tip and base cuttings) and 5000 ppm dosage of indole 

butyric acid (IBA) treatment on rooting of the cuttings creates the aim of this study. In the scope 

of the present study, hardwood cuttings obtained in March were planted in perlite rooting media 

inside technological greenhouse (air temperature at 22±2°C, rooting table temperature at 
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20±2°C, and humidity at 70%). The first callus and root formation date, rooting percentage, 

root length and the number of roots were determined. The results showed that the first callus 

formation date occurred in base cuttings in IBA 5000 ppm, 11 days after cuttings planted. And, 

the first root formation also took place in this cuttings and treatment, 35 days after planting.  

 

Keywords: Large-leaved lime, cutting propagation, indole butyric acid, rooting 
 

 

1. GİRİŞ  

Türkiye, birbirinden farklı iklim ve toprak koşullarına sahip çeşitli bölgelere ayrılmış olması ve 

Güneybatı Asya ile Güney Avrupa arasında bir köprü görevi görmesi; çeşitli kültür bitkilerinin 

ve Avrupa’da yabani olan türlerin birçoğunun ana vatanının Anadolu olması gibi nedenlerle 

odunsu ve otsu türler açısından zengin bir potansiyele sahiptir [1]. Biyolojik çeşitlilik açısından 

çok zengin olan ülkemiz ormanlarında farklı bölgelerde yayılış gösteren birçok Odun Dışı 

Orman Ürünü (ODOÜ) bulunmaktadır. ODOÜ olarak iç ve dış ticareti yapılan bitki sayısı 

ülkemiz adına 347 olup bunların yaklaşık %30’u ihraç edilmektedir [2, 3, 4]. Türkiye’nin ihraç 

ettiği önemli bitkilerden biri olan ıhlamur [5], Tilia tomentosa Moench., T. plathyphyllos Scop. 

ve T. rubra DC. türleri ile ülkemizde doğal olarak temsil edilmektedir [6, 7, 8]. Çiçekleri 

kurutulup çay olarak tüketilmekte, şifa özellikleri ile bal yapımı için kaynak oluşturmakta, süs 

bitkisi olarak kullanılmakta, tornacılık, oymacılık ve müzik aletleri yapımı [9, 10] vb. alanlarda 

kullanılmakta olan ıhlamur türlerinin üretilmesinde en uygun koşulların belirlenmesi önem arz 

etmektedir. 

Çalışma kapsamında Türkiye’de doğal olarak yetişen ıhlamur türlerinden biri olan büyük 

yapraklı ıhlamur (Tilia plathyphyllos Scop.) sert çelikleri için baş ve ayak çelik tiplerinin, 5000 

ppm dozda hazırlanmış köklenmeyi teşvik edici oksin grubu hormonlardan indol bütrik asit 

(IBA) hormonunun köklenme üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

 

2. MALZEME VE METOT 

Çalışmada Tilia platyphyllos türünde vejetatif üretim yöntemlerinden çelikle üretim yapılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Serası’nda gerçekleştirilen çalışma için 

çelik materyalleri KTÜ Kanuni Yerleşkesi’nde yer alan ıhlamur anaçlarından elde edilmiştir. 

Sert çelik elde etmek için 2018 yılının Mart ayında bir hafta arayla iki farklı zamanda alınan 

çelik materyalleri baş ve ayak çelikleri olarak da iki farklı çelik tipinde hazırlanmıştır. Ayrıca, 

köklenme üzerinde olumlu etkisi mevcut olan oksin grubu hormonlarından indol bütrik asit 

(IBA) pudra formda ve 5000 ppm dozunda hazırlanarak köklenme üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Dolayısıyla, farklı çelik alım zamanlarında 5000 ppm dozda IBA uygulanan ve 

uygulanmayan baş ve ayak çelikleri çalışmadaki işlemleri oluşturmaktadır. Çalışmanın 

yapıldığı sera teknolojik koşullara sahip olup hava sıcaklığı (22±2°C), ortamın nemi (%70) ve 

köklendirme masasının sıcaklığı (20±2°C) köklendirme koşullarına uygun şekilde 

ayarlanmıştır. Steril ve çok hafif olması, nem tutma ve iyi havalanma sağlamasından dolayı 

bitkilerin köklendirilmelerinde çokça kullanılan perlit [11, 12, 13], bu çalışmanın köklendirme 

ortamı olarak tercih edilmiştir. 

Çalışma kapsamında üç tekerrürlü olarak “tesadüf blokları deneme deseni” kullanılmıştır. 1 tür 

x 2 zaman x 2 çelik tipi x 2 işlem x 10 çelik x 3 tekerrür olacak şekilde toplamda 240 adet çelik 

köklendirmeye çalışılmıştır. Geniş nod aralıklarından dolayı yaklaşık 15 cm uzunluğunda 

hazırlanmış olan çelikler (hormon kullanılan ve kullanılmayan) eşit mesafe bırakmaya özen 

gösterilerek köklendirme ortamına dikilmiştir. Dikimler esnasında ve sonrasında ortamın steril 

olmasına özen gösterilmiştir. Çelikler üzerinde ilk kallus ve kök oluşum tarihleri, köklenme 

yüzdesi, kök boyu ve kök sayısı tespit edilmiştir. 
 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

63



   

     Şekil 1. Çeliklerin hazırlanması ve dikim işlemleri 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tilia platyphyllos türünün çelikle köklendirmesi üzerine yapılan bu çalışmada, kallus 

oluşumları IBA 5000 ppm ile muamele gören ayak çeliklerinde dikimden sonraki ikinci hafta 

içinde meydana gelirken, kök oluşumları ise beşinci hafta içinde aynı işlemde meydana 

gelmiştir. 

Köklenme yüzdesi değerleri incelendiğinde; 1 Mart tarihinde dikilen çeliklerde en yüksek 

köklenme yüzdesi IBA 5000 ppm ile muamele gören baş ve ayak çelikleri işlemlerinde %16,67 

ile meydana gelmiştir. Bu değerleri %6,67 ve %3,33 köklenme elde edilen sırasıyla hormon 

uygulanmamış baş ve ayak çelikleri işlemleri takip etmiştir. 7 Mart tarihinde dikilen çeliklerde 

köklenme yüzdesi daha düşük olarak gerçekleşmiştir. Buna göre; köklenme elde edilen tek 

işlemde (hormon uygulanmamış baş çelikleri) bu değer %10 olarak tespit edilmiştir. 

Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar neticesinde 1 Mart tarihinde dikilen çeliklerde en uzun 

ortalama kök boyu IBA 5000 ppm ile muamele gören ayak çeliklerinde 2,4 cm ile meydana 

gelirken, bu değer IBA 5000 ppm ile işlem gören baş çeliklerinde 2,3 cm, hormon uygulaması 

yapılmayan ayak çeliklerinde 2,0 cm ve baş çeliklerinde 1,5 cm olarak belirlenmiştir. 7 Mart 

tarihinde dikilen çeliklerdeki tek köklenme hormon uygulaması yapılmayan baş çeliklerinde 

meydana geldiğinden en uzun ortalama kök boyu da bu işlemde 2,0 cm ile ortaya çıkmıştır. 

1 Mart tarihinde dikilen çelikler için kök sayısı değerleri açısından yine en yüksek miktarda 

ortalama kök sayısı IBA 5000 ppm ile muamele gören ayak çeliklerinde 1,2 adet ile meydana 

gelmiştir. Diğer işlemlerde ise (hormon uygulaması yapılmayan baş ve ayak çelikleri işlemleri, 

IBA 5000 ppm ile işlem gören baş çelikleri işlemi) bu değer 1,0 adet olarak tespit edilmiştir. 7 

Mart tarihinde dikilen çelikler için belirlenen tek ve en yüksek miktarda ortalama kök sayısı 

hormon uygulaması yapılmayan baş çeliklerinde 2,0 adet olarak ortaya çıkmıştır.  

T. cordota ve T. tomentosa türlerine ilişkin yapılan bir çalışmada [14], yarı odunsu çelik tipi ve 

IBA 600-10000 ppm dozlarındaki çözeltileri kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda, düşük bir 

köklenmeye sahip olan T. cordata türünün çelikleri üzerinde IBA uygulaması köklenme 

yüzdesini %43’ten %61’e, T. tomentosa türünde ise %5’ten %32’ye yükselttiği belirtilmiştir. 

Öte yandan, ortalama kök sayısı ve kök boyu değerlerinin ise hormon uygulamasından düşük 

miktarda etkilendiği bildirilmiştir. IBA, IAA ve NAA hormonlarının Tilia platyphyllos yarı 

odunsu çelikleri üzerindeki etkisinin incelendiği başka bir çalışmada, en yüksek köklenme 

yüzdesi %79,81 olarak 40 mg/l IBA işleminde, en yüksek miktarda kök sayısı 21,45 adet ile 50 

mg/l IBA işleminde, en uzun kök boyu da yine 40 mg/l IBA işleminde 9,41 cm olarak tespit 

edilmiştir [15]. 

4. SONUÇLAR 

Büyük yapraklı ıhlamur (Tilia platyphyllos Scop.) türünün çelik ile üretilmesinde çelik alım 

zamanlarının, çelik tiplerinin ve 5000 ppm dozunda hazırlanmış IBA uygulamasının çeliklerin 

köklenmesindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, genel olarak en 

yüksek sonuçlar 1 Mart tarihinde dikimi gerçekleştirilen ve IBA 5000 ppm ile işlem gören ayak 
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çeliklerinde elde edilmiştir. Her ne kadar bu çalışma sınırları içerisinde en yüksek sonuçlar bu 

işlemde elde edilmiş olsa da, çelik alım zamanı, çelik tipi, hormon uygulaması, köklendirme 

ortamı vb. açısından daha yüksek köklenme başarısı için farklı yöntemlerin denenmesi uygun 

olabilir. 
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Özet  

İnsanların dünyayı her geçen gün daha fazla tükettiği bir gerçektir. Dünyada insan nüfusu 

arttıkça kişi başına düşen doğal kaynaklar miktarı da azalmaktadır. Çünkü gelişen teknoloji 

üretimi artırmanın yolunu açmakla beraber, kaynakların daha hızlı tükenmesini teşvik de 

etmektedir. Sanayi ve teknolojinin sebep olduğu bu faturanın adı çevredir. Nihayeti küresel 

ısınmaya çıkan birçok çevre meselesi tabiattaki kaynakların geri döndürülemez şekilde kaybına 

sebep olmaktadır. Bütün bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolu kaynakların öncelikle verimli 

kullanımını ama aynı zamanda bu ana kadar kullanılmayan kaynaklarında üretime alınmasından 

geçmektedir. Bu hedef için akla gelen iki önemli yaklaşımdan biri ormanlık alanlardan tarımsal 

ormancılık kapsamında daha fazla faydalanmak diğeri de önemli ekonomik potansiyel taşıyan 

ama günümüze kadar bu özelliklerinden faydalanmadığımız bitkilerin kültüre alınmasını 

sağlayarak geniş orman boşluklarında üretimi artırmak. Tesbi (Styrax officinalis L.)  bu hedefler 

için çok müsait özelliklere sahip bir bitki. Bu bitkinin orman açıklıklarında ya da Akdeniz 

havzasında çam ormanlarının alt tabakalarında yetiştiriciliğinin yapılması çok önemli katma 

değerler oluşturabilecektir. Bitkinin tohumlarından elde edilebilecek yağın enerji kaynağı 

olarak kullanımının yanı sıra geniş orman boşluklarının bitki örtüsü ile kaplanacak olması 

biyoçeşitliliğin korunmasına ve gelişmesine, çevre kompozisyonunun güzelleşmesine, 

havadaki karbon döngüsünün iyileşmesine ve toplam fayda olarak küresel ısınma ile 

mücadeleye önemli katkılar sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal ormancılık, endüstri bitkileri, Tesbi çalısı (Styrax officinalis L.) 
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Abstract 

It is a fact that people consume the world more and more everyday. As the human population 

in the world increases, the amount of natural resources per person decreases. Because 

developing technology encourages faster consumption of resources. It The name of this bill is 

environment. which is caused by industry and technology. Many environmental issues, which 

eventually become global warming, cause irreversible loss of natural resources. From all these 

negativities, it is necessary to ensure the efficient use of resources first, but at the same time to 

produce the resources that are not used until now. One of the two important approaches to this 

goal is to make more use of agricultural forestry from forested areas, and to increase production 

in large forested spans by providing cultivation of plants that have significant economic 

potential but which we do not benefit from these features day by day. The plant is a plant with 

very useful properties for these targets. The cultivation of this plant in the forest spansor the 

lower layers of the pine forests in the Mediterranean basin can create very important added 

values. The use of oil as a source of energy to be obtained from the seeds of plants, as well as 

covering with vegetation of large forest gaps, will provide significant contributions to the 

conservation and development of biodiversity, the enhancement of environmental composition, 

the healing of the carboncycle in the air, and the fight against global warming as a total benefit.  

 

Keywords: Agriforestry, Tesbi (Styrax officinalis L.) shrub, Industrial plants 
 

 

1. GİRİŞ  

Tesbi (Styrax officinalis L.)  çalısı Türkiye’nin Güney Doğu, Akdeniz, Ege, Marmara ve Orta 

Karadeniz bölgelerinde [1] 100 – 1000 m rakımlarına kadar yaygın olarak görülen çok yıllık 

çalı formunda bir bitkidir [2], [3]. Tarımsal alanların dışında kalan kıraç ve bozuk satıhlarda, 

ormanlık sahaların alt katmanında, orman açıklıklarında ve makiliklerde yetişen Styrax L. 

cinsine ait yabani bir türdür. Styrax (Styracaceae) 8 cinse ve yaklaşık 130 türe sahiptir[4], [5]. 

Dünyada Güneydoğu Asya, Akdeniz havzası ve Amerika kıtasının yoğun olarak tropikal 

kısımlarında yaygın olarak görülür [6]. Türkiye’de ise 1tür ve 1 cins olarak temsil edilir [7]. 

Olumsuz ve susuz sahalarda verim verebilen bir tür olması, ormanlık alanlarda çalı formunda 

olduğu için rahatlıkla kesilip yakıt olarak kullanılabilmesi, erken ilkbaharda çiçeklendiği için 

arı beslemede kullanılabilme imkanı olması ve özellikle tohumlarında yüksek oranda (± %50) 
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yağ bulunması bitkinin tarımsal ormancılık kapsamında kültüre alınması halinde önemli 

ekolojik ve ekonomik faydalar sağlayabileceğini göstermektedir [8], [9].  

Ormanlarımızın yaklaşık %53’ü bozuk ve baltalık vasfındadır. Bozuk ormanlık sahaların ve 

susuz tarımsal sahaların susuzluğa toleranslı bitkilerle değerlendirilmesi her bakımdan büyük 

faydalar sağlayacaktır. Doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmelerindeki sıkıntılar, 

gelecekte dünya üzerinde yaşayacak insanoğlunun etkilenmesini ve yaşam mücadelesinde 

olumsuzluklarla karşılaşmasına neden olacaktır. Tesbi çalısı hem yağlı tohumlu bir bitki olması 

hem de susuzluğa yüksek tolerans göstermesi bakımdan çok elverişli bir bitkidir. Bu bitkiden 

hem susuz ve marjinal tarım sahalarında hem de bozuk ormanlık alanlarda faydalanılması 

halinde istihdamdan, enerji üretimine; erozyon kontrolünden, biyoçeşitliliği korumaya kadar 

bir çok yönden fayda temin etmek mümkün olacaktır. 

Çok yıllık çalı formunda bir bitki olan tesbi çalısının kültüre alınması halinde bu bitkinin aşırı 

kesimden dolayı yok olma riski bertaraf edilerek biyoçeşitliliğin azalmasının önüne geçilecek, 

çalı formunda ve çok yıllık olduğu için su ve rüzgâr erozyonlarına karşı tedbir alınmış 

olacaktır[10], [11]. Aynı zamanda tesbi çalısı tohumlarından elde edilebilecek ve üretime 

katılabilecek yağ sayesinde ülkemizin yağlı tohum ihtiyacının farklı alternatif kaynaklardan 

sağlanmasına katkıda bulunulacak ve atıl kapasite ile çalışan yağlı tohum sanayisine hammadde 

teminine yardımcı olacaktır. Bunlara ilaveten üretici, biyodizelci ve yağ fabrikaları açısından 

önemli veriler elde edilmiş olunacaktır. Yağ ve yağlı tohum işletme sayısı yönünden önemli bir 

potansiyele sahip olan ülkemizde, alternatif yağlı tohumlu bitkiler ve bu bitkilerin sahip olduğu 

yağın yakıtla ilişkili özellikleri ile ilgili çalışmalar konusunda eksikliğin bulunduğu dikkat 

çekmektedir. Tesbi bitkisinin ekolojik ve ekonomik faydalarının tespitiyle bu bitkinin kültüre 

alınarak tarımsal üretime kazandırılması, ciddi üretim açığı bulunan gıda ya da endüstriyel 

sahada kullanılabilecek yağ üretimine, biyoyakıt hammaddesine ve bütün faaliyetlerin meydana 

getireceği istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. 

1.1. Tarımsal Ormancılık 

Tabi kaynakların azalmasıyla, nüfusun artışının ters orantılı olduğu ve halen temel gıda ve 

enerji kalemlerinde yetersizlik olduğu bir gerçektir. Gerekli tedbirle alınmazsa başta Afrika 

olmak üzere dünyanın birçok yöresinde kıtlık ve açlıkla karşı karşıya bulunulan olumsuzluklar 

bütün dünyayı etkileyecektir [12], [13]. Doğal kaynakların etkin bir şekilde 

kullanılabilmelerindeki sıkıntılar, gelecekte dünya üzerinde yaşayacak insanoğlunun 

etkilenmesini ve yaşam mücadelesinde olumsuzluklarla karşılaşmasına neden olacaktır. Bu 

nedenle, yararlanma ve paylaşımın katılımcı bir yaklaşımla ele alınması, mevcut araziden 

optimum yararlanmak için sürdürülebilir kullanımlarının araştırılması zorunluluktur [14]. 

Ekonomik düzeyi düşük ve farklı arazi kullanımlarına sahip, ekolojik ve fonksiyonel özellikleri 

ile zengin tür ve kompozisyonlarına sahip bitki örtüsü içerisinde yer alan çok amaçlı bitki 

türlerinin Tarımsal ormancılık olarak ifade edilebilen (Agroforestry) uygulamaların potansiyeli 

araştırılmalıdır [15]. Burada çok amaçlı bitki türleri; ekolojik uyum yeteneği, ürün oluşturma 

ve fonksiyonel olma, bireysel özellikler ile farklı türlerin bir arada bulunabilmesi gibi özellikler 

bakımından değerlendirilmeli, tarımsal ormancılık uygulamalarında geleneksel olarak 

kullanıldığı bilinen türlerden daha bilimsel olarak faydalanma yolları geliştirilerek gerek arazi 

kullanımında, gerekse kırsal kalkınmaya yönelik faydaların artırılacağının mümkün olduğu 

yapılan çalışmalarda ifade edilmiştir [16].  
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Şekil 1. Tesbi (Styrax officinalis L.) tabiatından görünümler 

 

Tarım ormancılığı çalışmalarına verimli koru ormanları ile endüstriyel ağaçlandırma sahaları 

dışında yer verilerek; sistemde ağaç, ağaççık, çalı v.b bitkiler, içerisine  çiftlik hayvancılığı da 

dahil edilerek, yetiştirilmeli ve bütün bunlar için orman içi açıklıklar, orman dışı alanlar ve 

rehabilitasyona konu sahalar ve çok geniş makilik alanlar kullanılarak hayat geçirilmelidir. Bu 

sayede orman yangınlarının azalması, dikilecek olan odunsu çok yıllık bitkilerle biyoçeşitliliğin 

korunması ve geliştirilmesi, biyoyakıt üretimi, insani ve hayvani gıda ve birçok endüstriyel 

hammadde üretimi gibi çok farklı alanlarda faydalanma imkanı mümkün olabilecektir [16].  

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de insanların ihtiyaçlarının gün geçtikçe 

farklılaşmakta ve gittikçe artmakta olduğu görülmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi 

amacıyla organik tarım, su bitkileri vb. değişik tarımsal üretim teknikleri ile tarım ormancılığı, 

agrosilvapastoral sistemler gibi tarım ve ormancılığın entegre edildiği çeşitli yöntemler 

geliştirilmelidir [17]. 

2. TESBİNİN ÇALISININ BAZI BİTKİSEL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Styrax (Styracaceae) 8 cinse ve yaklaşık 130 türe sahiptir [4]. Türkiye’de ise 1 tür ve 1 cins 

olarak temsil edilir [7]. Çalı formunda olan bitki, güneydoğu Asya, Akdeniz havzası ve 

Amerika kıtasının yoğun olarak tropikal kısımlarında yaygın olarak görülür [6], [18].  

Türkiye’de Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz bölgelerinde 

bulunur [1]. Botanik sınıflandırma külliyatında “tesbihağacıgiller”, “ayıfındığıgiller” olarak 

isimlendirilmiş olan bitki Türkiye’nin doğu Akdeniz havalisinde  “tesbi çalısı” ismiyle bilinir. 

Tesbi ismi bölgede aynı zamanda yaprak bitine (aphit) verilen isimdir. Tesbi çalısında yaprak 

biti çok bulunduğu için halk arasında “tesbi çalısı” ismi ile meşhur olduğu düşünülmektedir. 

Basit yapraklı, yaprakları sapla bağlı olup, hafif girintilidir. Yaprakları yıldız şeklinde tüyler 

içerir. Çiçek durumu salkım şeklindedir. Tesbi çalısı orman sahalarında yetişen yağlı tohumlu 

bir bitkidir. Akdeniz kuşağında yetişen, kışın yapraklarını döken, 2-6 metreye kadar 

boylanabilen bir ağaçtır. Batı ve Güney Anadolu’ da makilik alanlarda, kızılçam-fıstıkçamı 

ormanlarında, sırtlarda yetişir [19].   
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Şekil 2. Tesbi (Styrax officinalis L.) bitkisinin meyvesi ve çiçekleri 

 

Tohumları tek, büyük, kahverenginde ve küresel yapıdadır [20], [21]. Tohum olgunlaştığı 

zaman kendiliğinden düşer ve toplanması kolaydır. Hasat zamanı Eylül ayıdır. Olgunlaşma için 

çiçeklenmeden sonra en az 14 hafta geçmelidir. Tesbi çalısı Toros sıra dağlarının güneye bakan 

yamaçlarında 1000 m yüksekliklere kadar görülebilmektedir. Kuraklığa dayanıklı olduğu için 

Akdeniz havzası ve Arap yarımadasında yetişir [22]. 

3. TESBİ ÇALISININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Akdeniz havzasında 1000 m rakıma kadar dağ yükseltilerinde susuz, kıraç ve ormanlık 

alanlarda rahatlıkla yetişen tesbi çalısının tohumlarında yaklaşık %50 oranında yağ olduğu 

tespit edilmiştir [23]. 
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Şekil 3. Bazı önemli yağ bitkileri ile Tesbi çalısının yağ oranları 

 

Şekil 3’den görüldüğü üzere tesbi çalısı tohumunun yağ oranı, tarımı yapılan birçok yağ bitkisi 

tohumundan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tesbi çalısının kültüre alınması halinde 

dekara elde edilecek yağ veriminin diğer bitkilerden elde edilen yağ verimine göre daha yüksek 

olacağı düşünülmektedir.  

Tablo 1’den izlenebileceği gibi tesbi çalısı tohumunun 100 tohum ağırlığı 37.4 gr ve tohumun 

iç ağırlığı 10.4 gr olarak tespit edilmiştir. Verilere gore iç oranı tohumun toplam ağırlığına oranı 

%27.8’dir. Oflas’ın [24] vermiş olduğu bilgiler üzerinden yapılacak bir hesaplamayla tesbi 

çalısından yaklaşık dekara 500 kg ham yağ elde etmek mümkün olabilecektir. Bu 

değerlendirmeler olumsuz şartlar içinde geçerlidir. Bitkinin culture alınması halinde verimin 

daha da artacağı söylenebilir.   
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Şekil 4. Tesbi bitkisinin meyvesi içi ve tohumlarından elde edilen yağ  

Bitkisel yağlarda en önemli yağ asitleri doymamış yağ asitlerinden olan oleik (C18:1) - linoleik 

(C18:2)  yağ asidi gurubudur.  Tablo 2’de tesbi çalısının yağ asidi kompozisyonu incelenebilir. 

Bu tabloya göre tesbi çalısının yağ aside kompozisyonunda oleik asit %18.54 ve linoleik yağ 

asidi oranı ise %71.14 olarak tespit edilmiştir. Toplamda bu asit gurubunun oranı %89.68 

olduğu görülmektedir. Zeytin yağında bu oranın 100 gr’lık bir bileşikte 84 gr olduğu göz önüne 

alınırsa [25], tesbi çalısı yağının önemli bir potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Zira zeytin yağının 

kalitesi sağlık bakımından çok önemli olduğu uzmanlar tarafından sıklıkla dile getirilmektedir.       

 

Tablo 1. Tesbi bitkisinin bazı fiziksel özellikleri  

 

  

  100 

tohum 

ağırlığı 

(gr) 

İç 

Ağırlık 

(gr) 

Kabuk 

Ağırlığı 

(gr) 

Kabuk 

Oranı 

(%) 

Kabuk 

Boyu 

(mm) 

Kabuk 

eni 

(mm) 

İç Boy 

(mm) 

İç En 

(mm) 

Tesbi  

(Styrax 

officinalis  L.) 

37.459 10.402 26.492 27.421 8.673 9.582 7.899 6.287 
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Tablo 2. Tesbi bitkisinin yağ asitleri kompozisyonu 

Tesbi Yağ asitleri kompozisyonu (%) 

C14:0 0,03 

C16:0 6,10 

C16:1 0,07 

C17:0 0,05 

C17:1 0,03 

C18:0 2,61 

C18:1 18,54 

C18:2 71,14 

C20:0 0,12 

C18:3 0,40 

C20:1 0,13 

C22:0 0,63 

C24:0 0,14 

Toplam 100 

 

4. SONUÇ  

Bitkisel yağlar da hem gıda olarak hem de enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi bakımından 

her hal-ü karda ihtiyaç duyulan temel bir kaynak durumundadır. Tabiatta herhangi bir üretim 

maliyeti olmadan, tarla tarımı külliyatına göre marjinal olarak tanımlanan alanlarda yetişen bir 

bitkiden elde edilebilecek yağ önemli bir katma değer oluşturacaktır. İnsan nüfusunun artışı ve 

iklim değişiklikleri konuları mevcut kaynaklar üzerinde ciddi riskler oluşturduğu açıktır. Bu 

olumsuzlukları en az indirmek yeni kaynakların üretime alınmasıyla mümkün olabilecektir. 

Tesbi çalısı bu manada üzerinde durulması gerekli bir zenginliktir. Bitkinin ülkemizin tabi bitki 

örtüsü içinde bulunması, bu bitkinin yetişebileceği geniş arazilere sahip olmamız ve elde 

edilecek ürünün işlenmesi esnasında oluşturacağı istihdam ülke refahının iyileşmesinde önemli 

katma değerler oluşturacaktır.   
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Özet  

Büyük yapraklı ıhlamur orta ve doğu Avrupa’da ve Türkiye’de doğal olarak yayılış 

göstermektedir. Ihlamur tohum, çelik, daldırma ve aşı ile çoğaltılmaktadır. Çelikle çoğaltım 

klonal üretimi kolaylaştırması nedeniyle tercih edilmektedir. Bu çalışmada; 7 farklı olgun 

ıhlamur bireyinden alınan ve gövde üzerinde oluşmuş adventif sürgün çeliklerinin köklenmesi 

üzerine kum ve perlitin ve iki farklı Indolbütrikasit dozunun (IBA 1000 ve 3000 ppm) etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 1 yaşındaki adventif sert gövde çelikleri 

kasım ayı içinde kesilerek sıcaklığın 22±2°C, hava neminin %70 olarak ayarlandığı teknolojik 

serada kum ve perlit ortamlarına dikilmiştir. Çeliklerin dikiminden 10 hafta sonra köklenme 

yüzdesi, çeliklerdeki kök sayıları, maksimum ve minimum kök uzunlukları belirlenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar; genotipler, köklendirme ortamları ve IBA dozları arasında farklılıkların 

olduğunu göstermiştir. Kök sayısı bakımından 3000 ppm IBA dozunun ve perlit ortamının daha 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar genotipler arasında farklılıkların olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Büyük yapraklı ıhlamur, genotip, sert gövde çeliği, IBA, köklendirme 

ortamı 
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Abstract 

Large-leaved lime (Tilia platyphyllos Scop.) is native to central and southern Europe and also 

in Turkey. Tilia is propagated by seed, cutting, layering and grafting. Vegetative propagation 

with cutting is one of the preferred plant production method because of easy clonal propagation. 

Determination of the effects of genotype (7 different mature trees), rooting media (perlite and 

sand) and indole butyric acid (IBA 1000 and 3000 ppm) treatment on rooting of the adventitious 

stem cuttings creates the aim of this study. In the scope of the present study, adventitious 

hardwood stem cuttings which they were one-year-old obtained in November were planted in 

perlite and sand rooting media inside technological greenhouse (air temperature at 22±2°C, 

rooting table temperature at 22±2°C, and humidity at 70%). The rooting percentage, the number 

of roots, maximum and minimum root length were determined after 10 weeks later of the 

cuttings planted. The obtained results showed that there were differences between genotypes, 

rooting hormone concentrations and rooting media. It was found that 3000 ppm IBA as a rooting 

hormone and perlite as a rooting media were more effective according to the root numbers than 

others. But results demonstrated that there were differences according to the genotypes. 

Keywords: Large-leaved lime, genotype, hardwood stem cutting, IBA, rooting media. 
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1. GİRİŞ  

Türkiye’nin Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) kapsamında yaprak ve çiçeklerinden 

yararlanılan, gerek iç tüketimde kullanılan ve gerekse ihraç edilen önemli bitkilerinden biri olan 

ıhlamur, Tilia tomentosa Moench., T. plathyphyllos Scop. ve T. rubra DC. türleri ile ülkemizde 

doğal olarak temsil edilmektedir [1, 2, 3]. T. platyphyllos türü Kuzeydoğu Anadolu, Isparta, 

Kazdağı ve Kuşadası’nda yayılış göstermektedir [4]. 

Tilia türleri önemli bir süs bitkisi değerine sahip bulunmaktadır. Sokaklarda, caddelerde ve 

parklarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Görüntüsü, hava kirliliğine karşı toleransı, 

budanabilmesi ve yoğun trafiğe karşı direnci nedeniyle şehir içi ve çevresinde uygun türler 

olarak değerlendirilmektedir. Küçük çiçekler çok miktarda nektar ürettiğinden, birçok tür arı 

için önemli konak bitkileridir [5]. Çiçekleri kurutulup çay olarak tüketilmekte, şifa özellikleri 

ile bal yapımı için kaynak oluşturmakta, süs bitkisi olarak kullanılmakta, tornacılık, oymacılık 

ve müzik aletleri yapımında kullanılmaktadır [6]. Yıldan yıla farklılıklar göstermekte olan 

ıhlamur çiçeği ihracatı 2011 yılı verilerine göre 86 ton iken, ithalat ise 64 ton olarak 

gerçekleşmiştir. Arjantin, Almanya, İspanya ve Hollanda ıhlamur ihracatının %85,9’ unun 

gerçekleştiği ilk dört ülke olup, Romanya, Bulgaristan ve Almanya ise ithalatın yapıldığı 

ülkelerdir [7]. İhracat rakamları genel olarak analiz edildiğinde ise; 1995 yılından 2015 yılına 

kadar kademeli bir düşüş gözlenmektedir. 1995 yılında 469 ton ve 1.738.000 dolar ihracat 

rakamları ile en yüksek seviyede bulunan ıhlamur, 2014 yılında %84 düşüşle 78 tona gerilemiş 

ve ihracat geliri %50,5 azalarak 862.000 dolara düşmüştür [8]. Buradaki rakamlar, ıhlamurda 

geleceğe yönelik olarak yetiştiricilik faaliyetlerinde gerçekçi planlamaların yapılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Ihlamur türlerinde tohumla üretim göreceli olarak kolaydır, ancak çimlenmelerde düzensizlik 

görülmekte, tohumlarda çimlenme bir sonraki yıl/yıllara kalabilmektedir. Öte yandan tohumdan 

elde edilen fidanlarda çiçeklenme süresi uzun olup 10-12 yıldan sonra çiçeklenme 

başlamaktadır. Vejetatif yöntemlerle üretilen fidanlarda bu sürenin kısalması ve klonal 

üretimden beklenen, arzu edilen karakter bakımından üstün nitelik gösteren klonların 

çoğaltılabilmesi durumu, vejetatif yöntemlerden birisi olan çelikle fidan üretimini avantajlı 

konuma getirmektedir. Ayrıca, gövde üzerinde oluşan adventif tomurcuklardan gelişen 

sürgünlerin bitkinin fizyolojik yaşını yansıtmaması nedeniyle çelik materyali olarak 

kullanıldığında, olgun ağacın sürgünlerinden alınan çeliklere göre daha başarılı kök 

oluşturmaları beklenen bir durumdur. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında büyük yapraklı 

ıhlamur (Tilia plathyphyllos)’da 7 farklı bireyde, gövde üzerinde çıkan bir yıllık sürgünler sert 

çelik olarak kullanılarak,  iki farklı IBA (1000 ve 3000 ppm)  hormon dozunun uygulandığı 

çeliklerin, kum ve perlit ortamında köklenme davranışlarının araştırılması amaçlanmıştır. 

 

2. MALZEME VE METOT 

Çalışmada, Tilia platyphyllos türünde vejetatif üretim yöntemlerinden çelikle üretim 

yapılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma ve Uygulama Serasında 

gerçekleştirilen çalışma için çelik materyalleri KTÜ Kanuni Yerleşkesinde yer alan 7 adet 

ıhlamur bireylerinden elde edilmiştir. Sert çelikler 2017 yılı 27-29 kasım tarihleri arasında 

kesilerek çalışmada kullanılmıştır. Vejetasyon dönemi içerisinde gövde üzerinde oluşmuş olan 

adventif sürgünler vejetasyon dönemini bitirerek, 1 yıllık sürgün haline gelmeleri beklenmiş ve 

sert çelik olarak değerlendirilmişlerdir. Köklenme üzerinde olumlu etkisi mevcut olan oksin 

grubu hormonlardan indol bütrik asit (IBA) pudra formunda 1000 ve 5000 ppm dozlarında 

hazırlanarak köklenme üzerine etkileri araştırılmıştır. Köklendirme hormonları ile işleme tabi 

tutulan sert çelikler kum ve perlitin bulunduğu yastıklara yerleştirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı 

sera kontrol edilebilir koşullara sahip olup hava sıcaklığı 22±2°C, ortamın nemi %70 ve 

köklendirme masasının sıcaklığı 20±2°C koşullarına uygun şekilde ayarlanmıştır. Her bir 

deneme 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Gövde üzerinde bulunan sürgünlerden elde edilen 
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çeliklerin sayısal durumuna göre her bireyden tekerrürlerde kullanılan çelik sayılarında 

farklılıklar oluşmuştur. Denemelerin kurulmasından 10 hafta sonra çelikler köklendirme 

ortamlarından alınarak üzerlerinde ölçüm ve sayımlar gerçekleştirilmiştir.  
 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Büyük yapraklı ıhlamurda çeliklerin IBA’nın pudra formundaki iki dozuna batırılarak 

dikilmesinden 10 hafta sonra sağlıklı çelikler sökülerek köklendirme durumları incelenmiş ve 

ölçümler yapılmıştır. Çelikler üzerinde oluşmuş kök sayıları tespit edilerek her bir işlem için 

ortalama kök sayıları ve üzerinde kök oluşmuş çelikler oransal olarak belirlenerek köklenme 

yüzdeleri hesaplanmıştır (Tablo 1).   

Tablo 1 deki değerler incelendiğinde 7 farklı bireyden alınan çeliklerin köklenme oranlarında 

farklılıkların olduğu görülmektedir. Çeliklerdeki kök sayıları bakımından da çeliklerin alındığı 

bireylere göre farklılıkların olduğu, en fazla kök sayısının 1 no.lu ağaçtan kesilen çeliklerin 

3000 ppm IBA dozuna batırıldıktan sonra kum ortamında bekletilen çeliklerde görülmüştür 

(Tablo 1). 2, 3, 5, 6 ve 7 no.lu bireylere ait çeliklerde ise en fazla kök sayıları 3000 ppm IBA 

dozuna batırıldıktan sonra perlit ortamında bekletilen çeliklerde belirlenmiştir (Tablo 1). 

Köklenme oranları bakımından ise 1, 2, 5 ve 3 no.lu ıhlamur bireylerinden elde edilen çeliklerde 

diğer birey çeliklerine göre daha yüksek köklenme oranları elde edilmiştir. Tablo 1 deki kök 

sayıları verileri genel olarak değerlendirildiğinde, tüm işlemlerde 3000 ppm lik IBA dozunun 

1000 ppm lik IBA dozuna göre göre daha etkili olduğunu söylemek mümkün görülmektedir.   

 

Tablo1. Ağaç ortam ve hormon dozlarına göre ana kök uzunluğu ve köklenme yüzdesi 

Ağaç No Köklendirme 

ortamı 

IBA Dozu Ortalama 

Kök Sayısı 

Köklenen çelik 

sayısı 

Köklenme 

Yüzdesi (%) 

1 

kum 

kontrol 2,69 29 93.54 

1000ppm 3,73 30 100 

3000ppm 8,45 38 97.43 

perlit 

kontrol 2,74 19 95 

1000ppm 3,00 22 81.48 

3000ppm 4,60 25 100 

2 

kum 

kontrol 2,75 16 100 

1000ppm 2,46 24 100 

3000ppm 4,50 28 100 

perlit 

kontrol 2,42 19 100 

1000ppm 3,15 20 100 

3000ppm 7,97 29 100 

3 

kum 

kontrol 1,75 4 40 

1000ppm 1,69 13 56.5 

3000ppm 1,75 8 40 

perlit 

kontrol 2,57 14 82.35 

1000ppm 3,00 17 94.4 

3000ppm 6,42 19 86.36 

4 
kum 

kontrol 3,00 1 3.03 

1000ppm 1,40 5 17.24 

3000ppm 1,67 6 26.08 

perlit kontrol 1,00 2 -- 
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T. 

cordota ve T. tomentosa türlerinde [9], yarı odunsu çelik tipi ve IBA 600-10000 ppm 

dozlarındaki çözeltileri kullanıldığı çalışmada, düşük bir köklenmeye sahip olan T. cordata 

türünün çelikleri üzerinde IBA uygulaması köklenme yüzdesini %43’ten %61’e, T. tomentosa 

türünde ise %5’ten %32’ye yükselttiği belirtilmiştir. IBA, IAA ve NAA hormonlarının Tilia 

platyphyllos yarı odunsu çelikleri üzerindeki etkisinin incelendiği başka bir çalışmada, en 

yüksek köklenme yüzdesi %79,81 olarak 40 mg/l IBA işleminde, en yüksek kök sayısı 21,45 

adet ile 50 mg/l IBA işleminde, en uzun kök boyu da yine 40 mg/l IBA işleminde 9,41 cm 

olarak tespit edilmiştir [5]. Sıvı hormon formunda IBA’nın farklı sıvı dozlarının kullanıldığı ve 

yaşları 20-40 arasında değişen 4 ıhlamur (Tilia americana, Tilia cordata, Tilia x euchlora 

'Redmond' ve  Tilia x euchlora) türüne ait bireylerden alınan çeliklerde  yapılan çalışmada ideal 

köklenme için çelik alım zamanları ve en uygun hormon dozunun türler arasında farklılıklar 

gösterdiği belirtilmektedir. 10000 ppm-35000 ppm gibi yüksek IBA dozlu sıvı hormon formuna 

batırılan çeliklerde, çeliğin alındığı döneme göre değişen %100 köklenme yüzdeleri elde 

edilmiş, en iyi IBA hormon dozu ise 20000 ppm olarak belirlenmiştir [10]. Yukarıda 

çalışmamız sonuçlarından açıklandığı üzere Tilia platyphyllos’da 3000 ppm lik hormon 

uygulaması 1000 ppm hormon uygulamasına göre kök sayıları bakımından daha etkili olmuştur. 

Köklenme yüzdelerinde ise bireyler arasında farklılıklar belirlenmiştir. 2 no.lu bireyden alınan 

çeliklerde; tüm işlemlerde ve köklendirme ortamlarında %100 köklenme elde edilmiştir. Bu 

durum çelik alınan bireyin köklenmede etkili olduğunu göstermektedir.  

 

4. SONUÇLAR 

Büyük yapraklı ıhlamur (Tilia platyphyllos Scop.) türünün adventif gövde sert çeliği ile 

üretilmesinde, çeliğin alındığı bireyin ve hormon dozunun köklenmede ve oluşan kök sayısında 

etkili olduğunu göstermiştir. Öte yandan köklendirme ortamları da kök sayıları üzerinde etkili 

olup, bu anlamda perlit köklendirme ortamının kum köklendirme ortamına göre daha iyi 

sonuçlar verdiği görülmüştür. Çalışmada iki farklı IBA hormon dozu kullanılmış olup, bu 

1000ppm 1,14 7 -- 

3000ppm 2,17 6 -- 

5 

kum 

kontrol 1,22 9 81.81 

1000ppm 1,33 3 23.07 

3000ppm 1,86 7 50.00 

perlit 

kontrol 1,29 7 87.5 

1000ppm 2,00 9 100 

3000ppm 3,61 18 100 

6 

kum 

kontrol 2,00 8 36.36 

1000ppm 1,50 6 30 

3000ppm 1,00 4 20 

perlit 

kontrol 2,20 5 26.31 

1000ppm 2,14 7 70 

3000ppm 3,00 9 100 

7 

kum 

kontrol 1,67 6 42.85 

1000ppm 1,67 3 15 

3000ppm 1,50 6 31.57 

perlit 

kontrol 2,50 4 19.04 

1000ppm 1,67 3 18.75 

3000ppm 3,00 5 29.41 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

78



dozların daha yüksek dozları ve farklı zaman dilimlerinde de çelikler alınarak bu çalışmanın 

sonuçlarıyla karşılaştırması yararlı olacaktır 
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Abstract  

Salvia L. (or Sage) belonging to the Lamiaceae family has almost 1000 species which spread 

all around the world. The different Salvia species have been known as an important medicinal 

and culinary herb since ancient times. There are 97 species of Salvia in Turkey, and 51 of 

these species are endemic. The essential oils from Salvia species are used in many fields, such 

as food, medicine, drug, cosmetics, and perfumes. The qualities in essential oil-bearing plants 

are determined by their essential oil content and composition.  

 

The aim of this study was to determine the content and composition of the essential oil from 

two endemic Salvia species (S. cryptantha Montbret & Aucher ex Benth. and S. cyanescens 

Boiss. & Balansa) collected from natural area. The essential oil ratio obtained aerial parts of S. 

cyanescens and S. cryptantha were recorded 0.02% and 0.04%, respectively. In the essential 

oils obtained; spathulenol, ledene oxide for S. cyanescens and caryophyllene, caryophyllene 

oxide, spathulenol and β-copaene for S. cryptantha were recorded as main components. 

 

Keywords: Salvia L., essential oil, GC-MS. 

 

Türkiye Florasına Kayıtlı Endemik İki Adaçayı Türünden (S. cryptantha 
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Özet 

Lamiaceae familyasına ait olan Salvia L. (ya da adaçayı), dünyanın dört bir yanına yayılan 

yaklaşık 1000 türe sahiptir. Farklı Salvia türleri, antik çağlardan beri önemli bir tıbbi ve 

baharat bitkisi olarak bilinmektedir. Türkiye adaçayı türleri açısından dünyanın en zengin 

florasına sahiptir. Türkiye'de 97 tür Salvia vardır ve bu türlerin 51 tanesi endemiktir. 

Ekonomik öneme sahip ve florada bol miktarda olan türlerin toplanıp ihraç edilmesi söz 

konusudur. Salvia türlerinden elde edilen uçucu yağlar gıda, ilaç, ilaç, kozmetik ve parfüm 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Uçucu yağ taşıyan bitkilerde kalite uçucu yağ içeriği ve 

bileşimi ile belirlenir. 

Bu çalışmanın amacı doğal ortamdan toplanan endemik iki adaçayı türünün (S. cryptantha 

Montbret & Aucher ex Benth. ve S. cyanescens Boiss. & Balansa) uçucu yağ içeriği ve 

kompozisyonunu belirlemektir. S. cyanescens ve S. cryptantha’nın toprak üstü kısımlarından 

sırasıyla %0.02 ve %0.04 uçucu yağ elde edilmiştir. Elde edilen uçucu yağlarda S. cyanescens 
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için spathulenol, ledene oxide ve caryophyllene, S. cryptantha için ise caryophyllene oxide, 

spathulenol ve β-copaene ana bileşenler olarak kaydedilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Salvia L., uçucu yağ, GC-MS. 

 
 

1. INTRODUCTION  

Turkey also non-wood constitute the most important part of non-wood forest products forest 

products as the world, World Health Organization (WHO), the number of plants used for 

various purposes in the world is around 20.000.The number of medicinal plants used in 

Turkey is estimated to be around 500. However, it is stated that the number of plant species 

that are collected from the nature is 346 and that 24 of them are endemic species and 7 of 

endemic are still exported. For example, some species of Salvia, Thymus and Gypsophila are 

endemic and exported ([1], [2]). 

Salvia L. (or Sage) is the widest-spread genus of the Lamiaceae or Labiatae family has almost 

1000 species which spread all around the world. Salvia species have been widely used as 

spices, as well as in the food, drug and fragrance industry. ([3]).  

There are 97 species of Salvia in Turkey, and 51 of these species are endemic. S. cryptantha 

and S. cyanescens are two endemic species registered to Turkey flora. S. cryptantha used in 

folk medicine since long years is an endemic species for Turkey. It is perennial herb and its 

flowering lasts from May to July. It grows in rock lands, dry places, on chalky hills and in 

fallowing lands at altitudes between 700 and 2500 m ([4]). S. cyanescens is widely distributed 

within the altitude range of 400-2300 m in almost in all regions of Turkey except for South 

east Anatolia, grow Pinus nigra forest, gravel river beds, fallow fields and vineyards ([5], 

[6]). 

Plants belonging to this genus bear secondary metabolites such as essential oils. Essential oils 

are used a great variety of ways; as food flavoring, as feed additives, as flavoring agents by 

the cigarette industry, and in the compounding of cosmetics and perfumes. The qualities in 

essential oil-bearing plants are determined by their essential oil content and composition. 

Generally, the main components of S. cryptantha essential oil were identified as 1,8-cineole, 

borneol, camphor, α-pinene and camphene ([7]-[9]). It was reported that S. cyanescens has 

borneol, isoborneol, spathulenol and β-pinene as main component of essential oil ([5], [10], 

[11]). 

The aim of this study was to determine the content and composition of the essential oil from 

two endemic Salvia species (S. cryptantha Montbret & Aucher ex Benth. and S. cyanescens 

Boiss. & Balansa) collected from natural area. 

 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

 

2.1. Plant Materials: The herbal parts of S. cryptantha and S. cyanescens were collected from 

natural area when flowering (Figure 1). The collected plants were dried in shadow at room 

temperature. Collection data of species investigated are presented in Table 1. 
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Table 2.1. Locality and collection dates of Salvia species 
Species Locality Date 

S. cryptantha Montbret & 

Aucher ex Benth. 

Sin.: S. absconditiflora 

(Montbret & Aucher ex Benth.) 

Greuter & Burdet 

Yozgat/Turkey 

39o 47´25.23´´ N-34o 47´8.63´´ E 

1335 m 

17.06.2015 

S. cyanescens Boiss. & Balansa Yozgat-Ankara Road/Turkey 

39o 54´0.84´´ N-33o 25´54.46´´ E 

750 m 

23.06.2015 

 

 

 
                    S. cyanescens                                                          S. cryptantha 

 

Figure 2.1.Images of species from natural area. 

 

 

2.2. Isolation of The Essential Oils: The essential oil contents of the species were 

determined in 50 g of ground aerial parts (flowers, leaves and stems) and using a Clevenger-

type apparatus. The samples were distilled for 3 h in 750 mL water. 

 

2.3. Chemical Analysis of The Essential Oils: The essential oils were analyzed by GC/MS. 

The analysis was performed using Hewlett Packard 6890 N GC, equipped with a capillary 

column HP 5-MS (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm film thickness), a Hewlett Packard 5975C mass 

selective. 5-phenyl-mathylpolysiloxane was used in the analysis of essential oils. It is 

programmed to reach 240oC from 60oC with the column temperature increasing at 4oC / 

minute. The electron ionization energy of 70eV for GC/MS detection and He (1mL min-1) as 

the carrier gas was used. The injector temperature was 250oC and the split ratio was 1:10. The 

scanned mass range is set to 50-550 m / z. The chemical composition of the essential oils was 

identified by matching their retention times and mass spectra with those obtained from the 

libraries of Wiley and NIST’s spectral and literature data.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The essential oil content of S. cyanescens was 0.02% and of S. cryptantha was 0.04%. 

Essential oil content of S. cyanescens was reported as 0.04% by Karaman et al.,[5] and 0.06% 

by Cosge et al. [11]. The essential oil content of S. cyanescens collected from Pozanti, 

Ankara-Turkey was found 0.9% ([12]) and S. cyanescens collected from Eregli-Ivriz, Konya, 

Turkey was found 1.44% ([4]). Also, the essential oil content of this species was recorded as 

0.55% reported by Saadia et al. [13] and as 0.4% reported by Dogan et al. [14]. 
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Twenty nine components representing 98.43 % of total essential oil from S. cyanescens were 

identified. Spathulenol was recorded as the main component with 31.07% followed by ledene 

oxide with 10.37% and caryophyllene oxide with 8.31% (Table 3.1, Figure 3.1). In S. 

cyanescens, 18 components constituting 93.6% in essential oil were identified and the 

essential oil presented high levels of spathulenol (32.5%), myrtenal (7.8%), α-pinenr and β-

pinene (6.9%) and para-cymene (5.7%) were recorded by Karaman et al. [5]. These findings 

are with in agreement with our ones. Baser ([10]) reported that S. cyanescens had borneol and 

isoborneol as main component. But, isoborneol was recorded as minor component (2.3%) in 

our study.  

A total of 16 components were identified by GC-MS analysis in the essential oil obtained 

from the aerial part of S. cryptantha. These components represented 99.98% of the essential 

oil. Caryophyllene (24.39%), caryophyllene oxide (13.82%), spathulenol (12.81%) and β-

copaene (11.09%) were the major components (Table 3.2, Figure 3.1). 

Generally, the main components the main components were identified as camphor (6.0-

25.6%), 1,8-cineole (10.4-37.1%), β-pinene (12.8%), n-hexane (10.6%), borneol (5.1-24.8%), 

α-pinene (4.1-12.5%), camphene (0.9-8.7%), bornyl acetate (11.4%) ([7],[8],[13]-[16]) . But, 

Demirci et al. [12] revealed that linalool and limonene among the principal components were 

found. In other study, valencene (24.34%) were found to be major component of S. cryptantha 

essential oil ([4]). The findings we obtained from S. cryptantha are incompatible with those of 

previous researchers. 

When the present results were compared with the literature, the recorded components of 

essential oils in the present study showed significant differences, which can be attributed 

several factors such as the part of plant under analysis, the stage of plant development, the 

time of harvesting or picking, differences in climatic and ecological conditions and the 

different distillation methods and different type of GC used in the studies etc.([4],[5],[17]). 

All these factors can affect both the composition and the rate of essential oil synthesized from 

plants. 

 

 

 

 

 

                                    (A)                                                                               ( B) 

Figure 3.1. Typical GC profiles of essential oil from aerial parts of S. cyanescens (A) and S. 

cryptantha (B). 

 

Table 3.1. The essential oil compositions in aerial part of S. cyanescens  (%) 
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No Components RT (min) (%) 

1 α-Pinene 11.931 0.30 

2 β-Pinene 13.298 0.33 

3 Eucalyptol 15.020 0.77 

4 Pinocarveol 18.793 2.20 

5 Carveol 18.904 3.40 

6 Borneol 19.699 2.33 

7 4-Terpineol 20.047 0.17 

8 α-Terpineol 20.470 0.41 

9 Myrtenol 20.710 2.52 

10 Verbenone 21.229 0.57 

11 Carvyl Acetate 21.388 0.29 

12 Pentanoic acid, 2,2,4-trimethyl-3-hydroxy-, isobutyl ester 25.890 0.34 

13 3-Hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester of isobutanoic acid 26.508 0.52 

14 Benzenebutanal, γ,4-dimethyl- 27.476 1.04 

15 4-epi-cubedol 31.121 0.45 

16 Spathulenol 33.110 31.07 

17 Caryophyllene oxide 33.307 8.31 

18 Aristolene epoxide 33.567 3.59 

19 Tricyclo[5.2.2.0(1,6)]undecan-3-ol, 2-methylene-6,8,8-

trimethyl- 33.963 5.85 

20 Aromadendrene oxide 34.878 3.97 

21 Ledene oxide 35.617 10.37 

22 4,6,6-Trimethyl-2-(3-methylbuta-1,3-dienyl)-3-

oxatricyclo[5.1.0.0(2,4)]octane 35.902 0.86 

23 7R,8R-8-Hydroxy-4-isopropylidene-7-

methylbicyclo[5.3.1]undec-1-ene 36.094 6.40 

24 β-Guaiene 36.692 1.01 

25 Murolan-3,9(11)-diene-10-peroxy 38.248 2.89 

26 Isoaromadendrene epoxide 40.462 3.22 

27 14-Oxatricyclo[9..2.1.0(1,10)]tetradecane, 2,6,6,10,11-

pentamethyl- 41.403 1.55 

28 Retinol, acetate 42.475 3.51 

29 Geranyl-p-cymene 42.638 0.59 

Total 98.43 

 

 

Table 3.2. The essential oil compositions in aerial part of S. cryptantha  (%) 

 
No Components RT (min) (%) 

1 Elixene 25.423 0.45 

2 α-Copaene 26.752 0.43 

3 Cadinene 27.895 1.00 

4 Caryophyllene 28.258 24.39 

5 Humulene 29.310 9.59 

6 α-ylangene 29.867 0.45 

7 β-copaene 30.119 11.09 

8 Ledene 30.566 2.11 

9 δ-Cadinene 31.244 1.44 

10 Spathulenol 33.047 12.81 

11 Caryophyllene oxide 33.269 13.82 

12 γ-Himachalene 34.719 3.41 

13 β-Guaiene 35.143 3.77 

14 Retinol, acetate 35.612 1.17 

15 Ledene oxide 36.069 7.76 

16 Hexahydrofarnesyl acetone 39.695 6.29 

Total 99.98 
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Özet  

Ülkemiz sahip olduğu konum ve iklim çeşitliliğinden dolayı çok farklı habitat tiplerine ülke 

sınırları içerisinde barındırmakta ve 11707 bitki taksonuna (3694 endemik takson) ev sahipliği 

yapmasına olanak sağlamıştır. Diğer yandan bu tür zenginliği içerisinde sayılarının az olmasına 

rağmen kapladıkları alan açısından oldukça büyük önem taşıyan odunsu türlerimizde 

bulunmaktadır. Bu potansiyel geçmişten günümüze kadar halkımızın bitkisel kaynaklardan 

çeşitli şekillerde faydalanmasına sebep olmuştur. Birçok odunsu bitki taksonu bünyelerinde 

bulunan etken maddeler ile odun dışı bitkisel ürün (ODBÜ) olarak kabul edilmektedir. Bu 

çalışma 2014-2018 yılları arasında Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve Artvin illerinde 

yapılan anket çalışmalarından elde edilen odunsu türleri kapsamaktadır. Bu çalışma 

kapsamında 55 odunsu tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 4 tanesi Gymnospermae, 51 tanesi ise 

Angiospermae alt bölümüne aittir. Odunsu türlerin 35 tanesinin gıda amaçlı, 1 tanesinin baharat 

ve 53 tanesinin ise tıbbi açıdan kullanımı bulunmaktadır. Odunsu türlerin kullanılan kısımlarına 

bakıldığında ise 66 tedavi yöntemi için tercih edilmektedirler. Bunların önem düzeyi ise; 29 

kullanım ile yaprak ilk sırada olup, bunu 25 kullanımla meyve, 10 kullanımla tohum takip 

etmektedir. Tıbbi odunsu türleri daha çok diyabet (13 tür), grip ve nezle (9 tür), öksürük kesici 

(8 tür), kabızlık (7 tür) için tercih edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Tıbbi Bitki, Gıda, Biyoçeşitlilik. 
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Abstract 

Due to its location and climate diversity, our country is housed in very different habitat types 

within the borders of the country, allowing 11707 plant taxa (3694 endemic taxon) to be hosted. 

On the other hand, although there are few numbers in this kind of richness, there are woody 

species of great importance in terms of the area they cover. This potential has caused our people 

to benefit from plant sources in various forms from day to day. Many woody plants are 

considered as non-wood plant product (NWPP) with the active substances in taxon structures. 

This study covers the woody species obtained from the questionnaire studies conducted in Ordu, 

Giresun, Trabzon, Gümüşhane and Artvin between 2014-2018. In this study, 55 woody species 
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were identified. Of these species, 4 belong to the Gymnospermae and 51 belong to the 

Angiospermae subdivision. Of the woody species, 35 of them are for food, 1 of them is spice 

and 53 of them are for medical use. When used parts of woody species are considered, they are 

preferred for 66 treatment methods. The importance level of these is; the leaves are first place 

with 29 uses, followed by 25 uses of fruit and 10 uses of seeds. Medical woody species are 

preferred mostly for diabetes (13 species), cold and flu (9 species), cough (8 species), 

constipation (7 species). 

 

Keywords: Traditional, Medicinal Plant, Food, Biodiversity. 

 

 

1. GİRİŞ 

Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) özellikle gelişmekte olan ülkeler için iş, istihdam olanağı 

oldukça fazla olan gıda, sağlık alanlarının önemli doğal kaynaklardır. ODOÜ kırsal alandan 

başlayarak, yerel, bölgesel ve ülke ekonomisinde önemli girdiler sağlayabilecek kapasiteye 

sahiptir. Ancak Türkiye’de son yıllarda önemi anlaşılan bu girdinin ulusal ormancılık 

politikasında yıllarca ihmal edilmiş olması nedeniyle ekonomiye katkısı olması gereken 

seviyelere ulaşamamıştır.  

ODOÜ ormanlardan, orman dışındaki ağaçlık alanlardan ve ağaçlardan elde edilebilecek tüm 

biyolojik kökenli ürünler olarak tanımlanır [1]. Bir başka tanıma göre ise; orman içi ve 

açıklıklarında yetişen, insanların ve diğer canlıların kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya 

ticaretleri ile gelir sağlamak suretiyle yararlandıkları her türlü bitkisel veya hayvansal ürünler 

olarak tanımlamaktadır [2]. Yaklaşık 12.000 bitki taksonu ve 80.000’in üzerinde fauna türü ile 

Türkiye ODOÜ için oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. ODOÜ içerisinde Odun Dışı 

Bitkisel Ürünler (ODBÜ)’in payı daha fazladır. Ama Türkiye’de bu potansiyeli değerlendirmek 

için kapsamlı envanter çalışmaları yeni yeni yapılmaya başlanmış, bu doğal kaynakları iç ve 

dış pazarda değerlendirmek adına birçok girişim başlatılmıştır. 

Türkiye’de 347 tıbbi ve aromatik bitki türünün ithalata ve ihracata konu olduğu [3], ancak bu 

sayının Koyuncu’ya [4] göre 500 kadar olduğu, Başer’e [5] göre ise 1000 kadar olduğu ve 

yaklaşık 200 kadar tıbbi ve aromatik bitkinin ihracat potansiyelinin olduğu rapor edilmiştir. 

Ülkemizde kullanılan ve ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin tür sayısı olarak % 90’ının 

doğadan toplanarak geri kalan türlerinde tarımının yapılarak; Türkiye’de toplam üretilen tıbbi 

ve aromatik bitkiler üretim miktarının ise % 50’nin tarımı yapılarak (kültür) sektörde 

değerlendirildiği bildirilmiştir [6]. 

Doğu Karadeniz Bölgesi ODOÜ bakımından oldukça bakir kalmış olup, son yıllarda mavi 

yemiş (Vaccinium spp.) ile tarhun (Artemisia dracunculus) üretimi başlatılmıştır. Bölgede 

doğadan en çok toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler ise; defne, salep, ıhlamur, alıç, kızılcık, 

hünnap, mavi yemiş, gilaburu, kara yemiş (taflan), anzer (yayla) kekiği, meyan kökü, sarı 

kantaron, sumak bulunmaktadır [6].  

Doğu Karadeniz Bölgesi florası bitkisel biyoçeşitlilik bakımından ülkemizin diğer bölgelerine 

göre daha özel bir konumdadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde iklim özellikleri itibariyle sadece 

Karadeniz iklimi hakim olmayıp aynı zamanda Tokat, Bayburt ve Gümüşhane gibi illerimizde 

karasal kurak ve soğuk iklim karakterlerini de görmek mümkündür. Sonuç olarak Doğu 

Karadeniz Bölgesindeki farklı iklim, toprak ve diğer ekolojik karakterlerinin sonucu hem doğal 

bitkisel gen kaynaklarının zenginliği hem de bu gen kaynaklarından hareketle kaliteli tıbbi ve 

aromatik bitkilerin üretimlerini mümkün hale getirmektedir [6]. 

Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde gıda, tıbbi ya da aromatik amaçlı kullanılan odunsu 

türlere ait veriler yapılan anket çalışmaları ile ortaya koymak amaçlanmıştır. 
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2. MALZEME VE METOT 

Çalışmanın materyalini Doğu Karadeniz Bölgesindeki Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve 

Artvin illerinde (Şekil) yerel halk tarafından gıda, baharat, tıbbi amaçlarla kullanılan odunsu 

bitki türleri oluşturmaktadır. Türleri belirlemek amacıyla 2014-2018 yılları arasından belirtilen 

illerde yerel halk ile yüz yüze anket uygulaması yapılarak, değerlendirilen odunsu bitki türleri, 

bu bitki türlerinin kullanım amaçları ve kullanım şekilleri tespit edilmiştir. 

 
                             Şekil. Çalışma alanının lokasyonu 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Gümüşhane illerinde toplam 338 kişi ile yüz yüze 

anket uygulaması yapılmıştır (Tablo 1). Katılımcıların 229’u kadın, 109’u erkektir. 

Katılımcıların %50’ye yakını 50 yaşın üstündedir ve %69’u ise ilk, orta ve lise eğitimi almış 

kişilerden oluşmaktadır (Tablo 2). 

 

Tablo 1. İllere göre katılımcı sayısı. 

Ordu Giresun Trabzon Rize Gümüşhane Artvin 

30 157 97 32 8 14 

 

Tablo 2. Demografik özellikler. 

Özellikler 
Katılımcı Sayıları 

(n:338) 

Yüzde 

(%) 

Cinsiyet   

Kadın 229 67.8 

Erkek 109 32.2 
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Yaş Grupları   

20-40 91 26.9 

41-50 79 23.4 

51-60 75 22.2 

≥61 93 27.5 

Eğitim Durumu   

Okumamış 78 23.1 

İlkokul 116 34.3 

Orta ve Lise 117 34.7 

Yüksekokul 27 7.9 

Anket verilerinden elde edilen bilgilere göre 4 tanesi Gymnospermae, 51 tanesi ise 

Angiospermae alt bölümüne ait toplam 55 odunsu takson hakkında bilgi derlenmiştir. Odunsu 

türlerin 35 tanesinin gıda amaçlı, 1 tanesinin baharat ve 53 tanesinin ise tıbbi açıdan kullanımı 

bulunmaktadır. Bu türler aynı zamanda 66 farklı tedavi yöntemi ile tıbbi amaçlı 

kullanılmaktadır. Bitkilerin kullanılan vejetatif organlarından yaprak 29 kullanımla ilk sırada 

yer almaktadır. Bunu generatif organlarından olan meyve 25 kullanımla ikinci sırada yer 

almaktadır. 10 kullanımla tohum ise 3. sırada yer almaktadır. Tıbbi amaçlar için kullanılan 

türler en çok diyabet (13 tür), grip ve nezle (9 tür), öksürük kesici (8 tür), kabızlık (7 tür) 

tedavilerinde tercih edilmektedir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Tespit edilen taksonlara ait özellikler. 
Familya Latince adı Yöresel adı Kullanılan 

kısmı 

Kullanım 

şekli 

Kullanım amacı 

Adoxaceae Sambucus nigra L. Mürver Meyve, 

Yaprak 

 
Hemoroit, ağrı 

kesici 

Anacardiaceae Rhus coriaria L. Sumak Meyve Baharat Yüksek tansiyona 

karşı, diyabet 

Araliaceae  Hedera helix L. Sarmaşık Yaprak 
 

Mide ağrısı 

Betulaceae Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn. subsp. barbata 

(C.A.Mey.) Yalt. 

Kızılağaç, 

Yaykin 

Yaprak, Taze 

sürgünleri, 

Dal, Tohum 

 
Hemoroit, yara 

temizleme, mide 

ağrısı, kan 

durdurucu, ağrı 

kesici, deri 

hastalığı 

Betulaceae Corylus avellana L. var. 

avellana 

Fındık Tohum, 

Yaprak 

Gıda Öksürük kesici, diz 

ağrılarına karşı, 

kabızlık 

Betulaceae Corylus maxima Mill. Fındık Tohum, 

Yaprak 

Gıda Kan temizleyici 

Buxaceae Buxus sempervirens L. 

subsp. sempervirens 

Şimşir Yaprak, Dal 

kabuğu 

 
Ateş düşürücü, 

kabızlık giderici, 

karaciğer 

hastalıkları 

Cornaceae Cornus mas L. Kızılcık Meyve, 

Kabuk, 

Yaprak, Kök 

Gıda İshal kesici, idrar 

yolları hastalıkları, 

yara/yanık 

tedavisi, diyabet, 

uykusuzluk 

Cornaceae Cornus sanguinea L. 

subsp. 

australis (C.A.Mey.) 

Jáv. 

Yabani 

Kızılcık 

Meyve Gıda Deri hastalıkları 

Cupressaceae Juniperus oxycedrus L. 

subsp. oxycedrus var. 

oxycedrus f. oxycedrus 

Kızıl ardıç Kozalak 
 

Kansızlık 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

89



Ebenaceae Diospyros kaki Thunb. Hurma Meyve Gıda Kabızlık 

Ebenaceae Diospyros lotus L. Küçük 

meyveli 

Trabzon 

hurması 

Meyve Gıda Kabızlık 

Ericaceae Arbutus andrachne L. Dağ çileği Meyve Gıda Prostat, mide 

hastalıkları 

Ericaceae Calluna vulgaris (L.) 

Hull 

Funda Yaprak, 

sürgün 

 
Sindirimi 

kolaylaştırıcı, 

soğuk algınlığı, 

öksürük kesici 

Ericaceae Rhododendron 

caucasicum Pall. 

Kumar Yaprak 
 

Nefes darlığı, 

kanser 

Ericaceae Rhododendron 

luteum Sweet 

Sarı avu 

çiçeği, Zifin 

Çiçek 
 

Yüksek tansiyona 

karşı 

Ericaceae Rhododendron 

ponticum L. 

Mor avu, 

Komar 

Yaprak, 

Çiçek nektarı 

 
Baş ağrısı, egzama, 

mide hastalıkları, 

ağrı kesici 

Ericaceae Vaccinium 

arctostaphylos L. 

Çalı çileği Meyve Gıda Diyabet, ishale 

karşı, kan 

temizleyici 

Ericaceae Vaccinium myrtillus L. Yaban 

mersini, 

Çileklik 

Meyve, 

Yaprak, Dal 

Gıda Öksürük kesici, 

diyabet, kuvvet 

verici, bronşit, 

göze kuvvet verici, 

bağırsak 

hastalıkları 

Fabaceae Robinia 

pseudoacacia L. 

Akasya Çiçek 
 

Sakinleştirici, 

kabızlık, safra 

arttırıcı 

Fagaceae Castanea sativa Mill. Kestane Tohum, 

Çiçek, 

Kabuk, 

Yaprak 

Gıda Kuvvet verici, 

tansiyon düşürücü, 

öksürük kesici, 

kabızlık, cilt 

temizleme 

Fagaceae Fagus orientalis Lipsky Kayın Kabuk 
 

Mide ağrısı, kurt 

düşürücü 

Fagaceae Quercus petraea (Matt.) 

Liebl. subsp. iberica 

(Steven ex M.Bieb.) 

Krassiln. 

Zeytin Yaprak, 

Kabuk 

 
Egzama, mide 

ağrısı, kanser, 

bağırsak 

hastalıkları 

Grossulariacea

e 

Ribes alpinum L. Bektaşi 

Üzümü 

Meyve Gıda İştah açıcı, kabızlık 

Juglandaceae Juglans regia L. Ceviz Tohum, 

Yaprak, 

Kabuk 

Gıda Kolesterolü 

dengeler, kurt 

düşürücü, iştah 

açıcı, diyabet, 

astım, yara 

temizleme 

Lauraceae Laurus nobilis L. Defne Yaprak, 

Tohum 

 
Balgam sökücü, 

romatizma ağrısı, 

grip ve nezle, diş 

ağrısı, epilepsi 

Lythraceae Punica granatum L. Nar Meyve Gıda İdrar söktürücü 

Malvaceae Tilia platyphyllos Scop. 

subsp. platyphyllos 

Ihlamur Yaprak, 

Çiçek 

Gıda Sıtma, soğuk 

algınlığı 

Malvaceae Tilia rubra DC. subsp. 

caucasica (Rupr.) 

V.Engl. 

Ihlamur Çiçek, 

Tohum 

Gıda Grip, balgam 

söktürücü, nefes 

darlığı, idrar 

söktürücü, göğüs 
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yumuşatıcı, astım, 

iltihaplı yara 

iyileştirici 

Moraceae Ficus carica L. subsp. 

carica 

İncir Meyve, 

Lateks 

Gıda Siğil iyileştirici, 

diş ağrısı, 

hemoroit, akrep 

sokması, müshil 

Moraceae Morus alba L. Dut Meyve, 

Yaprak 

Gıda Kuvvet verici, 

öksürük kesici, 

kansızlık 

Moraceae Morus nigra L. Karadut Meyve, 

Yaprak 

Gıda Kanser, kan şekeri 

düşürücü, kan 

yapıcı 

Oleaceae Olea europaea L. subsp. 

europaea 

Zeytin Meyve, 

Yaprak, 

Çekirdek 

Gıda Diyabet, sindirimi 

kolaylaştırıcı, 

kolesterol 

düşürücü 

Pinaceae Abies 

nordmanniana (Steven) 

Spach subsp. 

nordmanniana 

Göknar Reçine 
 

Ülser 

Pinaceae Pinus sylvestris L. var. 

hamata Steven 

Çam Kozalak, 

Reçine 

 
Nefes darlığı, 

öksürük kesici, 

sindirimi 

kolaylaştırıcı, mide 

hastalıkları, astım, 

romatizma, bronşit 

Pinaceae Picea orientalis (L.) 

Peterm. 

Doruk ağacı Reçine 
 

İltihaplı yara 

iyileştirici, mide 

hastalıkları, 

kırık/çıkık tedavisi, 

diyabet, çıban 

iyileştirici 

Platanaceae Platanus orientalis L. Çınar Yaprak 
 

Kireçlenmelere 

karşı 

Rhamnaceae Frangula dodonei Ard. 

subsp. dodonei 

Barut ağacı Toprak üstü 

kısımları 

Gıda Mide hastalıkları, 

müshil, kusturucu, 

hayvanlarda süt 

artırıcı yem 

Rosaceae Amygdalus communis L. Badem Tohum Gıda İdrar yolları 

iltihabı 

Rosaceae Cerasus avium (L.) 

Moench 

Kiraz Meyve, 

Meyve sapı 

Gıda Soğuk algınlığı, 

kilo vermeye 

yardımcı, kan 

temizleyici, 

sakinleştirici, idrar 

yolları hastalıkları 

Rosaceae Crataegus 

monogyna Jacq. var. 

monogyna 

Alıç Meyve Gıda Kuvvet verici 

Rosaceae Cydonia oblonga Mill. Ayva Yaprak Gıda Nefes darlığı, 

astım, ishal 

önleyici, soğuk 

algınlığı, sindirimi 

kolaylaştırıcı, 

öksürük kesici 

Rosaceae Laurocerasus 

officinalis M.Roem. 

Taflan, 

Karayemiş, 

Laz kirazı 

Yaprak, 

Meyve, 

Tohum 

Gıda Yara iyileştirici, 

boğaz ağrısı, 

diyabet, ülser, 

böbrek rahatsızlığı, 
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öksürük ve ağrı 

kesici, yüksek 

tansiyona karşı 

Rosaceae Malus sylvestris (L.) 

Mill. subsp. orientalis 

(Uglitzk.) Browicz var. 

orientalis 

Elma Yaprak, 

Meyve 

Gıda Ayak mantarı, 

böbrek taşı ve kum 

düşürücü 

Rosaceae Mespilus germanica L. Töngel Meyve Gıda Yüksek tansiyona 

karşı, diyabet 

Rosaceae Pyrus communis L. 

subsp. communis 

Armut Meyve Gıda Yüksek kolesterole 

karşı, grip, nezle, 

müshil 

Rosaceae Rosa canina L. Kuşburnu Meyve Gıda Grip, nezle, soğuk 

algınlığı, diyabet, 

öksürük kesici 

Rosaceae Rubus canescens DC. 

var. glabratus (Godr.) 

Davis & Meikle 

Böğürtlen Meyve, Kök Gıda Diyabet, hemoroit, 

kansızlık, damar 

hastalıkları, 

bademcik iltihabı 

Rosaceae Rubus idaeus L. subsp. 

idaeus 

Ahududu Yaprak, 

Çiçek, Kök 

Gıda Boğaz ağrısı, 

kanser, egzama 

Rosaceae Sorbus aucuparia L. Çirkat Meyve, 

Yaprak 

 
Diyabet 

Salicaceae Populus nigra L. subsp. 

nigra 

Kavak Yaprak 
 

İshal önleyici 

Salicaceae Salix alba subsp. alba Söğüt Kabuk, 

Yaprak 

 
Romatizma, bel 

ağrısı, ciltte oluşan 

çatlaklara karşı, 

siğil tedavisi, 

diyabet 

Smilacaceae  Smilax excelsa L. Merolcan Taze sürgün Gıda Romatizma, gastrit 

ülser, egzama, 

sindirimi 

kolaylaştırıcı 

Theaceae Camellia sinensis (L.) 

Kuntze var. sinensis 

Çay Yaprak Gıda Sinir hastalığı, 

ishal önleyici, 

kanser, idrar 

söktürücü 

Vitaceae Vitis vinifera L. Asma Tohum, 

Yaprak 

Gıda Kan yapıcı, 

kanamayı kesici, 

ishal kesici, alkol 

bağımlılığına karşı, 

sarılık 

 

Odun dışı orman ürünü olarak değerlendirilen bitkilerin çoğu Rosaceae familyası (12 takson) 

ile Ericaceae familyasına (7 takson) aittir. Laurus nobilis, Tilia rubra subsp. caucasica, 

Camellia sinensis var. sinensis Türkiye’nin ihraç ettiği tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer 

almaktadır [6]. Ayrıca Corylus türleri ise bölgede yetişen, bölgenin ve hatta Türkiye’nin en 

önemli ihraç ürünü olarak söylenebilir. Bölgede bal yapımında kullanılan Castanea sativa ve 

Rhododendron spp. bitkilerinden elde edilen ballar yaygın inanca göre kanser tedavilerinde şifa 

amaçlı tüketilmektedir. Ancak bu bitkilerden elde edilen ballar alışık olmayan bünyelerde 

zehirlenmelere sebebiyet verebilmektedir. 

Rosacaeae familyası bireylerine ait taksonların Türkiye ve dünya literatürlerinde benzer 

amaçlarla kullanıldığı anlaşılmaktadır [7-13]. Yine aynı familyadan Sorbus aucuparia’nın 

literatürde tıbbi amaçlarla kullanımının tespit edilmiş olmasına karşın [7,14,15], bu çalışmada 

yörede bu türün diyabet hastalığı için kullanımı ilk kez tespit edilmiştir. 
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Populus nigra ise literatürde besi hayvanlarının tedavisinde, hayvan yemi olarak, ya da insanlar 

için tıbbi amaçlı ve de araç gereç yapımında kullanılmış olmasına karşın [16-19] bu çalışma ile 

ilk kez yapraklarının ishal önleyici amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışma için Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan illerinden Artvin, Rize 

Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Ordu illerinde toplamda 338 kişi ile yüz yüze anket 

uygulaması yapılmıştır. Çalışmanın amacına yönelik olarak hedeflenen odunsu bitki grubundan 

55 farklı taksona ait kullanım bilgileri elde edilmiştir. Anket uygulamasında bölgede kırsal 

alanda yerleşik yaşayan, orta yaş üzeri kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. 

Tespit edilen bitki taksonlarının çoğunun bölgede ticari anlamda bir girdi olarak 

değerlendirilmediği bilgisine ulaşılmıştır. İhraç edilen birkaç bitki hariç (Laurus nobilis, Tilia 

rubra subsp. caucasica, Camellia sinensis var. sinensis, Corylus sp.) çoğunlukla yerel olarak 

tüketilmekte ve ekonomik olarak çok az oranda katkı sağlamaktadır. Bölgede ekonomik açıdan 

değerlendirilmeye müsait türlerin başında ise Laurocerasus officinalis, Diospyros kaki, Rubus 

sp., Vitis vinifera, Vaccinium arctostaphylos, Vaccinium myrtillus  gibi bitkileri sayabiliriz. Bu 

bitkiler gıda amaçlı kullanımlarının yanı sıra önemli tıbbi özelliklere sahip türler olarak da 

bilinmektedir. 

Adı geçen bu odunsu taksonlar bölgenin kırsal kalkınmasına ve ekonomik gelişimine katkı 

sağlayacak, plantasyonlar kurularak kültüre edilmesi gereken öncelikli bitkiler arasında yer 

almalıdır. Hatta ikinci aşama olarak bu bitkilerden elde edilen hammadde ürünlerden yarı 

mamul ve mamul elde edilebilecek stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Üretilen 

bu ürünlerin ticari değerinin sağlanması ve korunması amacıyla da yöresel coğrafi işaretleme 

ile tescilinin yapılması önem arz etmektedir.   
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Özet  

Bu çalışmada Giresun ilinin Dereli ilçesinde yerel halk tarafından tıbbi, gıda ve baharat amaçlı 

kullanılan bazı bitkilerin geleneksel kullanımları araştırılmıştır. Dereli ilçesi sınırları içindeki bazı 

köylerde yüz yüze görüşmeler yapılmış ve bölge insanının kullandığı bitkiler toplanmıştır. Toplanan 

bitkilerin yerel adları, kullanım şekilleri, kullanılan kısımları ve kullanım amaçları hakkında bilgiler 

kayıt altına alınmıştır. 16’sı kadın, 47’si erkek olmak üzere toplam 63 kişi ile birebir anket 

uygulanmıştır. Toplamda 77 bitki hakkında bilgi elde edilmiştir. Bu bitkilerin 1 tanesi Pteridophyta 

bölümüne, 4 tanesi Pinidae altsınıfına ve geri kalanı (72 tane) ise Magnoliidae altsınıfına aittir. 

Belirlenen bitkilerin familya dağılımlarına bakıldığında Rosaceae 11 tür ile ilk sırada olup bunu 

Lamiaceae (8 tür), Asteraceae (6 tür) ve 4’er tür ile Polygonaceae, Apiaceae, Ericaceae familyaları takip 

etmektedir. Tespit edilen bitkilerden 44 tanesi gıda, 7 tanesi baharat ve 65 tanesinin ise tıbbi amaçlı 

kullanımı bulunmaktadır. Tıbbi açıdan kullanılan bitkilerin daha çok şeker hastalığında, tansiyon 

hastalığında, mide rahatsızlıklarında, soğuk algınlığında, idrar söktürücü ve yara temizlemede 

kullanıldığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Tıbbi Bitki, Biyoçeşitlilik. 
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Abstract 

In this study, the traditional usage of some plants used for medicinal, food and spice purposes by the 

local people was investigated in the Dereli district of Giresun province. Face-to-face interviews were 

held in some villages within the boundaries of the district and the plants used by the people of the region 

were collected. Information on the local names, usage patterns, parts used and purposes of the collected 

plants are recorded. In the study, 16 females, 47 male total 63 people were interviewed. 77 plant taxa 

have been identified. One of these plants belongs to the Pteridophyta section, four belong to the Pinidae 

subclass, and the rest (72) belong to the Magnoliidae subclass. When we look at the distribution of 

families of the determined plants, Rosaceae is first with 11 species and followed by Lamiaceae (8 

species), Asteraceae (6 species) and Polygonaceae, Apiaceae, Ericaceae family with 4 species. Of the 

plants identified, 44 have food, 7 have spices and 65 have medical use. It has been found that medicinal 

plants are mostly used in diabetes, tension sickness, stomach ailments, colds, diuretic and wound 

healings. 

Keywords: Traditional, Medicinal Plant, Biodiversity. 
 

1. GİRİŞ  

İnsanlığın varoluşu ile hastalıklar da başlamıştır. Bu hastalıklara karşı geleneksel tedavi 

yöntemleri ise doğadan ve geçmiş deneyimlerden yararlanarak olgunlaşmıştır. Geleneksel 

yöntemler aynı zamanda toplumların kültürel, dini, felsefi yapıları ile sentezlenmektedir [1]. 
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Halk hekimliğinde uygulanan en son tedavi şekli ise ilaçla tedavidir. “Ev ilaçları”, “kocakarı 

ilaçları” gibi isimlerde verilen halk ilaçlarının çoğu, uzun tecrübeler sonunda günümüze kadar 

gelmiş deneysel uygulamalardır. Anadolu’da geniş bir uygulama alanı olan halk ilaçları, 

rasyonel ve büyü niteliği taşıyan yöntemlerle, genellikle kırsal kesimde oldukça büyük bir halk 

kitlesi tarafından kullanılmaktadır [2]. 

Türkiye sahip olduğu çeşitli iklim tipleri, farklı coğrafi ve jeolojik özellikleri nedeniyle zengin 

bir bitkisel tür çeşitliliğine sahiptir. Anadolu’nun tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği 

yapmış olması, bitki kullanımı konusunda zengin bir etnobotanik kültür mirasının oluşmasına 

yol açmıştır. Bu mirasın saptanması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla Türkiye’de 

giderek artan sayıda çalışma yapılmaktadır. Türkiye’de insan-bitki ilişkileri üzerine yapılan 

etnobotanik çalışmalarda, kırsal bölgelerde daha yaygın olarak hastalıkların tedavisinde ve gıda 

amaçlı kullanım başta olmak üzere, doğadaki yabani bitkilerden veya kültüre alınmış bitki 

türlerine sıklıkla başvurulmuştur [3-16].  

Son zamanlarda bu tür bitkilere yönelik talepte artışlar olduğu görülmektedir. Bunların bir 

kısmı odun dışı orman ürünü adı altında ham ya da yarı işlenmiş ürünler olarak iç ve dış 

piyasada ticarete konu edilmektedir [17]. Gıda amaçlı bitki kullanımının yanında Türkiye’de 

tedavi maksatlı kullanılan bitki sayısı da oldukça fazladır [18-20]. Türkiye florası ile 

kıyaslandığında tıbbi ve şifalı bitkilerin çok küçük yüzdelik paya sahip olması başta çoğu bitki 

ile ilgili yazılı kayıtların mevcut olmaması ya da günümüze kadar sağlıklı bir şekilde 

taşınamamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca birçok bitki için farklı yörelerde aynı ya da 

benzer isimlerinin kullanılması veya aynı bitki için farklı isimlerin kullanılması da buna bir 

etkendir [21].  

Bu çalışmada Giresun ilinin Dereli ilçesinde yerel halkın gıda veya şifa amaçlı kullandığı bitki 

türlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Yapılan bu çalışmanın materyalini 2016-2017 yılları arasında vejetasyon dönemi içerisinde 

Dereli ve bazı bazı köy ve yaylalarında gerçekleştirilen arazi çalışmaları sonucu toplanan ve 

yerel halkın çeşitli amaçlarla kullandıkları bitki türleri oluşturmaktadır (Şekil 1). Çalışma 

kapsamında Dereli ilçe ve çevresinde yaşayan halkla yüz-yüze anket çalışmaları yapılmıştır. 

Ankete katılan kişilerden bitkilerle ilgili bilgiler sağlanırken doğada canlı örneklerini 

gösterilmesi sağlanmıştır.  
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                              Şekil 1. Dereli ilçesinin lokasyonu 

 

Kullanılan kısımları, kullanım şekilleri belirlenen bitkiler teşhisleri yapılmak üzere preslenip, 

kurutulmuştur. Toplanan bitki örneklerinin teşhislerinin tam ve doğru bir şekilde yapılabilmesi 

için bitki türleri üzerinde generatif ve vejetatif organlarının bulunmasına dikkat edilmiştir. Bitki 

örneklerinin teşhisinde “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” adlı eserden [22-24] 

yararlanılmıştır. Teşhisleri yapılan bitki türlerinin isimleri Türkiye Bitkileri Listesi [25]’nden 

kontrol edilmiştir. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu etnobotanik çalışması Giresun ilinin Dereli ilçesinde 63 kişi katılımı ile yüz-yüze anket 

çalışması yapılarak 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan kişilerin 

47’si erkek olup geri kalanı bayandır. Ankete katılan yerel halkın diğer demografik bilgileri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Yapılan çalışma sonucu Giresun ilinin Dereli ilçe merkezinde, bazı köy ve yaylalarında halkın 

şifa ve gıda amaçlı kullandığı 77 bitki taksonu tespit edilmiştir (Tablo 2). Bu bitkilerin 1 tanesi 

Pteridophyta bölümüne, 4 tanesi Pinidae altsınıfına ve geri kalanı (72 tane) ise Magnoliidae 

altsınıfına aittir. Tespit edilen bitkilerden 44 tanesi gıda, 7 tanesi baharat ve 65 tanesinin ise 

tıbbi amaçlı kullanımı bulunmaktadır. 
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Tablo 1. Anket çalışmasının yapıldığı kişilerin demokrafik özellikleri 

 

Belirlenen bitkilerin familya dağılımlarına bakıldığında Rosaceae 11 tür ile ilk sırada olup bunu 

Lamiaceae (8 tür), Asteraceae (6 tür) ve 4’er tür ile Polygonaceae, Apiaceae, Ericaceae 

familyaları takip etmektedir (Şekil 2). Dereli ilçesinde familya bazında değerlendirmede en 

fazla taksonun Rosaceae familyasından olmasının ana nedeni yörede birçok meyveli türün 

bulunması ve ilçede çevresinde bulunan ormanlık alanların bu familya üyelerine daha fazla 

yaşam ortamı sunmasına olanak sağlaması olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

          Şekil 2. Tespit edilen bitki taksonlarının familyalara göre dağılımı 

Bitki türlerinin kullanılan kısımları incelendiğinde ise en fazla kullanım yaprak organına (34 

kullanım şekli) ait olduğu tespit edilmiştir. Yaprak organını 17 kullanımla çiçek, 16 kullanımla 

meyve, 8 kullanımla tohum ve 6’şar kullanımla gövde ve kök takip etmektedir. Bunlara ilave 

olarak bitki kısımlarına ayrıca toprak üstü, reçine, kozalak, stilus, sürgün, spor ve kabuk 

kullanımları da bulunmaktadır (Şekil 3).  

Rosaceae
14%

Lamiaceae
11%

Asteraceae
8%

Ericaceae
5%

Polygonaceae
5%Apiaceae

5%
Amaranthaceae

4%

Pinaceae
4%

Diğer
44%

FAMİLYALARA GÖRE DAĞILIM

Özellikler Katılımcı Sayısı Yüzde (%) 

Cinsiyet   

Erkek 47 74.6 

Bayan 16 25.4 

Eğitim Seviyesi   

Okumamış 11 17.5 

İlkokul 28 44.4 

Lise 22 34.9 

Üniversite 2 3.2 

Yaş Grupları   

21-40 15 23.8 

41-60 38 60.3 

>61 10 15.9 
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Şekil 3: Bitki taksonlarının kullanılan kısımlarına göre dağılımı 

 

Yaprak
35%

Çiçek
17%

Meyve
16%

Tohum
8%

Gövde
6%

Kök
6%

Kabuk
3%

Reçine
3%

Kozalak
2%

Toprak üstü kısmı… Spor
1% Stilus

1%

Sürgün
1%

BİTKİ KISIMLARI DAĞILIMI
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Şifa amaçlı kullanılan bu bitki türlerinin başlıca hazırlama şekillerinde kaynatma yöntemi 

ilk sırada olup bunu demleme yöntemi izlemektedir. Ayrıca bitkilerin taze olarak 

tüketilmesi, toz, lapa, yağ eldesi, bitki kısmının ısıtılması şeklinde de kullanımlar 

mevcuttur. Bitki türlerinden şifa elde etmek için büyük çoğunlukla dahilen kullanım yolu 

tercih edilmektedir.  

Tespit edilen bitki taksonları ile 54 hastalık türü tedavi yöntemi yöre halkı tarafından 

bildirilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmada şifa amaçlı kullanımda ana hastalık 

gruplarında daha çok solunum sistemi, sindirim sistemi, bulaşıcı hastalıklar, idrar yolu 

hastalıkları ve deri hastalıklarının tedavisinde bitki türlerinden fayda sağlandığı tespit 

edilmiştir. Bu faydalanma şekillerini özele indirgediğimizde ise bitki taksonlarından 6’sı 

soğuk algınlığı 5’er kullanımla sindirimi kolaylaştırıcı, öksürük giderici, mide 

hastalıkları, romatizmal, yara iyileştirici ve şeker hastalığı, 4’er kullanımla ise ishal 

kesici, iştah açıcı amaçlı kullanımlar öne çıkmaktadır (Tablo 1). 
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Özet  

Bu çalışmada, Türkmen Dağı’nda odun dışı orman ürünlerinin (Cistus laurifolius, Crataegus 

monogyna subsp. monogyna, Crataegus orientalis, Rosa canina, Salvia tomentosa, Thymus 

longicaulis) dağılımı ile topografik ve anakaya özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

Türlerin var–yok verileri ile topografik değişkenler arasındaki ilişkiler Wilcoxon sıra 

istatistiğiyle incelenmiştir. Bu istatistiksel analiz sonunda Cistus laurifolius yükselti, eğim ve 

topografik pozisyon indeksi (Tpi) ile negatif ilişkiler gösterirken Thymus longicaulis eğim ile 

negatif, yükselti ve Tpi ile pozitif ilişkilere sahip olmuştur. Crataegus monogyna sadece Tpi 

ile negatif ilişki göstermiştir. Rosa canina ve Crataegus orientalis yükselti ve Tpi ile pozitif 

ilişkiler gösterirken Salvia tomentosa bunun tersine yükselti ve Tpi ile negatif ilişkiler 

sergilemiştir. Türlerin anakaya ile ilişkileri nitelikler arası ilişki analizi ile incelenmiş olup 

çıkan sonuçlara göre Cistus laurifolius en yüksek pozitif birlikteliği piroklastik ve en yüksek 

negatif birlikteliği kireçtaşı ile gerçekleştirmiştir. Crataegus monogyna sadece metafliş ile 

pozitif birliktelik göstermiştir. Crataegus orientalis ve Rosa canina en yüksek pozitif 

birlikteliği kireçtaşı ve en yüksek negatif birlikteliği piroklastik ile göstermişlerdir. Salvia 

tomentosa türünün istatistiksel olarak sadece piroklastik ile pozitif birlikteliği tespit edilmiştir. 

Thymus longicaulis için en yüksek pozitif birliktelik volkanik için söz konusu iken, en yüksek 

negatif birliktelik piroklastik ile olmuştur. Elde edilen bulgular, Türkmen Dağı ve benzer 

yetişme ortamlarında hedef türlerin planlanmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevresel değişken, Odun dışı orman ürünleri, Türkmen Dağı. 
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Abstract 

The present study was carried out to examine the interrelationships between some nonwood 

forest products (Cistus laurifolius, Crataegus monogyna subsp. monogyna, Crataegus 

orientalis, Rosa canina, Salvia tomentosa, Thymus longicaulis) and environmental factors 

(topographic variables and parent material) in the Turkmen Mountain.  The relationships 
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between the binary data of the species and the topographical variables were examined by 

using Wilcoxon rank statistic. As a result of the applied analysis, it was found that Cistus 

laurifolius shows negative relation with altitude, slope degree and topographical position 

index whereas Thymus longicaulis has negative relation with slope degree but positive 

relations with altitude and topographical position index. Crataegus monogyna has only 

negative relation with topographical position index. Rosa canina and Crataegus orientalis 

illustrate positive relations with altitude and topographical position index. On the contrary, 

Salvia tomentosa has negative relation with altitude and topographical position index. 

Interspecific correlation analysis was performed to explore the relationships between the 

nonwood forest products and parent materials. According the results of this statistical 

analysis, Cistus laurifolius has the highest positive and the highest negative associations with 

pyroclastic and limestone, respectively. Crataegus monogyna has only positive association 

with metaflysch. Crataegus orientalis and Rosa canina shows the highest positive association 

with limestone whereas they show the highest negative association with pyroclastic. Thymus 

longicaulis has the highest positive and highest negative associations with volcanic and 

pyroclastic, respectively. The results obtained from the present study are important to make 

strategical plans intented for those nonwood forest products in Türkmen Mountain and the 

other ecosystems possessing the similar ecological conditions. 

 

Keywords: Environmental variables, Nonwood forest products, Türkmen Mountain. 

 
 

GİRİŞ  

Odun dışı orman ürünleri binlerce yıldır insanoğlu tarafından kullanılmakta ve ticareti 

yapılmaktadır. Odun dışı orman ürünleri özelikle gıda, sağlık ve dekoratif amaçlarla 

kullanılmaktadır. Son yıllarda bütün dünyada doğal ürünlere olan talep arttığından ticari 

değeri olan odun dışı orman ürünlerinin hasadında hızlı bir artış olmuştur (Ticktin, 2004). 

 

Ülkemiz odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) bakımından oldukça zengindir. Bu ürünler 

giderek daha yoğun bir şekilde alternatif tıp, kimya ve kozmetik alanlarında kullanılmakta ve 

ODOÜ’nin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeplerden dolayı ürünlerin yetişme 

ortamlarının belirlenerek yaygınlaştırılması bilinci ortaya çıkmıştır. 

 

Ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama sürecinde biyolojik çeşitliliğin orman amenajman 

planlarına entegrasyonu gündemde olup, ormanlardan sadece odun üretimi amacıyla 

yararlanılması yerine ODOÜ üretimi, işlenmesi ve pazarlanması önemli bir hale gelmiştir. 

Ekonomik ve ekolojik değere sahip çalı ve ot türlerinin planlara dahil edilerek üretime 

sokulması ile orman köylülerine yeni iş imkanlarının sağlanması da mümkün olabilecektir. 

Ayrıca ODOÜ’nin korunması ve yaygınlaştırılması yaban hayatının devamlılığı, su üretimi ve 

erozyonun önlemesi hususlarında da önem arz etmektedir. 

  

ODOÜ’nin orman amanejman planlarına entegrasyonu çerçevesinde ekolojik olarak öncelikli 

araştırmalardan biri ODOÜ ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırılması 

olmalıdır. Zira ODOÜ ile yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkilerinin bilinmesi, onlara 

yönelik coğrafi planlamaların yapılması anlamında temel teşkil etmektedir. 

  

Bu gerekçeden hareketle Türkmen Dağı Yöresi’nde ODOÜ’ne yönelik bir çalışma 

yapılmasına karar verilmiştir.  Çalışmada yöre içinde ekonomik değere sahip odun dışı orman 

ürünleri (Laden (Cistus laurifolius L.), kuşburnu (Rosa canina L.), yemişen (Crataegus 

monogyna subsp. monogyna  Jacq), Anadolu alıcı (Crataegus orientalis  M. Bieber), adaçayı 
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(Salvia tomentosa  Miller) ve kekik (Thymus longicaulis  C. Presl)) ile topografik ve anakaya 

özellikleri arasındaki ikili ilişkiler, çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak incelenmiştir. 

 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma Alanı 

Bu çalışma, Kütahya ve Eskişehir illeri sınırları içerisinde yer alan Türkmen Dağı yöresinde 

gerçekleştirilmiştir. Yöre, 39°16' – 39°38' kuzey enlemleri ile 30°06' – 30°36' doğu 

boylamları arasında 120408 ha büyüklüğünde bir alan kaplamaktadır. Yöreye adını veren 

Türkmen Dağı 1826 m yükseltiye sahipken, çalışma alanın yükseltisi 790 – 1826 m arasında 

değişim göstermektedir. Çalışma alanının kuzeyinde Sündiken Dağları, doğusunda Sivrihisar 

Dağları, batısında Eğrigöz Dağı, kuzeybatı yönünde Uludağ ve güneydoğu istikametinde Emir 

Dağları bulunmaktadır. Bahsi geçen bu dağ kütleleri epironejik hareketlerden büyük oranda 

etkilenmiş ve yükselme (horst) sonucu oluştukları için aralarında fay kırıkları yer almaktadır 

(Özoğul, 1992; Güner, 2006). Türkmen Dağı’nda ağırlıklı olarak riyolit ve dasit anakaya 

tipleri hâkim olup bazalt, kiltaşı, killi-kumlu-çörtlü kireçtaşı, riyodasit ve dasidik tüf tiplerine 

de rastlanmaktadır (Pamir ve Erentöz, 1975; Güner, 2006). 

 

Çalışma alanı olarak belirlenen Türkmen Dağı yöresinde, Eskişehir ve Kütahya il sınırları 

içerisinde olması sebebiyle farklı iklim özellikleri görülmektedir. Yöre, Eskişehir’in coğrafi 

yapısı ve Ege ile Marmara bölgelerine yakın olması bakımından soğuk yarı karasal iklime 

sahip iken; Kütahya’nın İç Anadolu bölgesinin az yağışlı ve sert iklimi ile Akdeniz bölgesinin 

iklim özelliklerine bağlı olarak, karasal iklim hüküm sürmektedir. Eskişehir meteoroloji 

istasyonundan alınan uzun yıllara ait verilere göre; yıllık ortalama sıcaklık 11 °C ve yıllık 

ortalama yağış miktarı 370,3 mm iken Kütahya meteoroloji istasyonundan alınan uzun yıllara 

ait verilere göre; yıllık ortalama sıcaklık 10,8 °C ve yıllık ortalama yağış miktarı 560,1 mm 

olarak elde edilmiştir (MGM, 2014). Eskişehir ve Kütahya illerinde hakim rüzgâr kuzey ve 

kuzeybatı yönünde olması nedeniyle Türkmen Dağı yöresinde özellikle kuzey yamaçlarda, 

kuzey ve batı yönündeki nemli hava akımları etkili olmaktadır (Güner, 2006).  

 

Yukarıda bahsedildiği üzere, çalışma alanı farklı arazi yapılarına ve lokal iklim alanlarına 

sahip olmasından dolayı, birçok bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. İran – Turan flora 

bölgesinde yer alan yörede (Zohary, 1973), asli orman ağacı türlerinden en fazla Anadolu 

karaçamı ve Sarıçam geniş bir yayılış alanına sahip olmasının yanı sıra; bazı nemli iklim 

koşullarının meydana geldiği alanlarda Doğu kayını türüne de rastlanmaktadır. Bunun yanı 

sıra, yörede Laden, Saçlı meşe, Tüylü meşe, Makedonya meşesi, Mazı meşesi, Saplı meşe, 

Katran ardıcı, Üvez, Kuşburnu, Adaçayı, Kekik, Alıç ve Titrek kavak türleri de yayılış 

göstermektedir (Güner, 2006). Diğer taraftan Ocak vd. (2008), tarafından Türkmen Dağı 

Kalabak havzasında yapılan çalışmada 71 familyaya ait 575 takson tespit edilmiş olup 

bunların % 13,9’nun endemik olduğu belirtilmiştir. 

 

Arazi ve Büro Çalışmaları 

Türkmen Dağı yöresinde gerçekleştirilen bu çalışmada 20 x 20 m büyüklüğe sahip 693 

örnekleme alanından laden, adaçayı, Anadolu alıcı, yemişen, kuşburnu ve kekik türlerine ait 

var – yok verisi toplanmıştır. 

 

Öte yandan, Türkmen Dağı yöresindeki hedef türlerin yayılışı ve yetişme ortamı özellikleri 

arasındaki ilişkilerin tespit edilebilmesi için çevresel değişkenlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

nedenle, ilk olarak çalışma alanına ait eşyükselti eğrileri kullanılarak Sayısal Yükseklik 

Modeli (SYM) oluşturulmuştur. Ardından, SYM aracılığıyla bakı, eğim ve yükselti haritaları 

elde edilmiştir. Elde edilen bakı haritasının hücresel değeri kullanılarak her bir hücreye denk 
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gelen Radyasyon İndeks (Ri) değerleri Denklem 1 yardımıyla hesaplanmıştır. Hesaplanan 

yeni değerler ilgili hücrelere atamaları gerçekleştirilerek ArcMap 10.2 yazılımı kullanılarak 

“noktadan harita oluştur” seçeneğiyle Ri haritası oluşturulmuştur. Yörenin arazi yapısını 

ortaya koymak amacıyla Jenness (2006), tarafından kullanıma sunulan “Topographic Tools” 

eklentisinden faydalanılarak, Topografik Pozisyon İndeksi (Tpi) haritası oluşturulmuştur. 

Maden Tetkik Araştırma Genel Müdürlüğü’nden yöreye ait jeoloji haritası temin edilmiştir. 

Geometrik kaydı yapılan jeoloji haritasının farklı anakaya tipleri sayısallaştırılmış ve öznitelik 

tablosu oluşturularak raster formatında kaydedilmiştir.  

 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑛 = [1 − cos((𝜋 ⁄ 180)(𝑄 − 30))]/2     (1) 

 

Burada,  bakının kuzey ile olan açısal değerini ifade etmektedir. Bu dönüşüm 0 – 1 arasında 

değişmektedir ve kuzey-kuzeydoğu yönünde “0” değeri alırken, daha sıcak ve kuru olan 

güney-güneybatı yamaçlarına ise “1” değerini almaktadır (Moisen ve Frescino, 2002; Aertsen 

vd., 2010). 

 

İstatistiksel değerlendirmelerde kullanılmak üzere ArcMap 10.2 yazılımı aracılığıyla 

oluşturulan bütün raster verilerin sayısal değerleri öznitelik tablosuna aktarılmıştır. Son 

olarak, öznitelik tablosu dışa aktarılarak çevresel veri matrisi hazırlanmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Hedef türlerin dağılımında etkili olan bazı topografik değişkenler ve kısaltmaları 

Değişken Adı Kod Değişken Adı Kod 

Yükselti Y Ofiyolitik Of 

Eğim E Metafliş Mf 

Radyasyon indeksi Ri Kireçtaşı  Kr 

Topografik pozisyon indeksi Tpi Kuvarterner Ku 

Bazalt Ba Volkanit Vol 

Piroklastik Prk Karasal kırıntılar Kar 

 

İstatistiksel Değerlendirmeler 

Laden, kuşburnu, yemişen, Anadolu alıcı, adaçayı ve kekik türlerine ait var – yok verileri ile 

sürekli veri içeren çevresel değişkenler (yükselti, eğim, radyasyon indeksi ve topografik 

pozisyon indeksi) arasındaki ilişkilerin tespit edilebilmesi için Wilcoxon sıra istatistiği 

kullanılmıştır. Parametrik olmayan bu test iki toplum arasında fark olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılmaktadır (Wilcoxon, 1945). Diğer taraftan, laden, kuşburnu, 

yemişen, Anadolu alıcı, adaçayı ve kekik türlerine ait var – yok verileri ile kategorik veri 

içeren anakaya tipleri arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi amacıyla nitelikler arası ilişki 

analizi uygulanmıştır.  İlk olarak, Denklem 2 kullanılarak ki kare ve önem seviyeleri 

hesaplanmıştır (Cole, 1949). Ardından, ilişki katsayısının hesaplanmasında C3 formülünden 

faydalanılmış (Denklem 3) ve hedef türler ile anakaya tipleri arasında negatif veya pozitif 

yönlü ilişkiler tespit edilmiştir (Özkan, 2002). 

 

𝑥2 =
(𝑎𝑑−𝑏𝑐)2𝑛

(𝑎+𝑏)(𝑎+𝑐)(𝑐+𝑑)(𝑏+𝑑)
        2 

 

Q
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𝐶3 =
4(𝑎𝑑−𝑏𝑐)

(𝑎+𝑑)2+(𝑏+𝑐)2
         3 

 

BULGULAR 

Türkmen Dağı yöresinde 693 örnekleme alanında gerçekleştirilen bu çalışmada, odun dışı 

orman ürünleri ile bazı yetişme ortamı özellikleri arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur. Bu 

amaç doğrultusunda ilk olarak hedef türler ile sürekli veri içeren çevresel değişkenlere 

Wilcoxon sıra istatistiği uygulanmıştır (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Wilcoxon sıra istatistik testi sonuçlarına göre tür dağılımı ve topoğrafik değişkenler 

arasındaki ilişkiler 
  Y E Ri Tpi 

Laden 

U 31176 48386 56710 35915 

W 110976 128186 136510 115715 

Z -10,549 -3,950 -0,746 -8,730 

p 0,000 0,000 0,456 0,000 

Yemişen 

U 39124,5 41280,5 37948,5 34675,5 

W 51370,5 185733,5 50194,5 46921,5 

Z -1,255 -0,276 -1,789 -3,276 

p 0,210 0,783 0,074 0,001 

Anadolu  

alıcı 

U 15913 30135,5 32681,5 19010 

W 182666 36921,5 199434,5 185763 

Z -8,922 -1,696 -0,399 -7,348 

p 0,000 0,090 0,690 0,000 

Kuşburnu 

U 39607,5 55568,5 53368 44653,5 

W 133568,5 149529,5 87298 138614,5 

Z -6,538 -0,283 -1,145 -4,560 

p 0,000 0,777 0,252 0,000 

Adaçayı 

U 37034 43999 46409 35914,5 

W 57944 64909 166214 56824,5 

Z -5,347 -2,453 -1,444 -5,813 

p 0,000 0,014 0,149 0,000 

Kekik 

U 40961 45588,5 52178 42169,5 

W 146531 73083,5 157748 147739,5 

Z -5,113 -3,262 -0,612 -4,628 

p 0,000 0,001 0,541 0,000 

U: Mann-Whitney U Testi, W: Wilcoxon, Z: Test dağılımı 

 

Bu test sonucu olarak, laden, adaçayı ve kekik ile yükselti, eğim ve topoğrafik pozisyon 

indeksi; Anadolu alıcı ve kuşburnu ile yükselti ve topoğrafik poziyon indeksi; yemişen ile 

sadece topoğrafik pozisyon indeksi arasında istatistiksel anlamda önemli ilişkiler tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan, türler ile çevresel değişkenler arasındaki ilişkilerin yönleri, 

Wilcoxon sıra istatistiğindeki sıralama ortalaması tablosu ile verilmiştir (Tablo 3). Tablo 3 

incelendiğinde laden, tüm topografik değişkenler ile negatif ilişki vermiştir. Yemişen, eğim 

ile pozitif; yükselti, radyasyon indeksi ve topografik pozisyon indeksi ile negatif ilişki 

göstermiştir. Kuşburnu, radyasyon indeksi ile negatif; yükselti, eğim ve topografik pozisyon 

indeksi ile pozitif ilişki gösterirken, Adaçayı bunun tersine radyasyon indeksi ile pozitif; 

yükselti eğim ve topografik pozisyon indeksi ile negatif ilişkiler sergilemiştir. Kekik ve 

Anadolu alıcı eğim ile negatif ilişki gösterirken; diğer topografik değişkenler arasında pozitif 

ilişkiler tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Hedef türler ve değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü gösteren sıralama ortalaması 

değerleri 
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 Y E Ri Tpi 

Laden 
Yok 440,46 381,92 353,61 424,34 

Var 278,14 321,27 342,13 290,01 

Yemişen 
Yok 352,14 345,87 354,33 360,43 

Var 329,30 350,88 321,76 300,78 

Anadolu 

alıcı 

Yok 316,58 352,77 345,64 321,95 

Var 498,32 318,29 353,76 471,62 

Kuşburnu 
Yok 308,47 345,33 353,75 320,13 

Var 411,16 349,78 335,76 391,76 

Adaçayı 
Yok 373,27 359,02 339,91 375,56 

Var 284,04 318,18 364,00 278,55 

Kekik 
Yok 319,24 364,68 343,68 321,87 

Var 401,45 312,32 353,52 396,29 

 

Türler ile anakaya tipleri arasındaki ilişkilerin ortaya koyulması amacıyla nitelikler arası ilişki 

analizi uygulanmıştır (Tablo 4). Bu analiz sonucunda, laden piroklastik ve ofiyolitik ile pozitif 

birliktelik; metafliş, kireçtaşı ve volkanit ile negatif birliktelik gerçekleştirmiştir. Yemişen, 

sadece metafliş ile pozitif birliktelik göstermiştir. Anadolu alıcı; kireçtaşı, volkanit ve metafliş 

ile pozitif yönlü bir ilişki gösterirken, sadece piroklastik ile negatif yönlü bir ilişki 

göstermiştir. Kuşburnu,  metafliş ve kireçtaşı ile pozitif yönlü ilişki; piroklastik ve ofiyolitik 

ile negatif yönlü ilişkiye sahip olmuştur. Adaçayı türünün istatistiksel olarak sadece 

piroklastik ile pozitif birlikteliği tespit edilmiştir. Kekik için en yüksek pozitif birliktelik 

volkanik için söz konusu iken, en yüksek negatif birliktelik piroklastik ile olmuştur. 

 

Tablo 4. Hedef türlere uygulanan ki kare ve nitelikler arası ilişki test sonuçları 

 Anakaya A B C D Ki Kare p C3 

Laden 

Bazalt 280 14 375 24 0,513 0,474 0,024 

Piroklastik 230 64 174 225 83,461 0,000 0,616 

Ofiyolitik 293 1 389 10 5,084 0,024 0,042 

Metafliş 233 61 362 37 18,358 0,000 -0,214 

Kireçtaşı 203 91 340 59 26,082 0,000 -0,298 

Kuvarterner 290 4 394 5 0,015 0,902 -0,002 

Karasal kırıntı 294 0 396 3 2,220 0,136 0,014 

Volkanit 235 59 363 36 17,458 0,000 -0,206 

Yemişen 

Bazalt 507 30 148 8 0,049 0,825 -0,005 

Piroklastik 309 228 95 61 0,560 0,454 -0,047 

Ofiyolitik 527 10 155 1 1,154 0,283 -0,013 

Metafliş 473 64 122 34 9,712 0,002 0,113 

Kireçtaşı 423 114 120 36 0,243 0,622 0,023 

Kuvarterner 530 7 154 2 0,000 0,983 0,000 

Karasal kırıntı 534 3 156 0 0,875 0,349 -0,006 

Volkanit 456 81 142 14 3,814 0,051 -0,076 

Anadolu  

alıcı 

Bazalt 548 29 107 9 1,392 0,238 0,022 

Piroklastik 308 269 96 20 34,290 0,000 -0,327 

Ofiyolitik 566 11 116 0 2,247 0,134 -0,015 

Metafliş 503 74 92 24 4,920 0,027 0,069 

Kireçtaşı 465 112 78 38 10,146 0,001 0,124 

Kuvarterner 569 8 115 1 0,207 0,649 -0,004 

Karasal kırıntı 574 3 116 0 0,606 0,436 -0,004 

Volkanit 506 71 92 24 5,740 0,017 0,073 

Kuşburnu 

Bazalt 413 20 242 18 1,664 0,197 0,041 

Piroklastik 213 220 191 69 39,359 0,000 -0,440 

Ofiyolitik 423 10 259 1 3,853 0,050 -0,034 

Metafliş 382 51 213 47 5,308 0,021 0,112 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

111



Kireçtaşı 363 70 180 80 20,426 0,000 0,254 

Kuvarterner 425 8 259 1 2,712 0,100 -0,026 

Karasal kırıntı 430 3 260 0 1,809 0,179 -0,012 

Volkanit 382 51 216 44 3,635 0,057 0,092 

Adaçayı 

Bazalt 459 30 196 8 1,361 0,243 -0,033 

Piroklastik 300 189 104 100 6,366 0,012 0,168 

Ofiyolitik 481 8 201 3 0,025 0,874 -0,002 

Metafliş 417 72 178 26 0,464 0,496 -0,031 

Kireçtaşı 378 111 165 39 1,089 0,297 -0,057 

Kuvarterner 482 7 202 2 0,229 0,633 -0,006 

Karasal kırıntı 488 1 202 2 2,011 0,156 0,011 

Volkanit 418 71 180 24 0,923 0,337 -0,043 

Kekik 

Bazalt 434 25 221 13 0,004 0,952 0,002 

Piroklastik 240 219 164 70 20,194 0,000 -0,315 

Ofiyolitik 451 8 231 3 0,211 0,646 -0,008 

Metafliş 394 65 201 33 0,000 0,983 -0,001 

Kireçtaşı 369 90 174 60 3,326 0,068 0,102 

Kuvarterner 455 4 229 5 1,936 0,164 0,020 

Karasal kırıntı 457 2 233 1 0,000 0,987 0,000 

Volkanit 413 46 185 49 15,619 0,000 0,176 

A: Tür ve değişkenin bulunduğu örnek alan sayısı, B: Türün bulunmadığı, değişkenin bulunduğu örnek alan 

sayısı, C: Türün bulunduğu, değişkenin bulunmadığı örnek alan sayısı, D: Tür ve değişkenin bulunmadığı örnek 

alan sayısı, C3: Korelasyon katsayısı, Ki Kare: Ki kare testi, p: Önem seviyesi 

 

TARTIŞMA, SONUÇ 

Ülkemizde ODOÜ olarak nitelendirilebilecek ve oldukça büyük ticari öneme sahip birçok 

bitki türü bulunmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada bu türlerin kullanımı giderek 

artmaktadır. Odun dışı orman ürünleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de farklı amaçlar 

(sağlık, kozmetik, dekoratif vb.) için kullanılmaktadır. Ülkemizin ODOÜ açısından oldukça 

zengin olması, bu ürünlerin korunması, üretimi, pazarlanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik  

yapılacak bilimsel çalışmaların da çok önem taşıdığını göstermektedir (Büyükgebiz, vd., 

2008; Özdemir ve Özkan; 2016).  

 

Çalışma alanında en yüksek ekonomik değere sahip olduğu tespit edilen ve odun dışı orman 

ürünü kapsamına giren 6 türün var–yok verileri ile topografik değişkenler arasındaki ilişkileri 

Wilcoxon sıra istatistiğiyle incelenmiştir.  Wilcoxon sıra istatistiği analizinin sonucu olarak, 

laden yükselti, eğim ve topografik pozisyon indeksi ile negatif ilişkiler gösterirken; kekik 

eğim ile negatif, yükselti ve topografik pozisyon indeksi ile pozitif ilişkilere sahip olmuştur.  

Yemişen sadece topografik pozisyon indeksi ile negatif ilişki göstermiştir. Kuşburnu ve 

Anadolu alıcı, yükselti ve topografik pozisyon indeksi ile pozitif ilişkiler gösterirken; adaçayı 

bunun tersine yükselti ve topografik pozisyon indeksi ile negatif ilişkiler sergilemiştir. 

 

Wilcoxon sıra istatistiği sonuçları değerlendirildiğinde, çalışma alanında yükselti arttıkça 

kekik, kuşburnu ve Anadolu alıcı türlerinin yayılış alanlarının arttığı; laden ve adaçayı 

türlerinin ise düşük yükseltileri tercih ettiği söylenebilir. Analiz sonucunda laden ile kekik 

türlerinin yayılış alanlarının eğimli araziler artıkça azaldığı tespit edilmiştir. Topografik 

pozisyon indeksi değişkenin değerleri arttıkça kekik, kuşburnu ve Anadolu alıcı türlerinin 

artış gösterdiği ancak adaçayı, laden ve yemişen türlerinin ise azaldığı tespit edilmiştir. 

Topografik pozisyon indeksi ile elde edilen ilişkiler yükselti ile elde edilen ilişkilere benzer 

özellikler göstermektedir. Burada topografik pozisyon indeksi ile elde edilen ilişkileri 

açıklamak için modelleme tekniklerinin uygulanmasının daha uygun olacağını söylemek 
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mümkündür. Bu nedenle daha sonraki aşamalarda modelleme tekniklerinin uygulanması 

adına gerçekleştirilen bu çalışma önem arz etmektedir.  

 

Türlerin anakaya ile ilişkileri, nitelikler arası ilişki analizi ile incelenmiştir. Nitelikler arası 

ilişki analizi sonuçlarına göre; laden en yüksek pozitif birlikteliği piroklastik ve en yüksek 

negatif birlikteliği kireçtaşı ile gerçekleştirmiştir. Yemişen sadece metafliş ile pozitif 

birliktelik göstermiştir. Anadolu alıcı ve kuşburnu en yüksek pozitif birlikteliği kireçtaşı ve en 

yüksek negatif birlikteliği piroklastik ile göstermiştir. Adaçayı türünün istatistiksel olarak 

sadece piroklastik ile pozitif birlikteliği tespit edilmiştir. Kekik için en yüksek pozitif 

birliktelik volkanik için söz konusu iken, en yüksek negatif birliktelik piroklastik ile olmuştur. 

 

Nitelikler arası ilişki analizi sonuçları değerlendirilecek olursa; laden türü proklastik 

anakayası ile pozitif, kireçtaşı anakayası ile negatif birliktelik gösterirken; Anadolu alıcı ve 

kuşburnu türlerinde durum bunun tam tersi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla düşük 

rakımlarda yayılış gösteren laden türü, aynı zamanda proklastik anakayasının olduğu alanları 

tercih ederken; yüksek rakımları tercih eden Anadolu alıcı ve kuşburnu türleri ise kireçtaşı 

anakayasının olduğu alanları daha çok tercih etmektedir. Çalışma alanında bu sonuçlar 

değerlendirildiğinde düşük rakımlarda proklastik anakayasının, yüksek rakımlarda kireçtaşı 

anakayasının bulunması beklenen bir durumdur. Burada türlerinin anakayalar ile olan 

birlikteliklerinden anlaşılacağı üzere, türlerinin yayılış alanlarını etkileyen en önemli faktörün 

yükselti olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Sonuç olarak Türkmen Dağı’ndaki ODOÜ’nün yayılışı ile bazı yetişme ortamı özellikleri 

arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada türlerin yayılış 

alanlarını etkileyen en önemli yetişme ortamı faktörünün yükselti olduğu belirlenmiştir. 

Benzer şekilde özellikle bitki türlerinin yayılış alanları ile yetişme ortamı faktörleri arasında 

ki ilişkilerin tespitine yönelik yapılan birçok çalışmada da yükselti faktörünün önemli olduğu 

görülmektedir (Özkan ve Kuzugüdenli, 2010; Özkan ve Negiz, 2011; Kazaz, 2014). Bu 

çalışmanın ülkemizde ticari olarak oldukça önemli yer tutan ODOÜ’nün yetişme ortamı 

özelliklerinin tespit edilmesinde önemli bir bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, bu 

çalışmanın daha sonraki aşamalarında türlerin potansiyel yayılış alanları üzerine yapılacak 

modelleme ve haritalama süreçleri ile daha net değerlendirmeler yapmak mümkün olacaktır. 
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Özet  

Kent parklarımız, şehirlerimize çevresel ve rekreasyonel faydalar sağladığı için oldukça değerlidir. Bariz 

estetik faydalarının yanı sıra, ağaçlar havalarımızı temizler, sularımızı korur, enerji tasarrufu sağlar, 

karbondioksit ve diğer hava kirleticilerini atmosferden temizlemektedirler. Bu yüzden kent parklerının 

önemi küçümsenemez. 

 

Bu çalışmanın amacı, Kahramanmaraş'ın merkezinde bulunan Şehit Serkan Yılmaz Parkı için interaktif 

bir web haritasının oluşturulmasıdır. Bu çalışma ile park içinde yer alan her bir ağacın coğrafi konumu 

ve bireysel özellikleri (bilimsel ad, ortak Türkçe ad, boy, dbh ve kanopi çapı) bir ağaç envanter çalışması 

yapılarak toplanmıştır. Parktaki herbir ağacın fotoğrafıda çekilmiş ve toplanan tüm bu veriler ESRI 

ArcGIS'e aktarılarak bir park veritabanı oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda ise, ArcGIS Online 

kullanılarak interaktif bir web uygulaması geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: ArcGIS Online, Veritabanı, CBS, Ağaç Envanteri. 
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Abstract 

Urban parks are quite valuable due to the environmental and recreational benefits to our cities. Aside 

from the obvious aesthetic benefits, trees clean our air, protect our water, save energy, removes carbon 

dioxide and other air pollutants from the atmosphere.  

 

The main objective of this study is to create an interactive web map for Şehit Serkan Yılmaz Park, 

located in the center of Kahramanmaras. With this study, geographic location and individual attributes 

(scientific name, common Turkish name, height, dbh, and canopy diameter) of each tree were gathered 

by carrying out a tree inventory study in the park. Pictures of trees were also taken in the park and then 

all data gathered were ımported into ESRI ArcGIS. Finally, an interactive web application was 

developed using ArcGIS Online. 

 

Keywords: ArcGIS Online, Database, GIS, Tree Inventory 
 

1. INTRODUCTION  

Trees are one of the most useful renewable natural resources. Trees make significant 

contributions to societies and individuals in terms of qualitative and quantitative terms. Urban 

forests play an important role in urban ecosystems as they increase water, soil and air quality 
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as well as increasing recreation opportunities and aesthetic value (Wolf, 1998; Gül et al., 2005). 

Forests also have direct and indirect economic benefits. Utilization of wood, timber, etc. and 

the sale of those products can be given as an example for direct economic benefit. On the other 

hand, an increase in the monetary value of the property due to the aesthetic value is the indirect 

economic benefit (Sabuncu et al., 2013). 

 

Trees and forests are renewable resources and provide ecologic, social, cultural, economic, and 

esthetic benefits to communities and local governments (Gül vd., 2014). The total number of 

current tree species according to cities’ demand, individual properties, location, health and 

maintenance status of each tree can only be gathered by tree inventory studies. Thus, all kind 

of data related to urban trees should be brought into GIS by digitizing. By doing tree inventory 

in the urban park with the help of GIS, it will be possible to assess the current status of the trees, 

sustainable and effective planning, design, and management for the future. Some of the previous 

studies related to web-based tree inventory are Gül et al., 2014; Oguz and Kisakurek, 2016a; 

Oguz and Kisakurek, 2016b; Oguz et al., 2017; Oguz and Isbir, 2017; and Oguz et al., 2018.  

 

The main objective of this study was to develop a web-based tree information system for Sehit 

Serkan Yilmaz Park in Kahramanmaras, Turkey. The first and the most important step of this 

study was conducting an inventory for trees in the park. With this study, location and individual 

attributes of each tree were gathered by doing ground measurements and field observations and 

these data gathered were ımported into ESRI ArcGIS. At the final step of this study, all data 

will be shared with public by developing a web-based GIS application using ArcGIS Online. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

The first part of this study was conducting an inventory for trees in the park area. Garmin Dakota 

20 GPS instrument was used to collect coordinates of each tree. Tree height and canopy 

diameter were measured with Bosch GLM 80 Professional. Tree diameter at breast height (dbh) 

is measured with a tape measure. Individual tree photos were taken with a mobile phone. 

Turkish and scientific names of each tree and tree types (deciduous / coniferous)  in the park 

were also identified by the crew. 

 

Sehit Serkan Yilmaz Park was selected as the study area. There are 55 trees in the park and it is 

located in the district of Onikisubat, Kahramanmaras, Turkey. The park’s initial name was 

Orhan Gazi Park. The park was named after Sehit Serkan Yilmaz in 2016. Sehit Serkan Yilmaz 

Park covers an area of 2600 square meters (Figure 1).  
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Figure 1. Location map of the study area 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

In the second part of the study, all data gathered during the inventory were imported into the 

ArcGIS Online in order to create the web-based tree information system for the study area as 

illustrated in Figure 2 below. This web map can be reached at https://arcg.is/1L4DH5. 

 
Figure 2. Web-based map of Sehit Serkan Yilmaz Park 

 

With this web-based map, users can sort trees in the park by tree height, tree dbh, crown 

diameter, scientific and Turkish names as illustrated in Figures 3 to 7.  

 

 
Figure 3. Trees were sorted by tree height 
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Figure 4. Trees were sorted by dbh 

 

 
Figure 5. Trees were sorted by crown diameter 
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Figure 6. Trees were sorted by scientific name 

 
Figure 7. Trees were sorted by Turkish name 
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Users can also click on individual tree in the park to get more information on that particular tree 

as illustrated in Figure 8 below.  

 

 
Figure 8. More information on pop-up window 

 

Users can see the thumbnail and full size photos for a particular tree in the park just by clicking 

as seen in Figure 9 below.  
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Figure 9. Picture of each tree on pop-up window 

 

4. CONCLUSION 

Users can access ArcGIS Online web maps through web browsers and mobile devices. It is used 

to make maps, analyze data, and to share and collaborate. In this study, a web map for Sehit 

Serkan Yilmaz Park was created with ArcGIS Online. Users can connect to ArcGIS Online 

through the ArcGIS Desktop ArcMap application or through web browser and access online 

content and capabilities free of charge. 
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Özet  

Kestane (Castanea sativa Mill.) Türkiye için ekonomik değeri oldukça yüksek olan bir orman 

ağacıdır. Karbonhidratça zengin yerli ve yabancı pazarda değerlendirilen meyvesi, orman 

köylüsünün önemli geçim kaynakları arasında yer alır. Dünyanın üçüncü büyük kestane 

üreticisi olan Türkiye’de kestane üretiminin büyük bir bölümü orman alanlarından 

karşılanmaktadır. Bu araştırmada, çalışma alanı Ege Bölgesi sınırları içerisinde olan orman 

bölge müdürlükleri teknik personeli, geçimini kestaneden sağlayan orman köylüsü, kestane 

ticaretini yapan işletme sahipleri ve akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak 

SWOT analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, orman alanlarından kestane üretimine ilişkin 7 adet 

güçlü yön ile 12 adet zayıf yön belirlenmiş, 5 adet fırsat ve 7 adet tehdit etkeni ortaya 

konulmuştur. Bu alanların köklü bir teşkilat yapısına sahip olan Orman Genel Müdürlüğü 

(OGM) tarafından yönetiliyor olması en güçlü yön iken, üreticilerin eğitim ve teknik bilgi 

düzeylerinin yetersizliği ise en zayıf yön olarak belirlenmiştir. Ürün çeşitliliğinin ve kullanım 

alanlarının çok sayıda olması fırsat, kestane ağaçlarının gelişimini ve verimini olumsuz 

etkileyen hastalık ve zararlılar da en önemli tehdit olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, orman, kestane, Swot analizi 

 

 

Evaluation of Chestnut (Castanea sativa Mill.) Production in Aegean 

Region Forest Areas by SWOT Analysis 
 

Emre GÖKSU1, Zeynep Gülçin ALTUN1  

 

1 Ege Forestry Research Institute Directorate, 35150, İZMİR, TURKEY 

 

Corresponding Author: Emre GÖKSU, goksuemre@hotmail.com  
 

 

Abstract 

Chestnut (Castanea sativa Mill.) Trees in a forest, which is quite high economic value for 

Turkey. The fruit juice evaluated in carbohydrate-rich domestic and foreign markets is one of 

the important sources of livelihood for the forest village. A large part of the world's third largest 

chestnut producer of chestnut production in Turkey are covered in forest areas. In this research, 

SWOT analysis was carried out by utilizing the knowledge and experience of technical staff of 

forestry district directorates working in the Aegean Region, forest villagers providing 

livelihoods, chestnut trade owners and academicians. As a result, 7 strengths related to chestnut 

production in forest areas and 12 weaknesses, 5 opportunities and 7 threat effects were 

determined. While the strongest direction is that these areas are managed by the General 

Directorate of Forestry (GDF), which has a well-established organizational structure, the 

inadequacy of the education and technical knowledge levels of the producers has been identified 

as the weakest direction. It is an opportunity to have a large variety of products and areas of 
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use. Diseases and pests, which adversely affect the growth and yield of chestnut trees, are the 

most important threat. 
 

Keywords: Aegean Region, forest, chestnut, Swot analysis 
 

1. GİRİŞ  

Kestane (Castanea sativa Mill.) Türkiye için ekonomik değeri yüksek bir orman ağacıdır. 

Karbonhidratça zengin yerli ve yabancı pazarda değerlendirilen meyvesi, orman köylüsünün 

önemli geçim kaynakları arasındadır. Ayrıca, kolay form verilebilmesi nedeniyle odunundan 

mobilya sektörü başta olmak üzere orman ürünleri sanayinde, yoğun açan çiçekleri bakımından 

arıcılıkta, ince dalları sepet yapımında, çiçek-yaprak ve kabukları tıbbi amaçlarla, yan 

sürgünleri fasulye sırığı gibi yöresel ihtiyaçlarda olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte kestane mevcut hastalık ve zararlıları nedeniyle FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), 

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı ) ve IPGRI (Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları 

Enstitüsü ) gibi kuruluşlar tarafından nesli tehlikede olan türler sınıfında ele alınmaktadır. 

 

Kestane üretiminin önündeki en büyük engel kestane ağaçlarının gelişimini ve verimini 

etkileyen hastalıklardır. Türkiye genelinde Kestane Dal Kanseri (Cryphonectria parasitica 

Murr.Bar), Mürekkep Hastalığı (Phytophthora cambivora Petri), Kestane Gal Arısı 

(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), Kestane Kirpi Güvesi (Pammene fasciana), Kestane İç 

Kurdu (Cydia splendana)  ve Kızıl Ağaç Kurdu (Cossus cossus) gibi zararlılar nedeniyle 

kestane populasyonları tehlike altındadır [1]. 

 

Türkiye’nin kestane üretiminde dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alması, ekonomik 

potansiyelinin yüksek oluşu, ürün çeşitliliğinin çok olması gibi nedenler kestane sektörünün 

önemini arttırmakta ve sorunlarına çözüm getirilmesi gerekmektedir. 

 

2. MALZEME VE METOT 

 

2.1 Malzeme 

Bu çalışma 2014-2017 yılları arasında Ege Bölgesi’ndeki 5 orman bölge müdürlüğüne 

(Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Muğla ) bağlı toplam 19 orman işletme müdürlüğü 

içerisindeki 29 orman işletme şefliğinde bulunan doğal kestane alanlarında yürütülmüştür. 

Kestane sektörü ile ilgili veriler FAO ve TÜİK kayıtlarından elde edilmiştir. Ayrıca, sektör ile 

ilgili yapılan çalışmalar, ulusal ve uluslararası kaynaklar ve web sayfaları gibi ikincil verilerden 

de yararlanılmıştır.  

 

 

2.2 Metot   

Bir ortamı doğru ve eksiksiz analiz etmek doğru kararlara ulaşabilmenin ön koşuludur. Bir 

işletmenin herhangi bir girişime başlamadan önceki durumunu, sistematik bir şekilde ortaya 

koymak amacıyla yapılan durum analizlerinden en yaygın olanı SWOT analizidir.  SWOT 

kurumun kendi üstünlüklerini (Strenght), zayıflıklarını (Weaknesses) ve içinde bulunduğu 

ortamdan kaynaklanan fırsat (Opportunity) ve tehditleri (Threat) ele alan bir analizdir [2, 3].  
 
Organizasyonda önce “iç durum analizi” yapılarak organizasyonun güçlü ve zayıf yönleri 

ortaya konulur. Daha sonra da “dış durum analizi” yapılarak organizasyonun rakip firmalar 

karşısındaki durumu, pazardaki fırsatlar ve tehditler belirlenmeye çalışılır. Organizasyonlarda 

SWOT analizi yapılmasının başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak, SWOT analizi 

yapılarak organizasyonun mevcut durumu belirlenir. Bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile 

organizasyonun karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılır. 
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Bu anlamda SWOT bir “mevcut durum” analizidir. SWOT aynı zamanda organizasyonun 

gelecekteki durumunun ne olacağını belirlemeye ve tahmin etmeye yarayan bir analiz 

tekniğidir. Bu tanımlamaya göre SWOT aynı zamanda bir “gelecek durum” analizidir [4]. 

 

Bu yaklaşım, planlama yapılırken idarenin güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu 

fırsatları ve tehditleri analiz etmeye ve geleceğe dönük stratejiler geliştirmeye yardımcı olur. 

Bu analiz, stratejik planlama sürecinin diğer aşamaları için temel teşkil eder. Stratejik planın 

başarılı bir şekilde uygulanmasında idare tarafından belirlenen stratejilerin SWOT analizi 

sonuçlarıyla uyumlu olması önemlidir [5].   

 

Bu çalışmada, Ege Bölgesi sınırları içerisinde olan orman bölge müdürlükleri teknik personeli, 

geçimini kestaneden sağlayan orman köylüsü, kestane ticaretini yapan işletme sahipleri ve 

akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak SWOT analizi yapılmış, kestane 

üretimine ilişkin mevcut durum belirlenerek gelecek dönemlere yönelik öneriler sunulmuştur.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1 Kestane Sektörünün Dünya ve Türkiye’deki Mevcut Durumu 

FAO 2018 yılı verilerine göre; 2016 yılında dünyada 602.718 ha’lık alanda 2.261.589 ton 

kestane meyvesi üretimi yapılmaktadır (Tablo 1). Dünyada kestane üretim alanları 2016 yılında 

2010 yılına göre %10 oranında artarken,  üretim miktarı da %13 oranında artış göstermiştir [6].  

 

Tablo1. Dünya ve Türkiye kestane üretim alanları ve miktarının yıllara göre dağılımı 
 Türkiye Dünya 

Yıllar Üretim 

Alanı 

(FAO) 

(ha) 

Üretim 

Alanı 

(TÜİK) 

(ha) 

Üretim 

Miktarı 

(ton) 

 

Üretim 

Alanı 

(ha) 

Üretim 

Miktarı 

(ton) 

2010 38.400 118.533 59.171 549.098 2.002.054 

2011 38.440 119.559 60.270 548.493 2.041.295 

2012 38.780 121.244 57.881 557.954 2.057.873 

2013 39.180 113.069 60.019 571.114 2.092.637 

2014 39.820 111.164 63.762 558.160 2.057.019 

2015 40.160 111.080 63.750 560.168 2.044.428 

2016 39.000 115.704 64.750 602.718 2.261.589 
    Kaynak: FAO ve TÜİK 2018 verilerinden derlenmiştir.  

Çin 1,88 milyon ton ile dünyadaki en fazla miktarda kestane meyvesi üretimi yapan ülkedir. 

İkinci sırada yaklaşık olarak 85 bin ton ile Bolivya, üçüncü sırada ise 65 bin ton ile Türkiye yer 

almakta ve dünya üretiminin %2,86’sını karşılamaktadır [6].  

 

Türkiye’de ise 2018 FAO rakamlarına göre kestane üretimi 2016 yılında 2010 yılına göre %9 

oranında artmış ancak bu oran dünyadaki artış oranının altında kalmıştır. Üretim alanı FAO’ya 

göre %2 artarken TÜİK rakamlarına göre ise %2 azalmıştır [7]. Bu farklılığın nedeni FAO’nun 

verilerinde üretim alanı olarak ormanlık alanlara ait verilerin kullanılmamasından 

kaynaklanmaktadır.  Hesaplamalardaki bu çelişkinin neden kaynaklandığına, TÜİK’in mi, 

FAO’nun mu gerçeklere daha yakın verilere sahip olduğuna yönelik tatmin edici bir açıklamaya 

ihtiyaç vardır. Öncelikle kestane üretiminin durumunu tam olarak bilmek ve geleceğe yönelik 

planları isabetli yapabilmek için ne kadarlık bir alanda kestane meyvesi üretildiğinin doğru 

tahmin edilmesi gerekmektedir.   
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Şekil 1. Dünya ve Türkiye kestane ihracat değerlerinin yıllara göre dağılımı (000 US$).  

 

2016 yılında dünya kestane meyvesi ihracatı yaklaşık 350 milyon dolar olmuştur [6]. 

Türkiye’de kestane ihracatçısı bir ülke konumundadır. Buna göre Türkiye; 2016 yılında 

yaklaşık 25 milyon dolarlık kestane meyvesi ihracatı gerçekleştirmiş olup dünya ihracatından 

%7’lik pay almıştır (Şekil 1).  

 

 
Şekil 2. Türkiye kestane üretiminin illere göre dağılımı (2017) 

 

Türkiye’de kestane meyvesi üretiminde ağırlıklı iller incelendiğinde ise 2017 yılı TÜİK 

verilerine göre; 24.304 ton ve %38,6’lık pay ile Aydın ili ilk sırada yer almaktadır. Bunu 

sırasıyla İzmir (11.542 ton), Bartın (4.090 ton), Sinop (3.755 ton), Kastamonu (3.124 ton), 

Manisa (2.354 ton),  Kütahya (2.075 ton) ve Bursa (1.990 ton) illerinin izlediği Şekil 2’de 

görülmektedir. Çalışma alanı kapsamındaki bölge müdürlüklerine bağlı illerin kestane üretim 

miktarı Türkiye’nin üretim miktarının %69,0’unu karşılamaktadır [7].  

 

3.2 Ege Bölgesi Orman Alanlarında Kestane Üretimi SWOT Analizi  

Ege Bölgesi orman alanlarındaki kestane üretimine ilişkin iç ve dış çevre analizi                                                       

sonucunda sektöre ilişkin güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler maddeler halinde 

belirlenerek taşıdıkları öncelik puanlarına göre sıralanmıştır.  Ortaya çıkan değerlendirmeler 

sonucunda elde edilen SWOT tablosu aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir. Yapılan çalışma 

sonucunda 7 güçlü yön, 12 zayıf yön, 5 fırsat ve 7 tehdit belirlenmiştir. 

Tablo 2. Ege bölgesi orman alanlarında kestane üretiminin SWOT analizi ile değerlendirilmesi. 

GÜÇLÜ- STRENGHT ZAYIF- WEAKNESSES 

▪ G1. Doğal kestane alanlarının köklü bir teşkilat 

yapısına sahip olan OGM tarafından yönetilmesi 

▪ G2. Ekonomik potansiyelinin yüksek olması 

▪ Z1. Üreticilerin eğitim ve teknik bilgi 

düzeylerinin yetersizliği 

▪ Z2. Teknik personelin iş yükünün yoğunluğu 

nedeniyle bu alanlara yeterince zaman 

ayıramaması  
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▪ G3. Kestanenin yetişme ortamı için gerekli olan 

coğrafi konum ve uygun iklim koşullarının 

varlığı 

▪ G4. Türkiye’nin dünya kestane üretiminde ilk 

sıralarda yer alması 

▪ G5. Yetiştirme ve bakım masraflarının düşük 

olması 

▪ G6. Bölgedeki kestane şekeri, paketleme ve 

depolama tesislerinin varlığı 

▪ G7. Kestane sektörü içim hammadde sağlamada 

kolaylık 

▪ Z3. Kestane envanterinin çıkarılamamış olması 

▪ Z4. Kestanenin yağış, yükselti, toprak vb. 

etkenlere bağlı olarak ancak bölgesel bazda 

yetiştirilebilmesi ve düzenli ekim alanlarının 

olmaması 

▪ Z5. Kamu ve özel sektörün ar-ge çalışmalarının 

yetersizliği 

▪ Z6. Kayıt sisteminin olmaması 

▪ Z7. Depolama koşullarının yetersizliği 

▪ Z8. Üretici örgütlenmelerinin yeterli düzeyde 

olmaması ve etkin çalışmaması 

▪ Z9. Kestane ormanlarında silvikültürel tedbirlerin 

tam olarak uygulanamaması 

▪ Z10. Ürün standardizasyonunun sağlanamaması 

▪ Z11. Ürünün pazarlamasında yaşanan sorunlar 

▪ Z12. Küçük ölçekli işletmelerde yaşanan finans 

sorunları 

FIRSAT- OPPORTUNITY  TEHDİT- THREAT 

▪ F1. Kestane ağacının meyvesi ve odununun 

kullanım alanlarının çok çeşitli olması 

▪ F2. Kırsal kalkınmayı destekleyici ek gelir elde 

etme imkanı 

▪ F3. Kestane Eylem Planı’nın yapılarak 

uygulamaya koyulması 

▪ F4. Kestane yetiştirilmesi için potansiyel alanların 

varlığı 

▪ F5. OGM’nin gelir getirici türler ile ilgili 

ağaçlandırma çalışmalarına önem vermesi 

▪ T1. Kestane ağaçlarının gelişimini ve verimini 

etkileyen hastalıkların ve zararlıların olması 

▪ T2. Denetimsiz aşılama nedeni ile genetik 

yapının bozulması ve hastalıların artması 

▪ T3. Hastalık ve zararlılarla mücadele 

yöntemlerine ilişkin bilgi eksikliği 

▪ T4. Orman alanlarında ağaçların 

sahiplenilmesinden kaynaklanan mülkiyet sorunu 

▪ T5. Nitelikli işgücü temini konusundaki zorluklar 

▪ T6. Uygun olmayan toplama yöntemleri ile 

ağaçların zarar görmesi  

▪ T7. Hastalıklarla mücadelede karantina 

tedbirlerine uyulmaması 

 

 

Çalışmada SWOT analizi yapılarak ilk önce kestane üretimine ilişkin mevcut durum tespiti 

yapılmıştır. Bu kapsamda kestane üretiminde güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler ortaya 

konmuştur. Buna ek olarak kestane sektörünün geleceğine yönelik stratejilerinin neler 

olacağının tespit ve tahminine ilişkin değerlendirmeler yapılabilecektir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ile Ege Bölgesi orman alanlarındaki kestane alanları üretimiyle ilgili tüm paydaşlar 

ile görüşülerek SWOT tablosu oluşturulmuştur.  SWOT analizi her örgütün yapması ve belli 

aralıklarla güncellenmesi gereken bir analizdir. Analiz sonucu organizasyonların hem bugünkü 

şartlarda mevcut durumlarını hem de gelecekteki potansiyel şartları analiz etme olanakları 

olabilecektir [8].    

 

Kestane ağacının büyümesi, gelişmesi, meyve vermesi ve meyveyi olgunlaştırması için 

öncelikli olarak doğal çevre koşullarının uygun olması gerekmektedir. Bu bakımdan doğal 

ortamın sıcaklık ve nem koşulları kestanenin ihtiyaç duyduğu optimal değerleri sağlamalıdır. 

Ancak yine de ürün kalitesinin yükseltilmesi, verimin arttırılması ve hastalıklarla mücadele için 

bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Birçok kazık köklü bitki üretiminde olduğu gibi 

kestane üretiminde de bahçe kurma, toprak işleme, temizleme, sulama, gübreleme, budama, 

ilaçlama, vb. gibi işlemler yapılmaktadır. Türkiye’de her ne kadar kestane bitkisi doğal olarak 

yetişme ortamı bulmuşsa da, ürün kalitesi ve birim alandan alınacak verimin artırılmasında 

bakım tedbirlerinin uygulanması çok önemlidir. 
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Doğal kestane alanlarının köklü bir teşkilat yapısına sahip olan OGM tarafından yönetilmesi 

sektörün en güçlü yanlarından biridir. Kestane ormanlarının iyileştirilmesi,  geliştirilmesi, 

hastalık ve zararlıları ile mücadele edilmesi, mevcut kestane sahalarından azami seviyede 

faydalanılarak kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın refah düzeylerinin yükseltilmesi,  

köyden kente göçün azaltılması,  orman halk ilişkilerinin iyileştirilmesi ve ülke ekonomisine 

katkı sağlanması gayesi ile  “Kestane Eylem Planı 2013-2017” hazırlanmıştır [9]. 

 

Doğada birbirinden farklı binlerce tipin bulunması, ıslah çalışmaları açısından istenen bir 

durumdur. Bunların içerisinden üstün nitelikli olanlar seçilerek seleksiyon çalışmaları yapılmış 

ve günümüzde yaygın olarak kullanılan standart çeşitler elde edilmiştir. Ancak Türkiye’de 

kestane seleksiyon çalışmaları sınırlı kalmış, standart çeşitler elde edilememiş ve çeşitler yerel 

olmanın ötesine geçememiştir. İlk olarak Marmara Bölgesi’nde yapılan seleksiyon çalışmaları 

da bölgesel olarak kalmış, nokta seleksiyon tarzındaki çalışmaların fazla yapılmadığı 

görülmüştür [10]. Birçok yörede doğal olarak yetişmiş kestanelerde geleneksel aşılama 

yöntemleri kullanılmaktadır.  Fakat bu aşı çalışmaları rastgele ve hijyenden uzak olarak yöre 

haklı tarafından uygulanmaktadır. Bu da kestanenin en büyük sorunu olan kestane dal 

kanserinin yayılmasına neden olmaktadır. 

 

Doğal alanlarda hasat kestane ağacının dallarına sopa ya da sırıklarla vurularak meyveleri 

düşürülmek suretiyle yapılmaktadır. Fakat bu yöntem de vurma sırasında dalların kırılmasına, 

ağaçta yaraların açılmasına ve henüz olgunlaşmamış meyvelerin dökülmesine neden 

olmaktadır. 

 

Türkiye’de kestane meyvesi üretimi ormanlık alanlardan aşılı ya da aşısız ağaçlardan 

toplanarak yapılmaktadır. Bu durumda gerek kalite gerekse verim düşük olmakta, gerekli 

gelişme sağlanamamaktadır. Çünkü orman alanlarında bulunan ağaçların bakımı, zararlılarla 

mücadele çalışmaları ve hasadı zor olmaktadır. Öte yandan orman içinde diğer ağaçlarla rekabet 

haline geçen kestane ağaçları, yüksek taç yapmakta ve uzun boylu bu ağaçlarda hasat daha da 

güçleşmektedir. Bu ve benzeri sorunları ortadan kaldırmak için seleksiyon yoluyla bulunan, 

verim ve kalitece üstün nitelikli çeşitlerle kurulmuş kapama bahçelerin yaygınlaştırılması 

kestane yetiştiriciliği için önemli bir gelişme olacaktır [11].  Kapama bahçe sayısının 

artırılmasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği desteklerden yararlanılmalı ayrıca 

köylünün doğal alanlardan yaptığı tahribatı önleyebilmek için OGM’nin de bu bahçelere 

sağlıklı, o yörenin iyi orijinleriyle aşılı ve ücretsiz fidan temininde ön ayak olması 

gerekmektedir [1].  
 

Orman alanları idari yönden bir orman işletme şefliği yönetiminde olmasına rağmen doğal 

kestane alanlarında kontrollü kullanımının sağlanamadığı bu çalışmada da doğrulanmıştır. Bu 

nedenle, orman işletme şeflerinin iş çeşitlerinin belirlenmesi ve bu iş çeşitleri temelinde 

personelin görevlendirilmesi gerekmektedir.  

 

Ormanlarda orman ürünü üretiminin tamamına yakını orman işletmeleri ile orman köylerinde 

kurulan tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında yapılan sözleşmelere dayalı olarak kooperatif 

ortakları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ege Bölgesi’nde toplanan kestane meyvelerinin 

büyük çoğunluğunun orman alanlarından toplandığı, idari olarak aşılamanın yasak olmasına 

rağmen birçok sahada orman içinde aşılı bireylerin bulunduğu hatta aşılanmaya da devam 

edildiği belirlenmiştir. Bunun önlenmesi için gerekli uyarıların yapılarak yasaların kesinlikle 

uygulanması sağlanmalıdır [1]. 
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Türkiye’de iller bazında en büyük kestane üretici olan Aydın ilindeki kestane alanlarının %80’i 

tapulu arazilerde bulunurken, İzmir, Balıkesir ve Kütahya illerinde bu oran tersine dönmekte 

ve kestane alanlarının % 80’i ormanlık alanda yer almaktadır. Bu alanlarda kestanenin 

meyvesini toplayan orman köylüsü ağaçları sahiplenip kendi aralarında çoğu zaman yasal 

olmayan şekilde paylaştığı için mülkiyet sorunu bulunmaktadır. Bu sorun giderilmeden orman 

alanlarındaki doğal kestane popülasyonlarının kontrolünün OGM’de olamayacağı açıktır [1]. 

  

Kestanenin çoğunlukla diğer türlerle karışım halinde meşcereler oluşturması nedeniyle önceliği 

diğer türlerin odun üretimine ağırlık verilmektedir. Bu konuda çalışmalar yapılmalı ve kestane 

ormanlarında silvikültürel tekniklerin uygulanmasındaki eksiklikler giderilmelidir [1].  

 

Türkiye genelinde kestane ağaçlarını tehdit eden en büyük etken kestane dal kanseridir. İzmir 

ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün bu konudaki çalışmaları örnek alınıp diğer orman bölge 

müdürlüklerince de uygulanması sağlanmalıdır. Bu amaçla kestanenin yoğun olarak bulunduğu 

köylerden muhtarlar ile işbirliği yapılarak kestane üretimini gerçekleştirebilecek nitelikteki 

üreticilere ilgili şube müdürlüğü, araştırma kurumları ile üniversitelerden konusunda uzman 

kişilerce hastalık ve zararlılarla kültürel mücadele yöntemleri ile doğru aşı teknikleri 

konularında eğitimler verilmelidir. Bu ekipler hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar ile 

eğitim sonunda sertifikalandırılmalıdır. Ardından aşılama çalışmaların sadece bu sertifikaya 

sahip kişilerce yapılması için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. Özellikle orman 

alanları içerisindeki kestane sahaları uzman ekipler ile taranmalı, kestane dal kanseri olan dallar 

belirlenmeli, budanmalı, kurtarılamayacak ağaçlar dipten kesilip sahadan uzaklaştırılmalıdır. 

Bu nedenle silvikültür planlarında kestane dal kanserinin görüldüğü alanlarda uygulanacak 

bakım çalışmaları detaylı olarak yer almalıdır [1].  

 

Kestane ağaçlarının gelişimini ve verimini etkileyen ikinci en büyük sorun ise Gal Arısı’dır. 

Tek mücadele yöntemi ise Parazitoit Torymus Sinensis ‘in üretilip doğaya salınmasıdır. Bulaşık 

olan alanlardan olmayan alanlara gelecek bitki materyali zararlının yayılmasında etkin 

olacaktır. Bu nedenle karantina tedbirlerinin uygulanması büyük önem taşımaktadır [1]. 

 

Gelir getirici türler ile ağaçlandırma çalışmaları kapsamında izlenecek yol belirlenmeli ve tüm 

kestane alanlarında yapılacak temizlik çalışmasının ardından bozuk orman alanlarında yöreye 

ait aşılar ile sağlıklı kestane bireylerinin dikimi sağlanmalıdır [1].   

 

Kestane üretiminde ürün standardizasyonunun sağlanması için katlanılan maliyet unsurları 

doğrudan ürün fiyatına yansıtılabilir. Bu nedenle artan maliyet işletme için doğrudan bir sorun 

olmamaktadır. İşletmeler tüketicilerin tercihlerini dikkate alan, ürünün doğru fiyatlamasını 

yapan ve markalaşmaya önem veren pazarlama politikalarıyla ürün kalitesini arttırarak dış 

pazarlarda daha fazla rekabet gücü elde edebileceklerdir.  
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Özet  

Son yıllarda artan çevresel baskılar nedeniyle odun korumada bitkisel yağların 

kullanılmasına olan ilgi artmaktadır. Bugüne kadar bitkisel yağlar ile yapılan 

araştırmalarda yağların odun bileşenleri ile bağ yapmadığı ve odun boşluklarını 

doldurarak suyun ağaç malzemenin iç kısımlarına girmesini bariyer oluşturarak 

engellediği ve bu sayede mantara karşı dayanıklı olduğu bulunmuştur. Yağların odun 

boşluklarını doldurarak suyun girişinin engellenmesi ancak yüksek yağ retensiyonlarında 

(400-600 kg/m3) mümkün olabilmektedir. Yüksek yağ retensiyonları ise ürünü ekonomik 

açıdan pahalı hale getirmekte ve endüstriyel uygulanabilirliğini ve bakır esaslı emprenye 

maddeleri (retensiyon 9,6 kg/m3) ile olan rekabeti sınırlandırmaktadır. Bu nedenle bitkisel 

yağların daha düşük retensiyonlarda ve oduna kimyasal olarak bağlanmasının sağlanması 

gerekmektedir. 

Bu çalışmada bitkisel yağlardaki (bezir ve soya yağı) doymamış çifte bağların 

epoksitlendirilerek reaktiflik kazandırılması ile birlikte yağların odun yapısı içinde 

polimerize edilmesi ve yağın odun bileşenleri ile bağ yapması amaçlanmıştır. Sarıçam 

diri odunlarına, epoksitlendirilmiş soya ve bezir yağları düşük retensiyon oranlarında 

(140-170 kg/m3) emprenye edilmiştir. Yağların yanma özelliklerinin iyileştirilmesi 

amacıyla %18’lik nano-kil ile ikincil emprenye işlemine tabi tutulmuştur. Emprenye 

edilen örneklerin, su alma oranlarıyla teğetsel genişleme miktarları ve LOI değerleri 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; epoksitlendirme işlemi sonrası bitkisel yağların 

oduna yapısı içinde kimyasal olarak bağlandığı ve su almayı azalttığı bununla birlikte 

nano-kilin odunun yanma özelliklerini iyileştirdiği belirlenmiştir 

Anahtar Kelimeler: Epoksitlendirimiş Bitkisel Yağlar, Nano-kil, Su alma ve boyutsal 

kararlılık, LOI 
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Abstract 

There is an increasing trend to use plant oils as wood preservatives due to environmental 

concern of current wood preservatives. Studies on plant oils reveals that there is no 

chemically bond between oils and wood components and only fills the wood cell lumens 

that prevents water uptake as barrier and therefore ensures that decay fungi cannot 

develop. Providing hydrophobicity  i.e., by filling the wood cell lumens with plant oils 

requires high retention levels (400-600 kg/m3). High retention of oil in wood is not 

feasible in economic and industrial application and restricts their compatible with copper 

based wood preservatives (9,6 kg/m3, retention for copper). For this reason, less amount 

of oils in wood and chemically bonding with wood components should be provided in oil 

treatments. 

In this study, it was aimed to provide polymerization of oils by means of epoxidation 

process for unconjugated double bonds in linseed and soybean oils and bonding with cell 

wall components. Sapwood of Scotch pine samples were treated with epoxidized linseed 

and soybean oils with low retention levels (140-170 kg/m3). After oil treatment, samples 

were impregnated with 18% of nano-clay to improve fire performance. It was determined 

the water absorption, tangential swelling and LOI (Limited oxygen index) values of 

treated samples. According to results, it was found that oils chemically bonds to the wood 

components and reduced the water absorption after epoxidation process in addition nano-

clay treatment improved fire performance of wood. 

Keywords: Epoxidized plant oils, Nano-clay, Water absorption and dimensional stability, 

LOI 

 

 

1. GİRİŞ  

Bakır esaslı emprenye maddeleri odun koruma endüstrisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Odun korumada kullanılan kimyasal maddelerin olası çevresel 

etkilerinden dolayı çevre dostu kimyasal maddelerin kullanılabilirliği konusunda 

araştırmalar devam etmektedir. Bu çalışmalarda genel olarak doğal yağlar, yağ esansları, 

vakslar, silikonlar, doğal reçineler, ekstraktifler ve reçine asitleri üzerine odaklanmıştır 

[1]-[3].  

Bitkisel yağlar, yüzyıllar boyunca ahşap malzemenin hizmet ömrünü arttırmak amacıyla 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatür araştırmalarında bitkisel yağ olarak fındık, soya, 

mısır, ayçiçeği, kanola, atık yağ, bezir yağı gibi farklı yağlar ve bunların borlu bileşikleri 

ile kombinasyonları araştırılmıştır [4]-[6]. Bunların dışında Tall yağı odun hamuru 

üretiminde, piroliz yağı ise iğne yapraklı ağaçların 400-500 ˚C’ de ısıtılması sırasında 

oluşan bitkisel yağ örnekleridir. Yapılan çalışmalarda doğal yağların ve bitki 

ekstraktlarının odunda su alımını azaltıcı etkinlik gösterdiği ve odunun rutubetini 

%20’lerin altında tuttuğu ve böylece biyolojik dayanım sağladığı belirlenmiştir. Bu 

açıdan doğal yağlar odun koruma alanında umut verici maddeler olarak 

değerlendirilmektedir [4]. Ayrıca, bezir yağ gibi kuruyan yağların havadaki oksijenle 

okside olabilmekte ve odun yüzeyinde daha etkili bir tabaka oluşturmaktadır. Ancak, bu 

yağlar odunun doğrudan toprakla ya da su ile temas ettiği kullanım yerlerinde (tehlike 

sınıfı 4), odun koruma endüstrisinde kullanılan geleneksel emprenye maddeleri kadar iyi 

bir koruma sağlayamamaktadır [7].  

Bitkisel yağların odun koruma endüstrisinde kullanımlarını sınırlandıran bazı faktörlerde 

bulunmaktadır. Bunların başında, yağların zamanla sıcaklığında etkisiyle odundan 

dışarıya çıkma (kanama) eğilimi, yağların çürüklük mantarlarına karşı fungisit özelliği 

olmaması yanında biyolojik ve çevresel zararlara karşı iyi bir etkinlik için yüksek 
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retensiyon (400-600 kg/m3) miktarları (maliyetli olması) gelmektedir. Olsson vd. (2001), 

yüksek yağ retensiyonlarında odun yapısındaki traheidlerde yıkımlanmalar meydana 

geldiğini ve bunun neticesinde odunun mekanik direnç özelliklerinin olumsuz yönde 

etkilendiğini bildirmişlerdir [8]. Bunların yanında yüksek retensiyon üst yüzey işlemlerini 

güçleştirmekte, retensiyonun artmasıyla doğru orantılı olarak kanama problemi artmakta 

ve bunun neticesinde odun yapısı içerisine oksijen girişi olmadığından oksidasyon ve 

polimerleşme engellenmektedir [4], [7].  

Bitkisel yağlarla ilgili yapılan çalışmalarda bahsi geçilen problemlerden dolayı odun 

korumada kullanılacak olan yağların odun yapısı içerisine sadece fiziksel olarak değil 

kimyasal olarak bağlanması gerekmektedir. Bu çalışmada bitkisel yağların odun yapısı 

içerisinde daha az kullanılması ile birlikte epoksitlendirilerek odun yapısı içerisinde 

kimyasal olarak bağlanması sağlanılmaya çalışılmıştır.  

 

2. MALZEME VE METOT 

Bu çalışmada piyasadan temin edilen sarıçam diri odun (Pinus sylvestris L.) örnekleri 

kullanılmıştır.  

2.2. Bitkisel Yağlar 

Bu çalışmada bitkisel yağlardan bezir yağı ve soya yağı kullanılmıştır.  

2.2.1. Bezir Yağı 

Keten tohumu yağı olarak da bilinen bezir yağının (BY) doymamış yağ asit oranı oldukça 

yüksektir. Koyu sarı renkteki sabit yağ, değerli doymamış yağ asitlerinden %42-59 

linolenik asit, %16-26 linoleik asit ve %14-20 oleik asit içermektedir [9]. Çok iyi kuruma 

özelliğine sahiptir. Oluşturdukları filmler dış atmosfer şartlarına karşı mükemmel 

dayanıklılığa sahiptir. 

Bezir yağı (kaynatılmış ve filtrelenmiş olarak) Borma Wachs’ın Türkiye distribütörü olan 

Alpay Mobilya Dekorasyon (Ataşehir-İSTANBUL) firmasından tedarik edilmiştir.  

 

2.2.2. Soya Yağı  

Soya fasulyesinin %18-26 oranında sabit yağ taşıyan tohumlardan soğuk presleme 

metodu ile elde edilmektedir. Soya yağının (SY) bileşimde, doymamış yağ asitlerinden; 

%49-55 oranında linoleik asit, %4-12 oranında linolenik asit ve %20-34 oranında oleik 

asit bulunmaktadır [10].  

Çalışmada kullanılan soya yağı Hel-Dem Köryusuflar (Mersin) firmasından temin 

edilmiştir.  

 

2.3. Kimyasal Maddeler 

2.3.1. Asetik Asit 

Çalışmada kullanılan asetik asit Merck firmasından elde edilmiş olup hem emprenye 

çözeltilerinin hazırlanmasında hem de emprenye sonrası yağların polimerleşmenin 

sağlanması için kullanılmıştır. 

 

2.3.2. Nano Kili 

Bu çalışmada nano-kil olarak Montmorillonit kili (MMT) kullanılmıştır. Montmorillonit, 

Fransa’ da Montmorillon bölgesinde bulunan belirli özelliklere sahip kil türlerine verilen 

bir isim olarak bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında MMT, GRAFEN (Altındağ-

Ankara) firmasından tedarik edilmiştir. Kullanılan MMT’ nin yapısında %1,12 N, %32,56 

C oranında bileşenler bulunmakta olup, %52,8 saflıkta, 0,14 g/cm3 yoğunlukta ve 5 μm 

boyutlarındadır.  
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2.4. Bitkisel Yağların Epoksitlendirilmesi 

Epoksitlendirme işlemi Chen vd. (2002)’ in uygulamış olduğu yönteme göre yapılmıştır. 

Bitkisel yağlar (80 gr) öncelikle içerisinde soğutucu, mekanik karıştırıcı ve termometre 

bulunan üç boyutlu yuvarlak bir cam balon (1 lt) içerisine yerleştirilmiş. Sabit sıcaklıktaki 

su banyosu içerisine yerleştirilen cam balon istenilen sıcaklığa kadar (40-50- 60 ºC) 

ısıtılmıştır. Daha sonra epoksi halkalarını açmak amacıyla cam balon içerisine 210 gr, 

%16’ lık hidrojen peroksit ilave edilmiştir. Ortaya çıkan çözelti 60, 120, 180, 240 ya da 

360 dk. karıştırılmıştır. Tepkime tamamlandıktan sonra su ve organik tabakalar 

ayrıştırılmıştır [11]. 

 

2.5. Odunun Bitkisel Yağlar ve Nano-Kil ile Emprenye Edilmesi ve Polimerizasyon 

Epoksitlendirilmiş bezir yağı (EBY) ve epoksitlendirilmiş soya yağı (ESY) %70 

oranındaki konsantrasyonları %30’luk asetik asit içerisinde; %18’lik MMT ise %82’lik 

asetik asit içerisinde çözündürülerek hazırlanmıştır. Epoksitlendirilmiş ve 

epoksitlendirilmemiş yağlar emprenye işleminden önce 80˚C ye kadar ısıtılmıştır. Bu 

çalışma kapsamında bitkisel yağlarla emprenye edilen örneklerin retensiyon miktarları 

140-170 kg/m3 arasında hedeflenmiştir. Ayrıca bitkisel yağlar ile emprenye edilmiş ağaç 

malzemenin yanmaya karşı direncini arttırmak amacıyla MMT ile ikinci bir emprenye 

işlemine tabi tutulmuştur. 

 

Tablo 1.  Emprenye işleminde kullanılan varyasyonlar ve retensiyonlar 

Kombinasyon

lar 

Açıklama Polimerizasyon  

70°C, 14 gün 

1.emprenye 

(Yağlar ile) 

2.emprenye 

(MMT ile) 

EBY EBY ile emprenye + 152,39 

(22,42)* 

 

ESY ESY ile emprenye + 146,05 

(7,39) 

 

BY BY ile emprenye - 147,84 

(10,33) 

 

SY SY ile emprenye - 147,95 

(9,94) 

 

EBY+MMT 1. emprenye EBY ile ardından 

MMT ile 2. emprenye 

+ 152,06 

(20,53) 

73,11 

(7,41) 

ESY+MMT 1. emprenye ESY ile ardından 

MMT ile 2. emprenye 

+ 145,60 

(7,70) 

76,03 

(4,75) 

BY+MMT 1. emprenye BY ile ardından 

MMT ile 2. emprenye 

- 152,69 

(12,37) 

65,39 

(6,67) 

SY+MMT 1. emprenye SY ile ardından 

MMT ile 2. emprenye 

               -                148,64        

                (8,24) 

              72,49  

              (9,15) 

MMT Sadece MMT ile emprenye         -           83,95           

         (17,76) 

 

*Parantez içindeki değer standart sapmayı göstermektedir 

 

Örneklerin bitkisel yağlar ile emprenyesinde hedeflenen retensiyon değerlerine ulaşmak 

için Tablo 2’de verilen vakum-basınç değerleri uygulanmıştır. Epoksitlendirilmiş soya ve 

bezir yağları ile muamele edilen örnekler içerisinde asetik asit bulunan desikatöre 

içerisine yerleştirilerek 70˚C deki etüvde 14 gün bekletilerek yağların polimerleştirilmesi 
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sağlanmıştır. Süre sonunda etüvden alınan odun örnekleri iklimlendirme odasında (20 °C, 

%65 bağıl nem) denge rutubetine ulaşılıncaya kadar bekletilmiştir.  

 

Tablo 2. Emprenye işleminde uygulanan parametreler 

Kombinasyonlar Su Alma ve Teğetsel 

Genişleme 

LOI Testleri 

EBY *5 dk. 550 mm/hg vakum 

*8 dk. bekletme 

*7 dk 550 mm/hg vakum 

*1,30 dk.bekletme 

ESY 

 

*5 dk. 500 mm/hg vakum 

*12 dk. bekletme 

*1 dk. 450 mm/hg vakum 

*1,30 dk. bekletme 

BY 
*4 dk. 450 mm/hg vakum 

*1 dk. bekletme 

*30 sn. 400 mm/hg vakum 

*1,30 dk bekletme 

SY 

 

*1 dk. 325 mm/hg vakum 

*1dk. bekletme 

*30 sn. 400 mm/hg vakum 

*1,30 dk bekletme 

MMT 
*30 dk. 720 mm/hg vakum 

*40 dk. 5 bar basınç 

*30 dk. 720 mm/hg vakum 

*40 dk. 5 bar basınç 

 

2.6. Su Alma Oranı ve Teğetsel Değişim Miktarı 

Bu test AWPA E4 (2003) standardına göre gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 15 × 25 × 50 

mm (R×T×L) boyutlarında hazırlanan örnekler 20°C sıcaklıktaki ve %65 bağıl nemdeki 

iklimlendirme odasında %9-10 rutubete getirilmiştir. İklimlendirme odasından alından 

%9-10 rutubetindeki örneklerin test öncesi ağırlıkları ve boyutları ölçülmüştür.  

Her bir örnek grubu ayrı kaplar içerisine yerleştirilmiş ve 2, 6, 24, 48, 96, 144, 192, 240, 

288 ve 336 saat sonunda örneklerin ağırlıkları ve boyutları ölçülmüştür. 

Örneklerin her bekleme süresi sonundaki su alma oranları aşağıdaki eşitlik yardımıyla 

hesaplanmıştır. 

 

SAO=((A2-A1)/A1)×100              (1) 

 

SAO: Su alma oranı (%) 

A2: Örneğin deney sonrası ağırlığı (gr) 

A1: Örneğin deney öncesi ağırlığı (gr) 

 

Teğetsel Genişleme = ((Vr-V0)/V0) x 100          (2) 

Vr: Örneğin deney sonrası teğet yöndeki boyutu (mm) 

V0: Örneğin deney öncesi teğet yöndeki boyutu (mm) 

 

2.7. Sınırlayıcı Oksijen İndeksi (LOİ) 

Sınırlayıcı oksijen indeks (LOI) testi, ASTM D 2863-06a standardına göre 

gerçekleştirilmiştir [12]. Bu test ile bir materyalin sadece alevli yanmasını destekleyecek 

olan bir oksijen-azot karışımı içindeki minimum oksijen konsantrasyonu ölçülmektedir. 

Bu standart test yöntemi, deney koşulları altında alevli yanmanın devam ettirilmesi için 

gereken minimum oksijen miktarını belirlemeyi sağlamaktadır. Buna göre; yanma 

özelliği yüksek materyaller düşük oksijen indeksine, yanma özelliği düşük materyaller 

yüksek oksijen indeksine sahip olmaktadır. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Su Alma Oranı (SAO) ve Teğetsel Değişim Değerlerine Ait Bulgular 

Su alma oranı (SAO) ve teğetsel değişim değerinin belirlenmesi için 15×25×50 mm 

(R×T×L) boyutlarında 10 adet örnek kullanılmış olup, bu örneklerin retensiyon değerleri 

Tablo 1’de SAO oranları ise Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Bitkisel yağların ve nano-kilin su alma miktarına etkisi 

 

Şekil 1’e göre 2 saatten 336 saat sonuna kadar en fazla su alma oranına sahip örnek grubu 

kontrol örneklerinden (%53,40-108,99) sonra MMT ile emprenye edilen örneklerde 

(%45,98-89,51) bulunmuştur. En az su alma oranları sırasıyla; BY (%5,36-33,88); 

ESY+MMT (%6,86-37,39); EBY (%7,40-37,04); ESY (%9,36-40,74) ve EBY+MMT ile 

emprenye edilen örneklerde (%6,60-35,73) bulunmuştur. Ancak; SY ile emprenye 

edilmiş gruplarda su alma oranları diğer gruplara kıyasla yüksek bulunmuştur. 

Bitkisel yağlardan sonra MMT ile ikincil emprenye edilen örnek gruplarının su alma 

oranları sadece bitkisel yağlarla emprenye edilen gruplardan genellikle düşük çıkmıştır. 

Bitkisel yağların modifiye (Epoksitlendirme) edilmeden oduna tatbik edilmesi 

durumunda yüksek yağ retensiyonlarında ancak %40’ın altında su alma oranı elde 

edilebilmektedir. Aksi takdirde yağlarla emprenye edilen örneklerde daha yüksek 

retensiyon kullanmak gerekir. Halbuki epoksitlendirme işlemi ile düşük retensiyonlarda 

dahi düşük su alma oranları elde edilebilmektedir [13].  

Bitkisel yağların hidrofobik özelliklerinden dolayı fiziksel bir bariyer oluşturarak odunun 

su alma oranını düşürdüğü konusunda pek çok çalışma yapılmıştır. [3], [4], [8], [14]- [17]. 

Bitkisel yağların epoksitlendirilerek oduna emprenye edilmesi ile odunun hem su 

almasını hem de boyutsal kararlılığını sağladığına ilişkin literatürde bazı araştırmalar 

yapılmıştır [13], [18], [19]. 

Örneklerin farklı sürelerde teğetsel yönde boyutlarında oluşan değişim grafiği Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 

336 saat sonunda teğetsel yöndeki değişim oranı en yüksek olan gruplar; 

epoksitlendirilmemiş bezir ve soya yağı ile kontrol grubu örnekleridir. Teğetsel yöndeki 

değişim oranı en az olan gruplar ise ESY+MMT ve  EBY+MMT ile emprenye edilmiş 

gruplardır. Şekilden de görüleceği üzere bitkisel yağlarda epoksitlendirme işleminin 

teğetsel yöndeki değişim oranını epoksitlendirme işlemi yapılmadan emprenye yapılan 

bitkisel yağ gruplarına kıyasla yarı yarıya düşürdüğü gözlemlenmiştir. Bunun sebebi, 
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bezir ve soya yağının yapısında bulunan temel yağ asitlerinden olan linoleik asitlerin, 

karbon-karbon çifte bağlarının epoksitlendirilmesi sonucu bağlar oldukça reaktif olmakta 

ve odunun OH- gruplarıyla bağ yapmaktadır [19]. Şekil 1 ve 2’den de görüleceği üzere 

bitkisel yağlar epoksitlendirilmeden kullanıldığında odunda su alımını azaltmakta fakat 

odunun boyutların korunmasında bir etkisi olmamaktadır. Bu durum bitkisel yağların 

sadece odun boşluklarını doldurarak suyun fiziksel olarak girişini engellediği fakat 

boyutlarını korumadığından kaynaklanmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Bitkisel yağ ve nano-kilin odun ile emprenyesinde teğet yönde meydana 

gelen değişim 

 

3.2. Sınırlayıcı Oksijen İndeksine (LOI) Ait Bulgular 

Sınırlayıcı oksijen indeksi (LOI) testinde; yanma özelliği yüksek olan maddeler 

düşük oksijen indeksine, yanma özelliği düşük olan maddeler yüksek oksijen indeksine 

sahip olmaktadır. Tablo 5’te LOI değerleri ve bu örneklere ait retensiyon miktarları 

verilmiştir. 
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Tablo 5. Yağlar ve nano-kil ile emprenye edilmiş varyasyonların oksijen indeks 

değerleri ve retensiyon miktarları 

Varyasyonlar LOI (%O2) 

R (kg/m3) 

1.emprenye 

(Yağlar ile) 

2.emprenye 

(MMT ile) 

EBY 23,25 
150,50 

(15,06) 

ESY 23,25 
151,55 

(11,10) 

BY 23,75 
153,50 

(9,85) 

SY 22.75 
153,00 

(14,38) 

EBY+MMT 23,5 
143,85 

(6,99) 

96,66 

(5,11) 

ESY+MMT 23,5 
151,20 

(10,35) 

114,39 

(4,85) 

BY+MMT 24,75 
151,00 

(12,06) 

86,13 

(3,52) 

SY+MMT 23,5 
153,50 

(11,82) 

106,38 

(4,28) 

MMT 25,5 
145,80 

(6,66) 

Kontrol 25 - 

*Parantez içindeki değerler standart sapmayı ifade etmektedir. 

 

LOI testine tabi tutulan örnek gruplarından oksijen indeks değeri en fazla olan MMT ile 

emprenye edilen örneklerde (%25,5) ve kontrol örneklerinde (%25,0), en düşük SY ile 

emprenye edilen örneklerde (%22,75) bulunmuştur. Sadece bitkisel yağlarla emprenye 

edilen örneklerde oksijen indeks değeri diğer varyasyonlara kıyasla düşük çıkmıştır.  

Deney esnasında bitkisel yağlarla emprenye edilmiş örneklerde, sıcaklığın etkisiyle 

yağlar yüzeye çıkmış ve alev yayılımını arttırmıştır. Ancak, MMT ile ikinci bir emprenye 

işlemine tabi tutulan örneklerde ise bu durum gözlemlenmiştir.  
 

SONUÇLAR 

Bitkisel yağların epoksitlendirilerek oduna kimyasal olarak bağlanmasının sağlanması ile 

yağların yanma özelliklerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan bu çalışmada aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir.  

1- Bitkisel yağların hidrofobik özelliklerinden dolayı odunun su almasını engellediği, 

2- 2 saatten 336 saat sonuna kadar teğetsel yöndeki değişim verilerine bakıldığında en 

düşük değerlerin (%0,01-0,78) epoksitlendirilmiş bitkisel yağlardan elde edildiği, 336 

saat sonunda teğet yönde değişim oranları en yüksek varyasyonların ise 

epoksitlendirilmemiş soya (%6,70), bezir (%6,59) ile kontrol grubu örneklerinde (%6,57) 

bulunmuştur. Bu durum bitkisel yağların epoksitlendirilmeden kullanılması durumunda 

odunda fiziksel olarak su alımını azalttığı ama boyutlarını korumadığını göstermektedir. 

3- MMT ile emprenye edilen örnek gruplarının bitkisel yağların yanma özelliğini 

iyileştirdiği belirlenmiştir. 
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Özet  

Pleurotus türleri dünyada yaygın olarak üretilen ve ekonomik değer taşıyan mantarlardandır. 

Ülkemizde bu mantar türü kayın mantarı, kavak mantarı, istiridye mantarı, ağaç mantarı veya 

yaprak mantarı olarak değişik isimlerle anılmaktadır. Pleurotus sp. hidrolitik ve oksidatif 

enzimleri nedeniyle orman ve tarımsal lignoselülozik atıklarda gelişim gösteren türlerdir. Bu 

çalışmada, Pleurotus ostreatus’un kültüründe besi ortamı olarak odun dışı orman 

ürünlerinden ağaç kabuğu, ibre ve kozalak kullanılmıştır. Ayrıca bu besi ortamlarının değişik 

oranlarda kombinasyonları da denenmiştir. Çalışmada ağaç kabuğu, ibre ve kozalak 

öğütülmüş ve toz haline getirilmiş, çeşitli konsantrasyonlarda agar ile karıştırılarak besi 

ortamı hazırlanmıştır. Sterilizasyon sonrasında besi ortamına mantar miseli aşılanmış ve 

iklimlendirme dolabında mantarın gelişimi için bekletilmiştir. Mantar miselinin gelişimi 2 

günde bir takip edilerek değerlendirilmiş ve Pleurotus ostreatus için en optimum besi ortamı 

tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Pleurotus ostreatus, kabuk, kozalak, ibre, misel gelişimi. 
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Abstract 

Pleurotus species are one of the most commonly produced and economically valuable fungi 

in the world. In Turkey, this type of fungus is called beech mushroom, poplar mushroom, 

oyster mushroom, tree mushroom or leaf mushroom. Pleurotus sp. is highly adaptable to grow 

on a wide variety of forest and agro-industrial lignocellulosic wastes due to their hydrolytic 

and oxidative enzymes. In this study, waste of some non-wood forest products such as bark, 

cone and needle were investigated for possible substrate preparation of Pleurotus ostreatus 

growth. Furthermore, the effect of different substrate combinations on the mycelial growth 
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was also evaluated. Substrates were milled and mixed with the agar at various concentrations. 

After sterilization, they were inoculated with the fungus and incubated for the mycelial 

growth. Mycelial growth was evaluated every 2 days and the optimum substrate was 

determined for the growth of Pleurotus ostreatus. 

 

Keywords: Pleurotus ostreatus, bark, cone, needle, mycelial growth. 

 

 

1. GİRİŞ 

Dünyanın pek çok ülkesinde, tarım ve orman ürünlerinin hasadı ile sanayide işlenmesi 

sırasında sap, saman, kepek, kozalak, kabuk, yaprak gibi atıkların ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Bu atıkların bir kısmı yakılmakta ya da ortamda bırakılarak doğal döngü sağlanmakta, bir 

kısmı ise hayvan yemi olarak değerlendirilirken son zamanlarda insan sağlığı üzerinde olumlu 

etkileri olduğu bilinen mantar kültürlerinin yetiştirilmesinde değerlendirilebilmektedir. 

Özellikle yenilebilir mantar yetiştiriciliği, besleyici, tıbbi ve gastronomik özelliklerde 

mantarlar sağlamanın yanı sıra ekolojik geri dönüşüme de katkıda bulunabilmektedir [1]. 

Dünyada ticari olarak üçüncü sırada üretim potansiyeline sahip istiridye mantarları (Pleurotus 

spp.) [2], odun ve bitkisel artıkların birincil ayrıştırıcısıdır [3]. Bu mantar türünün başlıca 

özellikleri, farklı çevresel koşullar altında yetişme kabiliyetleri, geniş bir lignoselülozik 

biyokütle aralığında yetişme özellikleri, hem katı halde hem de batık yetiştirme sistemlerinde 

kolay ekilebilmeleridir [4]. Lezzetli olmasının yanı sıra bu mantarlar, yüksek miktarda 

protein, karbonhidrat, mineral (kalsiyum, fosfor, demir) ve vitamin (thiamin, riboflavin ve 

niacin) içerir ve az yağlıdır [5]. Pleurotus spp. tıbbi özellikleri, üretimlerinin düşük teknolojik 

maliyetle sağlanabilmeleri ve tarımsal endüstriyel atıklar üzerinde üretilebilir olmaları 

nedeniyle ticari anlamda hem ekonomik hem de tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı 

yerlerde bol miktarda üretilebilmekte [6] ve toplam yenilebilir mantar üretiminin % 24'ünü 

oluşturmaktadır [7]. Bu mantarlar üzerine substrat olarak çay atığı, muz atığı, fasulye, mısır, 

saman ve kahve kabuğu, yaprak, bitkisel atıklar, pamuk sapları, şeker kamışı, atık kağıt gibi 

birçok malzeme kullanılarak yetiştirilmesi üzerine pek çok çalışma yapılmıştır [8].Yapılan bir 

çalışmada, defne (Laurus nobilis), kekik (Origanum onites) ve kimyon (Cuminum cyminum) 

gibi bitkisel atıkların Pleurotus ostreatus’un verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. En yüksek 

biyolojik verim, %35,8 ile %20 kimyon içeren grupta belirlenirken, en düşük biyolojik verim 

ise %24,6 ile kontrol grubunda belirlenmiştir [9]. Kırbağ ve Korkmaz [10] tarafından yapılan 

çalışmada Pleurotus ostreatus, P. sajor-caju ve P. florida’nın yonca sapı, ceviz kabuğu 

atıkları ve şeker pancarı posası üzerinde kültüre alınma olanakları araştırılmıştır. Sonuç 

olarak; Pleurotus spp. yetiştiriciliğinde verim bakımından yonca sapı-şeker pancarı posası 

ortamının, diğer kompost ortamlarına göre daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan diğer 

bir çalışmada, pamuk atıkları, kahve hamurları, odun talaşı ve saman gibi farklı 

kompozisyonlarda kompost elde edilerek istiridye mantarının verimi gözlenmiştir. En iyi 

verim pamuk atığı ve kahve posası kombinasyonundan elde edildiği belirtilmiştir [11]. Yıldız 

vd. [12], tarafından yapılan çalışmada kavak, ıhlamur ve fındık yaprağı, ladin ibresi, pirinç 

sapı, buğday sapı, talaş, atık kağıt ve kepek kompostlarında Pleurotus ostreatus mantarının 

gelişimi gözlenmiştir. En uygun substrat %75 ıhlamur yaprağı ve %25 kepek, %50 kavak 

yaprağı ve %50 buğday sapı olarak belirtilmiştir. 

Bu çalışmada, literatürde yer alan pek çok çalışmadan farklı olarak kızılçam kozalağı, 

kızılçam ibresi ve kızılçam kabuğunun Pleurotus ostreatus mantarı için potansiyel bir besiyer 

olma durumu araştırılmıştır. Bu amaçla söz konusu odun dışı orman atıkları öğütülmüş, toz 

haline getirilmiş ardından agar ile çeşitli oranlarda karıştırılmış ve farklı bileşime sahip 

besiyerler elde edilerek mantar aşılanmıştır. Mantar miselinin gelişimi her 2 günde bir takip 

edilerek değerlendirilmiş ve en optimum besi ortamı tespit edilmiştir. 
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2. MALZEME VE METOT 

Çalışmada, kızılçam kozalağı (C), kızılçam ibresi (N) ve kızılçam kabuğu (B) kullanılmış 

olup, Bursa ilinden temin edilmiştir. Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. (FP-101798-Sp) 

miselleri ABD Orman Ürünleri Laboratuvarından temin edilmiştir.  

Hammadde olarak kullanılan B, C, N, öğütülerek farklı kombinasyon ve konsantrasyonlarda 

agar (A) ve saf su ilavesi ile besiyerler hazırlanmıştır. Deneme grupları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Bu besiyerler otoklav şişelerine konularak 20 dakika boyunca 121°C'de 

otoklavda steril edilmiş ardından steril petrilerin her birine yaklaşık 25 mL dökülmüştür. P. 

ostreatus kültürleri, steril bir bıçak yardımıyla kare şeklindeki parçalara bölünmüş ve besi 

ortamının merkezine gelecek şekilde konulmuştur. Aşılama sonunda petriler 22°C ve %70 

bağıl nemli iklimlendirme dolabına yerleştirilmiştir. Herbir deney grubu için 4 tekrar 

yapılmıştır. Kontrol grubu için %5 malt-ekstrakt-agar (MEA) ve sadece agar (A) içeren 2 

grup denemelere alınmıştır. Petrilerde mantar miselinin gelişimi 12 gün boyunca her iki 

günde bir takip edilmiş, radyal yönde mantar miselinin gelişimi ölçülmüştür. 

 

Tablo1. Deneme grupları. 

Hammadde katılım oranları Örnek grupları Konsantrasyon miktarı 

%100 B %2,5, %5, %10 

C %2,5, %5, %10 

N %2,5, %5, %10 

%50+%50 B+C %2,5, %5, %10 

B+N %2,5, %5, %10 

C+N %2,5, %5,%10 

%33+%33+%33 B+C+N %2,5, %5, %10 

Kontrol grubu MEA %5 

 A %2,5 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Farklı besi ortamlarında Pleurotus ostreatus misellerinin büyüme durumları Şekil 1’de, 

petrilerin test süresince görselleri Şekil 2-6’da gösterilmektedir. Çalışmada petrilerdeki misel 

gelişimi açısından umut veren grupların görsellerine yer verilmiştir. Kontrol grubundan agar 

ortamında mantar misellerinin gelişimi beklenildiği gibi olmamıştır. Sadece kabuktan oluşan 

besi ortamında misellerin büyümesi MEA’lı kontrol grubuna kıyasla daha az ve yavaş 

olmuştur. Bu grupta kabuk oranı arttıkça misel gelişimi daha iyi olmuştur (Şekil 1a). Sadece 

kozalak içeren besi ortamında konsantrasyon arttıkça misel gelişimi daha iyi olmuş ve 10 gün 

boyunca %5 ve %10 konsantrasyonda misel gelişimi MEA’lı gruba kıyasla daha fazla 

olmuştur. Ancak 12. gün sonunda MEA’lı petrilerde mantar miseli daha fazla gelişmiştir 

(Şekil 1b). Sadece ibre içeren petrilerin tüm gruplarında mantar miselinin gelişimi testin 

başından 10. güne kadar MEA’a kıyasla daha iyi olmuş ancak 12. gün sonunda gelişim tüm 

gruplarda eşit seviyeye ulaşmıştır. İbre konsantrasyonunun belirgin bir etkisi gözlenmemiştir 

(Şekil 1c). Kabuk + ibre içeren petrilerdeki mantar misel gelişimi de sadece ibre içeren 

petriler gibi olmuştur (Şekil 1d). Kabuk + kozalak’lı petrilerde mantar misel gelişimi MEA’lı 

petrilere kıyasla daha yavaş bulunmuştur (Şekil 1e). Kozalak + ibre içeren petrilerde misel 

gelişimi 10. güne kadar MEA’a kıyasla daha iyi bulunmuş ancak 12. gün sonunda tüm 

gruplarda misel gelişimi benzer seviyelerde gözlenmiştir (Şekil 1f). Kabuk + kozalak + ibre 

içeren petrilerde misel gelişimi MEA’lı petrilere kıyasla daha iyi bulunmuş, 12. gün sonunda 

misel gelişimi hemen hemen eşit seviyelerde gözlenmiştir (Şekil 1g). Mantar misellerinin 

büyüme çaplarındaki sonuçlar, petrilerin görselleri ile uyum içerisindedir.  
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Şekil 1. Farklı besi ortamlarında Pleurotus ostreatus misellerinin büyümesi. 

 

Tüm gruplar arasında bileşiminde ibre içeren gruplarda (sadece ibre, kabuk + ibre, kozalak + 

ibre, kozalak + ibre + kabuk) gelişim daha iyi gözlenmiştir. Bu duruma 3 farklı odun dışı 

orman ürününün kimyasal yapısı ve bileşimindeki farklılık sebebiyet vermiş olabilir. 

Kimyasal yapının ve fenolik bileşiklerin tespiti yapılarak bu durum aydınlatılmalıdır. Misel 

büyümesi açısından gruplar değerlendirildiğinde sadece ibreli grupta %2,5; kabuk + ibre için 

%5 konsantrasyon, kozalak + ibre için %2,5 konsantrasyon; kozalak + ibre + kabuk için %10 

konsantrasyon en optimum gruplar olmuştur (Şekil 1). Ancak petrilerde misel gelişimlerinin 

görsel değerlendirmesinde yüksek konsantrasyonlu gruplarda misellerin daha yoğun olarak 

gelişim gösterdiği gözlenmiştir. Gelecek çalışmalarda belirlenen bu gruplarda gerçek 

denemelerin yapılmasına ve mantar üretim durumunun değerlendirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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N %2,5 

 
N % 5 

 
N %10 

 
Şekil 2. İbre içeren petrilerde mantar misellerinin gelişimi. 

B+N %2,5 
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B+N %5 

 
B+N %10 

 
Şekil 3. Kabuk + ibre içeren petrilerde mantar misellerinin gelişimi. 

 

 

 

 

 

 

N+C %2,5 
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N+C %5 

 
N+C %10 

 
Şekil 4. Kozalak + ibre içeren petrilerde mantar misellerinin gelişimi. 

 

 

 

 

 

B+C+N %2,5 
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B+C+N %5 

 
B+C+N %10 

 
Şekil 5. Kabuk + kozalak + ibre içeren petrilerde mantar misellerinin gelişimi. 

 

 

 

 

 

 

 

A %2,5 
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MEA %5 

 
Şekil 6. Malt ekstrakt agar ve sadece agar içeren petrilerde mantar misellerinin gelişimi. 

 

4. SONUÇLAR 

Çeşitli odun dışı orman ürünü atıklarının Pleurotus ostreatus mantarının gelişimi için olası bir 

besiyer olabilme durumunun araştırıldığı bu çalışmada umut verici sonuçlar alınmıştır. 

Özellikle ibrenin kullanıldığı gruplarda miselin gelişmesi malt ekstrakt agarlı gruplara benzer 

seviyede bulunmuştur. Aşılamanın yapıldığı 6. günden sonra mantar misellerinin gelişimi 

daha yoğun olmuştur. Genel olarak besiyerde odun dışı orman ürünü konsantrasyonunun 

artmasıyla misel gelişimi daha yoğun gözlenmiştir. Söz konusu ürünlerin P. ostreatus 

mantarının yetiştiriciliğinde potansiyel kullanım imkanı olduğu düşünülmektedir. 
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Özet  

Kraft kağıdı, ağartma için yüksek maliyet gerektirmesi, ağartılmamış hamurlarda istenilen rengin elde 

edilemeyişi, atık gazlardan kaynaklanan koku problemleri ve diğer tüm kağıt türlerinde olduğu gibi 

kolay yanabilme gibi dezavantajlara sahiptir. Bu problemler kağıt yüzeyi kuşelenerek çözülebilir. Bu 

amaç doğrultusunda, kraft hamurundan elde edilen kağıt, yangın geciktirici boya ile muamele edilmiştir. 

Yangın geciktirici boya muameleli kağıdın yanma performansı; sınırlayıcı oksijen indeksi (LOI) ve 

gerçek yanma testi ile belirlenmiştir. Ayrıca, muamele edilmiş kağıtların, bazı fiziksel, optik ve mekanik 

özellikleri üzerine etkileri de incelenmiştir. LOI ve gerçek yanma testi sonuçları yangın geciktirici boya 

muameleli kraft kağıdının muamelesiz olana göre daha iyi alev geciktirici özelliğe sahip olduğunu 

göstermiştir.  Bu sonuçlar termogravimetrik analiz verisiyle de örtüşmektedir. Çalışmada ayrıca 

muameleli kağıdın yırtılma dayanımında hafif bir azalma gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kraft kağıdı, yangın geciktirici boya, sınırlayıcı oksijen indeksi, gerçek yangın 

testi 
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Abstract 

Kraft paper has some disadvantageous such as high cost for bleaching, poor color of unbleached pulps, 

odor problems from waste gases, can be easily destroyed by fire such as traditional papers. These 

problems can be solved by coated the paper surface. For this purpose, the paper obtained from kraft 

pulping was coated with the fire retardant paint in this paper. The effect of fire retardant paint on the 

limiting oxygen index (LOI) levels of paper coated with fire retardant paint was determined. The real 

fire test, some physical, optical and mechanical properties of these papers were also investigated. The 

results showed that the kraft paper coated with the fire retardant paint had better flame retardancy in 

terms of LOI and real fire test than untreated kraft paper. These results were also coincided with 

thermogravimetric analysis (TGA) data. Also in this study it was observed in this study that there was a 

slight decrease in the tear strength of coated paper. 

 

Keywords: Kraft paper, fire retardant paint, limiting oxygen index, real fire test 
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1. INTRODUCTION 

The kraft process which one of the chemical pulping procedures is comprised of 65% of the 

pulp produced in the world [1].Chemical pulping process requires high cost for bleaching due 

to dark brown pulp. The bleaching removes most of the lignin, hemicelluloses, and extractives. 

Because of these reasons, the coating of kraft paper can be considered as an alternative 

solution[2]. Wood pulp paper sheet produced kraft pulp should meet good mechanical strength, 

optical, surface and non-flammability properties for usage area such as auto filter, building 

materials and decoration materials[3-6]. Fire retardant property have recently desired from the 

paper which a lignocellulosic materials for safety reasons in many applications[7].  

The paper has an ignition temperature of approximately 232° C and it can easily ignite from 

open flames as lignocellulosic fibers and organic materials [8].Therefore, the fire protection of 

flammable materials has become more important for several years [9].A good fire retardant has 

played a significant role in slowing the burning rate, extinguishing the flame, decreasing the 

smoke emission and the heat emission[10].An intumescent fire retardant includes a carbonizing 

agent which forms char by dehydrating the carbonific, an acid source which breaks down and 

yields mineral acid, and a blowing agent which produces gaseous foams. The foams work as 

the protective barrier against external heat and fire [11-12]. 

Some methods for making paper fire resistant by using halogenated compounds (chlorinated 

paraffin) have been studied recently. A good fire retardant has to be non-volatile, resist 

continuous immersion in water for many years and its efficiency has to be continue. It must be 

not remove from the paper base at the time. In addition, other properties of the paper must not 

be adversely affected[6,13].Robinson et al searched that the fire retardant chemicals contain 

alumina tri-hydrate and sodium borate to the paper’s cellulose structured web can be enhanced 

prior to the processing of the paper pulp into paper[14].Lowe and Cabello found that a method 

needs the addition of a water soluble inorganic salt to resin mixture prior to saturation of the 

base fiber material[15].Ann Denholm researched the fire retardant properties of resin 

impregnated paper. The fire retardant compound contains borax and di-ammonium phosphate 

in this patent. This paper which is very highly absorbent and capable of wicking liquids over a 

considerable distance as absorbent kraft paper[13].Wang et al searched that the fire retardant 

paper where Mg-Al hydrotalcites were co-precipitated on the paper stock[16].Song et al.  used 

ammonium phosphate and ammonium sulphate solutions as ammonium salts to obtain fire 

retardant paper. The fire retardant property was considerably increased [17]. Sha and Yang et 

al investigated fire properties onto pulp fibers by treating ammonium polyphosphate. Spread of 

flame cut off since the generated phosphoric acid by ammonium polyphosphate could promote 

dehydration and carbonization of paper [18-19].Wang et al. searched different guanidine salt 

fire retardants containing guanide phosphate and guanidine sulfamate as fire retardant for wood 

pulp paper. The produced nonvolatile phosphoric acid by decomposed guanidine sulfamate 

increased the thermal stability of the chars and improved the barrier property[6]. 

In this study, the kraft paper was treated with a coating fire retardant paint using a brush. The 

reaction to fire of the coated kraft paper was determined by LOI and real fire test. Thermal 

degradation was measured by TGA. The contribution of fire retardant to the charring layer by 

dynamic FTIR. The optical, mechanical and physical properties of the uncoated kraft paper and 

fire retardant paint coated paper have also investigated.  

2.EXPERIMENTAL 

2.1. Materials 

The fire retardant paint was purchased from Tekno Paint in Turkey. The kraft paper produced 

from Pinus nigra subsp.pallasiana was used.  
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2.2. Preparation 

The fire retardant paint was applied with a brush both surfaces. While uncoated kraft paper’s 

thickness was 0,1 mm, the fire retardant paint coated paper’s thickness was 0,18 mm.  

Handsheets were prepared, then the fire performance, tear index, grammage, colour properties 

and brightness of all papers were determined according to standard procedures. 

2.3. Reaction to Fire Performance 

2.3.1. LOI Test 

The LOI testing was performed at room temperature on an oxygen index instrument (Dynisco 

Limiting Oxygen Index Chamber) according to ASTM-D2863[20], with sample dimensions of 

60mmx140mmx0,18mm. The kraft paper was burned in a precisely controlled atmosphere of 

oxygen and nitrogen after it was placed vertically in the center of the glass column. Five samples 

for each group were tested.  

2.3.2.The Fire Real Test 

The fire real test was carried out with sample dimensions of 70x210x0,18mm. The blowtorch 

was kept at a distance of 15 cm from the kraft paper. The flame was applied for 5 seconds. The 

flame extinguishing time was recorded after the flame source cut off. Five samples for each 

group were tested. 

2.4. Thermogravimetric Analysis 

Thermogravimetric analysis (TGA) was performed with a Perkin Elmer TGA-6000 

thermogravimetric analyzer at a heating rate 10◦ C/min under nitrogen of 20 mL/min at the 

temperature ranging from room temperature to 600◦C. The 4–5 mg sample was examined by 

using an alumina crucible under a nitrogen. All the thermal degradation data were obtained 

from TG and DTG curves. 

2.5. FTIR Analysis 

The sample was pressed into a tablet. The Fourier transform infrared (FTIR) spectra were 

obtained with a Shimadzu IR Prestige-21 FTIR equipped with ATR infrared spectrophotometer 

by averaging 16 scans at a resolution of 8 cm−1. The measurement was carried out in the optical 

range of 600 and 4000 cm−1. 

2.6. The Strength and Optical Properties of Papers 

The handsheets were conditioned at 20° C and 50% humidity for 7 days before the optical test. 

The grammage and tear index, were determined according to TAPPI T 410 om-08[21], TAPPI 

T 494 om-13[22], respectively. Brightness values of handsheets were also determined with a 

spectrophotometer (Cm-2600d, Konica-Minolta, Osaka, Japan). Color measurement for 

uncoated and coated papers were achieved according to TAPPI T527 –om 13 (2013)[23], giving 

L*a*b* values and color difference (ΔE*).  

2.7. Statistical Analysis 

Statistical evaluation of the results was carried out with using SPSS 21.0 statistical package 

software. T test was chosen (P<0.001). Each value is an average of 8 specimens and the values 

in the parentheses are standard deviations.  

3. RESULTS AND DISCUSSSION 

3.1. Fire Properties 

LOI and real fire test results were shown in Table 1. LOI level of samples was 17,5 for uncoated 

kraft paper. The LOI value of coated kraft paper reached 28-29, indicating that a very good fire 
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retardant effect can be achieved. In the real fire test, the char weight of CKP was lower than 

UKP similar to LOI test results. Smoke generation was observed both for UKP and CKP sample 

during the tests. While UKP burned completely in atmospheric conditions in real fire test, CKP 

initially burned and died down. 

 

Table 1. The values of LOI and real fire test results of samples 

Sample LOI Real Fire Test 

After 

flame 

time 

(sec.) 

Afterglow 

time 

(sec.) 

Char 

weight 

(g) 

Smoke 

generation 

 

UKP 17,5 7 33 0,079 + 

CKP 28-29 24 No 0,054 + 

*UKP:Uncoated kraft paper; CKP:Coated kraft paper 

 

Fire classification of the samples is given in Table 2. According to classification, coated kraft 

paper is in class of “fire retardant material” while uncoated kraft paper is in class of “flammable 

material”. Uncoated kraft paper was burnt within seconds and there was no residue left. Figure 

1 shows the image of the coated kraft paper after LOI test. Fire retardants material requires 

higher level of oxygen. Similar results were found from previous studies for cellulosic materials 

[19,24-27]. 

 

Table 2. Fire classification of the coated kraft paper according to ISO 4589. 

LOI Level Classification of Fire Sample Type 

≤23 Flammable material Uncoated kraft paper 

24-28 Limited fire retardant material  

29-35 Fire retardant material Coated kraft paper 

 

 

Figure 1. The Image of The Coated Kraft Paper After LOI Test. 

 

3.2. Thermogravimetric Analysis 

The TGA data and derivatives of TGA data for fire-retardant pigment coated and uncoated 

samples are shown in Figure 2. Uncoated kraft paper had single degradation peak at 370.79°C 
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which corresponding to degradation of lignocellulosic material. On the other hand, pigment 

coated paper had three degradation peak at 325.47°C, 395.41°C and 746.36°C. First and second 

peak were corresponding to lignocellulosic material (kraft paper). The peak at 746.36°C was 

corresponding to a part of coating material. Residual material of uncoated and coated kraft paper 

at 800°C were determined as 11.61% and 41.20%, respectively.  

 

  

Figure 2. TGA Curves of Uncoated and Coated Kraft Papers. 

 

3.3. FTIR Spectra Analysis 

Figure 3 shows the FTIR spectra of base paper and fire retardant pigment coated kraft paper. 

Pigment coated kraft paper have significant peaks at 871 cm-1 1033 cm-1, 1120 cm-1, 1400 cm-1 

and 1730 cm-1. The peaks at 872-876 cm-1 and 1390-1400 cm-1 band ranges were determined 

to characterize the content of CaCO3 in fibers according to Feng (2010), Zhao et al. (2014) and 

Pesman et al. (2016)[28-30]. The peaks at 1033 cm-1 and 1120 cm-1 indicate presence of 

cellulose. The peak at 1730 cm-1 indicates C=O stretching vibration of ester groups. These peak 

is characteristic peak of unsaturated polyesters. Modified unsaturated polyester resins are used 

as fire retardant [31]. Esters of acetic, ferulic, p-coumeric, and uronic acids are main 

constituents of extractives and hemicellulose [32].Sain et al also reported that a sharp peak at 

1737 cm-1in the mechanically processed fibers showed the presence of the carboxyl groups in 

the acids and the esters[33]. 
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Figure 3. FTIR-ATR Spectrums of Uncoated and Coated Kraft Paper. 

 

3.4. The Physical, Optical and Mechanical Properties of Papers 

Figure 4 and 5 demonstrate the effect of fire retardant paint coated kraft paper on grammage 

and tear index. The grammage increased with the use of the fire retardant paint. When coated 

fire retardant paint, the results showed a slight decrease in tear index. The reason of this can be 

that the fire retardant paint caused the degradation of fibre cell walls. As shown in FTIR results, 

due to the presence of acidic structures the strength of the inter-fibre bonds in the paper sheet 

decreases as well. The acidity of the paper can be adversely affected for physical properties. 

Similar results were observed for N-hydroxymethyl-3-dimethylphosphonpropionamide, 

melamine formaldehyde, citric acidas a fire retardant agent[8]. Wang et al searched that Mg-Al 

hydrotalcites used for the fire retardant paper as a filler. Mg-Al hydrotalcites enhances the 

whiteness of the paper. The tensile index and burst index of these papers at first increased and 

then decreased with increasing rate of Mg-Al hydrotalcite[16].The fire retardant paint treated 

kraft paper exhibited lower physical properties. Surface coating, impregnation and addition of 

fire retardants to paper are usually applied to produce fire retardant paper. The impregnation 

and fire retardant system reduce the paper strength, dimensional stability and moisture 

resistance [4,19]. 

 

 

Figure 4.The Grammage of Uncoated and Coated Kraft Paper. 
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Figure 5. The Tear Index of Uncoated and Coated Kraft Paper. 

The effect of coating with fire retardant paint on the color change of the kraft paper was 

determined by using CIE L*a*b methods, and ΔE color difference of papers was observed as 

shown in Table 4. The CIE L* value shows the luminance of samples. It was found that the CIE 

L* value of the coated kraft paper was higher than colour of uncoated kraft paper. The CIE a* 

value indicates the green color at negative and the red color at positive coordinate while the CIE 

b* value points the blue color at negative and the yellow at positive coordinate. The CIE a* 

value of uncoated kraft paper decreased from 13,63 to 5.33 by coating fire retardant paint. The 

all of a* value for both paper is all positive. The CIE b* values of uncoated kraft paper also 

reduced from 20.59 to -0.57 with fire retardant paint usage. The uncoated and coated kraft 

papers contain the yellow color and blue color, respectively. According to the ΔE, 

approximately 57 % color difference was enhanced and coating with fire retardant paint is quite 

successful. 

The brightness values of the uncoated and coated papers were carried out using a UV filter to 

prevent the disturbance of residual materials having some fluorescence effects. The carrier 

paper was completely covered with the white pigment containing paint application and the 

brightness value of coated kraft paper with fire retardant paint reached 87%. If there is no UV 

filter, the value of brightness of coated kraft paper is possible to obtain above 100%.  

Table 4.Statistical analysis results and homogeneity groups of the color, tear index, grammage 

and brightness results. 

 

Sample 

code 

Color properties  

Tear index 

(J/g) 

 

Grammage 

(g/m2) 

 

Brightness 

(%) 
 

L* 

 

a* 

 

b* 

 

ΔE 

UKP 65,25 

(1,57) 

13,63 

(0,80) 

20,59 

(1,35) 

0,6 

(0,45) 

0,76 
(0,15) 

95,6 

 

26 

 

CKP 88,34 

(1,27) 

5,33 

(0,43) 

-0,57 

(0,09) 

1,1 

(0,54) 

0,41 
(0,05) 

187,2 

 

87 

 

*The values in the parentheses are standard deviations. 

 

4. CONCLUSIONS 

The fire retardant coated kraft paper was successfully improved performance the fire reaction. 

The coated kraft paper exhibited good fire retardant and also high thermal stabilities. This kraft 

paper which has also good efficacy as fire retardant can be used for practical applications. The 

fire retardant paint provided a protective barrier with higher quality for kraft paper. TGA results 

showed that coated kraft paper had lower weight loss of thermal decomposition than the 

uncoated kraft paper. The brightness value of paper increased from26% to 87% with coating by 
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fire retardant paint. The coated kraft paper with fire retardant paint decreased tear index 

compared to this of uncoated kraft paper. The grammage value of kraft paper also increased 

with applying of fire retardant paint.  
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Özet  

Odun dışı orman ürünlerinin orman köylüleri açısından önemli bir geçim kaynağı olduğu 

bilinmektedir. Muğla ili Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde doğal olarak yetişen önemli 

odun dışı orman ürünlerinden olan Çıntar (Lactarius sp.) ve Kuzugöbeği (Morchella sp.) gerek 

maddi değerlerinin yüksek oluşu gerekse ilaç sanayisinde kullanımı nedeniyle yöredeki orman 

köy halkı tarafından toplanmaktadır. Bu çalışma ile son yıllarda değeri daha da artan ve yöre 

halkı tarafından oldukça ilgi gören mantar toplama etkinliklerinin halkın bütçesine sağladığı 

maddi faydanın belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde 

yürütülmüş ve yörenin en temel iki mantar türü olan Çıntar (Lactarius sp.) ve Kuzugöbeği 

(Morchella sp.) mantarı toplanmasında elde edilen gelir belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

kapsamda Köyceğiz ilçesinde bulunan köylerde yaşayan ve mantar toplayarak gelir sağlayan 

kişilere anket vasıtasıyla sorular yöneltilerek veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistik 

paket programı (SPSS 20) vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Verilere ilişkin frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanmıştır. İki farklı mantar türüne ilişkin farklılıkların belirlenmesinde 

parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Odun dışı orman ürünleri,Çıntar, Kuzugöbeği, Köyceğiz. 
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Abstract 

It is known that non-wood forest products are an important source of income for forest villagers. 

Lactarius sp. and Morchella sp., which are important non-woody forest products grown 

naturally in Köyceğiz, Ortaca and Dalaman districts of Muğla province, are collected by the 

villagers in the forest due to their use in pharmaceutical industry. The purpose of this study is 

to determine the financial benefit of the people who are increasingly appreciated in the recent 

years and who are attracted by the local people to the budget of the mushroom collection 
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activities. The study was carried out in Köyceğiz district of Mugla province and it was tried to 

determine the income obtained from the collection of two most common fungal species, 

Lactarius sp. And Morchella sp. In this context, the people who live in the villages in Köyceğiz 

and collected income by buying mushrooms were asked questions via questionnaire form and 

tried to obtain no data. The obtained data were evaluated by statistical package program (SPSS 

20). The frequency and percentage values for the gene were found. Mann-Whitney U test and 

Kruskal Wallis test were used for non-parametric tests when the differences between two 

different mushroom species were determined.  

 

Keywords Non-wood forest products, Lactarius sp., Morchella sp, Köyceğiz.. 
 

1. GİRİŞ  

 

Ülkemiz, sahip olduğu farklı coğrafik, jeolojik ve iklimsel özellikleri bakımından dünyanın en 

zengin bitki örtüsüne sahip ülkelerin başında gelmektedir [1,2]. Türkiye Florası 174 familyaya 

ait 1251 cins ve 12.000’den fazla tür ve tür altı taksonu (alt tür ve varyete) ile oldukça zengin 

bir floraya sahiptir [1,3]. Tüm Avrupa kıtasının yaklaşık 12.000 bitki taksonu bulundurduğu 

düşünüldüğünde ülkemizin bitki örtüsü bakımından ne kadar zengin olduğu ortadadır [4].  

 

Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) kavramı orman içi açıklıklarında yetişen, insanların ve diğer 

canlıların kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya ticaretleri ile gelir sağlamak suretiyle 

yararlandıkları her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler şeklinde tanımlanmaktadır [5]. ODOÜ 

çeşitli asli ve tali orman ürünlerinin ağaç ve çalı türlerinden elde edilebildiği gibi çeşitli otsu ve 

odunsu bitkiler ile asli orman ürünlerinin üretimi sırasında açığa çıkan ağaç kabukları, 

kozalaklar, çalılar, yongalar, kökler ve mantarlardan elde edilebilmektedir. Türkiye’de 

ODOÜ’den, tıbbi amaçlı kullanılanların sayısının yaklaşık 500 adet olduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca tıbbı amaçlı kullanılan bitkilerin 346 tanesinin doğadan toplanarak ticaretinin yapıldığı 

112’sinin ise yurt dışına ihraç edildiği belirtilmektedir [6].  

 

ODOÜ bazı ülkelerde veya ülkelerin bazı yörelerinde kırsal fakirliği azaltma ve yerel ekonomik 

imkanları geliştirmek için önemli katkılar sağlamaktadır. Dünya nüfusunun %80’inin özellikle 

sağlık ve gıda konusundaki ihtiyaçlarının ODOÜ sayesinde karşılamaları, bu ürünlerin sosyo-

ekonomik açıdan taşıdığı önemi artırmaktadır [7,8].  

 

Ormanların içinde/bitişiğinde yaşayan insanlar beslenme ve gelir sağlamak amacıyla 

ODOÜ’lerden önemli ölçüde faydalanmaktadır. ODOÜ kırsal yoksulluğu azaltma, işsizliği ve 

göçü önleme, sürdürülebilir orman yönetimini ve kırsal kalkınmayı sağlama gibi yönleri 

nedeniyle önemli bir araçtır [7,8]. ODOÜ’lerden kazanılan gelirden kırsal kesimin ve orman 

köylüsünün aldığı pay düşük kalmakta, gelirin büyük bir bölümünü (yaklaşık %67’si) aracılar 

elde etmektedir. Bunun yanı sıra ODOÜ ülke içinde işlenmeden, katma değer ve istihdam 

yaratmadan ihracatı yapılmakta, envanteri tam bilinmemekte, üretim ve pazarlama miktarları 

kayıt altına alınamamaktadır [9]. 

 

Ülkemizde, ODOÜ’den olan mantarlar hem tür bakımından oldukça zengindir [10]. Doğal 

olarak yetişen mantarlar; ormanlık bölgelerde, ağaç altlarında ve ağaç kütükleri üzerinde, çayır 
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alanlarda yılın belirli mevsimlerinde yetişmektedir. Yetişme devreleri, çevreyle ilgili 

koşullarına bağlı olarak genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Dünya pazarında doğal 

mantarlarının değeri 3-5 milyar ABD dolarıdır [11].Türkiye’de 40 kadar doğal mantar ev 

tüketiminde ve bunların 25’i satış için kullanılmaktadır [12]. Çıntar yoğun tüketimi ve ticarete 

konu olması nedenleriyle Türkiye’de özellikle Ege Bölgesinde en bilinen doğal mantarları 

arasında yer almaktadır. Bölgede sofraların vazgeçilmez besini olan Çıntar, halk pazarı ve yol 

kenarlarında seyyar satıcıların tezgahlarında satılmaktadır. Kilosu 5 TL den 40 TL ye kadar 

ulaşabilen Çıntar, özellikle orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylüler için önemli bir geçim 

kaynağıdır.  

 

Ülkemizde özellikle Kuzugöbeği doğrudan orman köylülerince veya dolaylı olarak aracı 

kuruşlarca orman köylülerine toplattırılmak suretiyle pazarlanmaktadır. Her yıl yaklaşık 400-

500 ton kuzu göbeği mantarını özellikle Avrupa ülkelerine ihraç etmekte ve bunun sonucunda 

önemli miktarda döviz girdisi sağlamaktadır. Köylüler bu mantarı toplamak için sabahın erken 

saatlerinden akşam saatlerine kadar ormana gidip mantar aramaktadırlar. Bu sürede toplanan 

mantarlar, akşamüstü köye gelen aracılar tarafından peşin olarak satın alınmakta ve kısa sürede 

ihracatçı firmaya teslim edilmektedir. Mantarlar, bu firmalarda boyutlarına göre tasnif edilip, 

sapın topraklı kısmı kesilip, daha sonra üçer kiloluk kasalar halinde paketlendikten sonra taze 

olarak Fransa, Isviçre, Almanya, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya, 

Ispanya, Amerika, Isveç ve Norveç gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Talep fazlası ise 

dondurularak veya kurutularak daha sonra satılmak üzere depolanmaktadır [13]. 

 

Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinin kıyı kesimlerinde tipik Akdeniz iklimi görülürken, 

dağlık kesimlerinde ise Akdeniz iklimine göre yazların daha serin, ancak kurak, kışların ise 

soğuk ve yağışlı olduğu görülür. İlçe nüfuslarının büyük çoğunluğu (%75) köylerde yaşamakta 

olup geçimini tarım, hayvancılık ve ormancılıktan sağlamaktadır.  

Bu çalışma ile son yıllarda değeri daha da artan ve yöre halkı tarafından oldukça ilgi gören 

mantar toplama etkinliklerinin halkın bütçesine sağladığı maddi faydanın belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde yürütülmüş ve yörenin en temel iki 

mantar türü olan Çıntar (Lactarius sp.) ve Kuzugöbeği (Morchella sp.) toplanmasında elde 

edilen gelir belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Köyceğiz ilçesinde bulunan köylerde 

yaşayan ve mantar toplayarak gelir sağlayan kişilere anket vasıtasıyla sorular yöneltilerek 

veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistik paket programı (SPSS 20) vasıtasıyla 

değerlendirilmiştir. Verilere ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. İki farklı mantar 

türüne ilişkin farklılıkların belirlenmesinde parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U 

testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

Bu çalışma 2016 yılının belirli zamanlarında Köyceğiz ilçe merkezi ve köylerinde (Şekil 1) 

mantar toplayan kişilerle birebir görüşmeler yapılarak (anket usulü ile) gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma, 96’sı erkek ve 16’sı kadın olmak üzere yaşları 15 ile 55 arasında değişen toplam 112 

kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.  
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Görüşmelerden elde edilen anketler bilgisayar ortamında SPSS paket programına girilerek 

yönlendirilen sorulara verilen cevaplara ilişkin bazı tanımlayıcı bilgiler belirlenmiştir. Ayrıca 

demografik yapıya göre mantar satışından elde edilen gelirin yeterliliği durumu hakkında 

verilen cevaplar arasındaki farklılığı ortaya koymak için Mann-Whitney U testi ve Kruskal 

Wallis testi uygulanmıştır. 

 

 
 

Şekil 1. Araştırma alanı 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Araştırma kapsamında katılımcılara demografik yapı, mantar toplayıcılığı ve mantar satışına 

yönelik başlıklar halinde farklı sorular yöneltilmiştir.  

 

3.1. Araştırmaya Katılanların Demografik bulguları 

 

Araştırma 96’sı erkek (% 85,7), 16’sı kadın olmak üzere (% 14,3) toplamda 112 kişiyle yüz 

yüze yapılan görüşmeyle soru cevap şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin 

büyük bir kısmı (96 kişi) yetişkin olup (25 yaş ve üstü) az bir kısmı (16 kişi) ise gençlerden 

oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına bakıldığında mantar toplayıcılığı 

yapanların büyük çoğunluğu 65 kişi (%58) ilköğretim düzeyinde, yine büyük çoğunluğu lise 

(27 kişi)ve yüksek öğretim (15 kişi) düzeyindedir. Toplayıcılık işini ağırlıklı olarak serbest 

meslek sahipleri çifçilik mesleği mensupları (64 kişi) gerçekleştirmektedir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Araştırmaya katılanların bazı demografik özelliklerinin dağılımı 
 Sınıflar / Aralıklar Adet Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 16 14,3 

Erkek 96 85,7 

Yaş Aralığı 

15-25 Yaş 16 14,3 

25-40 Yaş 32 28,6 

40-55 Yaş 42 37,5 

>55 Yaş üstü 22 19,6 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 65 58,0 

Ortaöğretim 5 4,5 

Lise  27 24,1 
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Lisans 15 13,4 

Meslek 

Çifçi 35 31,3 

Serbest Meslek 39 34,8 

İşçi 15 13,4 

Emekli 23 20,5 

 

3.2. Toplayıcılara Yöneltilen Sorulara İlişkin Bulgular 

 

Araştırma kapsamında katılımcılara mantar toplayıcılığı ile ilgili yöneltilen sorulara ilişin 

verilen yanıtlara Tablo 2 de yer almaktadır. Tablodan da görüleceği üzere toplayıcılık işlerini 

yapanların yüzde 58 i Çıntar’ın pazarda satışının daha kolay olduğunu belirtiken yüzde 47 lik 

kesim ise Kuzugöbeği’nin satışının daha kolay olduğunu belirtmektedir.  

 

            

Şekil 2. Çıntar (Sol), Kuzugöbeği (Sağ) 

Toplayıcılık işleminden elde edilen toplam yıllık kazancı ile ailelerin geçinebilme durumlarına 

ilişkin sorulara verilen yanıtlara bakıldığında azımsanmayacak bir kesim (%39,3) bu yolla 

geçimini sağlayabileceğini belirtirken katılımcıların çoğunluğu ise bu şekilde elde edilecek 

toplam gelirle geçimin sağlayamayacağı görüşündedir.  

 

Katılımcılara yöneltilen orman işletme müdürlüğünün toplayıcılıkla ilgili bilgilendirme veya 

eğitim verme durumuna ilişkin soruya katılımcıların neredeyse tamamı (%96,4) hayır yanıtını 

vermiştir. 

 

Tablo 2. Katılımcılara toplayıcılıkla ilgili yöneltilen genel soruların dağılım oranları 

Yöneltilen Sorular Verilen Yanıtlar Adet Yüzde 

Hangi mantarın satışı daha kolaydır ? 
Çıntar 65 58 

Kuzugöbeği 47 42 

Toplayıcılıktan edindiğiniz toplam kazançla 

geçinebilirmisiniz 

Evet 44 39,3 

Hayır 68 60,7 

Toplama işlemi hakkında OİM tarafından 

bilgilendirme veya eğitim veriliyor mu? 

Evet 4 3,6 

Hayır    98 96,4 

Çıntarı ne zaman toplarsınız? Kasım -Aralık 73 65,2 
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Ocak - Şubat 30 34,8 

Kuzugöbeği mantarını ne zaman toplarsınız? 
Ocak - Şubat 57 50,9 

Mart - Nisan 55 49,1 

 

3.3. Mantar Satışına Yönelik Yöneltilen Sorulara İlişkin Bulgular 

Mevsimine göre 6 aylık bir periyoda yayılan mantar toplama faaliyetleri sonucunda elde edilen 

Çıntar ve Kuzugöbeği yöre çevresinde yol kenarı ve pazar yerinde satılabildiği gibi yöreye 

gelen toptancılara tarafından da alınabilmektedir. Çıntar’ın fiyatı ihtiyaç ve toplanma zamanına 

göre 5 TL’den 50 TL ye kadar değişmektedir. Elde edilmesi kolay ve doğada bol miktarda 

bulanabilen Çıntar’ın fiyatı 50 TL’ye kadar çıkabilirken, Çıntar’a göre doğada daha az bulunan 

bununla birlikte birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı söylenilen Kuzugöbeği’nin kilogram 

fiyatı ise 50 TL’den başlayıp talebe göre 150 TL’ye kadar çıkabilmektedir (Tablo 4,5).  

 

Tablo 4. Satış işleminin gerçekleştirildiği yer 

Toplanan mantarların satışını nerede 

gerçekleştiriyorsunuz  

Çıntar Kuzugöbeği 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Yol Kenarı 104 92,9 4 3,6 

Pazar Yeri 6 5,4 3 2,7 

Toptancı 2 1,8 105 93,7 

Toplam 112 100 112 100 

 

 

 

 

Tablo 5. Mantarların pazardaki satış fiyatları (kilogram) 

Mantarları ortalama kaç liradan 

satıyorsunuz  

Çıntar Kuzugöbeği 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

1-5        TL 86 76,8 - - 

5-10      TL 14 12,5 - - 

10-15    TL 10 8,9 - - 

15-50    TL 2 1,8 4 3,6 

50-80 TL - - 4 3,6 

80-100 TL - - 63 56,3 

100-150 TL - - 41 36,6 

Toplam 112 100 112 100 

 

Bu zaman zarfında satışı gerçekleştirilen mantarlardan elde edilen aylık gelirlerin dağılımına 

bakıldığında en düşük aylık gelirin 500-800 TL arasında olduğu ancak Kuzugöbeği’nde bu 

asgari değerin 3000 TL ye kadar çıkabildiği görülmektedir (Tablo 6).  

 

Tablo 6. Toplama aylarında elde edilen aylık kazançların dağılım oranları 

Toplama işleminden elde edilen gelir  
Çıntar Kuzugöbeği 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

500-800 49 43,8 21 18,8 

800-1500 59 42,7 42 37,5 

1500-2000 4 3,6 13 11,6 
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2000-2500 - - 9 8,0 

2500-3000 - - 27 24,1 

Toplam 112 100 112 100 

 

3.4. Mantar Satışına İlişkin Farklılıklara İlişkin Bulgular 

 

Çalışmaya katılanların mantar satışları sonucu elde ettikleri gelirin cinsiyetine göre yapılan 

Mann-Whitney U testi’ne göre değişmediği bulunmuştur. Başka bir ifade ile mantar 

satıcılarının kadın ya da erkek olaması istatiksel olarak fark yaratmamıştır. 

 

Araştırmada yer alan katılımcıların mesleki durumları (çiftçi, serbest meslek, işçi, emekli) ve 

eğitim durumları (ilköğretim, ortaöğretim, lise ve lisans)’na göre mantar satışı sonrası elde 

edilen gelirleri arasında herhangi bir farklılığın olup olmadığı belirlemek için yapılan Kruskal 

Wallis testi sonucuna göre meslek çeşidine ve eğitim durumuna göre mantar satışıyla elde 

edilen gelirin yeterlilik durumu farklılık göstermektedir (p:0.0001). Yapılan analiz sonuçlarının 

irdelenmesi ile en çok mantar satışlarından çiftçilerin daha çok kazanç elde ettiği, eğitim 

durumuna göre ise en düşük kazancı lisans mezunlarının elde ettiği görülmüştür. Bu çalışma 

sonucu şu şekilde değerlendirilebilir, çiftçilerin mantar sezonunda boş zamanlarının büyük 

bölümünü mantar aramaya harcadıkları ve fazla miktarda mantar toplayarak bunu paraya 

çevirdikleri düşünülebilir. Eğitim durumuna göre oluşan farkın oluşmasına ise Lisans 

mezunlarının mantar toplamayı daha çok hobi şeklinde yaptıkları ve ilköğretim mezunlarının 

daha çok kazanç elde ettikleri görülmüştür.    

 

 

Tablo 7. Eğitim durumu ve meslek grublarını verdikleri yanıtlara ilişkin farklılıklar 
Farklı eğitim gruplarının verdikleri yanıtlar Chi-Square df Önem D. 

Mantar satışıyla elde edilen gelir tek başına yeterli midir? 35.680 3 .000 

Farklı meslek gruplarının verdikleri yanıtlar  

Mantar satışıyla elde edilen gelir tek başına yeterli midir? 22,458 3 .000 

 

4. SONUÇLAR 

 

Bu araştırmayla, Muğla İlinin Köyceğiz ilçe ve köylerinde farklı demografik özelliklere sahip 

Çıntar ve Kuzugöbeği toplayan 112 kişinin katılımı ve bu kişilerin görüşleri doğrultusunda 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. Araştırmaya katılanların % 85,7’si erkek’dir. Mantar 

toplama faaliyetini yürüten kişilerin 25 yaş üstü yetişkinler olduğu görülmüştür. Araştırmaya 

katılanların eğitim durumlarına bakıldığında mantar toplayıcılığı yapanların büyük çoğunluğu 

(%58) ilköğretim düzeyinde olduğu ve toplayıcılık işini ağırlıklı olarak serbest meslek sahipleri 

ve çiftçilik mesleği mensuplarının yaptığı tespit edilmiştir. 

Araştırma katılımcılarının %58’i Çıntar’ın pazarda satışının daha kolay olduğunu belirtirken 

%47’lik kesim ise Kuzugöbeği’nin satışının daha kolay olduğunu belirtmişlerdir. Toplayıcılık 

işleminden elde edilen toplam yıllık kazancı ile ailelerin geçinebilme durumlarına ilişkin 

sorulara verilen yanıtlara bakıldığında azımsanmayacak bir kesim (%39,3) bu yolla geçimini 

sağlayabileceğini belirtirken katılımcıların çoğunluğu ise bu şekilde elde edilecek toplam 

gelirle geçimin sağlanamayacağı görüşündedir. Orman işletme müdürlüklerinin toplayıcılıkla 

ilgili herhangi bir bilgilendirme veya eğitim vermedikleri görülmüştür. 
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Mevsimine göre 6 aylık bir periyoda yayılan mantar toplama faaliyetleri sonucunda elde edilen 

Çıntar ve Kuzugöbeği yöre çevresinde yol kenarı ve pazar yerinde satılabildiği, özellikle 

Kuzugöbeği’nin yöreye gelen toptancılara tarafından alındığı belirtilmiştir. Mantarların 

kilogram fiyatının ihtiyaç ve toplanma zamanına göre değişmekte olup 5 TL’den 150 TL ye 

kadar değiştiği görülmüştür. Elde edilmesi kolay ve doğada bol miktarda bulanabilen Çıntar’ın 

fiyatı 5 TL’den 50 TL’ye kadar çıkabilirken, Çıntar’a göre doğada daha az bulunan bununla 

birlikte birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı belirtilen Kuzugöbeği’nin kilogram fiyatının 

ise 50 TL’den başlayıp talebe göre 150 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Yapılan istatiksel 

analizlere göre ise mantar satışları sonucu elde ettikleri gelirin cinsiyetine göre değişmediği, 

mesleki duruma (çiftçi, serbest meslek, işçi, emekli) göre değiştiği ve ilköğretim mezunlarının 

ve çiftçilerin daha çok kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştır. 

 

Sonuç olarak, ülkemiz odun dışı orman ürünleri çeşidi açısından zengin olup, bu ürünlerin 

toplanması ve satışından hane halklarının ve özellikle orman köylülerinin önemli bir ekonomik 

gelir elde edebilme potansiyeline sahip olduğu açıktır. Doğal olarak yetişen mantarlar; ormanlık 

bölgelerde, ağaç altlarında ve ağaç kütükleri üzerinde, çayır alanlarda yılın belirli 

mevsimlerinde bol miktarda bulunabilmektedir. Bu ürünlerin ekonomiye kazandırılması gerek 

mikro düzeyde gerekse makro düzeyde ülke kalkınması açısından önemlidir. 
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Özet  

Ülkemiz yaklaşık 22.3 milyon ha ormanlık alana sahip olup, ormanlık alanların genel ülke 

alanına oranı ise %28,6’dır. Ülkemiz ormanlık alanları için planlanan 210 000 km orman yol 

ağının yaklaşık 190 000 km’si tamamlanmıştır. Ormanlık alanlarımız her geçen gün birçok 

amaçla yoğun olarak kullanılmakta ve bunun yanında odun üretim çalışmalarından sosyo-

ekonomik kullanıma kadar büyük bir yelpazede orman yollarının yeniden değerlendirmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ekoturizm ülke ekonomimiz ve ormancılığımız açısından çok 

önemlidir. Ülke genelinde ekoturizm yapılacak birçok alan bulunmakla birlikte bu alanlara 

ulaşım ve en uygun şekilde kullanım imkânları sınırlıdır. Bu çalışmada, ekoturizm alanlarında 

orman yol ağlarında yapılabilecek yenileme çalışmaları ve ormanlık alanlarının kullanım 

şekline göre yol teknik özelliklerinde yapılması gereken değişiklikler incelenecektir. Ekoturizm 

açısından daha kullanışlı yolların yapılabilmesi için çeşitli öneriler getirilecektir. 
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Abstract 

Our country’s forest area is approximately 22.3 million hectares, and the ratio of forest areas to 

general country area is 28%. Approximately 190.000 km of 210.000 km of forest road network 

planned for forest areas has been completed in our country . Every day, our forest areas are 

intensively used for many purposes and in addition to this, the necessity of re-evaluation of 

forest roads in a wide range from the wood production to socio-economic use has emerged.  

Ecoturism is very important in terms of our country’s economy and forestry. While there are 

many areas of ecotourism throughout the country, there are limited accesses to that areas and 

the most appropriade way to use them. In this study the maintenance works and the use of forest 

areas can be performed on road networks according to the manner will be investigated in the 

specifications. A variety of proposals will be made for the more useful ways of ecotourism. 

Keywords: Ecotourism, Drainage structures, Forest roads, Pavement  
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1. GİRİŞ 

Sürdürülebilir turizm anlayışının ve buna bağlı olarak alternatif turizm türlerinin ortaya 

çıkması, günümüz turizm endüstrisi ve turist eğilimlerini hızla değiştirmiştir. Türkiye turizm 

potansiyeli açısından oldukça zengin bir ülke olmasına karşın bu potansiyelin çok kısıtlı bir 

bölümü kullanılmakta, deniz turizmi Türkiye’nin en önemli turizm pazarını oluşturmaktadır. 

Dünya turizminin gelişme eğilimlerine bakıldığında tercih alanları doğa, macera, heyecan, 

kültür, eğilim, öğrenme, yemek yeme gibi farklı seyahat motivasyonlarının öne çıktığı ve 

değişik turizm çeşitliliğinin arandığı gözlemlenmiştir [1].  

Ekoturizm, korunan alan çevresindeki doğal ve kültürel değerlere olumlu katkılar sağlayan ve 

bu değerlerin sürdürülebilirliğini hedefleyen bir turizm çeşidi olarak görülmektedir [2]. 

Ekoturizm, çevreye zarar vermeden ve yerel halkın refahını gözeterek, doğal alanlara karşı 

yapılan duyarlı seyahat şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir tanımda ise, çevre üzerinde 

mümkün olduğunda az etki bırakacak şekilde peyzajı, yaban yaşamını, kır olgusunu inceleme, 

gözlemleme ve yaşama gibi özel amaçlar ile doğal alanlara yapılan gezileri içeren bir turizm 

türü olarak ifade edilmektedir [3]. Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklere, ılıman bir iklime, 

uzun kıyı şeritlerine, eşsiz kültüre sahip olduğu bilinen bir gerçektir [3]. Dünyanın birçok 

ülkesinde turistik hiçbir değer taşımayan ya da çok az değer taşıyan birçok bölgenin, organik 

doku veya doğal güzellikler çok iyi korunarak ya da alana bazı görseller eklenerek ve peyzaj 

çalışmaları ile turistler tarafından çok rağbet gördüğü bilinmektedir. Aynı şekilde, ülkemiz ve 

Anadolu’daki pek çok yöre, potansiyel olarak dünya turizmiyle yarışabilecek düzeydedir. 

Burada yapılması gereken, tarihi doku ve yeterli altyapı ile birlikte turizm açısından potansiyel 

teşkil eden yeşil alanlar, sulak alanlar, biyolojik çeşitlilik bakımından zengin pek çok doğal 

güzelliklerin yeterince korunarak uyum içinde sergilenebilmesidir [4]. Dünyada ve ülkemizde 

uygulanan ekoturizm faaliyetleri: Yayla turizmi, av turizmi, foto safari, dağcılık, su sporları, 

mağara turizmi, kuş gözlemciliği, kamp karavan turizmi, olta balıkçılığı, yamaç paraşütü, atlı 

doğa yürüyüşü, bisiklet vb. şeklinde sıralanabilir [3]. 

Tüm bu doğal güzelliklere ve ekoturizm faaliyetlerine ulaşabilmek için orman yollarına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Hangi ekoturizm faaliyetini gerçekleştirirsek gerçekleştirelim o alana mutlaka 

bir orman yolu ile ulaşmak veya yakınlaşmak gerekmektedir. Bundan dolayı, orman yolları ve 

bu yolların teknik özellikleri ekoturizmi yakından ilgilendirmektedir. Orman yollarının ulaşımı 

sağlayamadığı, yetersiz kaldığı veya tehlike arz ettiği yerlerde turistik faaliyetlerin 

gerçekleşmesi zor ve tehlikelidir.  

Bu çalışmada, orman yollarının ekoturizm faaliyetleri ile ilişkilendirilerek, ülkemizde orman 

yollarının genel durumu hakkında bilgi verilmiş bu orman yollarının ekoturizm odaklı olarak 

planlama-bakım-onarım çalışmalarının gerekliliği incelenecek ve konu ile ilgili çeşitli öneriler 

getirilecektir.  

2. ORMAN YOLLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

Orman yolları, bir yılda üzerinden taşınacak ürün miktarları, yapılış nedenleri, trafik 

yoğunluğu, seyir halindeki araçların büyüklüğü ve tonajları dikkate alınarak üç ana gruba 

ayrılmıştır. Bunlar; Ana orman yolları, Tali orman yolu (A tipi – B tipi) ve Traktör yollarıdır. 

Ülkemizde kullanılan orman yollarının geometrik standartları Tablo 2.1’de gösterilmiştir. A 

tipi orman yolunun enkesiti Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Orman yollarının geometrik standartları [5] 
Yolun Tipi Birim Ana 

Orman 

Yolu 

Tali Orman Yolu Traktör 

Yolu A Tipi B Tipi 

SBT NBT EBT 

Platform Genişliği m 7 6 5 4 3 3.5 

Şerit Sayısı adet 2 1 1 1 1 1 
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Şerit Genişliği m 3 3 3 3 3 3 

Maksimum Eğim % 8 10 9 12 12 20 

Min.Kurp Yarıçapı m 50 35 20 12 8 8 

Banket Genişliği m 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Hendek Genişliği m 1 1 1 1 0.50 -- 

Üst Yapı Genişliği m 6 5 4 3 3 -- 

Köprü Genişliği m 7+(2x0.6) 6+(2x0.6) 5+(2x0.6) 4+(2x0.6) -- 
SBT: Standartları yükseltilmiş B Tipi tali orman yolları 

NBT: Normal B Tipi tali orman yolları 

EBT: Ekstrem B Tipi tali orman yolları 

 

 
Şekil 1. A tipi tali orman yolu enkesiti 

 

Ana Orman Yolları 

Trafiğe uygun, platform genişliği 7 m ve hendek genişliği 1 m olup, yolun toplam genişliği 8 

m olan ve ana dereleri takip eden yollardır. Bu genişlikte bir orman yolu yapabilmek için, o yol 

üzerinden bir yılda geçecek ürün miktarı 50000 m³’ten fazla olmalıdır. Bu yolların tamamı 6 m 

genişlikte bir üst yapı malzemesi ile kaplanmalıdır. Orman yolunun minimum kurp yarıçapı 50 

m, maksimum eğimi %8 olmalıdır. Bu yollarda standart trafik işaretlerinin konması zorunludur.   

 

Tali Orman Yolları 

A Tipi Tali Orman Yolları 

Trafiğe uygun, platform genişliği 6 m ve hendek genişliği 1 m olup, yolun toplam genişliği 7 

m olan ve dereleri takip eden yollardır. Bu genişlikte bir orman yolu yapabilmek için, o yol 

üzerinden bir yılda geçecek ürün miktarı 25000-50000 m³ arasında olmalıdır. Bu yolların 

tamamı 5 m genişlikte bir üst yapı malzemesi ile kaplanmalıdır. Orman yolunun minimum kurp 

yarıçapı 35 m, maksimum eğimi %10 olmalıdır. 

 

B Tipi Tali Orman Yolları 

Trafiğe uygun, platform genişliği 4-5 m ve hendek genişliği 1 m olup, yolun toplam genişliği 

5-6 m olan, dere ve yamaç yollarıdır. Bu genişlikte bir orman yolu yapabilmek için, o yol 

üzerinden bir yılda geçecek ürün miktarı 25000 m³’ten az olmalıdır. Bu yolların tamamı 3-4 m 

genişlikte bir üst yapı malzemesi ile kaplanmalıdır. Orman yolunun minimum kurp yarıçapı 12 

m, maksimum eğimi %9 olmalıdır. Kısa mesafelerde olmak üzere maksimum eğim %12’ye 

çıkarılabilir. Bu yollarda ters eğim 1000 m mesafeye kadar %9, 1000 m mesafeden daha uzun 

olduğunda %7 olarak uygulanmaktadır [5]. 

 

Traktör Yolları 

Üretim alanları içerisinde çeşitli şekillerde sürütülerek dere içlerinde ve orman alanı içerisinde 

belirli rampalarda toplanan ürünlerin, mevcut orman yollarına sürütülerek veya hava hatlarıyla 

taşınamaması durumunda, rampada toplanan ürünü almak amacıyla yapılan geçici yollara 

traktör yolları denir. Bu yollarda uygulanan eğimler, iniş aşağı nakliyatta maksimum %20, 
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yokuş yukarı nakliyatta maksimum %12 olmalıdır. Traktör yolunun genişliği 3.5 m olarak 

planlanır. Bu yollarda kurp yarıçapı 8 m’dir ve sanat yapıları zorunlu olmadıkça 

yapılmamaktadır. 

 

3. ORMAN YOLLARININ EKOTURIZM ÜZERINE ETKILERI 

Orman yolları odun üretimi yanında birçok ormancılık faaliyetlerine ve aynı zamanda toplumun 

ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Ülkemizde planlanan orman yol ağı miktarına (210.000 km) 

yaklaşmış olmamıza rağmen yol standartlarımız halen düşük seviyededir. Orman yollarının 

zemin tipleri ham yol, stabilize yol, kaplama yol ve asfalt yol olarak değişiklik göstermektedir. 

Ülkemizdeki orman yollarının büyük bir çoğunluğu ham (toprak) yol olup, inşa edildikten sonra 

ulaşıma hemen açılan yollardır. Bu yollarda belirli dönemlerde bakım ve onarım çalışmaları 

yapılsa da bu çalışmalar belirli periyodlar şeklinde devamlılık göstermemektedir.  

Ekoturizmin sürekli ve toplum yararına olması yanında ekonomik olarak da gelir getirmesi 

beklenmektedir. Ülkemizdeki ormanlık alanlardan toplumun daha iyi, güvenli ve rahat bir 

şekilde faydalanabilmesi için orman yol standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir. 

  

3.1.Orman yollarında ekoturizm açısından önemli olan konular 

Orman yollarında üst yapı yolu dış etkenlerden koruyan, üstünden geçen ağırlığı eşit şekilde 

temel tabakasına ileten ve yolun uzun süreli hizmet etmesini sağlayan yapılardır. Özellikle 

orman yollarında kullanılan üst yapı stabilize malzeme ile yapılmakta, milli park girişlerinde 

ve mesire alanlarında çeşitli materyallerle kaplama yapılarak veya özellikle orman köyleri ile 

ortak kullanılan alanlarda asfalt kaplama olarak kaplanmaktadır (Şekil 2).  

Şekil 2. 

Stabilize, asfalt ve kaplama orman yol örnekleri 

 

Üst yapı çalışmalarının orman yollarında kullanılması yolu kısa sürede deformasyonunu 

önlemektedir. Çünkü orman yolları birçok amaçla kullanılmakta ve özellikle odun transportu 

sırasında ağır vasıtaların yol üzerinden geçişi sırasında yol yüzeyinde büyük deformasyonlar 

oluşabilmektedir. Yol yüzeyi üst yapısız ise yol sathında çökme – yükselme şeklinde oluşan 

deformasyonlar suyun yıkıcı etkisi ile büyümekte ve belli bir noktadan sonra araçların geçişini 

engellemektedir (Şekil 3).  
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Şekil 

3. 

Araç 

geçişlerinden sonra orman yol yüzeyinde meydana gelen deformasyonlar 

 

Özellikle ekoturizm alanı olarak kullanılan ve aynı zamanda odun üretim çalışmalarının 

gerçekleştirildiği yerlerde yol yüzeyinde gerçekleşen bu deformasyonlar yolun geçit vermesini 

engellemekte ve bu durumda ekoturizm alanı olarak kullanılan alana turistlerin ve kullanıcıların 

ulaşımını engellemektedir.  

Orman yolları bakımından önemli olan ikinci durum, yol güzergâhı boyunca sanat yapılarının 

varlığı ve görevlerini yerine getirip getirmemesidir. Özellikle, drenaj yapılarının yol güzergâhı 

boyunca doğru kullanımı yol yüzeyinden suyun uzaklaştırılmasını sağladığı için çok önemlidir. 

Bunun yanında, istinat duvarlarının yol güzergâhı boyunca özellikle akma, heyelan ve kayma 

zonlarında kullanımı o yolu kullanan insanların güvenliği açısından önemlidir. İstinat duvarları 

gibi koruyucu sanat yapıları yolun güvenli bir şekilde kullanımına imkân sağlamaktadır. 

Ayrıca, orman yollarında kullanılan köprülerde araç geçişleri için önemlidir. Orman yollarında 

kullanılan köprüler düşük standartta olup, yaya geçişleri için düşünülmemiştir. Özellikle 

köprülerin birçoğunun korkuluk gibi koruyucu önlemleri bulunmamaktadır. Özellikle 

ekoturizm amaçlı kullanılacak alanlardaki köprülerin standartlarının yükseltilerek koruyucu 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yaya olarak bu köprülerden geçiş esnasında köprü 

kenarlarının olmaması kaza riskini arttırmaktadır (Şekil 4).  

  

Şekil 4. Yol güzergâhındaki drenaj sorunları ve köprülerdeki durum 
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Ekoturizm için kısıtlayıcı yol etmenlerinden biri de standardı düşük orman yollarıdır. Zaman 

içerisinde günü kurtarmak için açılan bu yollar daha sonra bakımsızlık ve onarım yapılmaması 

nedeniyle ulaşım için sorun oluşturmaktadır. Özellikle ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesinde 

orman yollarının birçoğu düşük standartlı yollardır (Şekil 5).  

Şekil 

5. 

Standardı düşük orman yolları 

  

Doğu Karadeniz bölgesi ülkemizin yayla turizmi, av turizmi, dağcılık ve kamp turizmi için 

tercih edilen doğal güzelliklerin muhteşem olduğu bir bölgedir. Bu bölgeler için standardı 

yüksek orman yollarının yapımı buralardan yararlanmak isteyen insanların kolaylıkla ve 

güvenle doğal alanlara ulaşmasını sağlayacaktır.  Orman yolu olarak ve sadece odun üretimi 

odaklı üretilen bu eski yolların özellikle dar olarak inşa edilmesi bu yolları kullanan insanlar 

için güvenlik ve konfor açısından daha fazla ilgilendirmektedir. 

 

Asfalt orman yollarının kullanıldığı ve özellikle şehirlerin orman ile bağlantısını sağlayan yollar 

milli park alanlarında, mesire ve rekreasyon alanlarında kullanılmaktadır. Asfalt orman 

yollarının en büyük dezavantajlarından birisi kış şartlarında buzlanma problemleriyle 

karşılaşabilmektedir. Aynı zamanda, orman yollarında banket ve yaya yolu uygulaması hayata 

geçirilmediği için bu asfalt yolların kenarları yüksek banket oluşturmakta ve özellikle genişliğin 

düşük olduğu yollarda iki aracın yan yana geçmesinde problemler oluşturmaktadır (Şekil 6).  

 

 

Şekil 6. Asfalt orman yolları 

4. SONUÇLAR 

Ülkemizde son yıllarda deniz-kum–tatil anlayışı yerine doğaya koşan ve doğada zaman 

geçirmek için birşeyler yapmak isteyen bir turizm anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle birçok 
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firma tatil yörelerinde ekoturizm amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Ekoturizm 

geliştikçe bizlerinde ana tesis olan orman yollarımızı yenilememiz, bakımını yapmamız 

gerekmektedir. Ekoturizm amaçlı olarak yeni yolların planlanması ve inşası en son düşünülecek 

konu olmalıdır. Mevcut yolların bakım – onarım çalışmaları ile aynı zamanda üst yapı – sanat 

yapısı çalışmaları ile yolların uzun süreli kullanımı sağlanacaktır. Ekoturizm anlayışı içinde bu 

alanları kullanan insanlarında doğaya saygılı olmaları ve doğaya zarar vermemeleri 

gerekmektedir. Örneğin ATV isimli dört çeker araçlarla ormanlık alanlar içerisinde yapılan 

geziler esnasında orman toprağına ve yollara zaman zaman zararlar verilebilmektedir. Orman 

içerisinde bu araçların kullanımı için Zemin tipine bakılarak uygun izler-şeritler planlanabilir.  

Ülkemizde ekoturizm anlayışının daha planlı ve sürdürülebilr bir anlayışla yapılabilmesi için 

ekoturizm alanlarının ve orada yapılacak olan faaliyetlerin belirlenmesi ve kamu kuruluşları ile 

ortaklaşa çalışılarak bu alanlar için ortak planlar hazırlanmalıdır. Kullanım anlayışına göre 

yapılan planlarda kullanıcıların bir alanı ne amaçla kullanacağı, hangi vasıtalar ile alana 

geleceği, konaklama süreleri, yoğun kullanım mevsimi vb. veriler toplanarak mevcut yollarda 

standart yükseltmeye gidilebileceği gibi mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması da 

sağlanacaktır. Burada konu olan sadece orman yolları değil, aynı zamanda, bisiklet parkurları, 

yürüyüş parkurları gibi patikalarda planlama safhaları içine alınmalı, ziyaretçiler için en uygun 

ve güvenli patikalar (izler – şeritler) belirlenmelidir.  

Orman yollarının bakım-onarım çalışmaları yanında özellikle yoğun araç kullanımı olan 

yerlerde yolların mutlaka bir üst yapıya kavuşturulması, orman yolların bakım çalışmalarında 

yol yüzeyindeki deformasyonların greyder yardımıyla ince – kaba tesviye ile düzeltilmesi, 

dozer veya ekskavatör yardımı ile heyelanları ve yol güzergahında büyük zarar görmüş 

alanların yeniden inşası şeklinde çalışmalar yapılmalıdır. Yol güzergahı boyunca sanat 

yapılarının bakım-onarım çalışmaları ile iyileştirilmesi ve gerekli olan yerlere sanat yapılarının 

inşaası gerekmektedir.  

5. ÖNERİLER 

Orman yollarının ekoturizm ölçeğinde yeniden ele alınması ve ekoturizm tabanlı olarak 

yapılması gereken çalışmalar öneriler halinde aşağıda sırasıyla verilmiştir; 

• Öncelikle orman yol ağları, o alanda yapılacak ekoturizm kapsamında yeniden 

değerlendirilmeli ve o amaç doğrultusunda bakım ve onarımı yapılmalıdır.  

• Bakım ve onarım çalışmalarında uygun makinaların seçimi ve deneyimli operatörlerin 

kullanımı gereklidir. 

• Özellikle araç trafiği bakımında yoğun olarak kullanılan orman yollarında trafik 

işaretlerinin olması trafik güvenliği açısından çok önemlidir. 

• Mevcut orman yollarının üst yapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. 

Özellikle ormanlık alan hangi amaçla kullanılacaksa bölgesel mevsimlik şartlar 

değerlendirilmeli ve en uygun malzeme seçimi ile üst yapı gerçekleştirilmelidir.  

• Orman yol güzergâhları üzerinde sanat yapılarının yapım ve bakım çalışmalarına ağırlık 

verilmelidir. Yol yüzeylerinin deformasyonunu önleyici tedbirler alınarak yolların her 

mevsim açık olması sağlanmalıdır. 

• Bölge içerisindeki orman yol ağlarının periyodik bakım-onarım çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

• Orman yol güzergâhları üzerinde bulunan ve özellikle insanlar tarafından yoğun olarak 

kullanılan köprülere korkuluk yapılması insanların güvenliği açısından önemlidir.  
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• Orman yollarının arazi şartları nedeniyle genişlik bakımından yetersiz olarak inşa 

edildiği alanlarda belirli mesafelerde karşılaşma yerleri kullanılarak araçların güvenli 

bir şekilde seyahatinin sağlanması uygun olacaktır. 

• Ormanlık alanların yollar vasıtasıyla işletmeye açılması yararları yanında bazı 

olumsuzlukları da beraberinde getirecektir. Ormanlık alanların kontrolsüz kullanımı, 

kaçakçılık, orman yangınlarının artması gibi birçok olumsuz etki yaratacağı nedeniyle 

ormanlık alanlarda güvenlik tedbirlerinin ve kontrollerin sağlanması gerekmektedir.  
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Özet  

Türkiye’nin ılıman iklim bölgelerinde 1000m rakımlı yükseltilere kadar orman örtü altında ve 

açıklıklarında susuz, verimsiz alanlarda yetişebilen bir bitki olan tesbi (Styrax officinalis L.) 

çalısı tohumlarında yüksek oranda yağ bulunması sebebiyle önemli bir alternatif yağ 

bitkisidir. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 865 m rakımlı bir bölgededir. Bölge Akdeniz 

bölgesi ile güneydoğu bölgesi sınırlarındadır. Bölgenin bitki örtüsü tipik Akdeniz bitki örtüsü 

olan makiliktir. Bu bölgeden Eylül ayında toplanan tesbi tohumlarının 100 tohum ağırlığı 

46.69 g olarak tespit edilirken, tohumlarından elde edilen yağ oranının %59.99 olduğu 

görülmüştür. Yapılan yağ asiti analizlerinde ise tekli ve çoklu doymamış yağ oranları Oleik 

asit %20,01, linoleik asit %68,95 iken doymuş yağ asitlerinde ise %6,29 ile palmitik asit 

olduğu belirlenmiştir. Özellikle bitkisel kaynaklı yenilenebilir enerji hammaddesi açığını 

azaltması bakımından önemli olduğu görülen tesbi yağının biyodizel özellikleri ise yoğunluk 

905,12 kg/m3, renk sarı, parlama noktası 176 °C, kalorisi 38.944 mj/kg, ph 7 ve su muhtevası 

520,01ppm olarak tespit edilmiştir. Bu değerlere göre tesbi yağından elde edilecek biyodizelin 

EN 14214 ve ASTM D6751 standartlarına göre yoğunluk ve kinematik viskozite değerlerinin 

biraz yüksek olduğu fakat B20, B10 ve B5 gibi karışımlarda rahatlıkla kullanılabileceği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Styrax officinalis L., yenilenebilir enerji, biyodizel, agroforestry 
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Abstract 

Tesbi (Styrax officinalis L.) is a plant that can grow in Turkey's mild climate zone, at up to 

1000m altitude under forest cover and opening, also in barren areas and it is an important 

alternative  oil crops due to its high rates seed oil. The Pazarcık district of Kahramanmaras is 

at an altitude of 865 m. Pazarcık is on the border of the Mediterranean region and the 

southeast region of Turkey. The flora of the region is macquis groves which is the typical 

mediterranean plant cover.  It was observed that 100 seed weight of tesbi which is collected in 

September from Pazarcık was determined as 46.69 g, and the fat content of seeds was 

59.99%. In the fatty acid analysis, oleic acid, linoleic acid and palmitic acid were determined 

as 20,01%, 68,95% and 6,29%, respectively. The biodiesel properties of tesbi oil, which is 

considered to be important in terms of reducing the presence of plant-derived renewable 

energy raw materials, density is 905,12 kg/m3, color yellow, flash point 228 ° C, calories 

38.944 mJ/kg, pH 7, and water content is 520,01 ppm. According to these values, biodiesel 

obtained from tesbi can be used as B20, B10 and B5 mix because some properties such as 

density and kinematic viscosity are a little bit higher according to EN 14214 and ASTM 

D6751 standards. 

 

Keywords: Styrax officinalis L., renewable energy, biodiesel, agroforestry  
 
 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusu sürekli artma eğilimindedir. Günümüzde 7.6 milyar olan dünya nüfusu 

2030’larda 8.6 milyara 2050’lerde 9.8 milyar 2100 yılına gelindiğinde ise 11.2 milyara 

ulaşması beklenmektedir [1]. Bu oran 100 yıllık bir süreç içerisinde dünya nüfusun ikiye 

katlanması manasına gelmektedir. Bundan dolayı insanın temel ihtiyacı olan barınma, gıda, 

enerji ve sürdürülebilir bir çevre gibi kavramlar tehdit altındadır.  

Dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmı hidrokarbon (CxHy) kaynaklı fosil yakıtlardan 

(petrol, doğalgaz, kömür vb.)  karşılanmaktadır. Bu yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan 

CO2 ise çevrede birikmekte ve neticesi küresel ısınmaya varan birtakım sorunları beraberinde 

getirmektedir. Bugün Dünya atmosferinde bulunan her 4 molekül CO2’den 1 tanesi insanlar 

yüzünden atmosferde bulunmaktadır [2]. Bu gazların aşırı birikmesi dünyanın ısınmasına 

sebep olmakta ve iklimlerde gözle görülür değişikliklerin hissedilmesine yol açmaktadır. 

Bugün bu yaşanılan olumsuzlukların insanların sorumsuz tüketim alışkanlıklarından 

kaynaklandığını söylemek malumun ilanıdır. Gelişmiş olan ülkeler enerjiye olan taleplerinde 

artık yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verseler de gelişmekte olan ülkeler için aynı 

durum söz konusu değildir. Dünya fosil yakıt rezervlerinin büyük kısmı gelişmekte olan 

ülkelerde olup yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırım maliyetlerinin yüksekliği halen fosil 

yakıtların kullanımı arttırmaktadır. Ulaşım sektörü dışında diğer sektörlerde enerji temini 

daha çevreci kaynaklardan (kömürlü termik santral yerine güneş veya rüzgar enerjisinin 

kullanımı gibi..) sağlanabilmektedir fakat ulaşım sektörü alternatifsiz görülmektedir. CO2 

emisyonlarının azaltılması ve daha çevreci motorların kullanılmasının yanı sıra diğer önemli 

bir kaynak ise bitkisel kökenli yağların kullanılmasıdır. Bitkisel yağların belli oranlarda yakıt 

karışımlarının hazırlanması hem fosil yakıtların kullanımını sınırlandırırken salınım sonucu 

ortaya çıkan C02 miktarının ayrıca biyodizel için yetiştirilen bitkiler tarafından 1 yıl içinde 

doğadan geri alınmasını da sağlamaktadır. Bu tarz yakıtlara olan talep ise gün geçtikçe 

artmakta fakat hammadde temininde sıkıntı yaşanmaktadır. Artan nüfus beraberinde 

kentleşmeyi getirirken tarımsal alanlar zaman ile erozyona uğramakta ve kaybedilmektedir. 

Dolayısıyla mevcut tarımsal sahalardan biyodizel üretimine ayrılacak alan kısıtlı kalırken, 

1.sınıf tarım arazisi dışında kalan marjinal alanların değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. 
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Bu tarz alanlarda yetişen bitkilerden biri olan Tesbi (Styrax officinalis L.) çalısı bu manada 

büyük bir önem teşkil etmektedir. 

Tesbi (Styrax officinalis L.) styracaceae familyasından çok yıllık, çalı formunda bir bitkidir. 

Styrax familyası bünyesinde 8 adet genus ve 120 tür barındırırken Türkiye’de 1 tür ve 1 çeşit 

ile temsil edilmektedir [3],[4]. Tesbi çalısı orman açıklıklarında marjinal ve susuz alanlarda 

tabi olarak yetişmesinin yanında tohumlarında %45-60 varan yağ bulunması bitkinin önemini 

artırmaktadır. Tek yıllık bitkilere nazaran bitkinin çalı formunda olması ilk yılları haricinde 

her yıl tatminkâr verim vermesi, fazla işgücü gerektirmemesi gibi özellikleri ise bitkinin olası 

kültüründe faydalar sağlayacağı aşikardır.  

Bu çalışmada Tesbi (Styrax officinalis L.) çalısının kimyasal ve fiziksel özellikleri ile bazı 

yakıt özellikleri incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1 Bitkisel Materyal 

Tesbi bitkisinin tohumları 2016 yılının eylül ayında Kahramanmaraş’ın 865 m rakımlı 

Pazarcık ilçesinden (37° 29ˈ25.76ˮ-37° 20ˈ49.63ˮ) toplanmıştır. Toplanan tohumlar Yozgat 

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla bitkileri bölüm laboratuvarlarında kurutularak 

kabuklarından ayrılmıştır. 

2.2. Ham Yağ Analizi 

Kabuklarından ayrılan Tesbi tohumları önce el değirmeninde öğütülmüş daha sonra homojen 

olarak karıştırılan tohumlardan 2 gram tartılarak petrolium benzen çözücüsünde Soxtec 2055 

marka cihazla yağ miktarı belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 1. Ormanlık saha açıklarında yetişen tesbi (Styrax officinalis L.) bitkisi ve meyvenin 

farklı zamanlardaki görünümü 
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2.3. Protein Analizi 

Sabit ağırlığına kadar kurutulan tohumlar 0.5 gram tartılarak Kjeldahl metoduna göre Kjeltec 

8200 cihazı kullanılarak ham protein miktarları bulunmuştur. 

 

2.4. Biyodizel Üretimi ve Ölçümler 

 

Tesbi tohumu ham yağlarından biyodizel üretimi transesterifikasyon yöntemiyle yapılmıştır. 

Tesbi tohumu ham yağlarından biyodizel üretilmeden önce süzülerek içerisindeki yabancı 

maddeler giderilmiştir. Alkol olarak metil alkol ve katalizör olarak sodyum hidroksit (NaOH) 

kullanılmıştır. Birinci reaksiyonda, %75 (150 mL) metil alkol, %50 (1.75 g) NaOH ısıtıcılı 

manyetik karıştırıcıda çözülerek metoksit elde edilmiştir. Elde edilen bu metoksit 55oC’de 

karıştırılan yağın üzerine eklenmiştir. Karıştırma işleminde karıştırıcının devir sayısı 1000 

1/min’e ayarlanmıştır ve karışım 90 dakika karıştırılmıştır. Sonra karıştırıcı ve ısıtıcı 

durdurulmuştur. Gliserolün çökmesi için 120 dakika beklenmiş ve gliserol alınmıştır. İkinci 

reaksiyonda, %25 (50 mL) metil alkol, %50 (1.75 g) NaOH ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda 

çözülerek metoksit elde edilmiştir. Birinci reaksiyonu gerçekleşen ham biyodizel, karıştırıcı 

çalıştırılarak tekrar 55ºC’ ye ısıtılmış, üzerine metoksit eklenmiş ve 60 dakika reaksiyona tabi 

tutulmuştur. Sonra karıştırıcı ve ısıtıcı kapatılmıştır. Tekrar gliserol almak için 2 saat 

dinlendirilmiş ve gliserol alınmıştır. Ham biyodizelin sıcaklığı 75ºC’ ye kadar yükseltilmiş ve 

metil alkol uzaklaştırılmıştır. Gliserolün çökelmesi için 15 saat beklenmiş ve gliserol 

alınmıştır. Bu arada biyodizelin pH değerine bakılmış, reaksiyon bazik karakterli olduğu için 

nötürleşinceye kadar saf su kullanılarak, mistleme yöntemi ile yıkamaya tabi tutulmuştur. 

Yıkamanın amacı, biyodizel içerisinde reaksiyona girmeyen alkol, kalan yağ asitleri, Na+, K+ 

iyonları, katalizör madde ve ayrıştırma esnasında bünyede kalma ihtimali olan gliserolün 

uzaklaştırılmasıdır. Yıkama işleminden sonra suyun çökelmesi için 12 saat beklenmiş ve 

çöken atık su alınmıştır. Tekrar ısıtıcılı manyetik karıştırıcıya alınan yıkanmış biyodizel suyun 

kaynama noktasının üzerinde olan 120°C’ye kadar ısıtılmıştır. Biyodizel için 120°C’ de 2 saat 

kurutma işlemi yapılmıştır. Böylece tesbi tohumu ham yağlarından biyodizel üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen biyodizellerin bazı yakıt analizleri Bozok Üniversitesi 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Biyoyakıt 

Laboratuvarında yapılmıştır. 

 

3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Tablo 1 incelendiğinde tesbi bitkisinin 100 tohum ağırlığı 46,96 gram olduğu görülmektedir. 

Birçok yağ bitkisi ile kıyaslandığında tanelerinin iriliği göze çarpmaktadır. Kabuklu yağlı 

tohumlu bitkilerde iç randımanının yüksekliği önemlidir. Fındık benzeri ürünlerde iç 

randımanını yaklaşık olarak %50’ler civarındadır. Tesbi bitkisinin iç randımanı ise %30’lara 

yaklaşmaktadır fakat burada göz önüne alınması gereken bu bitkinin doğada tabi olarak 

yetişmesi ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmamış olmasıdır. Türkiye florasın da Akdeniz 

kıyıları, Ege kıyıları ve Orta Karadeniz gibi çok geniş yayılım alanı bulan bu bitkinin farklı 

özellikteki karakteri olması da söz konudur. İleriki çalışmalarda yapılması gereken farklı 

karakterdeki bitkilerin seçimi ile iri taneli, kabuk oranı az ve içini doldurmuş tanelerin seçimi 

ile iç randımanının %50 seviyesine çekilmesidir. Ayrıca bu bitkinin kültüre alınması halinde 

yapılacak tarımsal yetiştiricilik işlemleriyle bitkinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin olumlu 

yönde gelişeceğini söylemekte mümkündür. Bu çalışmalar gelecekteki çalışmalar için ön 

araştırma mahiyetindedir. 
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Günümüzde bitkisel yağlara hemen her alanda ihtiyaç vardır ve ister gıda kaynaklı olsun, ister 

enerji kaynaklı olsun yağ açığı her geçen gün daha da büyümektedir. Bu açığın 

kapatılmasında ya da azaltılmasında yeni kaynaklar bulunması gerekmektedir.  Tablo 1’den 

görüldüğü üzere tohumların yapısı küreseldir ve bu özelliği de mekanizasyonu için avantaj 

sağlamaktadır. Tohumlarında %59.99 oranda yağ barındıran bu bitkinin protein oranı’da %15 

seviyesindedir dolayısıyla sıkım işlemi sonrasında kalan posasının da artı bir katma değer 

katacağı ortadadır. 

Tablo 1. Tesbi kabuğunun ve tohumunun fiziksel özellikleri 

 

T
es

b
i 
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.)
 

Tohum kabuğunun fiziksel özellikleri 

Kabuk Boy 

(mm) 

Kabuk En1 

(mm) 

Kabuk En2 

(mm) 

İç Boy 

(mm) 

İç En 

(mm) 

11,73±0,96 9,65±0,49 9,23±0,44 9,24±0,92 4,91±0,27 

Tohum fiziksel özellikleri 

100 tane ağırlığı 

(g) 

İç miktarı 

(g) 

Kabuk miktarı 

(g) 
İç oranı  (%) 

46,96±1,93 13,35±0,70 32,73±1,14 28,45±0,63 

Tohumun kimyasal özellikleri 

Yağ oranı (%) 
Ham protein miktarı 

(%) 
Su miktarı (%) 

59,99± 2,07 15,12±0,98 3,26±0,26 

 

Tesbi bitkisinin yağ asitleri kompozisyonu Tablo 2 de verilmiştir. Doymuş yağ asitlerinin 

oranı %10,06 olarak tespit edilirken doymuş yağ asitlerini %6,29’lık oran ile palmitik asidin 

yoğun olduğu görülmektedir. Tekli doymamış yağ asitlerinin oranı %20,26 iken bu grubu % 

20,01’lik oranla oleik asit temsil etmektedir. Çoklu doymamış yağ asitlerinin miktarı ise % 

69,67 olarak tespit edilmiş ve bu grubu ise %68,95’lik oran ile linoleik asit olduğu 

görülmüştür. Tesbi yağı oleik-linoleik ( %88,96) asitçe zengin bir yağa sahiptir. Bu oran en 

kaliteli yemeklik yağ olarak üzerinde durulan zeytin yağında %84 olduğu düşünülürse bu 

oranların bu yağın gıda kaynaklı olarak da kullanımı adına umut veren bilgilerdir [5]. Ancak 

burada söylenmesi gereken bir farklılık vardır ki zeytin yağında ki oleik asit oranı tesbi çalısı 

yağından daha yüksektir. Bu yağın gıda kaynaklı kullanımının söylenebilmesi için şüphesiz 

yapılması gerekli araştırmalar vardır. Ancak bu araştırmaların olumlu olup olmaması bu 

bitkisel yağın önemini çok etkilemeyecektir zira enerji amaçlı yağ ile gıda kaynaklı yağın 

kıymetliliği arasında bir fark bulunmamaktır. Her ikisi de ister ekonomiklik açısından, isterse 

stratejik açıdan olsun ziyadesiyle talep oluşturmaktadır. 

 

Petrol kökenli dizeller genellikle 8 ile 10 bağ yapan karbon atomlarından meydana gelirler. 

Tesbi yağı ile karşılaştırıldığında tesbi yağının major bileşeni olan linoleik asit 18 karbon 

atomundan meydana gelmektedir. Dizel motorlarda en önemli kalite kıstaslarından biri olan 

setan sayısı karbon sayısı ile doğru orantılı olup karbon sayısı ne kadar artarsa kalitede o 

kadar artmaktadır. Ayrıca dallanan bağ sayısı ne kadar artarsa yakıtın soğuk akış özelliklerini 

o kadar gelişmektedir [6],[7],[8].  
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Tablo 2. Tesbi bitkisi yağ asitleri dağılımı 

 

Yağ asitleri Styrax officinalis L. 

C14:0 (Miristik asit) 0,03 

C16:0 (Palmitik asit) 6,29 

C16:1 (Palmitoleik asit) 0,07 

C17:0 (Margarik asit) 0,06 

C17:1 (Margaroleik asit) 0,04 

C18:0 (Stearik asit) 2,85 

C18:1 (Oleik asit) 20,01 

C18:2 (Linoleik asit) 68,95 

C20:0 (Araşidonik asit) 0,13 

C18:3 (α-Linolenik asit) 0,72 

C20:1 (Gadoleik asit) 0,14 

C22:0 (Behenik asit) 0,58 

C24:0 (Tetrakosanoik asit) 0,12 

∑  SFA 10,06 

∑  MUFA 20,26 

∑  PUFA 69,67 

UFA/SFA 8,94 

PUFA/(SFA+MUFA) 2,30 

 

Tesbi yağı içerdiği yüksek orandaki çoklu doymamış yağ asitleri açısından önemli bir 

biyodizel hammaddesi olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca alkol ile homojen olarak karışması, 

soğuk akış özelliklerinin iyi olması gibi özellikleri de yağın önemini artırmaktadır. 

 

Parlama noktası ısı ile buharlaşan yakıtın alev ile karşılaştığında tutuşma noktası olarak 

tanımlanmaktadır. Petrol ve türevlerinin taşınması ve depolanmasında güvenlik açısından 

oldukça önemlidir. Parlama noktası ne kadar düşerse taşınması ve depolanması o kadar zor 

olmaktadır. Petrol ve türevlerinde parlama noktası daha düşük ikin özellikle ham yağların 

parlama noktaları daha yüksek olmaktadır [9], [10]. Tesbi biyodizelinin parlama noktası 176 
oC olarak tespit edilmiştir ve bu özelliği ile standartları karşılamaktadır.  

 

 

  

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

181



Tablo 3. Tesbi biodizelinin bazı yakıt özellikleri 

Özellikler Birim Styrax officinalis L.  EN 14214 

Yoğunluk 15 oC kg/m3 905,12 860-900 

Renk - 

Yellower 

weaker 

darker 

- 

pH - 7  

Parlama noktası  °C 176 min. 101 

Kalori MJ/kg 38.944 - 

Kinematik viskozite 

40 °C 

70 °C 

100 °C 

m2/s 

1,80 

0,99 

0,64 

3.5-5.0 

Bulutlanma Noktası °C -9 - 

SFTN °C -12 -5 min 

Akma Noktası  °C -14 - 

Donma Noktası  °C -17 - 

Su miktarı  ppm  520,01 500 max 

 

Tesbi bitkisinin biyodizelinin yoğunluğu (905,12) uluslararası standartların üstündedir. Bu 

tarz durumlarda yağın %20 kadar oranlarda dizel yakıtlar ile karışımı mümkündür. Yağların 

transesterifikasyonunun yapılmasının bir sebebi de yüksek viskozitelerini düşürmektedir. 

Uluslararası standartlarda B20, B10 ve B5 diye geçen karışımlar hazırlandığında Tesbi 

yağının limitlerin biraz üzerindeki yoğunluğu da limitlerin altına inecektir [11]. 

 

Tablo 3 incelendiğinde yoğunluk, viskozite ve su miktarının standartları karşılamadığı, soğuk 

filtre ve parlama noktası gibi özelliklerin ise standartlara uyduğu belirlenmiştir. Standartlara 

uymayan özelliklerin özellikle B20, B10 ve B5 gibi karışımlarda standartlara uyacağı 

öngörülmektedir. İleriki çalışmalarda incelenmeyen diğer biyodizel karakterleri de 

incelenerek yağın tam potansiyelinin ortaya çıkartılması B20, B10 ve B5 karışım 

özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.  
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Özet  

Türkiye florası içerisinde yaklaşık 700’ün üzerinde doğal odunsu bitkinin yer aldığı 

bilinmektedir. Floramızda yer alan bu cinslerin en önemlilerinden birisi ise ülkemizde doğal 

olarak yayılım gösteren sekiz türü (Daphne sericea, Daphne oleoides subsp. oleoides, Daphne 

oleoides subsp. kurdica, Daphne mucronata, Daphne pontica, Daphne gnidioides, Daphne 

mezereum, Daphne glomerata) bulunan Daphne’dir. Dünyada bu cinste bir çok tür ve türden 

elde edilen çeşitlerin, dış mekan süs bitkisi olarak kullanılıp ticaretinin yapılmasına rağmen, 

ülkemizde türlerle ilgili yeterli bilgiler mevcut değildir. Daphne cinsi içerisindeki türlerin tıbbi 

özelliklere sahip olmalarının yanı sıra, uzun çiçeklenme süresine sahip olup, türlerin çiçeklenme 

süreleri birbirini takip eder özelliktedir. Bu özellikleri nedeni ile bitkisel tasarımda da 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak ülkemizde geliştirilmiş olan bir çeşit olmaması ve 

dışa bağımlılık nedeni ile bitkisel tasarım ve çevre düzenlemelerinde Daphne türleri 

kullanılmamaktadır. Oysa ki cins içerisindeki tür çeşitliliği, gösterişli ve kokulu çiçeklere sahip 

olması, bitki habitusundaki farklı formları, herdem yeşil türlerinin bulunması süs bitkisi olarak 

kullanılabileceğine işaret etmektedir. Belirtilen nedenlerle bu derlemenin amacı, Süs Bitkileri 

sektöründeki ilgililere bu türler hakkında bilgi vererek, bu sektörde etkin şekilde 

değerlendirilmesine katkı sağlamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tavuk çiçeği, Gövçek, Kirkat, Süs bitkisi, Doğal tür 
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Abstract 

Turkey is known to take place in about 700 native woody plant on the flora. One of the most 

important genera in our flora is Daphne, which has eight naturally occurring species (Daphne 

sericea, Daphne oleoides subsp. oleoides, Daphne oleoides subsp. kurdica, Daphne mucronata, 

Daphne pontica, Daphne gnidioides, Daphne mezereum, Daphne glomerata). Despite the fact 

that many species of this genus are used and traded as outdoor ornamental plants in the world, 

there is not enough information about the species in our country. The species in the genus 

Daphne possess long-lasting blooms, as well as their medicinal properties, and the flowering 

times of the species are consecutive. It is thought that these properties can also be used for plant 

design with the reason. However, Daphne species are not used in plant design and 

environmental regulations due to the fact that it is not a kind developed in our country and it is 

for external dependency. However, the variety of species in the genus, the presence of flourish 

and fragrant flowers, the different forms of the plant habitus, all of the green species can be 
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used as an ornamental plant pointing. The aim of this review is to contribute to the evaluation 

of the ornamental plants in this sector by informing them about these species.  

 

Keywords: Tavuk çiçeği, Gövçek, Kirkat, Ornamental plants, natural species 

 
GİRİŞ  

Bitki genetik kaynakları, çevresel ve diğer baskılarla kaybolma tehdidine ve genetik erozyona 

uğramaktadır. Bitki genetik kaynaklarındaki çeşitliliğin saptanması, toplanması ve korunması, 

bitkisel çeşitliliğin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemlidir. Genetik çeşitlilik 

türlerin yerel çeşitlerinin, yabani akrabalarının ve geçit formlarının birlikte bulunduğu yerlerde 

yoğunlaşmıştır.Türkiye bitki çeşitliliği yönünden dünyanın önemli merkezlerindendir. Bu 

çeşitliliğin önemli bir kısmını, süs bitkileri olarak kullanılan geofitler olarak adlandırılan birçok 

soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler oluşturmasına rağmen, kesme çiçek, kurutulmuş çiçek, 

örtü bitkisi, çim, saksılı bitki veya dış mekân bitkisi olarak kullanılabilecek otsu ve odunsu 

formlu pek çok bitki de mevcuttur. Türkiye florası yaklaşık 11000 bitki türü içerir ve bunların 

yaklaşık % 34,5’i endemiktir. Türkiye florasının yaklaşık 3000 aromatik bitki türünü kapsadığı 

belirtilmektedir. Ancak bunların çoğu hakkında yeterli bilgi yoktur [1] 

Ülkemizde; nüfus artışı, şehirleşme, aşırı otlatma, turizm faaliyetleri gibi doğanın bozulması ile 

bitkilerin doğal yaşam alanları tehlike altına girmekte, ticareti yapılan türlerde bilinçsizce 

yapılan aşırı toplama, doğal populasyonlarda bozulmalara ve bazı türlerin doğadaki nesillerinin 

tehlike altına girmesine sebep olmuştur. Oysaki ülkemiz gibi ılıman ve subtropik koşullara 

sahip iklimler için süs bitkileri geliştirilmesine yönelik olarak bu doğal kaynakların korunması 

zorunluluğu vardır. 19. ve 20. yüzyılda Türkiye’deki sekiz endemik bitki türünün soyunun 

tükendiği kesinlik kazanmıştır. Bunlardan ikisi Keban Barajı su toplama havzasının 

doldurulması sırasında sular altında kalarak, diğerleri ise aşırı otlatma ve yerleşimin yol açtığı 

tahribat sonucunda yok olmuştur [2]. 

Türkiye’de süs bitkileri sektörü, ithalat değeri ihracat değerinden fazla olan ve dışa bağımlı bir 

sektördür. Bu nedenle yeni girişimler ve ihracat hamleleri ile bu dengenin sağlanması, 

ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulması ve hatta ihracatının daha fazla olması sağlanmalıdır. 

Zengin doğal kaynaklarımız, biyolojik çeşitliliğimiz ve ülkemizin farklı coğrafi yapıları ve 

iklim avantajlarını dikkate aldığımızda bunları kullanarak ihracatımızın ve ürün çeşitliliğimizin 

artırılması gerekmektedir. Yalnızca doğal kaynaklarımızın tahrip edilmemesi ve korunması, bu 

bağlamda araştırma çalışmalarına hız ve öncelik verilmesi gerekir [3].  

Süs bitkileri, kesme çiçekler, iç mekân bitkileri, dış mekân bitkileri ve çiçek soğanları olmak 

üzere 4 gruba ayrılmaktadır. Çevre düzenlenmesinde kullanılan dış mekân süs bitkileri; ağaç ve 

ağaççıklar, çalı formlular, sarılıcı ve tırmanıcılar, çim ve yer örtücü bitkiler, çiçekler ve otsu 

bitkiler olarak gruplandırılmıştır [4]. 

Çalılar, özellikle farklı renkteki çalılar, küçük çalılı bir grubun içinde baskın durumda 

olduklarında, bahçe içinde odak noktasını oluşturur. Çalılar geleneksel olarak ev önlerini ve ev 

inşasını hem örtmek hem de çevrelemek için kullanılabilir. Küçük park ve bahçelerde, teras 

katlarında, bina boşluklarında üstün peyzaj etkileri nedeniyle kullanılırlar [4]. 

Thymelaeaceae familyası tek yıllık, yarı çalımsı ya da sert kabuklu çalılar formundadır. Bu 

familyanın bir üyesi olan Daphne L. cinsi, çalı formunda, yapraklar almaşık, nadiren karşılıklı 

dizili, dökülücü veya her dem yeşildir. Çiçekler çift eşeyli, alt durumlu, brakteli veya braktesiz 

olabilmektedir. Boyuncuk çok kısa ve terminal, başcık küremsi ya da basık, meyve tek tohumlu, 

bazıları üzümsü bazıları ise hafif sert kabukludur [5]. Yapraklar basit, düzgün kenarlı, 

stipulasız, çiçekler çift veya tek eşeyli ve alt durumludur. Petaller 4 loblu, stamenler 8, iki serili, 

perianta yapışık durumdadır. Dünyanın tropikal ve ılıman bölgelerinde yayılış gösteren Daphne 

cinsi, yaklaşık 95 tür içermekte ve başta Çin, Kore ve Japonya olmak üzere Güneydoğu Asya 

bölgelerinden Avrupa’nın içlerine kadar çok geniş bir alanda yayılım göstermektedir [6].  
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Daphne cinsi “Flora of Turkey and The East Eagean Islands” da alttürleri ile birlikte 8 türü ile 

kayıtlıdır. Bu türlerin ayırımı için verilen “Tanımlama Anahtarı” şu şekildedir; 

1. Daphne mezereum: Çiçekli dallarda çiçekli bölgede yaprak yok ve yapraklarını 

döküyor, 

2. Daphne pontica: Çiçekli dallarda yaprak mevcut, çiçekler yaprak koltuklarında ve 

saplıdır, çiçekler ikili (nadiren 3-4), yeşilimsi-sarı renkte; meyveleri ise siyah renktedir. 

3. Daphne glomerata: Çiçekler küme halinde, pembe renkte; meyveler ise kırmızı 

renktedir. 

4. Daphne sericea: Çiçekler uç kısımda veya koltuk altında çiçek sapı bulunmamakta, 

yapraklar genellikle sık veya seyrek, basık tüylüdür. Brakte, 4-6 (-8) mm; çiçekleri pembe 

renktedir. 

5. Daphne oleoides: Brakte yok veya çok küçük, 2x1 mm; çiçekler beyaz veya krem-

beyaz renktedir. 

5.1. Daphne oleoides subsp. oleoides: Taç yapraklar dar, üçgensi ya da mızraksı şekilde, 

(3-)4-8 x 0.5-1.5 mm çapındadır. 

5.2. Daphne oleoides subsp. kurdica: Taç yapraklar yumurtamsı ya da üçgensi-

yumurtamsı, (2-) 3-5 x 1.5-3.5 mm çapındadır. 

6. Daphne gnidioides: Yapraklar tüysüz; çiçekler saplı, gövdenin yapraklı kısımları gri 

kısa tüylü; yapraklar 2.5-5.0 mm genişliğindedir. 

7. Daphne mucronata: Gövdenin yapraklı kısımları kızıl-kahverengi, tüysüz; yapraklar 

5-9 mm genişliğindedir. 

Ülkemizde Daphne türleri Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yayılış 

göstermektedir.  

Daphne cinsine ait taksonlar Anadolu’da çıtlak, develik otu, ezente, tasma, sırımbağı, gövcek, 

havadana, tavuk çiçeği gibi farklı isimler ile bilinmektedir [7, 8]. Ülkemizde Daphne türü 

üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla botanikçiler tarafından floradaki durumlarını ve diğer 

türlerle olan etkileşimlerinin tespiti üzerine yapılmıştır.  

Daphne cinsinin faklı türleri, özellikle Afrika ve Çin geleneksel tıbbında farklı hastalıkların 

tedavisinde kullanılmıştır. Türlerinin neredeyse yarısının ayrıntılı olarak araştırılmış olmasına 

rağmen, hala yeni biyoaktif moleküllerin ortaya çıkma olasılığının olduğu bazı araştırıcılar 

tarafından bildirilmiştir [9]. Ülkemizde bu türler üzerinde ki çalışmaların ise 1980’li yıllarda 

başladığı görülmektedir. Bu çalışmaların çoğunlukla türlerin kimyasal yapılarının belirlenmesi 

[10] uçucu yağ içeriklerinin saptanması [10], fenolik bileşiklerin tespiti [11], antioksidan 

özelliklerinin belirlenmesi [12;11], farmakolojik özelliklerinin saptanması [13] konularında 

yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda Daphne pontica [10; 13], Daphne mucronata [14], Daphne 

oleoides Schreb subsp oleoides [15], Daphne oleoides [12], Daphne gnidioides [11] ve Daphne 

sericea [12,11] türleri üzerinde çalışılmıştır. 

Tür üzerindeki morfolojik çalışmalar ve kültüre alma çalışmaları 1900’lü yılların başından 

itibaren başlamış olmasına rağmen, moleküler çalışmalar ise oldukça yetersiz olduğu 

görülmektedir. D.caucasica × D. cneorum melezi olan hibrit tür olan Daphne × lavenirii 1930 

yılında M. Lavenier tarafından keşfedilmiştir [16]. Bu keşifler neticesinde dünyada birçok 

Daphne türü süs bitkisi olarak kullanılmaya başlamış ve bu türlerden süs bitkisi olarak 

kullanılacak çeşitler geliştirilmiştir.   

Daphne cneorum × Daphne caucasica melezi olan Daphne × burkwoodii 1962 yılında New 

Jersey’de Carol Mackie tarafından keşfedilmiştir ve bugün hala süs bitkisi olarak kullanıma 

sahiptir. Küçük kırmızı meyveli türün, çiçekleri morumsu pembe ve kokuludur (Şekil 1.) [17, 

18]. 
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Şekil 1. Daphne x burkwoodii ‘Carol Mackie’ Daphne çeşidinin süs bitkisi olarak kullanımı 

(www.pinterest.de/pin/1477812357831661/) 

 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda hala yeni farklı Daphne türlerinin keşfedildiği 

bildirilmektedir. Yeni bir tür olan Daphne woolongensis Brickell ve Mathew tarafından Çin’in 

batı tarafında keşfedilmiştir. D. retusa ve D. tangutica türlerine benzer olmasına rağmen, çiçek 

yapısı, dal rengi, dal sayısı, bitki şekli gibi özelliklerinden dolayı morfolojik olarak farklı 

olduğu bildirilmiştir  [19]. Güney Kore’de bulunan Daphne jejudoensis M.Kim, Daphne 

kiusiana ve Daphne odora türü ile karıştırılmıştır. Bu türün kaliks yüzeyi, kaliks tüpü, kaliks 

lobu uzunluğu, yaprak şekli gibi özelliklere bakılarak morfolojik olarak diğer iki türden farklı 

olduğu tespit edilmiştir [6]. 

Daphne x savensis nothosp. nov. hibrit türünün  bitki habitusu, dallanma, yaprak şekli, 

yaprakların tüylülüğü veya tüysüzlüğü, çiçek rengi, çiçek kokusu, kaliks uzunluğu, çiçek çapı 

ve çiçeklenme zamanı gibi morfolojik özelliklere bakılarak tanılanması gerçekleştirilmiştir 

(16]. 

Aynı bölgede bulunan türler morfolojik olarak incelendiğinde birbirlerinden farklı tiplerinin 

bulunabildiği bildirilmektedir. D. malyana türünün farklı lokasyonların bitki üzerinde etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada, yaprak kalınlığı, mezofil kalınlığı, yaprak şekli, yaprak uzunluğu, 

yaprak genişliği, yaprak alanı gibi özelliklere bakılmıştır. Farklı lokasyonların bitki habitusunda 

farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir [20]. 

Güney İtalya’da Daphne türlerinin yayılış alanlarını belirlemek üzere, sadece Daphne sericea 

türüne ait 19 genotip toplanmış ve bunların 4 farklı grupta yer aldığı bildirilmiştir. Çalışmanın 

sonucunda, Daphne sericea ‘nın ekolojik koşullar bakımından çok farklı olan orman 

ekosistemlerinde, fundalık alanlarda yetiştiklerini tespit edilmiştir. Tür, tüm ekolojik koşullarda 

ortaya çıksa bile, Erica arborea ve Cistus monspeliensis türler ile beraber yetiştikleri 

gözlemlenmiştir [21]. 

Arı ve ark., [22], bitki formu, çiçeklenme mevsimi ve kokulu - renkli çiçekleri yönünden 

avantajlı olan tür, peyzajda soliter veya grup bitkisi olarak kullanım potansiyeline sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. Kösa ve Karagüzel [23], ülkemizde doğal bitki örtüsünde bulunan 
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Daphne gnioides, Daphne oleoides subsp. kurdica, Daphne oleoides subsp. oleoides ve Daphne 

sericea türlerinin bitkisel tasarımda kullanılma olanaklarını araştırmışlardır. Türlerin çiçek 

renkleri, güzel kokulu olmaları, çalı formunda oldukları için bahçelerde sınırlayıcı olarak 

kullanabileceklerini bildirmişlerdir. Ayrıca yetiştikleri koşullardan dolayı kaya bahçelerinde 

rahatça yetiştirelebileceklerini ifade etmişlerdir. Doğada bulunan başka türler üzerinde yapılan 

birçok çalışmada da [24, 25, 23, 26, 22] da türlerin morfolojik karakterizasyonları doğal 

ortamlarında (in situ) yapılarak, buradan elde edilen veriler neticesinde ekotiplerin süs bitkisi 

olarak kullanılmasının uygun olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Kültür bitkilerinin tarımına kıyasla, doğal bitkilerin kültüre alınması çalışmaları ülkemiz için 

oldukça yenidir. Son zamanlarda sayısı artan doğal bitkilerin kültüre alınması çalışmaları 

genellikle; süs bitkileri sektörüne çeşit kazandırılması, doğadan toplanarak ticareti yapılan 

tıbbi-aromatik bitkilerin sürdürülebilir tarımının sağlanması ve endemik, nadir veya nesli 

tükenen bitki türlerinin korunması amacıyla yapılmaktadır. Doğal bitkilerin kültüre alınması 

bazen çok kolay sonuçlanabilirken, bazen çok zor hatta imkânsız olabilmektedir. Recalcitrant 

olarak da bilinen bazı inatçı‖ türler, birçok kültürel uygulamaya direnç göstermektedir [22]. Atik 

ve ark., [27]’ nın Daphne türünün kültüre alınması gerektiğini vurgulamasına rağmen, 

ülkemizde kültüre alma ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Kültüre alma 

çalışmalarında sadece tek bir tür üzerinde durulmasına rağmen, diğer türler üzerinde çalışmalar 

yok denecek kadar azdır Daphne türleri için geçerli olan köklenme ve adaptasyon sorunu 

nedeniyle, herhangi bir Daphne türü için rutin olarak kullanılabilecek bir vejetatif üretim 

protokolü henüz ortaya konulmamıştır [28; 29; 30].  

Ayrıca dünyada geliştirilmiş birçok çeşit olmasına rağmen (Şekil 2), ülkemizde süs bitkisi 

olarak kullanılabilirliği yönünden geliştirilmiş çeşit bulunmamaktadır. Hatta doğadaki türlerin 

kültüre alınması, tip farklılıklarının belirlenmesi gibi konularda da yeterince çalışma 

bulunmamaktadır. Bunun yanında türler hakkında bilgi yetersizliği de mevcuttur. Ülkemizde az 

çalışılmış olması ile tür sayısının geniş olması, yetiştiği bölgelerdeki tip değişimleri, kokulu ve 

uzun süreli çiçek açan bitki olması, tıbbi özellikleri ve yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya 

kalması (baraj yapımları ve bilinçsiz yapılaşma) kültüre alınmasını ve korunmasını 

gerektirmektedir. 
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Şekil 2. Farklı Daphne türlerinden geliştirilmiş olan 4 farklı çeşidin görünümleri; Summer ice 

(üst sol), Heinz Weber (üst sağ), Stasek (alt sol), Rosebud (alt sağ). 

SONUÇ 

Süs bitkileri sektörü 500 milyar dolarlık ticareti ile dünya tarımında çok önemli bir yere sahiptir. 

Ülkemiz ise çok zengin doğal süs bitkisi potansiyeline ragmen, bu sektörden istenilen payı 

alamamaktadır. Seksenyedi milyon dolarlık toplam süs bitkisi ithalatımızın 73.2 milyon doları 

dış mekan süs bitkileridir (Anonim, 2017b). Dış mekan süs bitkisi potansiyeli olan doğal 

Daphne cinsi içerisindeki tür ve ekotipler süs bitkileri sektörüne kazandırılamasına yönelik 

çalışmalar başlatılmasi gerekmektedir. Doğadaki Daphne popülasyonunun incelenerek, çeşitli 

özellikleriyle farklılık gösteren ve ticari olarak değer taşıyabilecek özellikler içeren ekotiplerin 

belirlenerek kayıt altına alınmalıdır. Daphne cinsi içerisindeki türler uzun çiçeklenme süresine 

sahip olup, türlerin çiçeklenme süreleri birbirini takip eder özelliktedir. Bu özelliği nedeni ile 

dış mekan süs bitkisi olarak tüm dünyada ticareti yapılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de 

çevre düzenlemelerinde orjinleri farklı ülkeler olan ülkemizde bulunmayan türlerinin (Daphne 

odora) kullanıldığı görülmektedir. Bu türlerin ülkemiz ekolojisine uyum sağlaması konusunda 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki türlerden ülkemiz koşullarına uygun 

çeşitlerin geliştirilmesi dışa bağımlılığın önlenmesinde süs bitkileri sektörü açısından 

önemlidir.  
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Özet  

Odun dışı orman ürünlerinin önemi giderek artmaktadır. Türkiye ormancılığında her ne kadar 

ağırlıklı olarak odun hammaddesi üretimi yapılıyor olsa da ülke kalkınma planları, ulusal 

ormancılık programı ve ormancılık örgütünün stratejik planları vb. belgelerde az da olsa odun 

dışı orman ürünlerine de değinilmekte ve odun dışı orman ürün ve hizmet üretiminin artırılması 

hedeflenmektedir. 

 

Bu çalışmada; ormancılık örgütünün bitkisel nitelikli odun dışı orman ürünleri üretim rakamları 

ormancılıkla ilgili plan ve programlar çerçevesinde analiz edilmiştir. Üretim rakamları Orman 

Genel Müdürlüğü’nün her yıl düzenli olarak yayımladığı resmi ormancılık istatistiklerden elde 

edilmiştir. Analiz edilen 54 farklı odun dışı orman ürünü içinde işlenmemiş kekik, işlenmemiş 

defneyaprağı, biberiye, adaçayı, ıhlamur çiçeği ve yaprağı, eğrelti otu, sığla yağı ve fıstıkçamı 

kozalağı hakkında 1990’ların başından itibaren üretim kayıtlarının olduğu, geriye kalan 

ürünlerin ancak 2000 yılından sonra üretim kayıtlarında yer aldığı görülmektedir.  

 

2016 yılında yaklaşık 54041 ton odun dışı orman ürünü üretimi yapılmıştır. Bu üretimin çok 

önemli bir kısmını 21788 tonla işlenmemiş defne yaprağı (%40) ve 20064 tonla çıralı çam kök 

odunu (%37) oluşturmaktadır. 1988 ile 2016 yılları arasında yıllık üretim değerlerine 

bakıldığında düzensiz ve dalgalı bir üretim modelinin olduğu dikkat çekmektedir. Bu tür 

dalgalanmaları önlemek için; ormancılık örgütünün odun dışı orman ürünleri üretiminde kayıt 

dışını önleyici, düzenli ve sürdürülebilir politikalar belirlemesi ve uygulaması gerekmektedir. 

Bu sayede odun dışı orman ürünleri üretiminde verimlilik artacak ve kırsal kalkınmaya önemli 

katkılar sağlanacaktır. 
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Abstract 

The importance of non-wood forest products (NWFP) is gradually increasing. Although the 

wood raw materials are mainly produced in forestry of Turkey, NWFPs are mentioned in the 

country development plans, national forestry program and strategic plans of forestry 

organization, etc., and the production of NWFPs and services is aimed to be increased. 

 

In this study, the production figures of forestry organization’s NWFPs were analyzed within 

the scope of forestry plans and programs. Production figures were obtained from the official 

forestry statistics published annually by the General Directorate of Forestry. In the analyzed 54 
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different NWFPs, it is observed that unprocessed thyme, unprocessed bay leaf, rosemary, sage, 

linden flower and leaf, fern, sweetgum oil and stone pine cone have been in production records 

since early 1990s, and the rest is in the records after 2000.   

 

In 2016, approximately 54041 tons of NWFPs were produced and mainly composed of 

unprocessed bay leaf (40%) and resinous wood (37%). In general, irregular and fluctuating 

production model between 1988 and 2016 stands out when annual production values are 

considered. To prevent such fluctuations, forestry organization have to determine and apply 

regular, sustainable and unregistered preventive policies in the production of NWFPs. Thus, 

efficiency in the production of NWFPs will increase and significant contributions will be made 

to rural development. 

Keywords: Forestry, Management, Rural development 

 

1. GİRİŞ  

 

Ormanlar farklı nitelikteki ürünlerin ve hizmetlerin temelini oluşturduğu için başta insanlar 

olmak üzere tüm canlılar için önemli yararlar sağlamaktadır. Bunların arasında en başta geleni 

ormanların odun ve odun dışı orman ürünlerinin kaynağı olmasıdır (Akesen ve Ekizoğlu, 2010). 

Bu yararlanmada odun hammaddesi büyük bir paya sahiptir. Ancak, sağladığı faydaların kırsal 

alanlarda ve kentlerde yaşayanlar tarafından farkına varılmasıyla birlikte odun dışı orman 

ürünlerinin de kullanım alanı ve yoğunluğu her geçen gün artmaktadır (Korkmaz ve Fakir, 

2009). Odun dışı orman ürünleri, özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar için bir yandan temel 

gıda kaynaklarını oluştururken (Chamberlain ve ark., 2002) diğer yandan da bu alanlara 

ekonomik katkı sağlayarak kırsal kalkınmanın başarıya ulaşmasında önemli bir araç olmaktadır 

(Cesaro ve ark., 1995; Shackleton ve ark., 2011). Diğer yandan, kentleşmenin yoğun olarak 

yaşandığı yerlerde odun dışı orman ürünlerinin toplanmasının desteklenmesiyle kentlinin daha 

fazla fiziksel aktivite yapması ve stresin azaltılması sağlanabilmektedir. Bu, insan-doğa 

arasındaki ilişkinin yeniden kurulmasına da yardımcı olmaktadır (Stryamets, 2016; Wiersum 

ve ark., 2018). 

 

Odun dışı orman ürünleri bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli olabilmektedir. Bunların 

içinden bitkisel kökenli olanların önemi son yıllarda ciddi şekilde artmıştır. Türkiye’nin doğal 

ormanlara ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olması çok çeşitli odun dışı orman ürünlerinin 

oluşmasına olanak tanımaktadır. Türkiye’de bitkisel nitelikteki odun dışı orman ürünleri; 

kabuk, reçine, palamut, çam fıstığı, mazı, sığla yağı, buhur ve katran, meyve tohumları, yaprak 

ve iğne yaprak, hayvan yemi, kökler, mantar ve salep gibi otsu bitkilerden oluşmaktadır (OGM, 

2009). Bu ürünlerin üretimi, devlet ve özel sektör tarafından yapılabilmektedir. Devlet sektörü 

adına Orman Genel Müdürlüğü 6831 sayılı Orman Kanununun 37. ve 40. Maddeleri ile 2016 

yılında yeniden düzenlenen 302 sayılı “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması 

ile Üretim ve Satış Esasları” tebliğine göre odun dışı orman ürünlerinin bir kısmının üretim ve 

satışını yıllık üretim planları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Diğer kısmı ise genel 

müdürlüğün gözetimi ve denetimi altında tarife bedeli karşılığında devlet ormanlarından 

yararlanma hakları olan orman köylüleri ve ormancılık kooperatifleri tarafından yapılmaktadır 

(Ekizoğlu ve Kuvan, 2010). Orman köylüsünden alınan bu tarife bedelinin sembolik bir ücret 

olduğu bildirilmektedir (OGM, 2009). Türkiye’nin odun dışı orman ürünleri üretiminde büyük 

bir potansiyele sahip olmasına karşın bu kaynakların yönetiminde yetersizlikler olduğu da dile 

getirilmektedir (Yıldırım, 2011; Ok ve Tengiz, 2018). 
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Odun dışı orman ürünlerinin bir kısmı yurtiçinde çeşitli sektörlerde hammadde olarak 

kullanılırken önemli bir kısmı ise ihraç edilmektedir. İhraç edilen kekik, defne, adaçayı, çam 

fıstığı ve kestane gibi odun dışı orman ürünlerinin miktarları ve elde edilen parasal gelirleri de 

sürekli bir artış göstermektedir (Kurt ve ark., 2016). Ne yazık ki, ODOÜ’lerinin işlenmeden 

ihraç edilmesi Türkiye’nin ihracatta istenilen düzeye gelmesinin önünde engel olarak 

görülmektedir (Göksu ve Adanacıoğlu, 2018). Orman Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik 

Planında bitkisel kökenli odun dışı orman ürünlerinin işlenmeden hammadde olarak 

ihracatından tahminen yıllık 100 milyon Amerikan doları üzerinde gelir elde edildiği 

bildirilmektedir (OGM, 2009). 

 

Türkiye’de 1963 yılında kalkınmada planlı döneme geçilmesiyle birlikte ilk kalkınma 

planından itibaren odun dışı orman ürünlerine değinildiği görülmektedir. Yıldırım (2011); 

baştaki kalkınma planlarında reçine ve sığla yağı üretimi ile civar köylerde yaşayanlara 

istihdam yaratmaktan bahsedilirken, son kalkınma planlarında odun dışı orman ürünlerinin 

üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili çeşitli politikaların oluşturulduğunu ve takip 

edildiğini ifade etmektedir. Ayrıca Türkiye Ulusal Ormancılık Programında da (2004-2023) 

odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanımına ve yerel halkın bu faaliyetlere 

katılımını mümkün kılacak uygun mekanizmaların sağlaması gerektiğine değinilmektedir 

(TUOP, 2004). Ülke kalkınma planlarında ve ormancılık programında odun dışı orman 

ürünleriyle ilgili birçok politikanın geliştirilmesine rağmen Orman Genel Müdürlüğü’nün 

2010-2014 ve 2013-2017 dönemlerindeki iki stratejik planında da odun dışı oran ürünlerinin 

yeterince değerlendirilememesinin Orman Genel Müdürlüğü’nün geliştirmeye açık ve zayıf bir 

yönü olduğu belirtilmektedir (OGM, 2009; 2012).  

 

Odun dışı orman ürünleri konusunda oldukça önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, bu 

ürünlerin çoğunun geleneksel kullanımlara konu olması, işlenmeden hammadde olarak 

pazarlanması, üretimlerinin mevsimlik olması, envanterlerinin yapılamaması, yetişme ortamı 

verimliliklerinin bilinememesi, yetişmiş uzman eleman yetersizliği ve daha da önemlisi 

planlama ve yararlanmanın bir düzene oturtulamamasından dolayı istenilen verimin elde 

edilemediği Orman Genel Müdürlüğünün 2013-2017 dönemindeki stratejik planında yer 

almaktadır (OGM, 2012). Yine bu planda, odun dışı orman ürünleri potansiyelinin optimum 

değerlendirilebilmesi bakımından ekonomik değeri yüksek ürünlerin envanterinin ve 

sürdürülebilir faydalanmaya yönelik düzenlemelerin yer aldığı planların yapılmasının öncelikli 

hedefler içinde yer aldığı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Badem Eylem Planı (2013-2017), 

Ceviz Eylem Planı (2012-2016), Trüf Ormanı Eylem Planı (2014-2018), Salep Eylem Planı 

(2014-2018), Sakız Eylem Planı (2014-2019), Bal Ormanı Eylem Planı (2013-2017), Yabanıl 

Meyveli Türler Eylem Planı (2014-2018), Maviyemiş-Likapa Eylem Planı (2015-2019), Reçine 

Eylem Planı (2017-0021) ve Defne Eylem Planını (2016-2020) hazırlanmış ve uygulamaya 

aktarılmıştır. Fıstıkçamı Eylem Planı (2006-2010), Keçiboynuzu Eylem Planı (2006-2015) ve 

Kestane Eylem Planı (2013-2017) da uygulamaya aktarılmış, ancak bu planların bitiminden 

sonraki dönem için herhangi bir plan hazırlanmamıştır. 

 

Bu çalışmada; ormancılık örgütünün bitkisel nitelikli odun dışı orman ürünleri üretim rakamları 

ormancılıkla ilgili plan ve programlar çerçevesinde analiz edilerek, odun dışı orman ürünlerinin 

ormancılık çalışmaları içindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışmada Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016 yılı resmi ormancılık 

istatistiklerinde yer alan bitkisel nitelikte 54 farklı odun dışı orman ürününün 1988–2016 yılları 
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arasındaki üretim rakamları (OGM, 2018) kullanılmıştır. Bu veriler belgesel tarama yöntemi 

ile elde edilmiştir. Kısaca, var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya belgesel 

tarama denilmektedir (Karasar, 2014). İncelenen ürünlerden 48’inin ölçü birimi ton, dördünün 

adet ve ikisinin de sterdir. Toplam üretilen ürün içindeki payları %1 ve daha üstü olan odun dışı 

orman ürünlerinin yıllara göre değişen üretim miktarları grafikler aracılığıyla gösterilerek ülke 

kalkınma planları, ormancılık özel ihtisas komisyon raporları, ulusal ormancılık programları, 

Orman Genel Müdürlüğü stratejik planları ve odun dışı orman ürünleriyle ilgili yapılan eylem 

planları çerçevesinde analiz edilmiştir. Ayrıca toplam üretim içinde çok düşük paylara sahip 

olan ancak önemi de bilinen bazı odun dışı orman ürünleri de değerlendirilmiştir (Tablo 1). 

 

 

Tablo 1. Orman Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yaptırılan ODOÜ’leri 
Ürün Ürün Ürün Ürün Ürün Ürün 

Kestane Kantaron Yayla çayı Ada soğanı Kitre Liken 

Keçiboynuzu 

meyvesi 

Ökse otu Çıralı çam kök 

odunları 

Devetabanı soğanı Doğal 

mantar 

Erika (funda-

kök) 

Kekik 

(işlenmemiş) 

Isırgan otu Çırasız çam 

kök odunları 

Diğer çiçek 

soğanları 

Çalılar Fıstıkçamı 

kozalağı 

Defneyaprağı 

(işlenmemiş) 

Eğrelti otu Kardelen 

soğanı 

Sıklamen Mersin 

yaprağı 

Kestane fidanı 

Biberiye 

(Kuşdili) 

Lavanta Yoğurt çiçeği 

soğanı 

Tavşanmemesi Göknar dalı Keçiboynuzu 

fidanı 

Adaçayı Karabaş otu Yılanyastığı 

soğanı 

Diğer yumru, 

rizom ve kökler 

Şimşir (dal 

ve sürgün) 

Ceviz fidanı 

Ihlamur çiçeği ve 

yaprağı 

Katırtırnağı Yılanbıçağı 

soğanı 

Keçiboynuzu 

tohumu 

Orman gülü Kuşburnu fidanı 

Çalba Papatya Sarı kar çiçeği 

soğanı 

Sığla yağı Sarmaşık İşlenmemiş 

ibreli çubuk 

Laden Melisa (Oğul 

otu) 

Göl soğanı Reçine Yosun İşlenmemiş 

yapraklı çubuk 

 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminde Genel Durum 

Orman Genel Müdürlüğü odun dışı orman ürünleri üretim rakamlarını 1988 yılından beri kayıt 

altına almaktadır. 1988 yılında işlenmemiş defneyaprağı ve sığla yağı olmak üzere iki 

ODOÜ’nün toplam 1695 ton üretimi yapılmışken 2016 yılına gelindiğinde 48 farklı ODOÜ’den 

54.041 ton üretim yapılmıştır (OGM, 2018). 1988-2002 yılları arasında ODOÜ üretiminde 

düzenli bir artış görülürken, 2002 yılından sonra üretim miktarlarında her ne kadar artış olsa da 

dalgalı bir seyir yaşandığı görülmektedir (Şekil 1). Atmiş ve Günşen (2016) üretimi yüksek 

artış gösteren odun dışı orman ürünlerinin sanayide hammadde olarak yoğun kullanılan ve 

özellikle kentli toplumun ihtiyacını karşılayan çeşitler olduğunu dile getirmektedir.  

 

1988 ile 2016 yılları arasında toplam 721.326 ton ODOÜ üretimi yapılmıştır. Bunun %33’ünü 

işlenmemiş defne yaprağı (234.686 ton), %23’ünü çalılar (169.326 ton), %15’ini çıralı çam kök 

odunu (111.377 ton), %8’ini işlenmemiş kekik (60.246 ton), %8’ini fıstık çamı kozalağı 

(55.502 ton), %3’ünü çırasız çam kök odunu (24.926 ton), %2’sini adaçayı (12.658 ton), 

%2’sini laden (10.876 ton), %1’ini mersin yaprağı (10.067 ton), %1’ini biberiye (6.435 ton), 

%1’ini keçiboynuzu meyvesi (5.293 ton), %1’ini kestane (4.382 ton) ve % 2’sini diğer (15.602 

ton) 36 ODOÜ oluşturmaktadır (OGM, 2018). Yıllık ortalama üretim miktarları 250 ile 10 000 

ton arasında değişen bu önde gelen odun dışı orman ürünleri gıda, ilaç, kozmetik, tekstil, kimya 

vb. birçok sektörde hammadde kaynağını oluşturmaktadır (Tablo 2). 
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Şekil 1. Odun dışı orman ürünlerinin üretim miktarlarının yıllara göre dağılımı. 

 

 

Tablo 2. Yoğun olarak üretilen ODOÜ’lerin yıllık ortalama üretim miktarları ve kullanım 

alanları (Bahtiyarca Bağdat, 2006; OGM, 2006, 2013, 2016, 2017, 2018; Uyar, 2006). 

Ürün Yıllık Ort. 

Üretim (ton) 

Kullanım Alanları 

Defne yaprağı 

(İşlenmemiş) 

8093 Gıda, parfümeri, içki, sabun, ilaç, cila, dericilik ve 

kimya 

Çalılar 9960 Gıda, peyzaj vb. 

Çıralı çam kök 

odunu 

6552 Reçine (Boya, cila, seramik, ilaç, kozmetik, 

sentetik kauçuk, matbaacılık ve kâğıt) 

Kekik (İşlenmemiş) 2231 Gıda, peyzaj ve ilaç 

Fıstıkçamı kozalağı 2056 Gıda 

Adaçayı 469 Gıda, peyzaj, kozmetik ve boya 

Laden 453 Peyzaj, kozmetik ve ilaç 

Mersin yaprağı 592 Gıda ve kozmetik 

Biberiye 238 Gıda, peyzaj ve kozmetik 

Keçiboynuzu 

meyvesi 

311 Gıda, ilaç, boya, tekstil, kâğıt, kozmetik, petrol ve 

seramik 

Kestane meyvesi 258 Gıda 

 

Orman Genel Müdürlüğü yukarıda belirtilen 48 ODOÜ’nün dışında 2000 ile 2012 yılları 

arasında kestane, keçiboynuzu, kuşburnu ve ceviz fidanı üretimi (adet) ile ibreli ve yapraklı 

ağaç türlerinden çubuk üretimi (ster) de yapmıştır. Şekil 2’de de görüldüğü gibi 2000 yılında 

671.260 adet fidan üretimi gerçekleştirilirken 2012 yılında bu miktar önemli bir artış göstererek 

4.817.695 adede yükselmiştir. Ceviz ve Keçiboynuzu gibi gelir getirici türlerin kırsal 

kalkınmadaki öneminden dolayı Orman Genel Müdürlüğü bu türlerin fidan üretimini arttırarak, 

özellikle orman içi alanlarda yapılan özel ağaçlandırmaları desteklemeye çalışmıştır. 

 

Çubuk üretimi ise 2000 yılında 5045 sterden 2012 yılında 2541 stere düşmüştür (OGM, 2018). 

ODOÜ çerçevesinde fidan ve çubuk üretimine ait 2012 yılından sonraki rakamların ilan edilen 

veriler arasında yer almamasının nedeni ise bilinmemektedir. 
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Şekil 2. Fidan ve çubuk üretim (2000-2012). 

 

 

3.2. Orman Ağaçlarından Elde Edilen Odun Dışı Orman Ürünleri 

 

İşlenmemiş defneyaprağı 1988-2016 yılları arasında üretilen toplam ODOÜ’lerinin %33’ünü 

tek başına karşılamaktadır. 1988 yılında 1.687 tonla başlayan işlenmemiş defneyaprağı üretimi 

2016 yılına gelindiğinde 21.788 tona yükselmiştir (OGM, 2018). Bazı yıllarda dalgalanmalar 

olmasına karşın işlenmemiş defneyaprağı üretiminde doğrusal bir artış olduğu Şekil 3’te açıkça 

görülmektedir. Türkiye’de odun dışı orman ürünleri içinde en önde gelen ürünü oluşturan 

defnenin kırsal kesime olduğu kadar ülke ekonomisine de önemli katkıları vardır. Defnenin 

öneminin anlaşılmasından dolayı Orman Genel Müdürlüğü 2016 – 2020 yılları arasını kapsayan 

defne eylem planını uygulamaya koymuştur. Bu eylem planında; kaliteli defneyaprağı üretimi 

yapılabilen alanların rehabilitasyonu, korunması ve bakımı, artan sabit yağ ihtiyacının 

karşılanabileceği tohumluk defne alanlarının geliştirilmesi, defne alanlarında transport ve 

makinalı çalışma imkânlarının artırılması, kaynak yöneticilerinin, toplayıcıların ve paydaşların 

eğitimi, iç tüketim imkanlarının geliştirilmesi maksadı ile tanıtım gibi kapsamlı amaçların 

konduğu görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 3. İşlenmemiş defneyaprağı üretimi. 
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Toplam üretimin %15’ini oluşturan çıralı çam kök odunu 2000 yılından sonra odun dışı orman 

ürünü olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2000 yılında 5.954 ton olarak gerçekleştirilen üretim 

2016 yılında 20.064 tona yükselmiştir (OGM, 2018). Şekil 4 incelendiğinde çıralı çam kök 

odunu üretiminin düzenli bir seyir göstermediği görülmektedir. 2006-2012 yılları arası 

neredeyse yok denecek kadar az olan üretim 2013 yılında önemli bir artış göstermiştir. Üretimi 

yapılan çam ağaçlarının toprak altında kalan kısımları çıralı çam kök odununu oluşturmaktadır. 

Orman Genel Müdürlüğü’nün ağaç türlerine göre üretim miktarları incelendiğinde çam 

türlerinin üretiminin her geçen sene arttığı görülmektedir. Bu artış aslında çıralı çam kök 

odununun kaynak olarak var olduğunu da göstermektedir. Çıralı çam kök odunundan reçine ve 

türevleri elde edilmektedir. Türkiye’nin reçine ihracat ve ithalat rakamlarına bakıldığın 2006 – 

2012 yılları arasında bir azalış olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumda reçineyi hammadde 

olarak kullanan sektörde bir küçülme olduğu ve buna bağlı olarak çıralı çam kök odunu 

talebinin de düştüğü yorumu yapılabilir. 1988-2016 yılları arasındaki ODOÜ üretiminin 

%3’ünü oluşturan çırasız çam kök odunu üretimi de düzenli olarak yapılmamıştır.  

 

 
Şekil 4. Çıralı çam kök odunu üretimi. 

Fıstıkçamı kozalağı üretimi toplam ODOÜ üretimi içinde %8’lik bir paya sahiptir. 1990 yılında 

üretime başlandığında sadece 10 ton elde edilen fıstıkçamı kozalağı 2009 ile 2011 yıllarında 

6266 tonla en yüksek üretim değerine yükselmiştir. 2011 yılından sonra ise üretim miktarında 

düşüş olmuştur ve üretim 2016 yılında 2083 ton olarak gerçekleşmiştir (Şekil 5). 

 

 
 

Şekil 5. Fıstıkçamı kozalağı üretimi (ton) 
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Mersin yaprağı, keçiboynuzu meyvesi ve kestane üretimi toplam ODOÜ üretiminde %1’er paya 

sahiptir. 2000 yılından 2016 yılına gelindiğinde mersin yaprağının üretimi 59 tondan 618 tona, 

keçiboynuzu meyvesi üretimi 82 tondan 1492 tona ve kestane üretimi 450 tondan 1908 tona 

yükselmiştir (Şekil 6). 

 

 

 
 

Şekil 6. Mersin yaprağı, keçiboynuzu meyvesi ve kestane üretim değerleri (Ton). 

 

Üretilen toplam ODOÜ içinde %1’den daha düşük bir paya sahip olan ıhlamur çiçeği ve yaprağı 

önemli görüldüğü için değerlendirilmeye alınmıştır.  1990 yılında 17 ton üretimle ilk defa 

kayıtlara geçen ıhlamur çiçeği ve yaprağı üretimi 2010 yılında 194 tonla en yüksek üretimini 

gerçekleştirmiş, 2016 yılına gelindiğinde ise 65 tona gerilemiştir (Şekil 7). 

 

 
 

Şekil 7. Ihlamur çiçeği ve yaprağı üretimi (ton). 
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Ormanlarda bulunan çalılar, tek yıllık bitkiler ve mantarlar da odun dışı orman ürünü olarak 

değerlendirilmektedir. Çalılar %23’lük oranla toplam üretilen ODOÜ içinde ikinci en büyük 
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üretimi 2003 yılında 56.266 ton ve 2007 yılında ise 35.019 ton olarak zirve yapmıştır. Ancak 

2007 yılından 2016 yılına gelinen süreçte (1819 ton) çalıların üretiminde önemli bir düşüş 

olmuştur (Şekil 8). 

 

 

 
 

Şekil 8. Çalı üretimi (Ton). 

 

İşlenmemiş kekik üretimi toplam ODOÜ üretimi içinde %8’lik bir paya sahiptir. 1990 yılında 

1165 ton olan işlenmemiş kekik üretimi 2016 yılında 1256 ton olarak gerçekleşmiştir. 26 yıllık 

süreçte işlenmemiş kekik üretiminin Şekil 9’da görüldüğü gibi tepe yaptığı zamanlar da 

olmuştur. Örneğin işlenmemiş kekik üretimi 1994 yılında 4814 ton, 2007 yılında ise 3863 ton 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 

Şekil 9. İşlenmemiş kekik üretimi (Ton). 

 

Adaçayı ile laden toplam üretilen ODOÜ içinde %2’şer paya sahipken biberiyenin oranı 

%1’dir. Şekil 10 incelendiğinde her üç üründe de düzenli bir üretim görülmemektedir. 

Adaçayının üretimi 1990 yılında 195 ton, 2016 yılında ise 279 ton olarak gerçekleşmiştir. Şekil 

10 incelendiğinde adaçayı üretiminin 1990’dan 2008 yılına kadar bir artış gösterdiği daha sonra 

ise azalışa geçtiği görülmektedir. Üretim kayıtları 1993 yılında 412 tonla başlayan ladenin 2016 

yılında üretimi 353 ton olarak gerçekleşmiştir. Laden üretimi de adaçayında olduğu gibi belli 

bir tarihte tepe yapmakta (2000 yılında 1186 ton) ardından düşüşe geçmektedir. Biberiyenin ise 
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üretim kayıtları 1990 yılında 81 ton ile başlamış dalgalı bir seyir göstererek 2001 yılında 599 

tona yükselmiş ve bu tarihten sonra yine dalgalı bir üretim seyri göstererek 2016 yılında 174 

tona inmiştir (Şekil 10). 

 

 
 

Şekil 10. Biberiye, adaçayı ve laden üretimi (Ton). 

Yenebilir doğal mantar türleri de orman köylüsü gibi kırsal kesimde yaşayanlar için hem gıda 

hem de gelir kaynağı olarak önemli rol oynamaktadır. Orman Genel Müdürlüğü’nün 302 sayılı 

“Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış Esasları” tebliğinde 

38 farklı doğal mantar türünün üretimiyle ilgili esaslar yer almasına karşın OGM’nin resmi 

kayıtlarına sadece 2008 yılındaki 50 kilo mantar üretiminin yansıdığı tespit edilmiştir (OGM, 

2018). Bu konuda Ok ve Tengiz (2018) de bazı ODOÜ türlerinin fiili kullanımlarının resmiyet 

kazanmadığı için istatistiklere yansımadığını, bundan dolayı da tutulan istatistiklerin odun dışı 

orman ürünleriyle ilgili yaşanan değişimleri yansıtmakta istenen yeterliliğe erişemediğini 

bildirmektedir. 

 

 

4. SONUÇLAR 

 

Eldeki bulgular odun dışı ürünlerin üretimine ilişkin verilerin yetersiz olduğu, üretim 

rakamlarının artış eğiliminde olsa da çok değişken olduğu, üretimin planlamasında sürekliliğin 

sağlanamadığını göstermektedir. Dünyada ormanlardan sağlanan maddesel olmayan 

hizmetlerin bile hesabı yapılırken, Türkiye’de odun dışı orman ürünleri gibi maddesel olan 

ürünlerin ekonomik değerinin ormancılık üretim verileri içine yeterince yansıtılamaması ülke 

ormancılığı için önemli bir eksikliktir. 

Odun dışı orman ürünleri dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kırsal kesimin önemli ölçüde gıda 

kaynağını oluşturmakta ve aynı zamanda onlara ekonomik yönden destek sağlamaktadır. Ancak 

ormanlardan elde edilen odun dışı orman ürünlerinin üretim kayıtlarının düzenli ve sağlıklı 

olarak tutulmaması ormancılığın kırsal kesime sağladığı önemli desteğin anlaşılmasını 

engellemektedir. Bunun yanında ormancılık sektörünün ülke ekonomisi içindeki yerinin 

belirlenmesi de sağlıklı olarak yapılamamaktadır. Bunlardan öte; odun dışı orman ürünlerine 

dayalı olarak geliştirilebilecek olan orman ürünleri sanayi tesisleri de hayata geçirilememekte 

ve bu yönde yapılması gereken planlamalar yapılamamaktadır. 

Ortaya çıkan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için şunlar yapılmalıdır; 

❖ Ormancılık örgütü, odun dışı orman ürünlerini tali (ikincil) bir ürün olarak görmemeli 

ve üretimi yapılan ürünlerin envanterini mutlaka sağlıklı ve düzenli olarak yapmalıdır. 
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❖ Odun dışı orman ürünleriyle ilgili üniversiteler ve ormancılık araştırma müdürlükleri 

tarafından yapılan araştırmalar desteklenmeli ve araştırma sonuçları ormancılık örgütü 

tarafından dikkate alınmalıdır. 

❖ Odun dışı orman ürünlerinde kayıt dışı üretimini azaltmak ve bu ürünlerin 

sürdürülebilirliğini güvence altına almak için Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra 

teşkilatında yeterli sayıda personel istihdam edilmeli ve gerekli eğitimler verilmelidir. 

❖ Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın kurumsal kapasitesinin 

geliştirilmesi ve özellikle Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı ve İşletme ve 

Pazarlama Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümünün sağlanması gereklidir. 

❖ Odun dışı orman ürünleriyle ilgili planlamalarda ve üretim faaliyetlerinde başta 

ormancılık kooperatifleri olmak üzere yerel halkın katılımına öncelik verilmelidir.  

❖ Odun dışı orman ürünlerinin toplanması, işlenmesi ve pazarlanması gibi konularda 

orman köylüsüne eğitimler düzenlenmelidir. Orman köylerinden kentlere göç etmiş 

gençlerin köylerinde odun dışı orman ürünlerinin üretimiyle ilgilenmesi teşvik 

edilmelidir. 

❖ Her geçen gün sayısı artan odun dışı orman ürünlerinin coğrafi işaret süreçleri 

başlatılmalı ve tescilleri yaptırılmalıdır. 

❖ Toplanan ürünlerin sertifikalandırılması bu ürünlerin pazarlanmasını kolaylaştıracağı 

için odun dışı orman ürünlerinin sertifikalandırılmasıyla ilgili çalışmaların da 

başlatılması yerinde olacaktır.  

❖ Odun dışı orman ürünlerini yerelde işleyecek tesislerin kurulması teşvik edilmelidir. 

❖ Odun dışı orman ürünleri üretiminde önemli paya sahip olan kekik, adaçayı, laden, 

mersin yaprağı, biberiye, ıhlamur için de eylem planları hazırlanmalı, süreleri biten 

eylem planları revize edilmelidir. Böylece odun dışı orman ürünleriyle ilgili 

planlamalarda süreklilik sağlanmış olacaktır. 
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Özet  

İki binler sonrası Türkiye ormancılığında odun dışı orman ürünlerine verilen önem artmıştır. 

Bu dönemde, Türkiye’de dört ayrı uluslararası odun dışı orman ürünleri toplantısı yapılmıştır. 

Ormancılık bilim dünyasının konuya yaklaşımını gösteren son üç toplantıda 282 bildiri 

sunulmuştur. Odun dışı orman ürünlerinde yetki sahibi olan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 

ise, 2011 yılında Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nı kurmuş ve örgüt yapısını 

genişletmiştir. Bu dönemde hazırlanan Ulusal Ormancılık Programı ile OGM Stratejik 

planlarında odun dışı orman ürünlerine daima yer verilmiş, bu ürünlerin sürekliliği 

önemsenmiştir. OGM, önceleri odun dışı orman ürünlerinin üretim ve satışına odaklanmış 

düzenlemelerle çalışırken, 2013 ve 2016 yıllarında çıkardığı iki ayrı tebliğle bu ürünlerin 

“envanter ve planlanması” konusuna da yönelmiştir. 

Bu çalışmanın kapsam ve amacı; Türkiye’de yapılan uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler 

ile OGM’nin geçerli yönetim anlayışını temsil eden tebliğ kapsamında; odun dışı orman 

ürünlerinin tür ve ürün bazında sürekliliğini sağlayabilecek yönetim teknikleri, planlama 

modelleri ve süreklilik izleme göstergeleri önerme, içerme durumlarını saptamaktır. Yapılan 

incelemede, bilimsel çalışmaların odun dışı orman ürünlerinin sürekliliğini sağlayacak 

planlama yaklaşımlarının geliştirilmesine sınırlı destek verebildiği, uygulanan tebliğin içerdiği 

türe özgü bilgilerin çoklukla yıllık hasat alımını düzenleme ilkelerine odaklandığı saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Planlama, Model, Değişken, Teknik 
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Abstract 

Non-wood forest products (NWFPs) has gained importance in Turkey since 2000s. During this 

period, four international NWFPs meetings took place in Turkey and reflecting different 

approaches of forestry scientists, in the last three meetings showing the approach 282 papers 

were presented. General Directorate of Forestry (GDF), the authority on NWFPs, established 

the Department of Non-Wood Forest Products and Services in 2011 and expanded the structure 
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of the organization. NWFPs and sustainability have been continuously placed in National 

Forestry Program and Strategic Plans of GDF and the sustainability of these products have been 

considered. While GDF has focused on production and sales of NWFPs formerly, it has 

expanded the regulations to “inventory” and “planning” of these products by arranging two new 

communiques in 2013 and 2016.  

The scope and purpose of this paper is to investigate the degree of inclusion and proposal of 

management techniques, planning models and monitoring indicators suitable for the 

sustainability of the species and products under the limitations of papers presented at last three 

international meetings held in Turkey and communique numbered 302. As a result of this 

review, it was determined that scientific studies could give limited support to the development 

of planning approaches for NWFPs, while the communique containing species specific 

information has mainly focused on explaining the principles to arrange annual harvesting.  

 

Keywords: Planning, Model, Variable, Technique 
 

 

1. GİRİŞ  

Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de odun dışı orman ürünlerine (ODOÜ) ilgi 

artmaktadır. 2000 yılında Menemen’de yapılan Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünlerinin 

Hasatı semineri ile Türkiye’de bu alanda yeni bir dönemin başladığı düşünülebilir. Bu seminerle 

birlikte odun dışı orman ürünleriyle ilgili yaşanan gelişmelerin, yapılan kavramsal ve 

uygulamalı çalışmaların ilgililer ile paylaşıldığı, uluslararası katılımlı sempozyumlar serisi de 

başlamıştır. Menemen seminerinin ardından 2006 yılında Trabzon’da I. Uluslararası Odun Dışı 

orman Ürünleri Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Odun Dışı Orman Ürünleri yönetimiyle ilgili 

beklentileri karşılayamasa da, 2008 yılında Orman Amenajman Yönetmeliğinin 

değiştirilmesini de bu kapsamdaki önemli olaylar arasında kabul etmek gereklidir. 2011 yılında 

gelindiğinde, OGM bünyesinde Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı kurulurken, 

Isparta’da II. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Bu 

birimin kurulması, OGM’nin konuya verdiği önemin bir göstergesidir. OGM’nin odun dışı 

ürünlerle ilgili çalışmaları, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncesinde, 1995 

yılında kabul edilen 283 numaralı Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları Tebliği’ne 

göre yürütülmüştür. Bu başkanlıkla birlikte, tebliğler de hızla yenilenmeye çalışılmış, 2013 

yılında 297 sayılı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış 

Esasları tebliği yayınlanmıştır. 2014 yılında bilimsel etkinliklerin bir yenisi gerçekleştirilmiş ve 

Kahramanmaraş’ta III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu yapılmıştır. 

OGM, 2016 yılında 302 sayılı “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması İle 

Üretim ve Satış Esasları” isimli tebliği [1] yayınlayarak, bu alandaki anlayışını güncellemiş ve 

resmen ortaya koymuştur.  

Ülke bilim dünyası yapılan uluslararası toplantılar aracılığıyla ODOÜ konusunda bilgi üretme 

çabası gösterirken, uygulayıcı birim olan OGM bu alana özgü bir daire başkanlığı kurarak ve 

çalışma biçimini netleştirme gayreti içerisinde tebliğler yayınlayarak, Türkiye’nin ODOÜ 

kapasitesini geliştirmeye çalışmıştır.  

İçinde bulunulan dönemi; odun dışı orman ürünleri hakkında farkındalığın oluştuğu, konunun 

önemi hakkında bilincin sağlandığı, sorumlu kişi ve kurumların daha net tarif edildiği bir dönem 

olarak kabul etmek olanaklıdır. Ancak, her adımda ODOÜ’lerinin sürekliliğini sağlayabilecek 

bilimsel bilgileri üretebilen bir bilimsel yönelim içerisinde olunup olunmadığı, bu ürünlerden 

sorumlu uygulayıcı birimlerin yeterli yönetsel yetkinliğe erişip erişmediğinin tartışılması 

gerektiği açıktır. Gerçekten de, bilim insanları bu konuda bildiriler yazmakta, tezler vermekte, 

araştırmalar yapmaktadır. Ülke ormancılık kurumları, ormanların yönetim planlarına ek olarak, 
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odun dışı orman ürünü faydalanma planları yapmak gerektiğini bilmekte, hatta bu planların 

hazırlanma yöntemini 302 sayılı tebliğle [1] açıklamış durumdadır. Ancak, Ok ve Tengiz’in [2] 

ayrıntılarıyla açıkladığı gibi, odun dışı orman ürünlerinin çeşitliliği anlaşılmış, bu çeşitlilikten 

sorumlu bir örgüt yapısı ortaya konmuş ve ekonomik önemi görülmüş olsa da, bu türlerin 

sürekliliğini sağlayabilecek planlama ve yönetim şeklinin halen tartışılır bir yapıda olduğu, 

özellikle türe özgü bilgi ve yönetim süreçleri konusunda eksikliklerin bulunduğu görülmektedir. 

Doğada ürün oluşana kadar bekleyen, pazarın istediği ürünün varlığının oluşup oluşmadığının 

envanterini yapan ve ardından alıcısına satış işlemini gerçekleştiren bir yönetsel bakış ortaya 

çıkmıştır. Halbuki tıpkı odun hammaddesinde olduğu gibi, üretilmesi gereken ODOÜ’lerini 

saptayan, bu ürünleri oluşturabilecek orman yapısını, vejetasyon biçimini tanımlayan ve bu 

yapıyı kurmaya yönelik ilk tesis, bakım ve hasat işlerini, süreklilik ilkesine göre yürüten, 

uygulamalarını izleyip değerlendirebilen bir bakışa geçilmesi gereklidir. Bu nedenle, artık 

çeşitlilik, ekonomik fırsatlar veya sürekliliğin önemi konusunda farkındalık artırıcı araştırma 

ve yayınlardan çok, önemine inandığımız ODOÜ’lerinin sürekliliğini tür veya ürün bazında 

garanti altına alabilen bir planlama ve yönetim düzenini kurmaya hizmet edecek araştırmalar 

yapmaya, bu araştırma sonuçlarını uygulamayı yönlendiren tebliğ içeriklerine dönüştürmek 

gereklidir. 

Bu bildirinin amacı, ODOÜ konusunda bilim dünyasında yapılan toplantılar ile uygulayıcı 

birimlerin temel anlayışını yansıtan güncel tebliğin, bu ürünlerin sürdürülebilirliğini garanti 

altına alabilecek bir metodik yaklaşımı ortaya koyup koyamadığını tartışmak ve özellikle 

sürdürülebilirlik ilkesine uyan bir faydalanmanın sağlanabilmesine yönelik planlama 

kapsamında öneriler geliştirmektir.  

 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

Araştırma materyali iki ana bölümde ifade edilebilir. İlk materyal grubunu, Türkiye’de 2000 

sonrası yapılan odun dışı orman ürünleri sempozyum, konferans ve kongrelerinde sunulan 

bildiriler oluşturmaktadır. Bu kapsamda yayınlanan üç bildiri kitabında [3], [4], [5] yer alan 

özet ve tam metin yayınlar incelenmiş ve toplam 282 adet çalışma taranarak, içerik analizine 

tabi tutulmuştur. Poster bildiriler kapsam dışı bırakılmıştır. İlk olarak anahtar kelimelerinde 

Yönetim ve Planlama kelimeleri yer alan bildiriler tespit edilmiştir. Bildiriler “Yönetim” 

anahtar kelimesi barındırma durumuna göre taranırken, ifadenin eş anlamlısı olarak 

“Amenajman” ve İngilizce karşılığı “Management” kelimeleri de kapsama dahil edilmiştir. 

İkinci aşamada, bütün bildirilerin özet bölümleri, planlama ve yönetim metodolojisi önerisi 

var-yok şeklinde taranmıştır. Üçüncü ve son aşamada ise bütün bildiriler bir planlama 

değişkeni önerip, önermediğine göre sorgulanmıştır. 

Araştırmanın ikinci grup materyali, 302 sayılı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve 

Planlaması İle Üretim ve Satış Esasları tebliğinden oluşmaktadır. Tebliğ içeriği, ODOÜ 

planlaması ve faydalanmanın sürekliliğiyle ilgili anlayış açısından sorgulanmış, hangi 

yöntemleri önerdiği, önerilen yöntemlerin uygulanabilir olup olmadığı, hazırlanan planlarla 

faydalanmanın sürekliliğinin izlenip denetlenmesine altlık olabilecek bir nitelikte olup olmadığı 

incelenmiştir. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Sempozyum Bildirilerinin İçerik Analizi Bulguları 

Son üç Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumunda sunulan toplam 282 adet bildirinin 

dağılımları ile yapılan tarama sonuçları, Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumlarında Bildiri Dağılımları ve İçerik Bulguları 

Toplantı Adı 

Toplam 

Bildiri Sayısı 

Anahtar kelimelerde 
Özet bölümü içinde en az bir 

türe yönelik 

Yönetim Planlama 
Planlama 

metodolojisi 

İzleme 

değişkeni 

Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 

I. Uluslararası ODOÜ 

Sempozyumu, 1 - 4 Kasım 

2006, Trabzon 
110 39 11 10 4 3,6 7 6,4 24 21,8 

II. Uluslararası ODOÜ 

Sempozyumu, 8-10 Eylül 

2011, Isparta 
48 17 1 2,1 1 2,1 5 10,4 17 35,4 

III. Uluslararası ODOÜ 

Sempozyumu, 8–10 Mayıs 

2014 Kahramanmaraş 
124 44 4 3,2 6 4,8 7 5,6 33 26,6 

TOPLAM 282 100 16 5,7 11 3,9 19 6,7 74 26,2 

Sempozyum kitaplarında yer alan bildirilerin özet bölümleri içerik analizine tabi tutulduğunda; 

en fazla (11 adet, % 10) birinci sempozyum bildirilerinin anahtar kelimeleri arasında Yönetim 

ifadesi yer almaktadır. Birinci sempozyumda ilgilenilen yönetim alanlarına “Av ve Yaban 

Hayatı Yönetimi” [6], “Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi” [7], “Orman Amenajmanı” ve 

“Amenajman” [8] şeklinde örnekler verilebilir. İkinci Uluslararası ODOU sempozyumunda 

sadece bir adet bildirinin [9] anahtar kelimeleri arasında “Yönetim” kavramı yer almıştır. 

Üçüncü Sempozyumda, sunulan toplam bildiri sayısı artmasına rağmen, sadece dört adet (% 

3,2) bildiride [10] - [13] yönetim kavramına yer verilmiştir.  

Yukarıdaki tarama analizi; “Planlama ve planning” ifadesi için tekrarlandığında, tüm bildiriler 

içerisinde planlamanın, Yönetim kavramından daha az (% 3,9) yer aldığı tespit edilmiştir. İkinci 

ODOÜ sempozyumunda da sadece bir adet bildiride [9] Planlama kavramı “Forest 

Management Planning” ifadesi ile anahtar kelimelerde yer bulmuştur. Bu bildiri aynı zamanda 

yönetim kelimesinin de kullanıldığı bildiridir. Planlama ifadesini direk anahtar kelime olarak 

kullanan bildiriler [14], [15] olduğu gibi, “Çok Amaçlı Planlama” [16], “Beş Yıllık Kalkınma 

Planları” [17] “Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama” [11] “Peyzaj Planlama” [18], 

şeklinde kullanımlar da görülmektedir. 

Anahtar kelime taramaları tamamlandıktan sonra, üç sempozyumda yayınlanan tüm bildirilerin 

özet bölümleri ayrıca içerik analizine tutulmuştur. Tablo 1’de görüldüğü gibi her 

sempozyumda, ortalama 6 adet bildirinin özetinde, bir “Planlama ve Yönetim Metodolojisi 

önerisine” yer verilmiştir. Üç sempozyumda sunulan tüm bildiriler içerisinde planlama ve 

yönetim tekniği önerisi getirenlerin oranı ise % 6.7 gibi düşük bir orandadır. 

Birinci sempozyumda; Av ve yaban hayatı yönetimi için çözüm önerisinde bulunan [6], ıhlamur 

türü özelinde envanter çalışması yapılmasını ve katılımcı yaklaşımla planlama gerekliliğini 

vurgulayan [19], kestane ve fıstıkçamı için mevcut amenajman planlarına entegre planlama ve 

yönetim gerekliliğini belirten [20], su üretiminin mevcut amenajman planlarına yansıtılması 

stratejilerine değinen [21] çalışmalar saptanmıştır.  

İkinci sempozyumda yer alan bildirilerde; Kamerun ülkesi için ODOÜ özelinde pazarlama bilgi 

yönetimi sistem modeli öneren [22], OGM teşkilat organizasyon şemasında değişiklik ve 

ODOÜ Mühendisliği programlarının açılması gerekliliğini belirten [23], Gümüşi Ihlamur için 

sürdürülebilir kullanım önerisi getiren [24], bitkisel ve hayvansal kökenli ODOÜ’nin envanter 

metotlarını aktaran [9], Şimşirde süsleme amaçlı sürgün kesiminde silvikültürel müdahale 

usulleri öneren [25] çalışmalar, yönetim ve planlamaya katkılarıyla dikkat çekmektedir.  

Üçüncü sempozyum bildirilerinin taranması sonucunda; ODOÜ kapsamında bitki taksonu 

haritalandırması yaparak mevcut amenajman planlarına entegre edilmesi noktasında öneriler 

geliştiren [26], zaman serisi analizi ile ODOU talep projeksiyonuna bağlı yönetim önerisi sunan 
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[27], kekiğin orman amenajman planlarına entegre edilmesi çalışması yapan [11] çalışmalar, 

planlama metodolojisi önerisi kapsamında görülebilecek bildirilerdir.  

Tablo 1’den de görüldüğü gibi, birinci sempozyum bildirilerinin özet bölümleri en az bir 

“planlama ve yönetim izleme değişkeni bulundurma” durumuna göre analiz edildiğinde, bu 

kapsama girebilen 24 yayın tespit edilmiştir. Bu bildiriler arasında çeşitli türlere ait yıllık üretim 

miktarı [28]-[30] ile hasat zamanlarını [31] çalışan bildiriler dikkat çekicidir. Defne türünün 

daha iyi yönetiminde standart oluşturmaya katkı yapabilecek üç çalışma tespit edilmiştir. Bu 

çalışmalarda; defnenin yaprak uçucu yağ ve meyve sabit yağının mevsimsel değişimi [32], 

yaprak verimi [33], kurutma kayıp oranı [34] konusunda katkılar yapılmıştır. Her ne kadar, bir 

izleme değişkeni tanımlamak güç olsa da, Mantar türleri için kullanım alanları [35] ile 

yenebilme özellikleri ve yayılış alanları [36] hakkında yapılmış çalışmalar vardır.  

Sempozyum serilerinin ikincisinde; çeşitli türler için yıllık üretim miktarı [37], dış ticaret 

değişkenleri [38], [39] hakkında bildiriler görülmektedir. Fıstıkçamının yaşa bağlı verim 

değişimi [40] ile çeşitli türler için kimyasal değişken olarak uçucu yağ oranı [41] – [43], 

antioksidan aktivite düzeyi [44], [45], biyopestisit özellikleri [46] hakkında yazılmış bildiriler, 

planlama ve yönetim alanında yapılması gerekenleri belirlemekte yön gösterici çalışmalardır.  

Son sempozyumdaki bildiriler, bir planlama ve izleme değişkeni kapsamında içerik analizine 

tabi tutulduğunda, avcıların harcama eğilimini [47], kent ormanı kullanıcılarının memnuniyet 

[48] ve farkındalık düzeylerini [49] çalışan sosyal içerikli yayınlara rastlanmaktadır. Çeşitli 

türlerde verim değişkeni için yapılmış çalışmalar [13], [50], [51] bu sempozyumda da yer 

almıştır. Kimyasal özelliklere dayalı uçucu yağ bileşimi [52] değişkeni çalışan yayınlara son 

sempozyumda da rastlanmıştır.  

3.2. 302 Sayılı Tebliğdeki Bulgular 

3.2.1. Tebliğin Genel Hükümleriyle İlgili Bulgular 

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış Esasları isimli 302 

sayılı tebliğin amacı “başta sürdürülebilirlik ilkesi olmak üzere ormancılık ana ilkeleri 

doğrultusunda orman ekosistemlerinin odun hammaddesi dışında ürettiği odun dışı orman 

ürünlerinden yapılacak faydalanmaya ilişkin envanter, planlama, üretim, satış usul ve 

esaslarını belirlemektir” olarak ifade edilmiştir [1]. Gerçekten de böylesi bir amaca hizmet 

edebilecek bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ancak, tebliğ içeriğinin hedeflediği amaca 

erişebilecek bir içeriğe sahip olup olmadığı, uygulamaya yön verip veremediği noktalarında 

bilim dünyası ve uygulayıcı birimlerce sorgulanmalıdır.  

Odun dışı ürün yönetiminde envanter önemli bir aşamadır. 302 sayılı tebliğde Envanter “Plan 

ünitesi sınırları içerisindeki ODOÜ’lerin durumlarını tespit etmek amacıyla uygun metotlar 

kullanılarak yapılan ölçüm, sayım ve değerlendirmelerin tümü, (Alan envanteri ve verim 

envanteri şeklinde uygulanır)” [1] şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma ek olarak alan envanteri 

ve verim envanteri hakkında açıklamalara da yer verilmişse de, yönetilecek türe ve ürüne göre 

hangi metodun uygun metot olacağı, ölçülecek veya sayılacak değişkenin ne olduğu 

açıklanmamıştır. Hazırlanacak yönetim planının gerektirdiği izleme ve değerlendirme 

değişkenleri ile envanterde ölçülecek değişkenlerin uyumu sağlanmamıştır.  

302 sayılı tebliğde Faydalanma Miktarı: “Bir ODOÜ’nün, tüm yayılış alanında faydalanma 

yılına ait üretim zamanında toplanılacak miktarı”, ifade eder şeklinde tanımlanmışken, bu 

miktarı kararlaştıracak kişinin hangi sınırlar içerisinde kalması gerektiği belirtilmemiştir. 

Tebliğin içerdiği faydalanma oranı tanımında da bu bilgiyi görmek mümkün değildir. Tebliğe 

göre “Faydalanma Oranı: Belirli bir yayılış alanında tespit edilerek envanter çalışmaları 

yapılan bir ODOÜ’nün popülasyonunun devamlılığı ve faydalanmanın sürdürülebilirliği 
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açısından üretime konu edilecek miktarının verim miktarına olan yüzdesel oranını” [1] ifade 

etmektedir. Ancak bu durumda da “sürdürülebilir” verim miktarı ne olmalıdır sorusu ortaya 

çıkmaktadır. Tebliğe göre “Verim Miktarı: Hedef ODOÜ’nün örnek alan(lar) veya bu alan(lar) 

üzerinden hesaplanan tüm yayılış alanındaki sayısını ya da gram, kilogram, ton cinsinden 

ağırlığını ” [1] ifade etmektedir. Görüldüğü gibi, tebliğ tanım ve açıklamalarından yola çıkarak;  

- Ennvanteri yapılan varlığın ne kadarının toplanmasına izin verildiğinde süreklilik 

sağlanır? Hangi sınır aşılırsa süreklilik tehlikeye düşer? 

- Bütün türlerde ve yetişme ortamlarında faydalanma oranı aynı mıdır?  

- Türe ait bir artım düzeyi ölçmeden, artımla ilişkilendirmeden, faydalanma miktarının 

sürdürülebilir olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?  

şeklindeki soruların yanıtlarını, 302 sayılı tebliğde bulmak, görebilmek olanaksızdır.  

Bitki veya hayvan, canlı bir varlıktan yapılacak yararlanmanın zamanı ve sıklığı, süreklilik için 

önemli kararlardır. 302 sayılı tebliğde de, bu kavramlara, haklı olarak yer verilmiştir. Ancak, 

tebliğ Faydalanma Periyodunu “bir ODOÜ için aynı yayılış alanından ya da bir kısmından 

yapılacak faydalanmanın yıl olarak dönüş süresi ” [1] olarak tanımlamaktadır. Tebliğ böylesi 

bir tanım yaparken bazı tür ve ürünlerde bir dönüş süresini belirtirken, tebliğde yer alan tüm 

türler, ürünler ve yetişme ortamları için uygulayıcıya ideal dönüş sürelerini söylememektedir. 

Faydalanma periyodunun ürüne göre mi, yoksa türün biyolojisine göre mi belirleneceğini de 

açıklamamaktadır. 

Üretimin yapılacağı zaman konusunda da bir belirsizlik gözlenmektedir. Tebliğe göre Üretim 

Zamanı “Bir ODOÜ için; türün biyolojisi, yetişme ortamı koşulları, faydalanılacak kısımları 

ve bunun gibi farklı etkenler doğrultusunda belirlenen toplamanın başlangıcı (dâhil) ile bitiş 

tarihi (dâhil) arasındaki süreyi” [1] ifade etmektedir. Ancak, tebliğde faydalanma periyodunda 

yapıldığı gibi, türden faydalanmanın yapılacağı yıl içi zaman, gün içi zaman, hava hallerine 

göre zaman, türe ve ürüne göre açıklanmadan, uygulayıcının bilgi ve deneyimine bırakılmıştır. 

Biyolojik varlığın ve ürünün sürekliliğinde önemli olan bu bilgilere tebliğde yer verilmezken, 

idari işlerin sürekliliği önemsenmiş ve “Üretim zamanı henüz geçmemiş, farklı gerekçeler ve 

statülerince koruma altına alınmamış ODOÜ’lerden üretim talebi bulunanların faydalanma 

planları, verim kaybına neden olunmadan yıllık iş programına bağlı kalınmaksızın öncelikli 

olarak yapılır” [1] şeklinde bir hükme yer verilerek, olası hasat fırsatları değerlendirilmek 

istenmiştir. Bu açıklama yapılırken, bir türün üretim zamanının geçip geçmediğinin neye göre 

anlaşılacağı, türün biyolojisinin, örneğin tohum dökme zamanının, üretim zamanını 

belirlemekte ne kadar ve nasıl etkili olacağı açıklanmamıştır.  

Tebliğin Envanter ve Planlama Heyetlerinin Oluşturulması başlığı altında; “Envanter ve 

Planlama Heyetleri biri ilgili İşletme Şefi, diğerleri Bölge Müdürünün görevlendireceği biri 

başkan en az üç teknik elemandan oluşur. Heyetlerde görevlendirilecek yeterli sayıda personel 

bulunmaması veya mevcut personelin ilgili konularda uzman olmaması gibi durumlarda hizmet 

alımı yapılabilir” [1] denilmektedir. Bu iyi niyetli ifadelere rağmen, bir OGM çalışanının odun 

dışı orman ürünü planlama konusunda uzman olduğunun kanıtına veya göstergesine tebliğde 

yer verilmemekte, hizmet alımı yapılacak kişinin bu alanda uzman olduğunun nasıl anlaşılacağı, 

uygulayıcıya açıklanmamaktadır. 

302 sayılı tebliğe göre “Verim envanteri, envantere konu ODOÜ’nün yaprak, sürgün, çiçek, 

meyve, kozalak, yumru, rizom, soğan gibi faydalanılan kısımlarının gerek nitelik gerekse nicelik 

bakımından toplanılmasının uygun olduğu üretim zamanlarında yapılır. Üretim zamanı, 

ODOÜ’nün biyolojisine önemli oranda bağlı olduğu kadar rakım, bakı, mikroklima gibi habitat 

özelliklerine de bağlıdır. Bu nedenle envanter çalışmalarının zamanlaması bölge ve yöreye 

göre değişkenlik gösterebileceğinden arazi çalışmaları bu husus göz önünde bulundurularak 

planlanır” [1]. Bu bilgilere katılmamak, gerçekten mümkün değildir. Ancak, örneğin Defne 
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yaprağı için, Akdeniz, Ege veya Marmara bölgesinde ve farklı rakımlarda en uygun üretim 

zamanının ne olduğu veya Ihlamur çiçeği veya Tavşan memesi (Ruscus spp.) rizomları için 

ideal envanter zamanının Türkiye’nin hangi bölgesinde hangi zamana denk geldiğini tebliğden 

öğrenmek mümkün değildir. 

302 sayılı tebliğ zaman zaman bir ders kitabı içeriğinde detay bilgilere yer verse de, içeriklerinin 

yeterliliği sorgulanmaya muhtaçtır. Örneğin tebliğin “Hedef ODOÜ yayılış alanı içerisinde 

homojen bir dağılım gösteriyorsa yayılış gösterdiği alanlarda sistematik; heterojen bir dağılım 

gösteriyorsa bilinçli tesadüfi örnekleme metodu tercih edilir. Bilinçli tesadüfi örnekleme 

metodunda sübjektif bir değerlendirme söz konusu olacağından örnek alanlar yayılış alanını 

en iyi temsil edecek yerlerden özenle seçilmelidir. Envanter çalışmalarında alınacak örnek alan 

sayısı ve örnek alanların büyüklüğü Hedef ODOÜ’nün bölmecik içindeki yayılışına göre 

belirlenir” [1] şeklindeki ifadeleri “yeterlilik ve açıklık” açılarından incelemek yararlıdır. 

Uygulayıcının bir türün homojen veya heterojen yayıldığına karar verebilmesi için, bu konudaki 

ölçüyü bilmesi gereklidir. Bununla birlikte; homojenliğin ve heterojenliğin ölçüsü nedir? bu 

ölçü türe göre değişir mi? bir örneklem hem bilinçli hem tesadüfi nasıl olabilir? bir mühendis 

ne yaparsa “örnek alan seçiminde” özenli davranmış olur? Şeklindeki soruların yanıtlarını 

tebliğde bulmak olanaksızdır. Üstelik tebliğde geçen “bilinçli tesadüfi örnekleme” istatistik 

kitaplarında tanımlanan örnekleme tekniklerine uymamaktadır. Bununla birlikte, kolaycı 

örnekleme veya olasılıksız örnekleme yöntemleri denilen örnekleme yöntemleriyle, tebliğde 

geçen bilinçli tesadüfi örnekleme yöntemini aynı anlamda kabul etsek dahi, bu örnekleme 

yöntemlerinin ana kütleyi temsil etme yeteneği en düşük yöntemler olduğu [53] bilinmelidir. 

Tebliğde yer alan örnek alanların şekil ve büyüklükleri ile homojen ve hetorojen yayılış halinde 

alınması gereken alanların ana kütleyi temsil kabiliyetleri çok şüphelidir ve bilimsel bulgulara, 

ilkelere dayandırılmadan idari bir karar ve anlayışla ortaya konduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, 302 numaralı Tebliğ’in 2.7.2 Faydalanmaya Konu Edilmeyecek Türler başlığı 

altında, “Bir yayılış alanındaki yayılışı braun blanquet skalasına göre nadir, serpili (münferit) 

ve örtme derecesi % 5’in altında olan türler ile ulusal mevzuatlarımız ya da taraf olduğumuz 

uluslararası anlaşmalarla mutlak koruma altına alınmış türler faydalanmaya konu edilmez” [1] 

denilmekte fakat envanteri braun blanquet anlayışıyla yapmadan, bir türün bu skalaya göre 

durumunun belirlenemeyeceği, karşılaştırılamayacağı unutulmaktadır.  

302 sayılı tebliğe göre “Ölçümler yaş ağırlık üzerinden yapılır. Bu ölçümlerde Hedef 

ODOÜ’nün üretim tekniğine kesinlikle uyulmalı ve uygun toplama araçları kullanılmalıdır. 

Hedef ODOÜ’nün birden fazla faydalanılan kısmı var ise her bir kısım ayrı ayrı üretilerek ayrı 

ayrı sayılır ve/veya ölçülür” [1]. Tebliğde yer alan bu bilgileri, tebliğin ileri kısımlarında yer 

alan türe özgü açıklamalarla birlikte ele almak gereklidir. Böylesi bir karşılaştırma, birlikte 

değerlendirme yapıldığında, Tebliğde hangi bir tür ve üründe üretim yapmak için en uygun 

tekniğin ne olduğunun sistematik bir biçimde ortaya konamadığı anlaşılmaktadır. Hangi 

araçların uygun toplama aracı olarak kabul edileceği belirsizdir. Örneğin Şimşir gibi, hem 

sürgünü hem odunu değerli olan türlerin yönetiminde nasıl hareket edileceği yeterince 

açıklanmamıştır.  

302 Sayılı Tebliğde “Hedef ODOÜ’nün yayılış alanlarının kapsadığı orman fonksiyonları, 

transport olanakları, sağladığı ekosistem hizmetleri ve biyolojik çeşitlilik gibi diğer bileşenlerle 

birlikte bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla değerlendirilerek sürdürülebilir faydalanmanın 

yöntem, usul ve esasları belirlenir” [1] denmekte fakat bunun nasıl başarılacağı 

açıklanmamaktadır. Tebliğde, “hangi ODOÜ’den ne miktarda faydalanılacağına ya da ne 

kadarının doğaya bırakılacağına yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman tavsiyeleri dikkate 

alınarak gözlemler sonucunda karar verilir. Türün biyolojisine göre yapılacak faydalanmalar 

dönüşümlü olarak planlanır. Örneğin defne sürgün faydalanmasının ardından 2-3 yıllık bir 

sürede kendisini yenileyebildiği için, üretimi 2-3 yılda bir yapılacak şekilde faydalanma 
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bloklarına ayrılır” [1] denmektedir. Bu ifadeden anlaşılmaktadır ki, defnede aynı yaşlı bir yapı 

kurulmak istenmekte fakat tetar anlayışıyla mı yoksa ocaklar halinde oluşturulacak kök 

sürgünlerinden mi yararlanılacağı açıklanmamaktadır. Defneden söz edilmekte fakat örneğin 

Şimşir, Kocayemiş, Süpürge çalısı veya Ormangülü’nden söz edilmemektedir. Bu belirsizlikler 

altında, tebliğde ifade edilen “yapılacak faydalanma sınırlı ve ekolojik süreçleri en az 

etkileyecek şekilde düzenlenmeli” ilkesinin nasıl hayat bulabileceği de belirsizleşmektedir. Oysa 

uygulayıcıdan çok, tebliğ yazabilenlerin, bilimsel araştırmalar ve uzman tavsiyelerini dikkate 

alabilmeleri ve tebliğde yer vererek, bu bilgileri bir yönetim standartı veya kılavuzu halinde 

uygulayıcılara sunmaları beklenir. 

302 sayılı Tebliğin Odun Dışı Ürünlerin Satış Usul ve Esasları bölümünün 4.1. Genel Usul ve 

Esaslar başlığı altında “Üretim işçiliği müşteriye ait olmak üzere açık artırmalı satış usulü odun 

dışı orman ürünlerin üretimi, aynı zamanda üretilen ürününün üreticiye satışını sağlayan bir 

satış usulüdür. Üretim işçiliği müşteriye ait olmak üzere açık artırmalı satış; İdarenin üretim 

masrafı yapmadığı, zamanın verimli kullanıldığı, değer kayıplarının azaldığı ve ürünün 

pazarlama garantisinin sağlandığı satış yöntemidir. Söz konusu satış usulü üretim ve satış 

garantisi sağladığından mutlaka tercih edilmelidir” [1] denilmektedir. Bu ifade ile belirtilen 

aslında alivre satış tekniğidir. Odun hammaddesi satışlarında dikili satış olarak bilinen bu 

usulde, ormanın sahibi olmayan, pazarlamaya odaklanmış alıcının, oluşan ürünü alıp kalan 

meşcereye verebileceği olası zararlar sıklıkla sorgulanmaktadır. ODOÜ’lerinde de hasata 

odaklanmış bir alıcının, kalan odun dışı ürün kaynaklarına zarar vermesi hiç olası değilmiş gibi, 

tebliğde “mutlaka tercih edilmesi” gerektiği belirtilmektedir. 

302 sayılı tebliğin aynı başlığı altında, satışa konu ODOÜ’lerin “Tartıya tabi yapraklı sürgünler 

dallarından ayrılıp yabancı maddelerden temizlendikten sonra demetler halinde balyalayarak, 

tartıya tabi çiçek, meyve, yaprak, kök ve soğan gibi ürünler, toprak ve yabancı maddelerden 

temizlenmesine müteakip orman içi istif yerlerinde veya kantarlarda yaş olarak kabul edilerek 

tartılacak ve satışa müstenit ölçü tutanağı düzenlenecektir” [1] ifadesi yer almaktadır. Ancak, 

envanterde olduğu gibi, hangi ürünlerin tartıya tabi olduğu belirsiz bırakılmıştır. Bu durum 

envanteri yapılan ile hasat edileni ve pazarlananı tartışmasız bir “ölçüt” ile izlemeye engeldir. 

Tebliğde geçen demet, balyalamak veya balya terimleri tanımsız “birimlerdir” ve bir kişi, bölge 

veya zamanın balyası veya demeti ile diğerlerini karşılaştırmayı, hatta toplamayı engelleyen bir 

düzenlemedir. Her ne kadar, demet veya balya olsun, sonuçta tartılarak “yaş ağırlık” temeline 

dönülse de, ODOÜ piyasasında yerleşik birimlerle OGM’nin kullandığı birimlerin örtüşmesi 

gerekmektedir. Örneğin süsleme amaçlı kullanılan sürgünlerde toplayıcılar balya veya demet 

birimini kullanırken, OGM ağırlık birimini kullanmakta, çiçek borsaları ve diğer aracılar ile 

çiçekçiler de balya veya demeti tercih etmektedir. Ok ve arkadaşlarının [54] saptadığı gibi, 

ODOÜ yönetiminde sağlıklı bir takip, izleme ve değerlendirme yapabilmek için kullanılan 

birimler konusundaki belirsizliklerin giderilmesi gereklidir.  

302 sayılı tebliğ içerisinde pek çok tekrar ve takdim - tehir hataları bulunmakla birlikte, 

Tebliğin, 4.6.Odun Dışı Ürünlerin Orman Kanunu 37 inci Maddesi Kapsamında Satışı başlığı 

altında, esasen çok doğru fakat uygulayıcıya yol gösterme yeteneği tartışılabilir başkaca 

ifadelere yer verilmiştir. Bu başlıkta yer alan “İşletme şefliği; söküm ve toplama yapılacak 

sahaların bölme numaralarını, mevkiini, hudutlarını, satışa istinaden üretilecek ürünün ne 

olduğunu, ürünün özelliklerini, üretim zamanını ve tahmini miktarını içerecek şekilde Orman 

Kanunu 40. maddesi hükümleri çerçevesinde üretim şartnamesi ile birlikte ilan eder” [1] 

denmektedir. Aynı başlık altında, “Devlet ormanlarında mevcut ağaç, ağaççık ve floradan elde 

olunacak odun dışı orman ürünleri üretimi ikinci bölümde ayrıntılı olarak anlatılan 

Faydalanma Planları çerçevesinde yapılacaktır. Yapılan plan hükümleri ve ürün veren türün 

ve ürünün özellikleri göz önünde bulundurularak şartnameler hazırlanacaktır” [1] hükmü yer 

almaktadır.  
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Tebliğe göre “Faydalanma planına bağlanmamış hiç bir ürünün üretimine izin verilmeyecektir. 

Planlarda ve şartnamelerde belirtilen üretimlerle ilgili talimatlara uygun üretim takvimi, 

tekniği ve verim yüzdeleri uygulanacaktır. Büyümenin devam ettiği zamanlarda, olgunlaşmamış 

ve tohumlarını olgunlaştıramamış ürünlerin toplanmasına, üretim tekniği uygun olmayan 

metotlarla üretim yapılmasına, uygun olmayan depolama işlemlerine katiyen müsaade 

edilmeyecektir” [1]. Tebliğde yer alan fakat nasıl uygulanacağı açıklanmayan bu ifadelerin 

anlam kazanabilmesi için, 302 sayılı tebliğe ek talimatların, çıkarılması gerektiği açıktır. Ancak 

bugüne kadar yayınlanan hangi ilgili talimatta ve hangi ürün için uygun üretim takvimi 

tanımlandığı, türe ve ürüne özgü en uygun üretim tekniğinin hangi düzenlemede gösterildiği, 

yetişme ortamı koşullarına göre verim yüzdesi değişimlerinin nasıl uygulamaya aktarılacağının 

ne zaman ortaya konduğu bilinmemektedir. ODOÜ yönetiminden sorumlu yerel yöneticilerin, 

hangi türde hangi üretim tekniğinin uygun olacağı konusunda karar verebilmesine yardımcı 

hangi yayınların veya talimatların bulunduğu merak konusudur. Bu durum depolama 

standartları veya uygunluğu için de geçerlidir. Bu nedenle, 302 sayılı tebliği destekleyecek 

talimatların biran önce hazırlanması gereklidir.  

302 sayılı tebliğe göre “Odun Dışı Ürünlerinin Orman Kanunu Ek-12 nci Maddesi Kapsamında 

Satışı” yapılabilmektedir. Bu kapsamda yapılan satışlarda sahalar; “öncelik sırasına göre köy 

tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 5200 sayılı Kanunla kurulmuş üretici 

birlikleri ve birliklere ve/veya yöre halkına faydalanmayı talep ettikleri sahaların bakımlarını 

yapmaları koşulu ile tarife bedeli karşılığında” [1] verilebilmektedir. Bu işlem açıklanırken 

“Yönetim planı yapılan sahalarda tespit edilen odun dışı ürün veren tür veya türlerin biyolojisi, 

ekolojisi gibi hususlar göz önünde bulundurulmak sureti ile saha bakım şartnamesi hazırlanır” 

[1] denmektedir. Ancak bu noktada türe ve ürüne özgü bir bakım şartnamesi hazırlaması istenen 

uygulayıcıya, idarenin yayınladığı tebliğle, bilim dünyasının gerçekleştirdiği araştırma ve 

yayınlarla nasıl bir bilgi sağlanabildiği sorgulanmalıdır.  

3.2.2. Tebliğin Odun Dışı Ürünlere Özel Hükümleriyle İlgili Bulgular 

302 sayılı tebliğ yukarıdaki bilgilere ek olarak, bazı odun dışı orman ürünlerine özel hükümler 

de içermiştir. Bu ürünler tebliğdeki sırasıyla incelenmiş ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

Tebliğde faydalanma anlayışı en net açıklanan ürün, reçinedir. Tebliğe göre Reçine üretiminde 

Asit pasta metodu kullanılacaktır. Bilindiği gibi, reçine üretiminin asit pasta yönteminden farklı 

olarak tanımlanmış; Mazek yöntemi, kabuk yontma ve asit tatbiki metodu, kapalı yara yöntemi 

gibi [55] başkaca metotları da vardır ve tebliğ bu metotlardan asit pasta yöntemini tercih 

etmiştir. Asit pasta yönteminin doğruluğu veya yanlışlığı tartışılabilir fakat tebliğin olası 

yöntemler içerisinden hangisini tercih ettiğini açıkça ortaya koyması yerindedir.  

Tebliğ reçine üretiminde “Kötü bonitetli sahalarda yapılmayacak” demekte fakat örneğin 

kızılçamda kötü boniteti tanımlamamaktadır. Tebliğe göre; “10 cm yara genişliği, ağzı 

ayarlanmış standart kızıllatma rendeleri, 12 cm eninde akıtma oluğu ve ağız genişliği 13 cm 

toplama kapları kullanılacak, üretimde %60'lık sülfürik asit (𝐻2𝑆𝑂4), silika jel ve kaolinin 

çeşitli yüzdelerle karıştırılması sonucu hazırlanan asit-pasta ve Pasta sürülmesinde 50 cc ‘lik 

plastik enjektörler kullanılacak, yaptırılan asit-pastanın Ormancılık Araştırma Enstitülerinde 

kontrolü sağlanacaktır” [1]. Tebliğin nicel değişkenlerle ve ayrıntılı bir şekilde üretim sürecini 

tanımlaması, izleme konusunda bir birimi görevlendirmesi doğrudur fakat sürekliliği kontrol 

edecek bir veya birden fazla değişkeni (yıllık üretim miktarı, üretime alınabilecek orman alanı 

düzeyi vb.) tanımlamaması eksikliktir. İzleme ve değerlendirme değişkenleri tanımlamadan 

sürekliliği takip etme yaklaşımı ne yazık ki aşağıdaki tüm ürünlerde mevcuttur. 

Sığla yağı: Reçine kadar net ifadeler taşımasa da, üretim tekniği uygulamaya yön verebilecek 

içerikte tanımlanmıştır. Yapılan açıklamaların 1d (20 cm ve daha yukarı çaplardaki ağaçlarda 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

211



üretim yapılacağından) ve 3a (Üretim için seçilen sahada bizzat İşletme Şefi tarafından sağlıklı, 

gövde çapı 15 cm. den yukarı olan, yanma ve mantarlaşma görülmeyen ağaçlar 

işaretlenecektir) maddelerinin çelişmesi gibi mantıksal sınamalara ihtiyaç duyulsa da, sığla yağı 

ürününün elde edilmesine yön gösterebilecek bir düzenleme yapılmıştır.  

Çıralı çam kök odunu: Tebliğe göre, “Üretim alanı gençleştirme çalışması alanları ile 

erozyona maruz ve erozyon tehlikesi olan sahalar dışında” seçilecektir. “Üretime başlama ve 

bitirme tarihleri bölgenin mevsim şartları ve diğer ormancılık faaliyetleri ile yapılacak işin 

kapasite ve şartlarına göre idarece” [1] belirlenecektir. Tebliğde, üretim yeri tanımlanmaya 

çalışılmışsa da, üretim zamanı belirsiz bırakılmış ve sorumluluk uygulayıcıya aktarılmıştır.  

Defne yaprağı: Tebliğe göre “Defne yaprağı üretiminde defne ağacının biyolojik yapısı dikkate 

alınarak tek tek yaprak toplanmayacak, 2-3 yaşındaki yapraklı sürgünler kesilerek uygulama 

yapılacaktır. Planlanan sahalar üç kesim parseline ayrılarak dönüşümlü üretime konu 

edilecektir” [1]. Bu açıklamalar aslında, odun hammaddesi yönetimi veya mera amenajmanında 

da kullanılan; dönüş süresi üç yıl olan maktalı işletme yönteminin uygulanacağını ifade 

etmektedir. Ancak, 2 veya 3 yaşındaki sürgünlerin kesilebileceğini öngören tebliğin, neden 3 

kesim parseli oluştururken, (dönüş süresi alırken), bazı yerlerde neden 2. yaşta kesime izin 

verdiği belirsizdir. Tebliğde defnenin vejetasyon dönemi tamamlandıktan sonra hasat edileceği 

belirtilmekte, elde edilecek uçucu yağ miktarı ile hasat zamanı ilişkisine değinmeden [32; 33; 

34], faydalanma zamanı sadece vejetasyona bağlanmaktadır.  

Çam fıstığı: Fıstık çamının asli ürününün fıstık olduğunu belirten 302 sayılı tebliğ, bir orman 

ağacı olan bu türün, fıstık verimi açısından aynı yaşlı, seçme orman tiplerinden hangisine göre 

yönetileceği, aynı yaşlı işletilecekse idare sürelerinin ne olacağı konularında bilgi 

vermemektedir. Meyve verimi açısından “etkili olması için fazla ısı ve ışık alacak kapalılık 

sağlanacak” denmekte fakat kapalılığın ne kadarın fazla veya az olacağı net bir şekilde 

belirtilmemektedir. Silvikültür mevzuatında belirtilen şekilde budamanın yapılacağı 

belirtilirken, “Genç meşçerelerde gençlik ve sıklık bakımı yapılacak” denilmekte fakat bunun 

nasıl yapılacağı açıklanmamaktadır. Yeni tesis edilecek fıstık çamı meşcereleri için uygun 

dikim aralıkları önerilmediği gibi, bu türle birlikte gerçekleştirilme olasılığı yüksek karma 

ormancılık veya silva pastoral sistemler uygulanmak istendiğinde, izlenecek yaklaşıma da yer 

verilmemektedir. 

Şimşir sürgünü: Bilindiği gibi şimşirin hem sürgününden hem odunundan yararlanılmaktadır. 

Yüksek odun kalitesiyle el sanatlarının aranan hammadde kaynağı olan şimşir, 302 sayılı 

tebliğde sadece sürgün kaynağı olarak görülmüştür. Oysa sürgün faydalanmasına konu olan bir 

ağacın asimilasyon yüzeyi azalır ve odun artımı, üretimi de etkilenir. Bu nedenle, sürgün 

yararlanması yapılan bir türün odun üretimini de etkilediği bilinmelidir. Tebliğde “Şimşir 

sürgün üretimi yapılması planlanan sahalar, beş ayrı kesim sahasına bölünür, beş yılda bir 

dönülmek kaydı ile her yıl bir kesim sahasında üretime müsaade edilir” [1] denilerek, esasen 

beş yıl dönüş süreli, maktalı bir işletme şekli benimsenmiştir. Tebliğe göre, “Sürgünler, 

kullanım amacına uygun olarak 15 cm boydan küçük olmayacaktır”. Beş yıllık dönüş süresi ile 

15 cm kısıtı birlikte değerlendirildiğinde, sürekli bir üretim için, bir sahanın hasat sonrasındaki 

beş yıl içerisinde yeniden 15 cm sürgün verebileceğinin varsayıldığı görülmektedir. Oysa Ok 

ve arkadaşlarının [54] İstanbul piyasası ve Ağva ormanlarında yaptığı araştırma, çiçekçilerin 

40-50 cm uzunluğunda sürgün talep ettiklerini, Ağva koşullarında bu sürgünün 7 yılda elde 

edilebildiğini göstermiştir. Tebliğde, şimşirlerin nasıl bir bitki örtüsü oluşturduğu, meşcere 

yapısı itibariyle nasıl bir tablo göstermesi gerektiğine dair açıklamalar yoktur. Çoklukla dere 

kenarlarında ve alt tabakada yer alan ve tahrip görmüş şimşir sahalarının, hangi tedbirlerle ideal 

sürgün ve odun üretim sahalarına dönüştürülebileceğine dair, uygulamaya yön gösterebilecek 

bilgiler yer almamaktadır.  
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Meşe mazısı: Tebliğe göre mazı üretim metodu “mazıların elle veya bir sırık yardımıyla 

düşürülerek toplanması” [1] şeklinde sade bir yöntemdir. Tebliğ açıklamalarında üretime 

mazıların olgunluğa eriştikleri 15 Ağustos'ta başlanacağı, üretim süresinin kısa tutulacağı ve 

Eylül ayının başında bitirileceği ifade edilmekte ve “Eylül ayı içerisinde kurt mazıyı delerek 

dışarı çıkmakta, yağan yağmurlardan mazıda kalite kaybına sebebiyet vermektedir” [1] 

şeklinde bir uyarı yapılmaktadır. Ancak, söz edilen kurdun biyolojik devamlılığının bir sonucu 

olan mazı üretiminin, sürekli olarak, kurt yaşam evresini tamamlamadan yapıldığında 

bitebileceği unutulmuştur. Bu nedenle, tebliğin mazı sürekliliğini sağlayacak bir bakışla 

hazırlandığını söylemek, biyolojik açıdan olanaksızdır. Var olan mazıların bir kısmının hasat 

edilirken, bir kısmının bırakılarak, kelebek çıkmasına izin verilmesi ve ardından yumurtlayarak 

sonraki yılın mazılarını yaratacak böcek popülasyonu devamlılığının dikkate alınması 

gereklidir.  

Meşe palamudu: 5-10 yaşındaki ağaçlarda palamut veriminin başladığı ve 2 yılda olgunlaşan 

meyvelerin, en bol olarak 25 yaşında meyve veriminin elde edildiği belirtilen 302 sayılı 

tebliğde, iyi bir palamut üretimi için nasıl bir meşe meşceresi kurmak gerektiği, aynı yaşlı veya 

seçme orman tiplerinden hangisinin uygun olduğu veya ideal bir idare süresinden söz edilip 

edilemeyeceği belirsiz bırakılmıştır. Budama ve bakım konularında da bir öneri yer 

almamaktadır. Sepi maddesi zenginliğinin en bol olduğu Ağustos ayında üretimin yapılması 

istenmekte fakat 2 yılda olgunlaşan meyvelerden hangilerinin iki yıla geldiğine nasıl dikkat 

edileceği veya yaban hayatı açısından ne kadarının toplanmadan bırakılmasının “sürdürülebilir 

ekosistemler” açısından gerekli olduğu bildirilmemektedir. Bunlara hiç değinilmeden “üretim 

metodu” olarak ucu kancalı sırık kullanılması önerilmekte, diri örtü temizliği yapılmasına 

yönelik ifadelerle yetinilmektedir.  

Ardıç meyvesi: Meşe palamudunda yapılanın aksine, ardıç meyvesinde olgunlaşma süresinin 

dikkate alındığı görülmektedir. Tebliğde yer alan “Ardıç ağacı üzerinde 1 ve 2 yıllık kozalaklar 

bulunduğundan, 1 yıllık kozalakların ve sonbaharda meydana gelen erkek çiçeklerin tahrip 

edilmemesine özen gösterilecektir” [1] ifadesinden biyolojik bir kısıtın dikkate alındığı 

anlaşılmaktadır. Ekim, Kasım aylarında olgunlaşma tamamlandıktan sonra toplamanın 

yapılması da ardıcın sürekliliği açısından doğrudur. Ancak ne kadar kozalağın yenilenme ve 

yaban hayatı açısından doğaya bırakılması gerektiği, tebliğde belirsizdir. Ardıç meşcerelerinin 

iyi bir kozalak verimi için nasıl bir yapıya eriştirilmesi gerektiği, ideal idare süreleri ve bakım 

çalışmalarına ise değinilmemiştir. 

Ihlamur çiçeği ve yaprağı: Tebliğ, Ihlamur yaprak ve çiçeklerinin üretim metodunu açıklamak 

için “Ihlamur çiçek ve yapraklarının üretimleri ağaçlara çıkarak elle veya ağaçlara zarar 

vermeden küçük dal makaslarıyla kesilerek yapılacaktır. Dal kesimine müsaade 

olunmayacaktır” [1] demeyi ve kurutma koşullarından söz etmeyi yeterli bulmuştur. Tebliğ, iyi 

bir çiçek verimi ile yaş, sıklık, kapalılık ilişkisinden veya tepe çatısının yapısı ile budama 

tekniklerinden söz etmediği gibi, ıhlamur ağaçlarının bakım koşullarından da söz etmemektedir. 

Ihlamur üretimiyle yaban hayatı ve bal üretimi ilişkisi dikkate alınmamış, çiçek hasatının bu 

alanlarda yapabileceği olumsuzluklar dışlanmıştır. 

Huş üretimi: Yaprak kabuk ve ince dalları ilaç sanayiinde kullanılan Huş’un üretim tekniği 

302 sayılı tebliğde üç madde halinde açıklanmıştır. Bu açıklamalarda, üretimin yaprakların 

çıkmaya başladığı yaz başında ve iki ay içerisinde, elle yapılacağı, dallar için uygun kesici 

aletlerin kullanılacağı belirtilmektedir. Kabuk üretiminin orta yaşlı ve yaşlı ağaçlardan 

yapılacağı ifade edilmekte fakat hangi yaşların orta, hangilerinin yaşlı kabul edileceği belirsiz 

bırakılmaktadır. Benzer şekilde, daha yaz başında hasat edilen yaprakların ağacın hayatiyetini 

nasıl etkileyeceğinin dikkate alınmadığı ve “hasat edilebilir yaprak, dal ve kabuk” düzeyleri 

konusunda hiçbir üst sınır çizilmediği görülmektedir.  
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Okaliptüs yaprağı üretimi: Tebliğde, Haziran ayı sonu ile Ağustos sonu arasında yaşlı 

ağaçlardan toplanması önerilen okaliptüs yaprakları konusunda da “yaşlı” ağacın hangi yaş 

sonrasına denk geldiği, tek bir ağaçtan alınabilecek yaprak düzeyinin toplam yaprağa oranı 

belirsiz bir şekilde üretim metodunun tanımlandığı görülmektedir. 

Keçiboynuzu meyvesi üretimi: Tebliğe göre ağaçlar 5 yaşında meyve vermeye başlamakta, 

ideal meyve verimi 20-25 yaş arasında elde edilmektedir. Meyvelerin sırıkla veya elle 

toplanılacağı belirtilmekte fakat keçiboynuzu içeren sahaların bakımı ve yönetimiyle ilgili bir 

öneri getirilmemektedir. Sürdürülebilir bir keçiboynuzu meyve üretim alanları oluşturmak 

üzere, mevcut sahaların yaş, çap veya başkaca bir yaklaşıma göre planlanması konusunda 

açıklamalar mevcut değildir. Keçiboynuzu meyvesinin yaban hayatı ile ilişkisine yönelik 

uyarılar da bulunmamakta, doğaya terk edilmesi gereken bir meyve miktarı belirtilmemektedir. 

Kestane üretimi: 302 sayılı tebliğ tek bir açıklama ile kestanede hem meyve, hem yaprak, hem 

de kabuk üretimini açıklamıştır. Aynı ağaçtan yapılacak kabuk ve yaprak üretiminin meyve 

üretimine olası olumsuz etkileri yok sayılmıştır. Kestane dal kanserine önlem olarak, sırıkla 

vurarak düşürmek yasaklanmakta fakat kestane meşcerelerinde yapılacak bakım, budama gibi 

öneriler yapılmamaktadır. Kestane gibi sürekli ve oturmuş bir pazarı olan bir türle ilgili yapay 

meşcerelerin kurulmasına, var olanların desteklenmesine yönelik bir yaklaşım 

görülmemektedir. 

Cehri üretimi: Tebliğde kurak ve taşlı yerlerde yetişen cehrilerin “meyvelerinin Temmuz 

ayından itibaren olgunlaşmaya başladığı, Eylül ayında siyah renge dönüştüğü ifade edilmekte 

ve meyvelerin henüz olgunlaşmadığı Haziran ayı sonu ve Temmuz ayı başlarında sanayide 

kullanım yönünden en uygun olduğu ifade edilerek toplama zamanı olarak bu zaman 

verilmektedir. Belirtilen zamanın sanayi için uygun olduğu dikkate alınmakta fakat bitkinin 

sürekliliği açısından uygunluğu göz ardı edilmektedir. Konu yaban hayatı açısından 

irdelenmediği gibi, kurak ve taşlı bir yetişme ortamında henüz olgunlaşmadan tüm meyveleri 

toplanmış bir türün devamlılığını nasıl sağlayacağı konusunda bir önlem önerilmemektedir. 

Mahlep üretimi: Anadolu’nun özellikle kurak bölgelerinde yer alan ve meyvelerinden 

yararlanılan bir diğer türü olan mahlepte de sadece üretim zamanını dikkate alan bir düzenleme 

yapılmıştır. Tebliğe göre “Haziran ayı sonlarında meyvelerin olgunlaşıp kuruyarak, renklerinin 

siyahımsı-kırmızıya döndükleri zaman üretimine başlanacaktır” [1]. Bu dönemde toplanacak 

meyve miktarı ile türün devamlılığı için doğaya ve yaban hayatına bırakılacak miktar 

konularında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Mahlep çalı veya ağaçlarından ideal meyve 

verimini alabilmek için yapılması gereken bakım ve gençleştirme çalışmaları ile yeni mahlep 

alanları oluşturulması hakkında da öneriler yoktur.  

Menengiç üretimi: Esasen menengiç üretimi aynı bitkiden üç ayrı ürünün (meyve, balzamik 

yağ ve mazı) alınabileceği karmaşık ve etkileşimli bir üretim sistemidir. Ancak tebliğde bu 

ürünler bir bütün olarak ele alınmış, balzamik yağ üretiminin meyve üretimine bir etkisinin olup 

olmayacağı irdelenmemiştir. Benzer şekilde, mazıların “Pemphigus conniculatus Pass isimli 

böcek tarafından” [1] oluşturulduğu belirtilmiş fakat bu böceğin biyolojisi ile yapılan üretim 

ilişkilendirilmemiştir. Nitekim mazı üretiminin de meyvelerin olgunlaştığı Ağustos Eylül 

aylarında yapılması önerilmiştir.  

Sumak üretimi: Tebliğde, piyasa isteklerinin dikkate alınıp, bitkinin sürekliliği için hasat 

zamanının uygunluğunun sorgulanmadığı bir başka ODOÜ, sumaktır. Yaprak ve 

meyvelerinden yararlanılan sumağın, tebliğe göre son iki yıl sürgünleri alınacak ve “üretime, 

bitkideki yaprak sayısının ve yapraktaki tanen oranının azami seviyeye ulaştığı Haziran ayı 

sonu ve Temmuz ayı başı yapraklarda bulunan ana damar oluşumunun tamamlanmasıyla 

başlanacak, orta damarın kızarması ile (Eylül ayı) son verilecektir” [1]. Bu şekilde 

yararlanmanın tohumun olgunlaşma, dökülme ve yeni bitkileri oluşturma açısından bir sakınca 
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taşıyıp taşımadığı belirtilmemektedir. Ayrıca, toplanan meyvelerin yaban hayatı açısından bir 

önemine de atıf yoktur. Sürekli son iki yıl sürgünü alınan bitki gövdelerinin nasıl bir hal alacağı 

dikkate alınmamıştır. Uzun dönem gençleştirme, tek bitki veya bitki örtüsü ölçeğinde bakım 

konularında öneriler bulunmamaktadır.  

Erika üretimi: Köklerinden yararlanılan erikaların tebliğe göre “ana kök yan köklerden 

ayrılacak, üretimde sahanın tamamı köklenmeyecek, aralıklı ocaklar halinde kökler 

çıkarılacaktır”. Bununla birlikte, tebliğ “Ballı bitki niteliğinde olan Erika’nın gezginci arıcılar 

tarafından tercih ediliyor olması nedeni ile yayılış alanlarında arıcılık faaliyetleri de göz 

önünde bulundurularak üretim planlanmalı” [1] hükmünü getirmektedir. Kestane ve Ihlamurda 

dikkate alınmayan ve süreklilik ve üretimin diğer sosyal kesimlerle ilişkisini dikkate almak 

bakımından olumlu olan bu ifadeler, ne yazık ki, belirsizdir. Bir alandaki erikalardan ne 

kadarının kökletilebileceği, aynı alanda hangi aralıklarla yararlanmaya izin verilebileceği ve 

kaç kovanlık bir koloni için en az ne kadarlık erika bırakmanın doğru olacağı belirsizdir.  

Sakız üretimi: Tebliğin önerdiği sakız üretim tekniği ağaç gövde ve dallarında yapılacak çiziği 

ve bu çizikten elde edilecek balsamın toplanmasını açıklayan bir içeriktedir. Çiziğin derinliği 

ve şekli verilmiş fakat bir ağacın toplam yüzeyinin ne kadarının çizilebileceği verilmemiştir. 

Benzer şekilde, ağaç yaşı ile sakız verimi ilişkisini dikkate alan öneriler yoktur. İdeal bir sakız 

verimi için bölgedeki sakız ağaçlarının eriştirilmesi gereken en doğru meşcere yapısı, bu yapıyı 

koruyacak bakım önerileri bulunmamaktadır.  

Kitre zamkı üretimi: Tebliğin, kısıtlamalar yaptığı üretim biçimlerinden biridir. Tebliğe göre 

“gevenin toprak erozyonunu önleyici fonksiyonu yanında arıcılıkta tercih edilen ballı bitki 

oluşu da göz önünde bulundurulmalıdır. Meyil gurubunun çok düşük olduğu, su ve rüzgar 

erozyonunun olmadığı alanlardan faydalanma yoluna gidilmelidir” [1]. Tebliğin önerileri haklı 

fakat uygulayıcıya yol gösterebilecek açıklıkta değildir. Toprak erozyonu artık niceliksel olarak 

sınıflandırılabilen bir sorundur. Meyil grubu çok düşük yerine % x şeklinde net verilmeli, 

arıcılık için hektarın hangi oranında yararlanma yapılabilirken, kaç arılık bir üretim için ne 

kadar geven bırakılması gerektiği açıklanmalıdır. Tebliğ “Aynı köklerden 1 yıl ara vermek 

şartıyla tekrar üretim yapılabilir” demekte fakat sahadan mekana dayalı bir faydalanma – 

rotasyon planı önermemektedir. 

Meyan kökü üretimi: Tebliğ meyan kökü üretiminin Ekim ve Kasım aylarında yapılmasını 

istemektedir. Tebliğe göre “Üç yıllık bitkinin toprak üzeri kısımlarının kurumaya başlaması ile 

toprak altında bulunan kök ve rizomları, insan gücü veya riperli güçlü traktörlerden 

yararlanılarak topraktan çıkarılır. Toplama sırasında toprakta belli aralıklarla bitki kökleri ve 

rizomları toplanmadan bırakılarak, kalanlarla aynı sahada bitkinin yeniden üremesi 

sağlanacaktır”. Bu ifadelerden bir süreklilik kaygısı izlenmekte fakat belli aralığın ne olduğu 

bilinmediği gibi, sahanın üç yıllık bir faydalanma planına göre maktalara ayrılıp, her yıl sadece 

bir bölümde yararlanmanın yapılmasına neden izin verilmediği anlaşılamamaktadır.  

Fındık ve Ceviz Üretimi: Kültüre alınmış bu iki cins ile ilgili, özellikle meyve olgunlaşma 

zamanı ve toplama şekli hakkında ilgili Tebliğde açıklamalara yer verilmiştir. Tarımsal 

deneyimden yararlanarak bu bilgileri daha da geliştirmek mümkündür. Ancak, asıl yapılması 

gereken, doğada tek tek veya meşcere vaziyetindeki yabani cinslerin sürekliliği açısından 

yapılması gereken bakım çalışmaları, yararlanma ile yaban hayatının ilişkisinin nasıl daha iyi 

sağlanacağı konularında uygulayıcıya yön gösteren açıklamalardır. Gerçekten de ayı gibi 

memelilerden, sincaplar gibi kemirgenlere ve kuşlara kadar uzanan geniş bir etkileşim ceviz ve 

fındıkta görülmektedir. Bu nedenle, bu ürün ve cinslerle ilgili yönetim planlarının yaban 

hayatına etkileri mutlaka dikkate alınmalıdır.  

302 sayılı tebliğde “6.25.Ağaç, Ağaççık ve Çalı Formundaki Bazı Türlerin Toplama ve 

Üretiminde Uygulanacak Özet Bilgi Tablosu” [1] şeklinde bir değerlendirme de yer almaktadır. 
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Bu tabloda yukarıdaki açıklamalarda yer almayan “andız kozalağı, frenk üzümü” gibi ürün ve 

türler ilk defa yer alırken, tebliğin önceki başlıklarında yer alan Cehri gibi ürünler bir defa daha 

yer bulmuştur. Bu nedenle, tebliğde önceki bilgilerin bir özetinin mi yapıldığı veya ayrıntılı 

açıklanamayan ürün ve türler için, ek bir özet bilgi mi verilmek istendiği anlaşılamamıştır.  

Tebliğde otsu bitkiler için de “üretime ait temel prensipler tablosu” yer almaktadır. Bu tabloda 

bitkinin kullanılan kısmı, toplanma zamanı, toplanma şekli, temizlenme ve kurutma biçimine 

yönelik öz bilgilere yer verilmiştir. Toplanma zamanının ürün için ideal zaman mı yoksa 

bitkinin devamlılığı için en uygun zamanı mı gösterdiği belirtilmemiştir. Önceki açıklamalara 

benzer şekilde, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir üretim için bitki yetiştirme, doğal yolla gelmiş 

bitkiye bakım yapma noktalarında türe özgü öneriler yer almamaktadır.  

302 sayılı tebliğle açıklanan bir diğer önemli ODOÜ konusu, soğanlı bitkiler alanındadır. 

Tebliği bu konuda “Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına 

İlişkin Yönetmelik” hükümlerine de atıf yapmakta ve bu yönetmeliğe göre Bakanlık ve 

Üniversiteler ile Çevre kuruluşlarının iştirakinin sağlandığı Teknik Komitenin yararlanılacak 

türler listesini belirlediğini, kotalar koyduğunu, firmaları ve toplama yapacakları bölgeleri 

belirlediğini ifade etmekte ve “firmaların toplama planı” hazırladığını söylemektedir [1]. 

Teknik komitenin kararları hukuki olabilir fakat bilimsel dayanakları açıklanmadığı sürece, 

sürekliliği sağlayıp sağlayamadığı tartışmalı kararlar olarak kalmaya mahkûmdur. Bu türlerde 

toplama planını, toplama işinden kar bekleyen alıcı firmaların yapması ise belki de en çok 

tartışılması, sorgulanması gereken durumdur. Doğal kaynaklardan sorumlu idare, bu yetkisini 

terk etmiş, 302 sayılı Tebliğ de bu durumu hukukileştirmiştir. Soğanlı bitkilerin üretim tekniği 

diye tebliğde yer alan ifadeler çoklukla sökümü ve depolamayı açıklamakta, “2 yıl üst üste 

söküm yapılan saha üçüncü yılında dinlendirilecek ve söküm yaptırılmayacaktır” dese, 

toplanma zamanı ve soğan çevresi gibi kısıtlamalar yapsa da, saha bütünlüğü içerisinde 

sürekliliği sağlayacak bir yönetim düzenini hedeflememektedir. Halbuki, mera yönetiminde 

kullanılan münavebeli (dönüşümlü) otlatma mantığı içerisinde, soğanlı bitkilerde de bir ürün 

sürekliliği hedeflemek olanaklıdır.  

302 sayılı Tebliğ mantarlara da yer vermiştir. Buraya kadar irdelenen ODOÜ’lerden farklı 

olarak mantarlarda “doğaya bırakılması gereken” miktarlardan söz edildiği görülmektedir. 

Nitekim tebliğde “Mantarlar ocaklar halinde bulunduğundan toplama yapılan her Ocakta 2- 3 

adet mantar mutlaka toplanmadan bırakılmalıdır” şeklinde doğru bir ifade bulunmaktadır. 

Bütün dünyada mantarların ekolojik işlevleri, ne kadarının ürün, ne kadarının doğal sermeye 

olarak bırakılması gerektiği tartışma konusudur. Bu nedenle, 2-3 adet mantar ifadesi mantarlar 

için ve yaban hayatı için ayrı ayrı tartışma konusu yapılabilse de, bilimsel araştırmalarla ideal 

düzey belirlenebilecek durumdadır ve tebliğin buna yer vermesi, şimdilik yeterli görülmelidir. 

Bununla birlikte, diğer ODOÜ’lerinde olduğu gibi, “doğanın verdiğini en iyi şekilde almak” 

yaklaşımının mantarlara da yansıtıldığı, daha üst mantar üretim düzeylerine erişebilmek için bir 

ormancı olarak yapılabilecekler konularında önerilerin geliştirilemediği görülmektedir. Hatta 

mantar hasadı konusunda sadece kesme sökme noktalarına odaklanıldığı, yağmur sonrası 

sahaya girmemek gibi iyi hasat yaklaşımlarına yer verilmediği anlaşılmaktadır. 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bilim dünyasının Türkiye’de gerçekleştirilen odun dışı orman ürünleri sempozyumlarında 

sunduğu bildirilerin anahtar kelimeleriyle, özetlerinde yönetim veya planlama kelimelerine yer 

veren bildirilerin oranı % 6,7 ise de bu orandaki bildirinin ne kadar yönetim modeli önerebildiği 

tartışmaya açıktır. Sürdürülebilir bir yönetimin olmazsa olmazı olan izleme ve değerlendirme 

değişkeni önerebilme durumları ile bu oran karşılaştırıldığında, aslında izleme ve 
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değerlendirme değişkeni içerebilenlerin daha fazla (% 26,2) olduğu görülmektedir. Bu durum, 

odun dışı ürünlerin yönetim veya planlaması çalışanlar ile bu ürünlerin biyolojisi veya 

kimyasını çalışanların birbirinden bağımsız çalışmasının ve aslında yönetsel alana 

aktarılabilecek bilgilerin bağımsızca üretilmiş olmasının bir sonucudur. Gerçekten de, bir türün 

sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlayacak planların, türün biyolojisine, üretim 

tekniğinin yapısına ve piyasanın isteklerine uygun izleme değerlendirme göstergelerine 

bağlanması gereklidir. Diğer yandan, elde edilen ürünlerden tatmin düzeyini veya başarı 

seviyesini belirlemek için, ürünlerin hasat zamanlarından içerdikleri aranan madde düzeylerine 

kadar farklı bilgileri, izleme - değerlendirme değişkenine dönüştürmek zorunludur. Türkiye’de 

gözlenen tür ve ürün çeşitliliği, sürdürülebilir bir odun dışı orman ürünleri yönetiminin 

gerektirdiği farklı disiplinlerin bilgilerini tek bir ortak amaç doğrultusunda “bütünleştirme” 

ihtiyacını artırmaktadır.  

Bu nedenle, 302 sayılı tebliğin çok doğru ifadeler içerdiği, reçine gibi bilimsel bilgi üretimi 

yüksek alanlarda daha detaylı ve açıklayıcı ilkelere yer verebilirken, diğer önemli pek çok 

üründe, alternatif üretim tekniklerini nasıl dikkate aldığı bilinmeden, alışılmış üretim biçimini 

temel aldığı görülmektedir. Pek çok ürün için üretim tekniği diye tanımlanan bilginin, hasat 

etmekten ibaret bir içerikte olduğu açıktır. Ancak bu sonucu sadece tebliği hazırlayan birimlerin 

ilgi ve algısına bağlamak olanaksızdır. Reçinede alternatif üretim teknikleri geliştirilmişken, 

örneğin sığla yağında “geleneksel üretim biçimi” alternatifi olmayan bir şekilde uygulanmaya 

çalışılmaktadır. Odun dışı ürünlerin geleneksel üretim tekniklerine alternatif olabilecek 

teknikleri araştıran bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Ormancılık mesleği, dünyada ve ülkemizde odun üretiminin planlanması ve sürdürülebilir 

yönetimi konusunda önemli bir birikime sahiptir. Odun üretiminin halen temel yöntemlerinden 

biri olan yaş sınıfları yaklaşımını odun dışı ürünlerin pek çoğunda uygulamak mümkündür. 

Odun üretiminde yıllarca başarıyla uygulanan kısa idare süreli baltalık işletme biçiminin, defne 

yaprağı, funda kökü, tavşan memesi gibi yaş ve alana bağlanabilecek türlerin yönetimine ilham 

kaynağı olmaması ilginçtir. Benzer durum mera amanejmanı yöntemleri için de geçerlidir. Bu 

alanlardaki yöntem birikimlerinin hangi türlerde nasıl bir uyarlama ile üretim tekniği haline 

getirilebileceği tartışılmalıdır.  

302 sayılı tebliğde, odun dışı ürün üretiminin hem ekolojik, hem ekonomik hem de teknik 

kısıtlarının bir bütün olarak tek bir üründe ele alınabildiği örneklerin azlığı dikkat çekmektedir. 

Hemen hemen tüm ürünlerde izleme ve değerlendirme ölçütü olabilecek değişkenlere tebliğde 

yer verilmemiştir. Tebliğde, öğüt vermek yaklaşımıyla bakıldığında doğru olan fakat 

uygulamaya yön gösteremeyen, kılavuzluk yapamayan bilgilerle yetinildiği söylenebilir. 

Böylesi bir tebliğ hazırlama deneyim ve birikimine sahip olanların, belirsiz bıraktığı bilgilerin 

hem deneyim, hem iş yükü açısından sıkıntılı durumdaki uygulayıcı birimlerce kapatılmasını 

beklemek olanaksızdır. Son yirmi yılda, defne yaprağı yönetimine katkı yapabilecek [8], [32] - 

[34], [41] çalışmalar olduğu gibi, fıstıkçamı özelinde de çalışmalar [20], [40] bulunmaktadır. 

Bu çalışma bulgularının 302 sayılı tebliğe neden yansıtılamadığı, hem bilim hem uygulama 

dünyasınca tartışılmalıdır. Uygulayıcının ne kadar bilimsel çalışmaların farkında olması 

gerekiyorsa, bilim dünyasının da o kadar uygulayıcının yanıt aradığı sorularda ve netlikte bilgi 

üretmesi gereklidir. Bu nedenle, sadece yönetim ve planlama çalışanlar ile uygulayıcı birimler 

arasında bir eşgüdüm yeterli olmamakta, daha sürdürülebilir bir düzen kurmak için odun dışı 

ürün araştırması yapan tüm bilim insanları arasında bir uyumun sağlanması gerekmektedir. 

OGM’nin geçmiş tebliğlerinde yaptığı gibi, odun dışı orman ürünlerini hasat etmek isteyenlere 

verilecek izin ve satış işlemlerinden ibaret bir anlayışın 302 sayılı tebliğle, planlama ve 

yönetime doğru geliştirilmeye çalışılması olumlu bir değişimdir. Ancak, 302 sayılı tebliğde 

halen hasata odaklı bir bakışın egemen olduğu, hasat öncesi yönetim adına yapılması 

gerekenlerin neler olması gerektiğine yeterince önem verilemediği görülmektedir. Bu durumu 
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anlamak için ıhlamur, keçiboynuzu veya kestane ile ilgili düzenlemeler yeniden incelenebilir. 

Tebliği hazırlayanlar, bu türleri yönetme sorumluluğu sanki sadece ıhlamur çiçeği varsa ortaya 

çıkarmış gibi bir yaklaşım sergilemiştir. Bu nedenle ülke odun dışı orman ürünü yönetimine 

“doğanın verdiğini en iyi şekilde almak” yaklaşımının yön verdiği söylenebilir. Tebliğde, 

doğal veya yapay yolla daha iyi meyve verebilen, örneğin keçiboynuzu meşcerelerinin nasıl 

kurulacağı, bakımlarının nasıl yapılacağı konularına hiç değinmeden “yönetim” biçimi 

tanımlamak yeterli görülmüştür. Bu nedenle, tebliğin kapsadığı tüm türlerin, yeryüzüne 

gelişlerinden başlayan ve yaşam döngülerinin her evresinde yapılması gerekenleri içeren bir 

düzenlemeyi esas almak, süreklilik için şarttır. Bu nedenle, “doğanın verdiğini en iyi şekilde 

almak” yaklaşımının yerini, “daha sürdürülebilir bir odun dışı orman ürünü üretimi için 

doğayı desteklemek” anlayışı almalıdır. Bir başka değişle, nasıl alırımdan sürdürülebilirliği 

nasıl geliştiririm felsefesine geçilmelidir. Bu kapsamda bir tebliği hazırlamak için çok sayıda 

bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Yararlanılması düşünülen odun dışı ürünle ilgili 

“hasat edilebilir düzeyi” belirlerken, yaban hayatı için bırakılması gereken ürün düzeyi ile türün 

kendi çoğalması için kalması gereken düzeyler hakkında bilimsel çalışmalar bir an önce 

tamamlanmalıdır. 

302 sayılı tebliği sistematik açıdan da yeniden yapılandırmak gereklidir. Genel bilgiler ile türe 

veya ürüne özel bilgiler karışmamalıdır. Geven üretimin planının arıcılığa etkisini dikkate 

almak gerekiyorsa, arıcılığa ve/veya bal üretimine etki eden tüm türlerin üretiminde bu etkiyi 

ele almak gereklidir. Odun dışı orman ürünleri yönetimi ne tek başına biyolojik ne de iktisadi 

bir olaydır. Bu nedenle, cehri, sumak veya mazıda olduğu gibi, pazarın isteklerini kısıt haline 

getirip biyolojik değişkenlerin dışlanması mümkün değildir. Bununla birlikte, üretim 

maliyetlerini karşılamayan, pazarda alıcısı olmayan bir üretimin de gerçekleştirilmesi olanaklı 

değildir. Bu nedenle, bu ürün ve türlerin planlanmasında hangi değişkenlerin nasıl dikkate 

alınacağı açıkça ortaya konmalıdır. Bu görevin başarılabilmesinin, farklı bilim dallarının, merak 

ettiklerini değil, planlama ve yönetim için gerekli bilgiyi üretmesiyle mümkün olacağı açıktır. 

Bu nedenle, OGM üst yönetiminin 302 sayılı tebliği, çok disiplinli bir bakış açısıyla yeniden 

gözden geçirmesi, belirsizlikleri tamamlama sorumluluğunu yerel uygulayıcı birimlere 

bırakmaması, eksiklik duyduğu bilginin üretimini ülkenin tüm araştırma kurumlarıyla birlikte, 

eksik bilgileri giderici politikalar ve uygulama planları geliştirmesi gereklidir.  

 

REFERANSLAR 
[1]. OGM, Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması İle Üretim ve Satış Esasları, Tebliğ No 302, 

124 Sayfa. 2016, Ankara. 

[2]. Ok, K, Tengiz, Y. Z., Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünlerinin Yönetimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 21 (2018): 457-471 http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/37038/428861 

[3]. E. Bilgili, Ed., I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon, Türkiye, 

ISBN: 975-6983-49-3, 868 sayfa, 2006. 

[4]. H. Fakir, Ed., II. International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-

9944-452-52-6, 346 sayfa, 2011. 

[5]. İ. Bektaş, Ed., 3rd International Non-wood Forest Products Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, 

Türkiye, 1087 sayfa, 2014 

[6]. İ. Şafak, Ege Bölgesinde Av Ve Yaban Hayatı Yönetimindeki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, I. Uluslararası 

Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-

3, syf: 66-73, 2006. 

[7]. T. Açıkgöz, Altunel, Odun Dışı Orman Ürünleri Ve Sertifikasyon, I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 167-173, 2006. 

[8]. M. N. Baş ve S. Güler, Defneliklerde Alan Ve Servet Envanter ile Faydalanmanın Düzenlenmesi, I. 

Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 

975-6983-49-3, syf: 462- 467, 2006. 

[9]. E. Z. Başkent ve D. M. Küçüker, Inventory of Non Wood Forest Products, H. Fakir, Ed., II. International 

Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 229-237, 2011. 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

218

http://dogadergi.ksu.edu.tr/issue/37038/428861


[10]. M. NazariRad, M. Imangholiloo M. Chehreghani, S. H. Abdia, S. Ghanbari, Forests Of Iran And Their Non-

Timber Forest Products, 3rd International Non-wood Forest Products Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, 

sayfa:178-182, 2014 

[11]. U. Karahalil, F. Sivrikaya, S. Köse, E. Z. Başkent, Odun Dişi Bitkisel Ürünlerden Kekiğin Orman 

Amenajman Planlarina Entegre Edilmesi: Köprülü Kanyon Milli Parki Örneği, 3rd International Non-wood Forest 

Products Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:275-285, 2014. 

[12]. İ. Şafak ve H. Başar, Avcı Derneklerinin Amaçlarını Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi, 3rd 

International Non-wood Forest Products Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:7-16, 2014. 

[13]. D. M. Küçüker, E. Z. Başkent, The Effects Of Stand, Topographic And Climatic Characteristics On Lactarius 

Productivity In Kızılcasu Planning Unit, 3rd International Non-wood Forest Products Symposium Proceedings, 

Kahramanmaraş, sayfa:107-115, 2014. 

[14]. R. Kırış, A. Çağatay, M. Demir, D. Mumcu, A.İ. Kadıoğulları, Odun Dışı Orman Ürünlerinin Planlanmasında 

Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler 

Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 473- 487, 2006 

[15]. S. Carus, Biyometri Ve Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri, 3rd International Non-wood Forest Products 

Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:923-926, 2014. 

[16]. N. Mısır, M. Mısır, H. Yavuz, Çok Amaçlı Orman Envanterinde Odun Dışı Parametreler, I. Uluslararası 

Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-

3, syf: 468- 472, 2006. 

[17]. M. F. Türker, F. A. Yeni, C. Genç, Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri Yönetimi Ve işletmeciliğinin Beş 

Yıllık Kalkınma Planları Ve Ulusal Ormancılık Programı Kapsamında Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Odun 

Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 

74-82, 2006. 

[18]. H. Altınçekiç, S. Çınar, Altınçekiç, S. Kırca, Orman İçi Rekreasyon Alanı Peyzaj Projesi: Bandırma İli 

Örneği, 3rd International Non-wood Forest Products Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:831-841, 

2014. 

[19]. M. Çiftçi ve Y. Fırat, Türkiye’de Ihlamur Türleri Ve Faydalanma Olanaklarının Değerlendirilmesi, I. 

Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 

975-6983-49-3, syf: 124-131, 2006. 

[20]. A. İ. Kadıoğulları, D. Mumcu, M. Demir, A. Günlü, Başlıca Odun Dışı Orman Ürünlerinin ( Kestane, 

Fıstıkçamı) Miktar ve Konumsal Olarak Dağılımının Belirlenmesi, I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 395-402, 2006. 

[21]. S. Keleş, F. Sivrikaya, G. Çakır, E. Z. Başkent, Orman Ekosistemlerinin Su Üretim Fonksiyonu ve Orman 

Amenajman Planlarına Yansıtılması Stratejileri, I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler 

Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 488-497, 2006. 

[22]. L. E. Samba ve A. Gertrude, Developing Market Place for Non Wood Forest Products in the North West 

Region of Cameroon, II. International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-

9944-452-52-6, syf: 10-12, 2011. 

[23]. A. Demirci, Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünleri Üretimi Konusunda Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, II. 

International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 18-

22, 2011.  

[24]. E. E. Korkusuz ve H. Dirik, Gümüşi Ihlamur’un (Tilia tomentosa Moench) Fenolojisi, Çiçek Özellikleri ve 

Yararlanma Esasları, II. International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-

9944-452-52-6, syf: 201-208, 2011. 

[25]. S. Çoban ve G. Özalp, Silvicultural Researches in Boxwood Areas Used for Ornamental Shoots in Şile-Ağva 

Region, II. International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-

6, syf: 253-261, 2011. 

[26]. M. Karaköse ve S. Terzioğlu, Finike (Antalya) Merkez Orman Planlama Biriminin Odun Dışı Bitkisel 

Ürünleri, 3rd International Non-wood Forest Products Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:80-98, 

2014. 

[27]. T. Türkoğlu, H. Büyüksakallı, H. Ulusoy, M. Yıldıztekin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Orman 

Ürünleri Üretiminin Zaman Serileri Analizi İle Öngörüsü, 3rd International Non-wood Forest Products 

Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:199-208, 2014. 

[28]. H. Alkan, A. Tolunay, M. Korkmaz, Isparta İlinde Kekik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesine İlişkin Yapılan 

Çalışmaların Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. 

Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 473- 487, 2006 

[29]. F. Bilgin, İ. Şafak, Ö. Kiracıoğlu, Ege Bölgesinde Defne Üreticilerinin Profili, I. Uluslararası Odun Dışı 

Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 60- 

65, 2006 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

219



[30]. M. F. Türker, M. Pak, A. Öztürk, İ. Durusoy, Türkiye’de odun dışı Orman Ürünlerinin Sürdürülebilir 

İşletmeciliği: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri 

Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 83- 92, 2006 

[31]. A. A. Var, Söke/Aydın Civarının Orman Tali Ürünleri, Mahalli Adları ve Potansiyel Kullanım Maksatları, I. 

Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 

975-6983-49-3, syf: 213- 220, 2006. 

[32]. Ü. Erden, N. Şekeroğlu, M. Özgüven, Defne (Laurus nobilis L.) Yaprak Uçucu Yağ ve Meyve Sabit Yağının 

Mevsimsel Değişimi, I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., 

Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 195- 201, 2006. 

[33]. S. Güler ve M. N. Baş, Defne (Laurus nobilis L.) Yaprak Verimi Tahmininde Yeni Bir Yaklaşım, I. 

Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 

975-6983-49-3, syf: 482- 487, 2006. 

[34]. H. Yazıcı, Suni ve Doğal Yönetmelerle Kurutulmuş Defne Yapraklarının Sınıfsal Özellikleri ve Kayıp 

Oranlarının Tespiti, I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., 

Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 591- 597, 2006. 

[35]. A. T. Lehtijärvi, Finlandiya’da Yenen Mantarlar ve Kullanım Alanları, I. Uluslararası Odun Dışı Orman 

Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 975-6983-49-3, syf: 352- 357, 

2006. 

[36]. Y. Uzun, Ardahan Yöresinin Konifer Ormanlarında Belirlenen Bazı Yenen Ve Zehirli Makrofunguslar, I. 

Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, E. Bilgili, Ed., Trabzon, Türkiye, ISBN: 

975-6983-49-3, syf: 385- 392, 2006. 

[37]. S. Ghanbari, S. M. H.Vaezin, M. Zobeiri, T. Shamekhi, M. R. Elahiyan, Financial Evaluation of Non-Wood 

Forest Products in Arasbaran Forests: A Case Study on Cornelian Cherry (Cornus mas) Fruit in the Forests of 

Kalaleh Village, Kalibar, Iran, II. International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, 

ISBN: 978-9944-452-52-6, syf:1-6, 2011. 

[38]. R. Kurt, Y. Çabuk, S. Karayılmazlar, Türkiye Odun Dışı Orman Ürünleri (Baharat Ve Baharat Türevleri) Dış 

Ticaret Analizi, II. International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-

452-52-6, syf:23-31, 2011. 

[39].  H. Özçelik, A. Koca, Türkiyede Kebere (Capparis L./ Capparaceae) Cinsi ve Ekonomik Önemi, II. 

International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 32-

40, 2011. 

[40]. H. Karademir, H. Kocabaş, İ. Özen, F. K. Kaleyıkan, F. Gediz, F. Yılmaz, Balikesir İlindeki Fıstıkçamı 

Sahalarının Durumu Ve Kırsal Kalkınmadaki Önemi, II. International Non-Wood Products Symposium 

Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 41-49, 2011. 

[41]. S. Parlak, Defne (Laurus nobilis L.) Yaprağı Uçucu Yağ Oranlarının Yörelere Göre Değişimi, II. International 

Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 74-77, 2011. 

[42]. S. Özderin, H. Fakir, S. Erbaş, Muğla-Ula Yöresinde Doğal Yayılış Yapan Bazı Hypericum sp. Türlerinin 

Uçucu Yağ Oranları ve Bileşenlerinin Belirlenmesi, II. International Non-Wood Products Symposium 

Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 78-84, 2011. 

[43]. G. Özkan, H. Fakir, F. Köylüoğlu, Seeds of Biebersteinia orphanidis Boiss. (Geraniaceae): Total Phenolics 

and Free Radical Scavenging Activity of Extract and Oil Composition, II. International Non-Wood Products 

Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 96-101, 2011. 

[44]. Y. Şahin, B. Üner, Sarıçam, Karaçam Kozalaklarından Elde Edilen Toplam Fenolik, Proanthocyanidins, 

Flavonollerinin Karşılaştırılması Ve Antioksidant Özellikleri, II. International Non-Wood Products Symposium 

Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 91-95, 2011. 

[45]. İ. Özmen, U. Çelikoğlu, S. Ö. Yazıcı, H. Özçelik, H. Genç, Bazı Nepeta Türlerlerinden Elde Edilen 

Ekstraktların Antioksidan Aktiviteleri, II. International Non-Wood Products Symposium Proceedings, Isparta, 

Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 106-109, 2011. 

[46]. Y. E. Kitiş, Bazı Orman Bitkilerinin Biyopestisit Olarak Değerlendirilmesi, II. International Non-Wood 

Products Symposium Proceedings, Isparta, Turkey, ISBN: 978-9944-452-52-6, syf: 110-117, 2011. 

[47]. Z. U. Aydın, S. Bekiroğlu, Avcıların Harcama Eğilimleri (İstanbul İli Örneği), 3rd International Non-wood 

Forest Products Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:17-25, 2014. 

[48]. N. Kulözü, S. Özer, M. Aklıbaşında, Kent Ormanları Konusunda Kullanıcılarının Farkındalık Düzeylerinin 

Saptanması: Erzurum Kent Ormanı Örneği, 3rd International Non-wood Forest Products Symposium Proceedings, 

Kahramanmaraş, sayfa:746-755, 2014. 

[49]. S. Özer, N. Kulözü, M. Aklıbaşında, Kent Ormanları Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerinin ve 

Beklentilerinin Saptanması: Erzurum Kent Ormanı Örneği, 3rd International Non-wood Forest Products 

Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:756-774, 2014. 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

220



[50]. G. D. Sözbir, N. Beşikci, M. H.Alma, İ. Bektaş, A. Zülkadir, Kansere Karşı Etkili Lentinus Edodes Çürüklük 

Mantarının Kültürasyonu Ve Verim Değerinin Araştırılması, 3rd International Non-wood Forest Products 

Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:383-390, 2014. 

[51]. Ü. Karık, M. Tutar, F. Çiçek, A. O. Sarı, Ege Ve Batı Akdeniz Florasında Yayılış Gösteren Anadolu Adaçayı 

(Salvia Fruticosa Mill). Populasyonlarının Bazı Morfolojik, Verim Ve Kalite Özellikleri, 3rd International Non-

wood Forest Products Symposium Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:717-726, 2014. 

[52]. Ş. Karaman, E. Dıraz, H. Durdu, Kahramanmaraş-Göksun Yöresinden Toplanan Orthurus Heterocarpus 

(Boıss.) Juz. Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Tespiti, 3rd International Non-wood Forest Products Symposium 

Proceedings, Kahramanmaraş, sayfa:334-344, 2014. 

[53]. Nakip M.,: Pazarlama Araştırmaları Teknikleri ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, ISBN 

9750203100, 592 sayfa. Ankara, 2006. 

[54]. Ok, K., Alagöz, G. Ö., Atıcı, E., Çoban, S., Şenyurt, M., Süsleme Amaçlı Kullanılan Odun dışı Orman 

Ürünlerinin Sürdürülebilir Yönetimi, TÜBİTAK 109O264 Proje Sonuç Raporu, DOI: 

10.13140/RG.2.1.1019.9764, https://www. researchgate.net/publication/282845134, 2012.  

[55]. Y. Bozkurt, Y. Göker, 1981: Orman Ürünlerinden Faydalanma, İÜOF Yayın no: 2840, OF Yayın no: 297, 

432 sayfa, İstanbul. 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

221



Türkiye’de Orman Dışı Orman  Ürünlerinden Mazı Meşesinin (Quercus 

İnfectoria Olivier) ve Palamut Meşesinin ( Quercus İthaburensis Decaisne) 

Hammaddesi  yün olan el sanatlarında Doğal Boyamacılıkta Kullanılması 
 

Cavit POLAT1, Turgay DİNDAROĞLU2  

 

1 Iğdır  Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel  Türk El Sanatları Bölümü, Iğdır, TÜRKİYE 
            2Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi,   Kahramanmaraş, TÜRKİYE 

 

              Sorumlu Yazar: Cavit POLAT, polat46polat@gmail.com 

 

Özet  

İnsanlar  Sümerlerden  başlayarak günümüze kadar boya elde etmede çeşitli teknikler ve 

yöntemler  kullanılmıştır. Bu yöntemlerin başında bitkilerin işlenmesi   yer almaktadır. Kolay 

elde edilişi ve doğada bol bulunmaları nedeniyle bitkiler boya amaçlı kullanılmışlardır. 

Doğal boyamacılıkta hammaddesi ahşap, deri ve yün olan bazı geleneksel el sanatlarında  

Orman ürünlerinden  mazı meşesi ve palamut Meşesi  yüzyıllardır Anadolu’da 

kullanılmaktadır.   Türkiye’de daha çok Marmara ve Karadeniz bölgesinde görülen mazı meşesi 

8 metre boy 80 cm cap yapabilen bir ağaç türüdür. Bu ağaçlarda  1.5 ile 2 santimetre çapında 

yuvarlak halk dilinde “Gamalak” olarak bilinen mazı meşeleri doğal boyamada 

kullanılmaktadır.  Boya elde etmede kullanılan  diğer tür palamut meşesi ise Türkiye’de daha 

çok Eğe Bölgesinde görülen 10 metreye kadar boy alabilen ve 1 metreden fazla çap yapabilen   

palamut meşesinin “Palamut” adı verilen meyveleri boyamada değerlendirilmektedir. Öğütülen 

mazı meşesi ve palamut meşesi karışımlar kullanılarak farklı  doğal renk elde edilmekte ve 

geleneksel el sanatlarının  birçok dalının boya gerektiren  dallarında kullanılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Orman Bitkileri, Geleneksel El Sanatları, Doğal Boyamacılık 
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Abstract    

Variety of techniques and methods have been used to make the paintings from the Sumerians 

to the day-to-day. At the beginning of these methods is the processing of plants. Because of 

their easy availability and their abundant nature, plants have been used for painting purposes. 

In some traditional handicrafts, which are raw materials of wood, leather and wool in natural 

painting, thorns of forest products and Palamut are used in Anatolia for centuries. Gall oak seen 

in more Marmara and the Black Sea in Turkey is a tree species capable of 8 meters in length 80 

cm in diameter. These trees are used in natural dyeing, which is known as "Gamalak" in the 

round folk language of 1.5 to 2 centimeters in diameter. Paint is used to obtain other types of 

oak acorn in Turkey have made a more common size that can receive up to 10 meters in 
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diameter and capable of more than 1 meter acorn "acorn" is used in the painting called fruits. 

A lot of natural colors are obtained by using blended grazing alley and acorns. 

 

Keywords: Forest Trees, Traditional Handicrafts, Natural Painting 

 
 

GİRİŞ 

 
Bir maddenin var olan doğal renginin dışında renklendirilmesine boyama, denir. (Harmancıoğlu, 1955). 

Doğal boyamanın tarihine dair en eski bulgu MÖ 4000 yıllarına ait  Eski Sümerlerin en büyük 

şehirlerinden Nippur’da bulunan kil tabletlerden anlaşılmaktadır (Karadağ, 2007). İlk çağlardan beri 

insanlar doğal boya kullanımında çevresinde gördükleri bitki çiçeklerinden, yapraklardan, meyvelerden 

yararlanarak boyar madde elde etmişlerdir (Harmancıoğlu, 1955). 

Dünyada genel anlamda sentetik boya kullanımının 1876 yılında bulunmasına kadar boyama 

gerektiren alanların   renklendirmeleri doğal boya maddeler ile yapılmıştır (Hunger, Weinheim, 

2003)  
Bu çalışmada geleneksel olarak Türk keçe sanatında orman ürünlerinin doğal boyaların 

kullanılabilirliği araştırılmıştır. Doğal boyalar mineral, hayvansal ve bitkisel kaynaklardan türetilen 

pigmentlerdir (Rekabya, 2009). Bu pigmentlerin gündelik yaşamda ihtiyaç kabul edilen maddelerin 

renklendirilmesinde tarih öncesinden beri kullanıldıkları bilinmektedir (Samanta, Konar, 2011). 

Bitkilerin yaprak, meyve, tohum, çiçek, kabuk ve kökler gibi bir çok kısmından doğal boyalar elde 

edilebilmektedir (Bhuyan and Saikia, 2005). Bu bağlamda, çalışma ile   Mazı Meşesinin (Quercus 

İnfectoria Olivier) ve Palamut Meşesinin ( Quercus İthaburensis Decaisne)  yün,  keçe ve ip 

üzerindeki   kullanılabilme özellikleri irdelenmiştir.  

 

Mazı Meşesi 

 

Sentetik boyar maddelerin kullanımından önce yün boyamacılığında kullanılan bitkisel  doğal 

boyalar 19. yüzyıl sonuna kadar önemini korumuştur (Enes, 1987). İnsanlar ilk etapta doğada 

kendiliğinden yetişen bitkilerden renk ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmiştir. Bu bağlamda 

orman ürünlerinden birçoğu  günümüzde doğal boya olarak kullanılmaktadır. Elde edilen 

boyalar Anadolu’da geleneksel el sanlatlarının birçok kolunda boya maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Özellik olarak; Mazı meşesi (Quercus infectoria) Fagaceae familyasına ve 

Quercus L. Cinsine aittir. Takson adı ise Quercus infectoria OLIVIER subsp. infectoria 

OLIVER olarak adlandırılır. Yaprağını döken ve 8-12 arasında 70-80 cm e kadar çapı ulaşabilen 

küçük ağaç veya çalımsı formdadır. Üçgen loblu ve kaba dişli bir yaprak yapısına sahiptir. 

Anavatanı Avrupa´nın Güneyi, Yunanistan Türkiye,  İran, Irak ve Suriye’dir. Ülkemizde ise 

İstanbul, Zonguldak, Karabük, Bursa, Çanakkale, Giresun, Kırklareli, Tokat illerinde yayılış 

gösterir. Diğer meşe türleri ve kızılçam (Pinus brutia) ile aynı ortamı paylaşabilir. Adını “Mazı” 

adı verilen gallerden almıştır. Yüksek miktarda tanen içeren bu oluşumlar boya ve ilaç 

sanayinde sıklıkla kullanılagelmiştir (TÜVİBES, 2018a).  

Yuvarlak görünümündeki mazı meşesi haziran ve temmuz ayları arasında  mazı arısının dişi 

yumurtalarını tomurcuklara bırakmasıyla ince zarlı zengin beslenme tabakası “gal” oluşturur, 

zamanla bu tabakanın dış yüzeyi sert mazıyı oluşturur (Karadağ 78:2007). 

 

Palamut Meşesi 

 

Anadolu Palamut meşesi (Quercus ithaburensis ) familyasına ve Quercus L. Cinsine aittir. 

Takson adı ise Quercus ithaburensis DECNE. subsp. macrolepis (KOTSCHY) HEDGE ET 

YALT. olarak adlandırılır. Yaprağını döken, genellikle yumurta biçiminde, sığ ya da derin loplu 

bir yaprak yapısına sahiptir. Kalın dallı, gri renkli, geniş tepeli kabuk çatlaklıdır. 15-20 metre 
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boy ve 100 cm fazla çap yapabilir.  Kırmızı Meşeler grubu içinde yer almaktadır. Dünya 

genelinde Güneydoğu İtalya ve Balkanlar'da yayılış gösterir. Ülkemizde ise Trakya,  Batı, Orta 

ve Güneybatı Anadolu'da doğal olarak yetişir. İl olarak Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, 

Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, İçel, Muğla, Uşak illerinde yayılış alanına sahiptir.  Genelde 

2 yılda olgunlaşan palamut Türkiye meşeleri içindeki en büyük kadeh yapısına sahiptir ve 

palamut’un tamamına yakınını içine alır (TÜVİBES, 2018b).  Palamutlar  M.Ö. 50.000  

döneminden bu yana hayvan gıdası olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte deri boyama ve 

tabaklama işinde de kullanılmıştır.  Halı ve kilim boyamasında sade olarak kahve rengi elde 

edilmektedir (Karadağ, 88:2007). 

 

 Yünün Yapısı 

 

Yün, özellikleri itibariyle  keratin olarak bilinen özel bir protein taşımaktadır. Bileşiminde %50 

C, %7 H, %22 O, %15,3 N, %3,5 S vardır. Yoğunluğu 1,3 g/cm3’ tür. İçeriğinde kükürt, dış 

etkilere karşı  mukavemet ve kimyasal etkenlere karşı koyma özelliğini barındırmaktadır 

(Özcan, 1984). tabii elyaflar içerisinde dalgalı bir yapıya sahip olan yün  elyaf özelliğindedir. 

Elyaf silindirik olup, uç kısımları incedir (Anonim, 1991). Yün Epidermis, Kortex ve Medullad 

olarak bilinen üç tabakadan ibaret olduğu görülür (Harmancıoğlu,1974). 

Yün maddesinde ince lifler, kalın liflere göre boyar maddeyi daha çabuk adsorbe etmektedir. 

Kalın ve ince lifler aynı yüzde şiddetinde boyar madde içerdiklerinde, ışığın ince liflerden 

geçmesine karşılık, kalın ve renkli liflerde farklı yansımalar olmaktadır (Özcan, 1984). 

 

 Deneysel Çalışma ve Bulgular 

 

Sümerlerden günümüze  mazı meşesi gomalaklarının boyamacılıkta kullanıldığı bilinmektedir. 

Mazı meşesinin öğütülmesi ve yünle birlikte kaynatılması sonuncunda kirli sarı ve kahve rengi 

arasında bir renk oluşur ( Karadağ, 2007). Bu çalışmada Mazı Meşesinin (Quercus İnfectoria 

Olivier) elde edilecek renk değeri için mordan kullanılmaksızın bitki doğal haliyle 

kullanılmıştır. 

Doğal boyar madde elde edilmesi için kurutulan ve öğütülen (Fotoğraf : 1.2.) Mazı Meşesi 

(Quercus İnfectoria Olivier)  20 gram şeklinde 500 ml su içinde önce kaynatılmış (Fotoğraf 3.) 

daha sonra soğumaya bırakılmadan, dinlenme süresi olmaksızın  doğal koyun yününden yapılan  

ıslak keçeye denenmiştir. İşlemin ardından soğuk yıkama yapılarak boyama süreci 

gerçekleştirilmiştir (Fotoğraf : 4) 

 

 

                 
 

Fotoğraf 1. Mazı Meşesi            Fotoğraf 2.Öğütülmüş Boyar Maddesi 
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Fotoğraf 3. Kaynatma Aşaması            Fotoğraf 4. Boyama Yapılmış Yün 

  

                              
                      

                                Fotoğraf 5. Boyama Yapılmış Keçe 

 

 

Mazı Meşesinin (Quercus İnfectoria Olivier) Fotoğraf 5.) Boyama yapılacak yün  maddesi için, 

kurutulan ve öğütülen      Palamut Meşesinin ( Quercus İthaburensis Decaisne) 30 gram 

materyal, 500 ml su içinde  20 dakika boyunca  kaynatılmıştır (Fotoğraf 6.).  Boyama yapılmış 

yün maddesi 25 cm derinliğindeki bir kap içinde 1 saat boyunca bırakılmış,  ardından soğuk 

yıkama yapılarak boyama süreci tamamlanmıştır.  

 

 

         
                                 

   Fotoğraf 6. Palamut Meşesi           Fotoğraf 7. Palamut Meşesi Kaynatılma Aşaması 
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Fotoğraf  8. Boyar Maddeli Yün          Fotoğraf  9. Boyar Madde Kullanılmış Keçe 

 

 

SONUÇ 

 

İnsanoğlu yüz yıllardır çevresinde var olan ve elde edilebilirliği  bulunan maddeleri kültürel 

aktarım veya deneme yanılma yoluyla öğrenip amaçları doğrultusunda kullanmıştır. Bu 

anlamda Orman ürünleri birçok alanda kullanıldığı gibi boyama alanında da değerlendirilmiştir. 

Araştırma ile  Orman dışı  ürünlerden elde edilen boyar maddelerin renk özellikleri ve yün  

üzerindeki boyama etkisi incelenmiştir. Genel ismiyle Palamut meşesi ve Mazı meşesinin renk 

değerleri  yün üzerine yapılan mordansız uygulamalar neticesinde, mazı meşesi sarı ile kahve 

rengi arasında,  palamut meşesi ize sarı ile açık kahve rengi arasında renk değerlerini vermiştir. 

Ülkemizdeki kaybolmaya yüz tutmuş bazı geleneksel el sanatları içerisinde hammaddesi yün 

olan el  sanatlarında yapılan doğal boyar maddeler ile çeşitlendirilmesi ekonomik sağlık ve 

kültürel yönden etkili olmaktadır. Yün ve Hammaddesi  yün olan Keçecilik sanatı insan sağlığı 

acısından doğrudan ciltle temasta yakından ilgili olması nedeniyle doğal boyaların kullanılması 

gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen doğal boyar maddeler çeşitli renk tonlarında ortaya 

koyduğu renkler ve kullanım özellikleri dikkate alındığında atıl özellikte olan orman 

ürünlerinin değerlendirilmesi açısından önemlidir. El sanatlarının kollarının yaygın olduğu 

Anadolu’da doğal boyacılığın yeniden geliştirilmesi, ekonomik ve sağlık açıdan ülkemize katkı 

sağlayacaktır. 
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Özet  

Kuzugöbeği mantarı (Morchella esculenta) hem ülkemizde hem de dünyada ekonomik değeri 

yüksek olan odun dışı orman ürünü olup, yenilebilir mantarlar arasında önemli oranda tercih 

edilenlerden biridir. Bazı mantar türleri, bozulmamış ormanlarda her yıl bulunurken, bazıları 

böcek zararının olduğu, çeşitli sebeplerden dolayı ağaç ölümlerinin görüldüğü, toprak 

bozulmasının olduğu alanlarda ve yangın gören alanlarda bol miktarda bulunmaktadır. Orman 

yangınlarından sonra kuzugöbeği mantarının yangın sahasına geliş sebebine bakıldığında; 

yangın ile birlikte toprak üstünde bulunan ölü ve diri örtünün yanması sonucu Ca, Mg, K vb. 

gibi alkaliler, yağış suları ile birlikte toprağa geçerek topraktaki organik maddeyi ve toprak pH’ 

sını artırmaktadır. Bu da kuzugöbeği mantarı proliferasyonu için uygun şartların oluşmasına 

neden olur. Giresun Alucra da yapılan ve AÇÜ BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenen 

(2016.F10.02.16) bu çalışmada yangınla beraber toprak pH’sının ve beraberinde organik 

maddenin artmasıyla kuzugöbeği mantarının arttığı tespit edilmiştir. Yüksek toprak pH’sı, 

düşük organik madde ve yüksek organik madde, düşük toprak pH’sı bileşenlerinde mantar 

tespit edilememesi bu iki bileşenin bir arada bulunması gerektiğini göstermiştir. Orman yangını 

görmüş ve mantar tespit edilmiş sahanın ortalama organik madde ve pH değerleri sırasıyla 7.52 

ve 6.92 olarak bulunurken aynı ekolojik özellik gösteren yangın görmemiş ve mantar olmayan 

sahanın ortalama organik madde ve pH değerleri 5.21 ve 5.84 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Morchella esculenta, Yangın etkisi, Proliferasyon, Fruktifikasyon  
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Abstract 

Morel mushrooms (Morchella esculenta) are highly preferred edible mushrooms both in Turkey 

and around the world. Some mushroom species yield every year in undisturbed forests. Others 

yield plentiful harvests in areas that were burnt or suffered from insect infestation, and where 
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the soil is damaged or where tree deaths have occurred for various reasons. When the reason 

for the arrival of the morel mushroom on the fire area after the forest fires is observed; the 

burning of litter and living cover on the soil with the fire results in Ca, Mg, K etc. like alkalis, 

increase the organic matter and pH in the soil by passing to the soil together with the 

precipitation waters. This leads to favorable conditions for proliferation of morel mushrooms. 

In this study carried out by Giresun Alucra and supported by Artvin Çoruh University SRP 

(2016.F10.02.16), it was determined that together with the fire, the soil pH and accompanying 

organic matter increased and the morel mushroom increased. In case of high soil pH value, low 

organic matter and high organic matter, low soil pH value, fungus could not be detected. This 

showed that these two components should be together. The average organic matter and pH 

values of the area which including mushroom exposed to forest fire were found to be 7.52 and 

6.92, respectively, while the average organic matter and pH values of the unburned fungal area 

showing same ecological characteristics were found to be 5.21 and 5.84. 

Keywords: Morchella esculenta, Fire effect, Proliferation, Fructification 

 

 

1. Giriş  

Morchellaceae familyası içerisinde yer alan kuzugöbeği mantarı hassas tatları ve eşsiz 

görünümü nedeniyle dünya ticaretinde önemli yeri olan mantarlardandır [1]. Kuzugöbeği 

mantarı (Şekil 1) diğer birçok mantar türünden farklıdır. Hasat edilen diğer orman mantarlarıyla 

karşılaştırıldığında, daha geniş bir ekosistemde yayılış göstermekte; genetik çeşitliliği yüksek 

ve görünüşleri itibariyle farklılık göstermektedir. Morchellaceae türleri süngere benzer bir 

şekilde şapka ve kalın bir sapa sahiptir. Kirli gri, beyaz veya bunlar arasında değişen renkte 

askokarpları vardır. Bununla beraber mantar yaşlandıkça renk değişmektedir. Boyutları 2.5 ile 

15 cm arasında değişmektedir. Bu cinse ait ticari değeri olan türler M. Hortensis, M. esculenta 

ve M. crassipes'dir [2]. 

 

 

Şekil 1. Kuzugöbeği mantarı 
Kuzugöbeği mantarının kurutulmuş halinin %42 proteine sahip olduğu ve oldukça besleyici, 

kalorisinin düşük, minerallerce zengin olduğu, fakat sadece besleyiciliği için değil tadı için de 

bu mantarın tüketildiği belirtilmiştir [3]. Bu mantarı saklamanın en pratik ve uygun yolunun 

kurutmak olduğu ve hızlıca kurutulabileceği, kurutma sonrasında ise ağırlığının %90’ını 

kaybedebileceği belirlenmiştir [4, 5]. Kuzugöbeği mantarları, çok çeşitli orman ekosistemleri 

ve habitatlarında bulunmakta olup, yüksek genetik ve morfolojik çeşitliliğe sahip birçok farklı 
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türü doğada bulunmaktadır. Örneğin; Stamets, [6]; 1988 Yellowstone orman yangınından sonra 

bu bölgede çok miktarda kuzugöbeği mantarı yetiştiğini belirtmiştir. Pilz vd., [5]; doğu 

Oregon'da yakılan ya da böcek istilası geçirmiş göknar ormanlarında yaygın kuzugöbeği 

mantarı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kuzugöbeği mantarı yangından sonra birkaç yıl boyunca bol miktarda çıkabilmektedir. Bu 

nedenle bazı bölgelerde yangın mantarı olarak da bilinmektedir. Kuzugöbeği mantarının 

yangından sonra bol miktarda bulunmasıyla ilgili iki farklı görüş bulunmaktadır. Bu 

görüşlerden biri, yangından sonra kuzugöbeği mantarı için gerekli olan besin elementlerinin 

açığa çıkması ve mantarın kolaylıkla yetişebilmesi yönündedir. Diğer görüş ise yangın 

nedeniyle toprakta bulunan canlıların ölmesi ve rekabet ortamının azalması ile kuzugöbeği 

mantarının daha fazla çıkabilmesi yönündedir [7].  

Orman yangınlarından sonra kuzugöbeği mantarının yangın sahasına geliş sebebi 

araştırıldığında toprak kimyası ve özellikle toprak pH'sındaki değişiklikler önemlidir. Genel 

olarak denilebilir ki orman yangınlarından sonra toprak asitliği azalır, diğer bir deyimle 

toprağın pH derecesi bir miktar yükselir. Bunun nedeni, yangın sonrasında organik 

maddelerdeki mineral besin elementlerinden özellikle Ca, Mg, K, Na vb. alkalilerin toprağa 

geçmesi, su kaybı ve değişebilir hidrojen katyonlarının azalması olarak ifade edilebilir [8]. 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda yangın bölgelerinden toplanan mantarların aynı tür 

gruplarında bulunması kuzugöbeği mantarının yangınla olan ilişkisini desteklemektedir [9]. 

Yapılan çalışmalar, genellikle yangın görmüş, ölü ağaçların bol olduğu ve toprak 

bozulmalarının olduğu tahribata uğramış ormanlarda kuzugöbeği fruktifikasyonunun diğer 

yerlere oranla çok daha fazla gerçekleştiğini göstermektedir. Araştırmalar bazı kuzugöbeği 

mantar türlerinin yalnızca orman yangınlarından bir ya da iki yıl sonra ortaya çıktıklarını 

göstermektedir. Bu çalışma ile orman yangını görmüş sahalarda neden daha çok kuzugöbeği 

mantarı (Morchella esculenta) proliferasyonunun görüldüğü ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

2. Materyal ve Yöntem  

2.1. Araştırma Alanı 

Araştırma alanı; Giresun Orman Bölge Müdürlüğü, Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü, 

Alucra Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan, Boyluca mevkiinde bulunmaktadır. 

Araştırma alanı olarak kuzey bakıda 2100 m yüksekliğe ve %45 eğime sahip Çscd1 meşceresi 

seçilmiştir.  

 

2.2. Örnek Alan ve Analizler 

Orman yangını görmüş sahalarda neden daha çok kuzugöbeği mantarı (Morchella esculenta) 

proliferasyonunun görüldüğünü tespit etmek amacı ile Temmuz 2015’de örtü yangını geçirmiş 

olan Giresun-Alucra Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan Boyluca yaylası 

mevkiinde 1.5 ha Çsbc3 meşceresinden toprak örnekleri alınmıştır.  

Çalışmada, yangın görmüş ve kuzugöbeği mantarının görüldüğü noktalardan 10 adet, yangın 

görmüş ve kuzugöbeği mantarının görüldüğü nokta merkez kabul ederek oluşturulan 1 metre 

çapındaki çember içerisinden 10 adet, yangın görmüş ve kuzugöbeği mantarı görülmeyen 

noktalardan 10 adet ve alanın yakınında aynı ekolojik özelliğe sahip yanmamış alanlardan 

seçilen kontrol noktalarından 10 adet olmak üzere toplam 40 adet toprak örneği 0-10 cm 

derinliğinden, ortalama yarım kilo ağırlığında torba örneği şeklinde alınmıştır (Tablo 1).  

Toprak örnekleri alma zamanı kuzugöbeği mantarının proliferasyonunun görülmeye başladığı 

zaman olan yangını takip eden ilkbaharda, yani karların erimeye başlamadığı, toprağın ısındığı 

ve havanın hala nemli olduğu zaman olan Mayıs ayının ikinci haftası olarak seçilmiştir.  
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Şekil 1. Çalışma alanı ve örnek noktaları 

 

Tablo 1. Toprak örneği 

Yangın Mantar Adet 

   

+ + 10 

+ + 10 

+ - 10 

- - 10 

 

Orman yangınlarının, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde birçok değişikliğe sebep 

olduğu bilinmektedir. Ayrıca, mantarların hem fruktasyonu hem de proliferasyonunda toprak 

ve iklim şartları oldukça belirleyicidir. Bu bağlamda, proliferasyona etkileri olan toprağın 

toplam organik maddesi ve toprak pH’sı analizleri yapılarak yangının toprağın kimyasal 

özellikleri üzerine etkileri ortaya konulmuştur. Topraktaki toplam organik madde analizi, 

organik karbon Walkley-Black ıslak yakma metodu ile tayin edilmiştir. Organik karbondan 

gidilerek toprağın organik maddesi hesaplanmıştır [10]. 

Toprak reaksiyonu analizi, cam elektrot metodu ile ölçülmüştür. Aktüel asitlik, topraklar saf su 

ile ıslatılıp bir gece bekletildikten sonra ölçülerek bulunmuştur [11]. 
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Elde edilen pH ve organik madde değerleri ile örnek alanlar arasında fark olup olmadığını 

incelemek için istatistiki analiz yapılmıştır. Her bir örnek alandan alınan toprak örneği 10 

adettir dolayısıyla bu değerleri analiz etmek için en uygun test Kruskal-Wallis (non-parametric 

ANOVA) testidir. Testin uygulanması için IBM SPSS Statistics 19™ paket programı (2010) 

kullanılmıştır.  

Kruskal-Wallis testinin uygulanması sırasında pH ve organik madde değişkenlerinin arasında 

farklık olup olmadığı kararının verilebilmesi için gereken hipotezler şu şekilde kurulmuştur; 

H0 = Örnek alanlar arasında pH/organik madde değerlerinde fark yoktur. 

H1 = Örnek alanlar arasında pH/organik madde değerlerinde fark vardır. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Topraktaki toplam organik madde tayini için yapılan organik karbon Walkley-Black ıslak 

yakma metodu ve toprak reaksiyonu tayini için kullanılan cam elektrot metodu sonuçları yangın 

ve mantar durumlarına göre sınıflandırılıp ortalamaları alınarak aşağıda verilmiştir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Toprak örneklerinin ortalama pH ve organik madde analiz sonuçları 

Yangın Mantar pH Organik 

Madde 

+ + 6.85 7.24 

+ + 6.99 7.80 

+ - 6.71 5.86 

- - 5.84 5.21 

 

Araştırmalar gösteriyor ki; orman yangıları ile birlikte toprak üstünde bulunan ölü ve diri 

örtünün yanması sonucu Ca, Mg, K, Na vb. alkalilerin toprağa geçerek topraktaki organik 

maddeyi artırmaktadır. Bunun yanında değişebilir hidrojen katyonlarının azalması sonucu 

toprak asitliğinde azalma meydana gelir ve böylece toprak pH’sı bir miktar artar [8]. Analiz 

sonuçlarına baktığımızda yanmamış sahadan alınan toprak örneklerinin pH ve organik madde 

değerlerinin ortalamaları sırasıyla 5.84, 5.21 iken yangın görmüş sahadan alınan toprak 

örneklerinin pH ortalaması 6.85, organik madde ortalamaları ise 6.88 olarak artış göstermiştir.  

 

Örnek alanlar arasında pH ve organik madde değerleri Kruskal-Wallis testi ile incelenmiş 

sonuçları pH Tablo 3, organik madde Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Toprak reaksiyonu Kruskal-Wallis testi sonucu 

Test Statisticsa,b 

 pH 

Chi-Square 26.060 

df 3 

Asymp. Sig. .000 

Toprak reaksiyonu için yapılan analiz sonucu Asymp. Sig. yani p=0.000<0.005 olduğundan 

örnek alanlar pH değeri açısından farklılık gösterir. 
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Tablo 4. Organic madde Kruskal-Wallis testi sonucu 

 

 

 

 

 
 

 

Organik madde için yapılan analiz sonucu Asymp. Sig. yani p=0.001<0.005 olduğundan örnek 

alanlar organik madde değeri açısından farklılık gösterir. 

Örnek alanların hangileri arasında fark olduğunu tespit etmek amacıyla Post Hoc Tamhane testi 

uygulanmıştır. Toprak reaksiyonu için yapılan analizde sadece yangın geçirmemiş ve mantar 

bulunmayan alan diğer 3 alandan farklı bulunmuştur. Organik madde için yapılan Post Hoc 

Tamhane analizinde mantar bulunan 2 örnek alan ile mantar bulunmayan 2 örnek alan arasında 

fark bulunmuştur. Yapılan analizler doğrultusunda mantarın proliferasyonu için gerekli pH 

yangın sonrası sağlanmaktadır. Ancak gerekli pH sağlansa dahi organik madde açısından 

zengin olmayan alanlarda mantar proliferasyonu görülmemektedir. Sonuç olarak, mantar 

proliferasyonunun gerçekleşebilmesi için sadece pH’nın değil, organik maddenin de yeterli 

düzeyde olması gerektiği çalışma ile ortaya konulmuştur. 

Yangın görmüş olup mantar bulunmayan alandan alınan toprak örneklerinin pH ve organik 

madde ortalamalarına bakıldığında; pH’nın 6,71ile nötre yakın bir değer olduğu, fakat organik 

maddenin 5,86 olması, hem pH’nın hem de organik maddenin aynı anda yeterli düzeyde olması 

gerektiğini göstermiştir. 

Yapılan çalışmalarda, nisbi nem %57-77 arasında, pH nötr ve Ca, K, P’un yeterli seviyelerde 

olduğu alanlarda Kuzugöbeği mantarı fruktifikasyonunun görülebildiği belirtilmiştir [12].  

4. Sonuç 

Kuzugöbeği mantarının tahribata uğrayan veya yangın geçiren alanlarda daha fazla görüldüğü 

yapılan çalışmalarda belirtilmiştir [5, 6, 13, 14]. Mantarın lezzeti, besin değeri ve ekonomik 

getirisi göz önüne alındığında kontrollü-amaçlı yakma yöntemleri kullanılarak üretilmesi 

değerlendirilebilir. Bu uygulamalar ile toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişmesi 

ile meydana gelen mantar türlerinin üretimi artırılabilir.  

Sonuçta orman köylerinin yerinde alternatif geçim kaynaklarına yönlendirilmeleri veya gelir 

düzeylerinin artırılmasına yönelik desteklere ihtiyaçlarının olduğu bir gerçektir. Kuzugöbeği 

mantarının ekonomik olarak oldukça iyi bir piyasasının olduğu bilinmektedir. Orman 

ekosistemlerinde özellikle ağaç tepelerinin yerden yükseldiği, ara ve alt tabakanın da temiz 

olduğu ince ve kalın ağaçlık çağlarındaki meşcerelerde çıkan örtü yangınları genel olarak 

ağaçlarda büyük zarara sebep olmaz. Bu itibarla, orman işletmelerinin nezaretinde yapılacak 

kontrollü örtü yangınlarının meşcereye fazla zarar vermeden, alandaki mantar gelişimini 

artırmak suretiyle orman köylüsüne ekonomik olarak katkı yapması mümkün görülmektedir.  
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Özet  

Çalışmanın amacı, az dayanıklı bir ağaç türü olan sarıçam odununun %5 ve %10 konsantrasyondaki 

kızılçam, kızılçam-üre ve ladin kabuk tanenleri ile emprenye edilmesi ve bu ağaç türü odununun odun 

tahripçisi mantarların degradasyonlarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesidir. Bu amaçla emprenye 

edilen örnekler EN 113 standardına göre agar ortamında esmer çürüklük mantarları olan Coniophora 

puteana ve Postia placenta saldırılarına maruz bırakılmıştır. Emprenye edilen örneklerden yıkanma 

etkisi nedeniyle olası bir tanen kaybının örneklerin mantar çürüklüğü dayanımına etkisini test etmek 

amacıyla EN 84’e göre yıkanma testi gerçekleştirilmiş ve ardından bu örnekler yıkanmamış örnekler 

gibi mantar çürüklük testlerine tabi tutulmuştur. Test sonunda mantar saldırıları nedeniyle oluşan 

ağırlık kayıpları hesaplanmıştır. Sonuçlarda, kullanılan tanen çözeltilerinin esmer çürüklük 

mantarlarına karşı odunun biyolojik dayanımını arttırdığı bulunmuştur. Konsantrasyon artışı ile daha 

iyi bir biyolojik dayanım elde edilmiştir. Yıkanma deneyi sonrasında tanenin odundan yıkandığı, 

odunda kalan tanen miktarının biyolojik dayanım için yeterli seviyede olmadığı tespit edilmiştir. 

Yıkanmamış örnekler açısından en iyi antifungal etkinlik kızılçam taneninde, en düşük antifungal 

etkinlik ise kızılçam-üre taneninde bulunmuştur. Çalışmada kullanılan tanenlerin Coniophora puteana 

saldırılarını engellemede Postia placenta mantarına kıyasla daha etkili olduğu gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyolojik dayanım, esmer çürüklük, tanen, yıkanma. 
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Abstract 

The aim of this study was to impregnate Scots pine wood samples with 5 and 10% Turkish red pine, 

red pine-urea and spruce bark tannins, and to improve decay resistance of wood against wood 

destroying fungi. For this purpose, impregnated samples were exposed to brown rot fungi Coniophora 

puteana and Postia placenta according to EN 113 standard. EN 84 leaching test was conducted in 

order to evaluate any loss in effectiveness in decay resistance due to possibility of tannin leaching 

from wood. Leached samples were also exposed to fungi attack as same as the unleached samples. At 

the end of the decay test, weight losses were determined. As a result, it has been found that tannin 

solutions increased the decay resistance of wood against brown rot fungi. Concentration increase 

ensured more resistance against decaying. Tannin leached out from wood during leaching test, and the 

remained tannin inside wood was not able to protect wood against decay fungi. The highest antifungal 

efficiency was obtained with red pine tannin while the lowest was observed with red pine-urea tannin 
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in unleached samples. Tannins used in this study were found to be more effective in preventing 

Coniophora puteana attacks than Postia placenta attacks. 

 

Keywords: Biological resistance, brown-rot fungi, tannin, leaching. 

 

1. INTRODUCTION 

Wood as a bio-polymer can subject to degradative factors, both abiotic and biotic. Abiotic and 

biotic factors impact service life of wood in above ground exposures [1]. Among them, 

decaying organisms can destroy wood in suitable environmental conditions. Traditional wood 

preservatives protect wood against insects, fungi and alteration from weathering. However 

many of them may contain active ingredients such as copper, chromium, phosphorus etc. 

Environmental authorities have drawn attention to their adverse effect on human health and 

the environment. There is therefore considerable interest in the development of alternative 

environmentally friendly protection ways based on natural products. Plant extracts, essential 

oils, waxes, resins, tannins, heartwood extractives with little or no toxicity takes an attention 

of these investigations [2].  

Tannins are considered to be the ideal solution to protect wood with natural substances [3-4]. 

This finding was also accepted by other researchers with using many different tannin types 

such as mimosa tannin [5-8], quebracho tannin [6, 7, 9], valonia, chestnut, tara and sulphited 

oak tannins [10], 8 different tannin fraction extracted from spruce cone, spruce bark and pine 

cone [11], chestnut tannin [9, 12], oak tannin [12, 13], valex, gallnut powder and sumac 

leaves tannin [14, 15]. Depending on tannin types, wood species, extraction process and 

decaying organisms, the required minimum amount of tannin concentration for a proper decay 

resistance changes from 4% [9, 16] to 12 - 15% [6, 7, 10]. 

In this study, the antifungal efficiency of Turkish red pine, red pine-urea and spruce bark 

tannins was investigated. For this purpose, Scots pine wood samples impregnated with 5 and 

10% above mentioned tannins were exposed to Coniophora puteana and Postia placenta 

attacks. The optimum concentration level and type of the tannin was determined for sufficient 

decay resistance. Furthermore, any loss in effectiveness in decay resistance due to possibility 

of tannin leaching was also evaluated in the study. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1.  Materials 

 

Sapwood samples of Scots pine (Pinus sylvestris L.) with dimensions of 30 x 15 x 5 mm 

(longitudinal x radial x tangential) were conditioned at 20°C and 65% relative humidity for 2 

weeks before the impregnation procedure. The samples without any visible defects such as 

cracks, strain and knots were selected for the study. 

Turkish red pine and spruce barks were obtained from Mersin and Artvin forestry enterprises, 

Turkey. Bark samples were air-dried until moisture content of 10-12% achieved, and then 

ground in a Wiley mill. The bark powders were extracted with hot water for pine and spruce 

tannin and 2% CH4N2O aqueous solution for the red pine-urea tannin with a solid-liquid ratio 

of 1:8 (w/v) at 70°C for 1 h. The extract solutions were filtered under reduced pressure using 

sintered glass (porosity 3) and then were dried in a laboratory scale spray-dryer, Buchi Mini 

Spray Dryer B 290. Tannin solutions with concentrations of 5 and 10% were prepared using 

distilled water with a magnetic stirrer for 30 min. Then all solutions were filtered in a black 

ribbon filter paper.  
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2.2.  Methods 

 

The wood samples were first vacuum impregnated with the solutions at 700 mmHg for 45 

min and then immersed in the solutions for 60 min at atmospheric pressure according to 

ASTM D1413 [17]. Samples were then conditioned at 20°C and 65% relative humidity for 2 

weeks again. Retention level of the samples (R, kg/m3) was calculated on the basis of the 

sample weights before and after impregnation.   

Leaching test [18] was carried out both for treated and control samples in order to evaluate 

any loss in effectiveness in decay resistance. Samples were leached for 14 days with 9 

changes of the distilled water. Following that, they were conditioned again at 20°C and 65% 

relative humidity for 2 weeks, and then dried at 103±2°C until constant weight prior to decay 

test. Six replicates for each group were used in the study. 

Decay test was performed both for leached and unleached samples according to principles of 

EN 113 [19]. Brown rot fungi, Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. (Mad-515) and 

Postia placenta (Fr.) Lars. & Lombard (Mad-698-R) was used for decaying organisms. 4.8% 

concentration of malt extract agar was sterilized in an autoclave at pressure of about 0.1 MPa 

at 120°C for 25 minutes. Fungi cultures were inoculated to sterile malt extract agar medium in 

the petri dishes. After incubation period of fungi, treated and control samples were placed on 

the growing mycelium in each petri dish. They were subsequently incubated at 20ºC and 65% 

relative humidity for 12 weeks. At the end of the decay test, all wood samples were removed 

from the petri dishes, cleaned from the surface mycelium, and were dried at a temperature of 

103±2°C. The weight loss was calculated on the basis of oven dry weight before and after the 

test. Decay resistance of treated samples defined as a percentage change was calculated based 

on the weight loss of control samples.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Table 1 shows the retentions of samples. Depending on tannin types, retentions were in the 

range of 25-34 and 46-66 kg/m3 for 5 and 10 % concentrations, respectively. 

 

Table 1. Tannin retentions of wood samples (kg/m3). 

Concentration (%) Pine tannin Pine-urea tannin Spruce tannin 

5 34.07 (1.77) 27.69 (2.50) 24.99 (2.58) 

10 65.99 (3.18) 45.47 (4.94) 45.85 (3.94) 

 

Retentions were increased by increasing the concentration level in the solutions. Tannin types 

influenced the retentions in wood. The highest retentions were obtained for pine tannin. 

Retentions of pine-urea and spruce tannins are found to be very similar. Difference in 

retentions between the tannin types could arise from the molecular weight and different water 

solubility rate of tannins [10]. Retentions in wood are also attributed to ultrastructure of wood 

and particle size of extract solutions [7]. 

The weight loss (%) and decay resistance (%) of wood samples exposed to decaying fungi are 

given in Table 2 and 3 for C. puteana and P. placenta, respectively. The unleached and 

leached impregnated samples decayed by C. puteana attack showed 0.51-2.08% and 5.8- 

43.86% weight loss, respectively. In the case of controls, the weight loss was found to be 

between 23.1-25.64% for unleached samples and 22.38-27.21% for leached samples. Weight 

loss caused by P. placenta attack was found to be 0.8-10.25% and 11.45-18.91% for 

unleached and leached samples, respectively. Weight loss of unleached and leached control 

samples varied between 26.05-28.86% and 27.29-31.22%, respectively. 
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Table 2. Weight loss (%) and decay resistance (%) of samples after C. puteana attack. 

Conc. 

(%) 
L-UL 

Pine tannin Pine-urea tannin Spruce tannin 

Weight 

Loss 

Decay 

Resistance 

Weight 

Loss 

Decay 

Resistance 

Weight 

Loss 

Decay 

Resistance 

5 L 24.64 

(5.50)* 

8 21.69 

(4.85) 

3 43.86 

(5.46) 

-61 

UL 0.81 

(0.34) 

97 2.08 

(0.93) 

91 1.20 

(0.20) 

95 

10 L 17.35 

(4.98) 

35 5.80 

(2.02) 

74 15.75 

(3.69) 

42 

UL 0.51 

(0.71) 

98 0.71 

(1.02) 

97 1.75 

(0.85) 

93 

Control  L 26.8 

(4.34) 

 22.38 

(5.05) 

 27.21 

(4.38) 

 

UL 24.4 

(5.97) 

 23.1 

(4.14) 

 25.64 

(5.04) 

 

*Values in parenthesis are standard deviations.  

 

Table 3. Weight loss (%) and decay resistance (%) of samples after P. placenta attack. 

Conc. 

(%) 
L-UL 

Pine tannin Pine-urea tannin Spruce tannin 

Weight 

Loss 

Decay 

Resistance 

Weight 

Loss 

Decay 

Resistance 

Weight 

Loss 

Decay 

Resistance 

5 L 18.91 

(3.84) 

39 15.27 

(1.54) 

49 13.17 

(3.60) 

52 

UL 1.23 

(0.59) 

96 6.98 

(2.20) 

73 10.25 

(0.87) 

64 

10 L 13.31 

(4.54) 

57 13.19 

(3.80) 

56 11.45 

(2.15) 

58 

UL 0.80 

(0.51) 

97 6.47 

(1.98) 

75 3.19 

(1.19) 

89 

Control  L 31.22 

(6.23) 

 29.68 

(4.87) 

 27.29 

(2.02) 

 

UL 28.45 

(5.67) 

 26.05 

(0.21) 

 28.86 

(3.95) 

 

 

According to EN 113 test, the weight loss of impregnated samples should be less than 3% of 

their initial dry weight for a proper decay resistance needed from a potential wood 

preservative against decay fungi. All treatment groups exhibited less than 3% weight loss in 
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unleached samples after C. puteana attack. Decay resistance of the impregnated samples was 

between 91-98% in comparison to controls. However after leaching test, great amount of 

tannin supposed to be leached out from wood, and the remained tannin inside wood did not 

ensure sufficient resistance against C. puteana attack. Among the tannin types, pine-urea 

tannin of 10% showed better decay resistance than other tannins after leaching. Concentration 

increase of tannins from 5 to 10% improved biological resistance for leached samples.  

All concentration levels of pine tannin, and 10% concentration level of spruce tannin in 

unleached samples showed less than 3% weight loss after P. placenta attack. Concentration 

increase seemed to have an important effect on decreasing the weight loss of unleached 

samples. Decay resistance of unleached samples treated with tannins was 64-97% in 

comparison to controls. Tannin impregnated samples were highly decayed by P. placenta 

attack after leaching test. Higher concentration levels demonstrated lower weight loss values 

for all tannin types. Pine tannin for unleached samples and spruce tannin for leached samples 

had better decay resistance than other tannin types.  

In general, tannins can be considered as an effective wood preservative against brown rot 

fungi attack, especially for C. puteana before leaching test. Decay resistance of plant extracts 

and tannins against to wood decaying organisms is attributed to their phenolic structure [10, 

15], and brown rot fungi cannot degrade this structures heavily [20]. Soluble or insoluble 

complexes between the fungal proteins and tannins [3, 9, 13] might inactivate fungi enzymes 

such as cellulases or reduce the accessibility of fungi enzymes to wood cell-wall 

polysaccharides [9]. Leaching test increased the weight loss of impregnated samples. During 

the leaching test, dark leaching water was observed which indicated tannin leaching continued 

to 14 days in water immersion. Militz and Homan [12], Sen [16] and Tomak and Gonultas 

[10] also reported tannins leached out easily and did not fix into the wood due to their 

hygroscopic nature. Tannins used in this study were found to be more effective in preventing 

C. puteana attacks than P. placenta attacks. 

   

4. CONCLUSION 

 

Tannins improved decay resistance of wood samples against brown rot fungi however they 

did not have sufficient protection after leaching test. According to EN 113 test, the sufficient 

decay resistance in unleached samples was obtained within all treatment groups against C. 

puteana attack while pine tannin in unleached samples showed less than 3% weight loss after 

P. placenta attack. P. placenta attack was found to be more aggressive than C. puteana attack. 

Tannin impregnated wood is recommended to be used for interior purposes where conditions 

are dry with no risk of wetting. Fixation methods of tannins should be studied for outdoor 

conditions. 
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Abstract 

NWFPs are relevant resources for rural economies. Highly esteemed food products are 

collected from Mediterranean forests, such as nuts, berries, mushrooms, truffles, or aromatics. 

Other NWFPs can play a role in circular bioeconomy, as sustainable alternatives to fossil raw 

materials, e.g. resin or cork. Fair profitability for all actors along the value chain is still a 

challenge, however, by resolving hourglass-shaped monopsony structures and strengthening 

market access of local producers. Also consumer awareness must rise, promoting willingness 

to pay for the sustainable, wild-collected origin of these goods.  

The European thematic network INCREDIBLE (Innovation networks on Non Wood Forest 

Products in the Mediterranean basin) brings together relevant actors with complementary 

knowledge, expertise and experiences. Shared information is helping to identify relevant 

challenges and needs in each NWFP value chain for improving profitability and 

sustainability. Open Innovation is a paradigm based on actors from different organisations 

joining innovative ideas, for making use their best competences creating an effective 

innovation ecosystem. 

INCREDIBLE facilitates open innovation establishing and operating Innovation Network 

(iNets) for different NWFPs, by identifying social, technological and silvicultural challenges 

and innovation needs for each iNet and by exploring ways to address them building on the 

competences of all actors within.  

 

Keywords: NWFPs, Open innovation, value chain development. 

 

1. INTRODUCTION 

Non Wood Forest Products (NWFPs) are defined by FAO as “products of biological origin 

other than wood derived from forests, other wooded land and trees outside forests” [1]. 

Throughout history, forests have been complex adaptative systems valued for providing 

human society with many essential goods (timber, fibres, fuel, food, fodder, pharmaceutics, 

etc.), as well as further supporting, regulating, and cultural ecosystem services, both for local 

livelihood and as source of income from trade, or lately tourism. Forest land has been 

considered for most cultures in history as commons or crown/state territory, not private, given 

the multiple uses and multiple stakeholder groups benefitting. Only in the modern era, forests 

functions were essentially reduced, or submitted, to the provision of wood considered the only 

relevant management goal, given the revenue for the formal forest owner, but neglecting all 

other forest resources and uses, e.g. the livestock grazing or firewood collection for household 

use by locals [2], [3]. This narrow timber-alone perspective often led to a short-sighted 

exploitation of wood resources, to the detriment and even destruction of the rest of the forest 
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ecosystem in Europe and its colonies, but it is not suitable for coping with most of the 

challenges that face the forests and those who manage and depend on them [1]. 

After decolonisation, at least in the tropics the multiplicity of NWFPs has been regaining due 

recognition as essential resources for livelihood and sustainability of forest use, and as 

contribution to rural household economies and food security, to national economies and 

environmental objectives. But European forest policies and management had still remained 

for decades limiting the concept of forestry to a mere wood and pulp supply chain, neglecting 

that also European forests produce other goods than timber that provide relevant economic 

benefits. Especially in Mediterranean countries, NWFPs play an important role for rural 

economies. The latest report on the state of Europe’s forests estimated total value of NWFPs 

in Europe (83% generated by plant products) in 2.27 billion euros (G€), more than 10% of the 

value of round wood (18 G€) [4]. Highly esteemed food products are collected from 

Mediterranean forests, such as nuts, berries, mushrooms, truffles, or aromatics and medicinal 

plants. Other NWFPs such as resin or cork play a role in circular bioeconomy as renewable 

alternatives to fossil raw materials. For instance, in cork-producing countries such as Portugal 

or in the Maghreb, NWFPs revenues even exceed those for round wood [5], [6]. The FAO has 

estimated the value of NWFP removals in Europe even in 7.7 G€ annually, 37% of the value 

of round wood (20.7 G€) [7]. More importantly, EU28 export annually over €2 billion worth 

of NWFP and import over €3 billion, with a clear net deficit of internal supply [5]. Economic 

relevance of the rest of ecosystem services beyond sourcing of raw materials (i.e. support, 

regulation services) are out of scope of this paper and will not be discussed here further, nor 

any cultural, health or spiritual benefits of forests, though NWFPs themselves are strongly 

connected to conservation issues, traditional knowledge, territorial identity, recreation, 

gastronomy and other cultural values. 

In the Mediterranean region, wood growth is only low, timber value chains are weak and a 

large variety of NWFPs represent a considerable share of total forest production. They play a 

very important role in sustainable forest management, wildfire fire prevention, and rural 

economies. The inclusion of NWFPs in an innovative multi-purpose forest management is 

hence a fundamental factor for the development of an alternative to traditional wood-alone 

forestry, based on the vast array of products and ecosystem services that Mediterranean 

forests provide. Recent research shows the far-reaching impacts of NWFPs on rural-urban 

relationship. A survey conducted on 15.000 European households has found that over 90% of 

them consumed NWFPs in 2015, while 25% of them had actually picked of harvested 

themselves NWFPs from forests. This potential can be capitalised in territorial marketing and 

rural tourism strategies [8], [9].  

Therefore, if used wisely, NWFPs can make a very significant contribution to a smart, 

inclusive bio-based economy and to rural development. In this respect, the current and 

potential contribution of NWFPs to the economy and rural development in North African 

Mediterranean countries is even more relevant [6]. Taking into account the large amount of 

unemployment in young rural population, there are significant win-win opportunities as 

European markets are eager for quality NWFP based products and in the still incipient green 

tourism. 

However, fair profitability for all actors along the value chain is still a challenge. 

Occupational safety and health for collectors can be improved by technological innovation. 

For resolving hourglass-shaped monopsony structures, whose central players are often located 

abroad from the primary producing forest communities, regions or even countries, direct 

global market access of local producers must be strengthened, and consumer awareness must 
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rise, promoting willingness to pay for a fair, sustainable, wild-collected origin of these goods. 

Internet and ICT for sure can offer new tools and business opportunities here. 

2. INNOVATION NETWORKS ON MEDITERRANEAN NWFPs: METHODS 

In this context, EFIMED, the Mediterranean Facility of the European Forest Institute, has 

launched a thematic network on Mediterranean Non Wood Forest Products, that is funded by 

the European Union’s Horizon 2020 Research and innovation programme [10]. The network 

acronym INCREDIBLE stands for "Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the 

Mediterranean basin". Aiming at innovation and capacity building in production, processing 

and trade of Mediterranean NWFPs, INCREDIBLE searches not only to improve two-way 

channels that connect science and practice (the classic top-down innovation paradigm), but it 

actually looks for facilitating open innovation, based on a network of actors from different 

organisations and regions who join innovative ideas, making use of their best competences, 

and creating an effective innovation ecosystem. Similar to issues in traditional family-based 

agriculture, the many thousand small private forest estates, NFWP collectors, and primary 

NWFP-processing SMEs can benefit from economy of scale and capacity building when 

networking together. Additionally, the current lack of effective lobbies at national and 

European scale is hampering the removal of institutional and regulatory hindrances and 

dysfunctionalities even where they are obvious.  

For achieving these goals, INCREDIBLE has established Innovation Network (iNets) for five 

different NWFP types, namely cork, resin, mushrooms & truffles, wild nuts & berries, and 

aromatic & medicinal plants. These iNets bring together relevant actors with complementary 

knowledge, expertise and experiences from the seven participating Mediterranean countries, 

though they are open for stakeholders from across the Mediterranean, including non-EU 

countries, who can share them contacting via web [12]. 

In 2018, each iNet has held an international Scoping Seminar that has helped to identify and 

validate with participating stakeholders the most relevant social, technological and 

silvicultural challenges for each NWFP value chain, as well as innovation needs for 

improving profitability and sustainability, exploring ways to address them building on the 

competences of all actors within. The Scoping Seminars brought together more than 180 

stakeholders from NWFPs value chains, research and policy, for sharing and exchanging 

knowledge and expertise, promoting cross-sectoral collaboration and highlighting the value 

and potential of NWFPs in the region. The seminars set priority themes and knowledge gaps 

for each iNet identified by participants, who included forest owners, collectors, entrepreneurs, 

researchers, policy makers, industry representatives and public managers. A value-chain 

mapping exercise was an integral part of each meeting and will lead to a common roadmap 

for innovation and collaboration in each of the five iNets. 

The seminar outcomes have allowed for tracing a road map for the upcoming iNet activities 

[13].  

3. iNet SCOPING SEMINARS: RESULTS AND DISCUSSION  

3.1. Cork iNet priority themes to focus INCREDIBLE actions 

The Cork iNet scoping seminar took place in July in Sardinia, Italy. 27 participants attended 

the seminar, representing the most significant links of the cork value chain, namely forest 

owners, cork industry, research and development, wine industry, national and regional 

governments and chamber of commerce.  
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Most of the participants were from Italy, though some participants came from Portugal, Spain 

and Tunisia, which allowed a very interesting and participated discussion, sharing knowledge 

and doubts between the different players and countries represented. The interactive 

discussions, exercises, group works and session dynamics were essential for a very 

participated cork value chain reflection, that allowed for the identification of priority themes 

to focus on in future INCREDIBLE activities: 

1. Climate change adaptation and cork oak decline.  

2. Evaluation of Ecosystem services (life cycle approach).  

3. Profitability of the value chain. 

4. Policies targeted on multifunctional ecosystem management.  

5. Communication for consumer awareness raising, research prioritising, etc., comparing 

several examples of different regulation among the different countries, and for some 

crucial policy innovation ideas, such as: 

- Implemetation of effective regulations to minimize the grey economy; 

- Establishment of payment for ecosystem services (PES) models; 

- Maintenance/development of regulations to assure the sustainability of the cork oak 

ecosystem. Especially, land use for pastures and cattle grazing jeopardises the due 

regeneration of over-mature oak forests and woodlands.  

Other issues discussed during the meeting were the cork quality and a better comprehension 

of the relationship between cork taint causing fungale metabolite TCA (2,4,6,-

trichloroanisole) and forest management models, and the effects of pests, diseases and 

extreme drought events on cork yield quantity and quality.  

3.2. Resin iNet priority themes to focus INCREDIBLE actions 

The Resins iNet scoping seminar was held in May in Valladolid, Spain. 38 participants came 

from Spain, France and Portugal, the three countries that have historically led resin 

production in Europe. 

From the point of view of sectoral representativeness, all the links in the natural resin value 

chain were represented, with the exception of consumers. Exercises on expectations check, 

review of the value chain and generation of a SWOT diagram (strengths, weaknesses, 

opportunities, threads) served to make the sector recognize itself, reflecting at the same time 

on the problems and deficiencies that can be covered by R&D initiatives. Future 

INCREDIBLE events should help to improve that sectoral cohesion as an essential objective 

when creating the innovation network. 

Participants showed great interest in a joint resolution of the challenges facing the sector. A 

good proof of this is the volume and quality of the reflections made. Noteworthy, in the 

working sessions in with representatives of the different value chain links interacting, there 

was a desire for complementarity and the search for meeting points. 

A large number of innovation priorities were put on the table, of which four were finally 

chosen as the most pressing ones: 

1. Resin yield modelling in a context of climate change. 

2. Compatibility of resin harvesting with other forest uses and services. 

3. Improvement of the working conditions of the resin tappers. 

4. Development of new natural resin derivative products and markets. 

Further necessities were marked, such as the extension of sustainable forest management 

certification schemes from forest through extraction to the processing facilities and by chains 

of custody up to the final markets, or the need of training for technicians and forest managers. 
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3.3. Aromatic & medicinal plant iNet priority themes to focus INCREDIBLE actions 

The AMPs iNet scooping seminar was held in June in Tunisia with the participation of 42 

stakeholders from Tunisia, Greece, Spain, Portugal and France. All actors of the AMPs value 

chain were represented in the seminar: producers, government agencies, researchers, NGOs, 

or exporters. 

The seminar staretd with an introduction of the actual situation of AMPs sector in Tunisia, 

Spain and Greece. These presentations were very inspiring to open the debate. Various 

exercises (SWOT analysis, value chain mapping…) were employed to better characterize 

actors and fluxes in the value chain and to prioritize key themes to focus INCREDIBLE 

actions. 

Four key themes were identified by the end of the seminar:  

1. Support of production and marketing capacities. 

2. Natural Resource Management and biodiversity conservation. 

3. Legal framework adjustment. 

4. Certification and traceability. 

Given that aromatic and medicinal plant collectors, or growers, are often local population 

(self-employed workers), cooperatives, or agricultural development groups, and in addition, 

they often also do the first processing or drying before selling to large firms, they are 

considered the main supply chain link to be involved actively. They should be skilled and 

sensitive to biodiversity conservation by applying conservation practices.  

The AMP value chain is characterized by the often informal nature of its base (collectors 

without formal permits) that leads to a value chain with little vertical integration and almost 

little horizontal collaboration. Collectors have limited access to end market information and 

obtain low benefits in comparison with other actors and are the least integrated in the value 

chain. Also interaction between researchers (academic sector) and processors is almost absent 

to valorise research outputs. 

3.4. Mushroom & truffle iNet priority themes to focus INCREDIBLE actions 

The seminar scoping the Mushroom & truffle iNet activities was held in June in Spain, with 

56 attendees, from Spain, France, Italy, Croatia, and Greece.  

The iNet of mushrooms and truffles is devoted to two fungal non-wood forest product types 

that share several similarities, but also have unique qualities and challenges. Therefore, the 

Scoping Seminar was organized in two different sessions, one devoted to wild collected 

mushrooms and the second focused on the truffle sector. The documents previously prepared 

by the INCREDIBLE partners, including value chain mapping and a SWOT analysis, were 

discussed in depth and new insights were identified and added to the final documents.  

Despite the different concerns among participants from different countries, and even within 

regions in the same country, the participants agreed on the identification of challenges as well 

as the priority themes for reinforcing the wild mushrooms and truffle sector. The main 

challenges, which will inspire the interregional workshops are: 

1. Marketing.  

2. Management of truffle plantations and development of mycosilviculture. 

3. Regulation and taxation systems and training. 

The priority themes identified by the Scoping Seminar attendants for facing these legal, 

social, research, or communication challenges were: regulation of wild mushroom picking; 

appropriate taxation for mushroom picking activity; control of illegal harvesting/informal 
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markets; domestication of wild mushroom species; increase of mushroom yields through a 

defined myco-silviculture; certification for black truffle traceability, quality standards, and 

labels. A recurrent topic was myco-tourism, the local and regional weekend tourism of urban 

population associated to recreative mushroom hunting. 

3.5. Wild nuts & berries iNet priority themes to focus INCREDIBLE actions 

20 participants of the scoping seminar hold in June in Portugal were Portuguese stakeholders, 

with some attendees from Spain and France. Main attention was put on several serious 

problems that the sectors of chestnuts and Mediterranean pine nuts are currently facing: 

severe damages by pests and diseases, especially the recently arrived exotic pests chestnut 

gall wasp and the western conifer seed bug. Recent yields are also diminishing due to 

increasing droughts. On the other hand, what once was called loosely “informal supply chain” 

is nowadays clearly understood as theft from legal landowners, bad practice supported by the 

demand from persisting black markets that form a complete parallel, tax and guarantee-free 

supply chain, often for exportation. These problems are consequence also of the still lasting 

lack of effective implementation of certified, traced quality standards “from forest to fork”, 

traceability mandatory for European food since Regulation (EC) 178/2002 on food safety.  

The following priority themes were marked for future iNet activities:  

1. Processing quality (standards and good practices for each product line). 

2. Mitigation of damages from pest and diseases, as well as ongoing climate change.  

3. Optimised forest and plantation management and tending schemes (good practices). 

4. Chances of new chestnut-based products. 

5. Improved marketing, labelling, and consumers’ awareness rise about health, environment 

and cultural benefits of wild nut consumption, e.g. by organic food and/or sustainably 

managed forest product labels.  

First priority of all is the need to recover a sustained and sufficient production after the supply 

collapse of the last years, advancing towards the deployment of improved, adapted genetic 

materials, the extension of optimized management techniques, and the development of 

integrated pests management systems.  

But concerted actions are also required against thefts and persisting black markets, possibly 

complemented with developing and extending protocols, standards or guarantee labels for 

traceability, processing standards and product quality. INCREDIBLE can play here a role in 

unifying requests of the value chain actors to public authorities, always together with other 

existing networks such as Eurochestnut or Operative Groups. 

For instance, the work can start with an target as elemental as succeeding in arising 

consumers’ (and public authorities’) awareness about the differences between genuine 

Mediterranean pine nuts from Pinus pinea and other, lower-valued pine seeds from 

completely different Asiatic pine species (P. koraiensis, P. gerardiana, etc.), labelled in retail 

currently indistinctly in spite of their huge differences, This issue is similar to consumers’ 

confusion between true black truffle Tuber melanosporum and the low-valued Chinese Tuber 

indicum.  

3.6. Discussion  

The reports from each Scoping seminar were very concise, they represent the situation on the 

field and are hence a good starting point for future regional workshops and international 

meetings [13]. Even with a wide scope of NWFPs types and regional differences, several 

common issues can be identified:  
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Climate change is one of the major threats to Mediterranean forest ecosystems and their 

ecosystem services, including provision of wood and non wood forest products. While 

agriculture increasingly relies on irrigation, wild-collected products remain completely 

depending on natural climate conditions, facing increasingly recurrent crop reductions or 

failures. Vitality of forest ecosystems is further threatened by incidence of pest and diseases, 

some of them being introduced by accident in global trade. While some are reducing the 

output of forest products, others are even jeopardising the very persistance of some forest 

species or ecosystems. But already several crop failures in a row, due to droughts or pests, can 

bring whole value chains to collapse. 

Collection of each product has different challenges, reaching from lack of skilled pickers and 

vocational training, inadequate license, tax and labor regimes, inappropriate harvest practices, 

lack of technical innovation or its implantation, extending even to the lack of social 

recognition of collectors guilds as vocation. 

Communication is another main challenge to be coped with, both along the value chain 

between forest owners or growers, collectors, traders, processors, secondary industries, and 

consumers for a better value chain integration, as well as with further groups such as public 

authorities, research communtity, or international agencies. Communciation problems include 

the reported lack of knowledge transfer and capacity building, and also insufficient media 

coverage and publicity of NWFPs.  

Even the lack of traceability can be included as communication failure, not being capable to 

transmit the final users the true values of identity, quality, legality and fair trade of the wild 

collected products. Things will not improve while NWFPs are still considered on the markets 

bulk commodities rather than specially valued, wild-collected natural products, and while 

growers or collectors sell locally to intermediates that will bring the products to the markets 

without source identification. To overcome hourglass-shaped monopsony structures, often 

located abroad from the primary producing forest communities, regions or even countries, 

direct global market access of local producers must be strengthened, and consumer awareness 

must rise about their fair, sustainable, wild-collected origin.  

Consequently, better dissemination of information about standards, quality control, and 

certification methods is needed both for harvesting (collection) and processing. Existing 

examples of good practices should be spread between stakeholders along the value chain, as 

well as among regions and countries. Cross-fertilisating among product types can be fruitful. 

Inappropriate, confusing, scarce or nonexistent regulation for collecting, trading, 

producing and marketing of NWFPs is a critical issue that arised across most iNETs. Some 

Mediterranean countries have an existing regulation for some NWFPs, but in other countries 

this is not the case. Also the level of research on NWFPs is very different between 

Mediterranean countries, often related with low interest from political and governmental 

structures. 

Lack of regulation and control often provides a perfect opportunity for black markets, 

inherited often from former “informal” supply chains, but scaled up to international 

conections. They are relevant especially in the supply of high-value products such as wild 

nuts, mushrooms and truffles. Truffles, as one of the most valuable NWFP, are often traded 

‘under the table’ and smuggled between countries. Again, in Europe traceability “from farm 

[here: forest] to fork” is mandatory since Regulation (EC) 178/2002 that laid down 

procedures in matters of food security. Illegal activity such as illegal harvesting and 

undeclared trade result in significant losses in sectorial economies as well as tax revenues. 

They can strike consumers’ health and rights, and they contribute to NWFPs’ invisibility in 

statistics, politics and, ultimately, the society’s conscience. 
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This is especially striking because on the other hand, the majority of the non-wood products 

are identified with cultural heritage, traditional multifunctional forest management, 

gourmet food or for health. Having that in mind, managing the various aspects of growing 

non-wood forest product is a common interest, calling for active involvement of 

governmental agencies, needed for managing communication between value chain positions, 

policy adaption, market regulation, incentives, etc. [13]. 

The road map for the upcoming iNet activities based on the results of the Scoping Seminars 

will be available via the INCREDIBLE website [11]. 

4. CONCLUSIONS 

The start of INCREDIBLE project work confirms for the Mediterranean what FAO put down 

already twenty years ago, the wide range of efforts required to develop the full potential of 

NWFPs [1]. Forest policies and management need to be adapted to ensure the potential of 

non-wood forest resources and products. Increased research and communication on biology, 

ecology and uses of non-wood forest resources are essential for their accurate assessment, 

sustainable management and fair value chain. Of particular relevance are ways to improve the 

employment- and income-generating potential of NWFPs through open innovation in 

harvesting, storage, transport, processing, manufacturing and marketing. 

 

 

ACKNOWLEDGMENTS 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 

2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 

774632. 

 

 

REFERENCES 

[1]. FAO, “Towards a harmonized definition of non-wood forest products”, Unasylva vol. 50, no. 198. Rome: 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1999. 

[2]. K. Marx, “Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz“, Rheinische Zeitung, 1842, in: K. Marx and F. Engels, 

Werke, Band 1, 109-147. Berlin: Dietz Verlag, 1976.  

[3]. G. Bathe, “Ancient Rights in Ancient Forests”,  Chapeter 4, in: Alper H. Çolak, Simay Kırca, Ian D. 

Rotherham, Eds., Ancient Woodlands and Trees: A Guide for Landscape Planners and Forest Managers, 

IUFRO World Series Vol. 37, 64-77. Vienna: International Union of Forest Research Organizations, 2018.  

[4]. FOREST EUROPE, “State of Europe’s Forests 2015”. Ministerial Conference on the Protection of Forests 

in Europe, 2015. 

[5]. J.L.G. Wong and I. Prokofieva, Eds., “Report presenting synthesis of regional sectoral reviews to describe 

the State of the European NWFP”. Project deliverable D1.3 StarTree project (EU project 311919), 2014. 

[6]. H. Daly Hassen, “Assessment of the socio-economic value of the goods and services provided by 

Mediterranean forest ecosystems: critical and comparative analysis of studies conducted in Algeria, 

Lebanon, Morocco, Tunisia and Turkey”. Valbonne: Plan Bleu, 2016. 

[7]. FAO, “Global Forest Resources Assessment 2010”, FAO Forestry Paper nº 164. Rome: Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2010. 

[8]. M. Lovrić, R. Da Re, E. Vidale et al., “Collection and consumption of wild forest products in Europe”, 

Wild Forest Products in Europe Conference, 13-14 October 2016, Barcelona. Book of abstracts, 50, 2016. 

[9]. R. Da Re R., E. Vidale, G. Corradini and D. Pettenella, “The regional markets of NWFP: current situation 

and effect on SME”. Project deliverable D3.2. StarTree project (EU project 311919), 2015. 

[10]. CORDIS INCREdible website. Available: https://cordis.europa.eu/project/rcn/213789_en.html  

[11]. INCREDIBLEe project website. Available: https://incredibleforest.net/  

[12]. INCREDIBLE iNet participating form. Available : https://incredibleforest.net/content/join-inet  

[13]. D. Buršić, Ž. Zgrablić and A. Brenko “A Road Map for innovating NWFPs value chains”. Project 

deliverable D1.3. INCREDIBLE project (EU project 776432), 2018. 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

249

https://cordis.europa.eu/project/rcn/213789_en.html
https://incredibleforest.net/
https://incredibleforest.net/content/join-inet


Ambalaj Kartonların Üretiminde Doğal Kolofan Kullanımının 

Araştırılması 
 

Mustafa ÇİÇEKLER1, Ufuk KILLI1 ve Ahmet TUTUŞ1 

 

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, 46040, 

Kahramanmaraş, TÜRKİYE 

 

Sorumlu Yazar: Mustafa Çiçekler, mcicekler87@gmail.com 
 

 

Özet  

Test liner kağıtları genellikle atık kağıtların geri dönüşümü ile elde edilen ve ambalaj kartonu 

üretiminde iç ve dış yüzeyde kullanılan bir kağıt türüdür. Genel olarak oluklu mukavvanın 

(ambalaj kartonu) dış ve iç yüzeyinde kullanılan test liner kağıtların suya ve rutubete karşı 

direncinin ve fiziksel özelliklerinin iyi olması istenmektedir. 

Bu çalışmada, reçine içeriği zengin olan ve Ülkemizde yetişen Sahil çamından elde edilen 

kolofanın test liner kağıdı üretiminde kullanılarak kağıt özellikleri üzerine etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Test liner üretimi esnasında sahil çamı kolofanı hem bünyeden 

(%3, %6 ve %9 oranında) hem de yüzeyden 3 nolu rod ile (%5, %10 ve %15 

konsantrasyonunda) ayrı ayrı uygulanmış ve sektörde yaygın olarak kullanılan ticari reçine 

Topsize RD44 ile karşılaştırması yapılmıştır. 

Yapılan bu çalışma sonucunda, yüzey tutkallama da doğal reçine fiziksel özellikleri ve suya 

karşı direnci arttırırken, optik özellikleri düşürmüştür. İç tutkallama da ise optik ve fiziksel 

özellikleri iyileştirirken, suya karşı direnç özellikleri açısından ticari reçinenin (Topsize 

RD44) oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sahil çamı, kolofan, test liner, sizing 
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Abstract 

Test liner papers are usually a type of paper that is obtained by recycling waste papers and 

used on the inner and outer surfaces in the production of packing boxes. In general, it is 

desirable that the test liner papers used on both surfaces of the corrugated cardboard (packing 

box) are resistant to water and moisture and have better physical properties. 

In this study, it was aimed to determine the effects of the colophony (natural rosin) obtained 

from the maritime pine grown in our country on test liner paper properties. Rosin was applied 

separately in pulp preparation unit (internal sizing; 3%, 6% and 9%) and at size press 

(external sizing with 3rd rod; 5%, 10% and 15% concentration) during test liner paper 

production and compared to Topsize RD44, commercial rosin widely used in the sector. 
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As a result of this study, using natural rosin as external sizing agents improved the physical 

properties and resistance to water of the test liner papers while has decreased the optical 

properties. The physical and optical properties of the paper have been improved by using 

rosins in pulp preparation unit. Besides, it has been found that commercial rosin (Topsize 

RD44) is very effective in terms of resistance to water than natural rosin.  

 

Keywords: Maritime pine, test liner, sizing, colophony,  
 

 

1. GİRİŞ  

Test liner kağıtlar %100 geri dönüştürülebilen oluklu ve ambalaj atıkları kullanılarak %85 

verimde kağıt makinelerinde çeşitli temizleme işlemlere tabi tutulurken, hamur hazırlama 

ünitesinde veya yüzeyden kahverengi tonları boya ile renklendirilerek ve kağıdın su emme 

kabiliyetini düşürülerek üretimi yapılan kağıt türüdür [1]. 

Yazı, baskı, ambalaj, harita, para ve önemli kayıt evraklar gibi kağıtların su ve mürekkep gibi 

sıvılara karşı dayanıklı olmaları için yapıştırma vazgeçilmez bir işlemdir. Bunun için ise iki 

farklı yöntem vardır. Birinci yöntem iç yapıştırma, lifler süspansiyon halinde iken içerisine ilk 

olarak %2-4 oranlarında sabunlaştırılmış kolofan ilave edilir ve karıştırılır ardından şap ilave 

edilerek kolofanın lifler üzerine çökelmesi sağlanmaktadır. İkinci yöntem ise dış (yüzeysel) 

yapıştırma nişasta, tutkal, bazı bitkisel ekstraktlar ve polimerler kullanılmaktadır. Yüzey 

yapıştırma işlemi kağıt yapıldıktan sonra kısmen veya tamamen kurutma işleminin ardından 

nişasta vb. malzeme sürülerek kağıt yeniden kuruma işlemine tabi tutulur [2]. 

Kolofan, dikili ağaçların gövdesinden açılan yaralardan, dip kütük kısımların ektraksiyona 

uğratılması ve sülfat yönteminin yan ürünü olarak bilinen “Tall Oil”’un fraksiyonlu 

damıtılması ile elde edilmektedir. Suda çözünmeme, oda sıcaklığında katı halde bulunma ve 

açık sarı-kahverengi arası renge sahiptir [3]. 

Dikili olan çam ağaçlarından yaralama ile elde edilen ham reçine yoğun, yapışkan yapıda ve 

genellikle akışkan özellik gösteren bir malzemedir. Reçine opak, süt beyazı renkte ve 

ağaçlardan temin edildiği için kaçınılmaz olarak bir miktarda orman kirlilikleri (çam ibreleri, 

böcekler vs.) içermektedir [4]. 

Sahil çamı (Pinus pinaster) Batı Akdeniz havzasında yayılış gösteren orta boylu ağaçtır. 

Doğal ve suni olarak geniş bir coğrafi alana dağılmış ve genetik çeşitlilik, ekolojik şartlara 

tolerans gösteren bir çok alt türü Güney-batı Avrupa ve Kuzey-batı Afrika’da 31° ve 46° 

Kuzey enlemleri ile 9° batı ve 13° doğu boylamları arasında yayılış göstermektedir. Sahil 

çamı, 36 m’ye kadar boy ve 90-120 cm’ ye kadar çapa sahip, odunu kaba tekstürlüdür. 

Oldukça fazla miktarda reçine içermektedir. Ülkemizde doğal olarak yayılış göstermezken 

endüstriyel ormancılıkta yetiştirilebilir durumdadır [4]. 

Bu çalışmada, sahil çamından elde edilen reçinenin test liner kağıt özellikleri üzerine etkisinin 

belirlenmesi araştırılmıştır. Test liner üretimi esnasında sahil çamı kolofanı hem bünyeden 

(%3, %6 ve %9 oranında) hem de yüzeyden 3 nolu rod ile (%5, %10 ve %15 

konsantrasyonunda) ayrı ayrı uygulanmış ve sektörde yaygın olarak kullanılan ticari reçine 

Topsize RD44 ile karşılaştırması yapılmıştır. 
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2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Kolofan Üretimi 

Çalışma kapsamında kullanılan oleoreçine Kocaeli-Kefken bölgesinde bulunan Sahil Çamı 

(Pinus pinaster) ağaçlarından asit pasta yöntemine göre elde edilmiştir. Terebentin ve kolofan 

ayrımı hidrodestilasyon yöntemine göre 4 saat süreyle Clevenger aleti kullanılarak 

yapılmıştır. 

2.2. Test Liner Kağıt Üretimi ve Reçine Uygulaması 

Eski oluklu mukavva kağıtları laboratuvar tipi hollander dövme cihazında geri dönüştürülmüş 

ve 45±5 oSR’e gelinceye kadar dövme işlemine tabi tutularak ve Rapid Kothen kağıt 

makinesinde 150±10 gramajlarında test liner kağıtları üretilmiştir. 

Kağıtlara iki farklı yöntemde reçine uygulaması yapılmıştır. Birincisi test liner kağıdı üretimi 

esnasında bünyeden, ikincisi üretilmiş olan test liner kağıtların yüzeyine uygulanmıştır. 

Ayrıca, piyasada Topsize RD44 adlı reçine ile karşılaştırılmıştır. Bir beher içerisinde 

manyetik karıştırıcı yardımı ile kağıt bünyesine %3, %6 ve %9 reçine ve RD44 ilave edilerek 

iki farklı grup kağıt üretilmiştir. Kağıt hamur süspansiyonun pH’ı şap yardımıyla 4.5-5.0 

olarak ayarlanmıştır. Hamur süspansiyonu içerisine katılan reçine homojen bir dağılımı 

göstermesi için 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Daha sonra 150 gramajında üretilen 

kağıtların yüzeyine %5, %10 ve %15 konsantrasyonlarda reçine 3 nolu rod yardımıyla 

kaplanmıştır. 

2.3. Fiziksel ve Optik Özelliklerin Belirlenmesi 

Kondisyon odasında 24 saat boyunca tutulan reçineli kağıtlar, aşağıdaki Tablo 1’de verilen 

standartlara uygun olarak fiziksel ve optik özelliklere testlere tabi tutulmuştur. 

Tablo 1. Fiziksel ve optik testlere ait standartlar 

Fiziksel ve Optik Testler Standartlar 

Kopma Uzunluğu TAPPI T494 om-01 

Patlama İndisi TAPPI T403 om-15 

Cobb60 TAPPI T441 om-13 

Parlaklık ISO 2469:2014 

Beyazlık ISO 2469:2014 

Sarılık ASTM E313 

Test liner kağıtlarının fiziksel ve optik özelliklerini belirlemek için tüm testler üç kez 

tekrarlanmış ve ortalama değerler kullanılmıştır. Cobb testinde ise kağıtlar su ile 60 saniye 

boyunca temas halinde tutulmuştur.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Bünyeden Reçine İlave Edilen Test Liner Kağıtlarının Fiziksel ve Optik Özellikleri  

Bünyesine sahil çamı reçinesi ve Topsize-RD44 verilen test liner kağıtların fiziksel özellikleri 

aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.. 
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Tablo 2. Bünyeden reçine uygulanmış test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri 

Reçine Oranı 
Kopma 

Uzunluğu (km) 

Patlama 

(kPa.m2/g) 

Cobb60  

(g/m2) 

Kontrol 3.43 2.85 245 

%3 R 3.59 2.32 100 

%6 R 3.13 2.26 31 

%9 R 3.16 1.84 32 

%3 T 3.52 2.10 26 

%6 T 3.01 2.06 19 

%9T 3.08 1.82 14 

*R: Sahil çamı reçinesi, T: Topsize-RD44 

Tablo 2’deki sonuçlara göre kağıt bünyesinde kullanılan reçine oranı arttıkça fiziksel 

özeliklerden kopma ve patlama mukavemetleri azalırken Cobb60 değerleri olumlu yönde 

etkilenmiştir.  

 

Şekil 1. Sahil çamı reçinesinin test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkisi 

 

Şekil 2. Topsize-RD44’ün test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkisi 
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Reçine kullanımı ile olumsuz etkilenen kopma ve patlama mukavemetleri sahil çamı reçinesi 

kullanımında sırasıyla %7.87 ve %35.43 azalırken, Topsize-RD44 kullanımı ile bu değerler 

%10.20 ve %36.14 azalmıştır (Şekil 1 ve 2). Test liner üretiminde reçine kullanımı ile kağıt 

bünyesindeki lif-lif bağ sayısı azalmakta ve dolayısıyla kağıdın mukavemet değerlerinde 

azalmalar meydana gelmektedir [5]. Ancak, sahil çamı reçinesi kullanımı ile test liner 

kağıtların Cobb60 değerlerinde %86.93 azalma meydana gelirken Topsize-RD44 kullanımı ile 

bu değer yaklaşık %94.28 azalmıştır. Yapılan bir çalışmada test liner kağıtların yüzeyine 

Topsize-RD44 emdirilmesiyle Cobb değerlerinde olumlu yönde bir artış olduğu tespit 

edilmiştir [6]. Reçinenin suya karşı dirençli olması ve lifler arası boşlukları doldurması, 

kağıdın suya ve sıvılara karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır [7]. 

Bünyesine reçine ve Topsize-RD44 verilmiş test liner kağıtların optik özellikleri aşağıdaki 

Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3.Bünyeden reçine uygulanmış test liner kağıtlarının optik özellikleri 

Reçine Oranı Beyazlık (ISO) Parlaklık (ISO) Sarılık (E313) 

Kontrol 35.94 27.48 35.33 

%3 R 36.67 28.36 33.71 

%6 R 37.75 29.54 32.29 

%9 R 38.44 30.35 31.16 

%3 T 36.96 28.61 33.57 

%6 T 36.96 28.93 33.35 

%9 T 37.66 29.29 33.05 

Tablo 3’te bünyeden verilen sahil çamı reçineli ve Topsize-RD44’lü test liner kağıtların 

katılım oranlarının artmasıyla kontrol örneği ile karşılaştırıldığında beyazlık, parlaklık, sarılık 

gibi optik özellik değerlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Optik özelliklerdeki bu değişmeler 

kullanılan reçinenin optik özelliklerinin geri dönüştürülen kağıt hamurlarından daha iyi 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

3.2. Yüzeyden Reçine Kaplanan Test Liner Kağıtlarının Fiziksel ve Optik Özellikleri 

 

Yüzeyleri sahil çamı reçinesi ve Topsize-RD44 kaplanan test liner kağıtlarına fiziksel 

özellikler aşağıdaki Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Sahil çamı reçinesi ve Topsize-RD44 ile kaplanmış test liner kağıtlarının fiziksel 

özellikleri 

Reçine Oranı 
Kopma 

Uzunluğu (km) 

Patlama 

(kPa.m2/g) 

Cobb60 

(g/m2) 

Kontrol 3.43 2.85 245 

%5 R 3.66 2.13 237 

%10 R 4.32 2.84 25 

%15 R 4.92 3.14 22 

%5 T 3.42 2.62 213 

%10 T 3.24 2.47 219 

%15 T 3.29 2.60 264 

Tablo 4’teki fiziksel test sonuçları incelendiğinde kontrol örneği baz alınarak %5-10-15 

reçineli kağıtların kopma ve patlama mukavemetleri artarken Cobb60 değerleri de olumlu 

yönde etkilenmiştir. Fakat %5-10-15 Topsize-RD44’lü kağıtlarda sahil çamı reçinesinin 
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aksine kopma ve patlama mukavemetleri azalırken Cobb değerleri olumsuz yönde 

etkilenmiştir. 

 

 

Şekil 3. Sahil çamı reçinesinin test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkisi 

 

Şekil 4. Sahil çamı reçinesinin test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkisi 

Sahil çamı reçinesinin %15 konsantrasyonda test liner kağıtları üzerine uygulanması ile 

kopma ve patlama mukavemetleri sırasıyla %43.44 ve %10.18 oranında artmıştır (Şekil 3). 

Cobb60 değerlerinde ise %10 ve %15 konsantrasyonda sahil çamı reçinesi kullanımı %5’e 

göre oldukça etkili olmuştur. %15 konsantrasyonuna reçine kullanımı ile Cobb değeri 

yaklaşık olarak %91.02 oranında azalmıştır. Yüzey yapıştırma işlemi yapıldıktan sonra kağıt 

tekrar kurutma işlemine tabi tutulurken yüzeyde meydana gelen tabaka kağıdı sıvılara karşı su 

emme direncini azaltmaktadır [2],[8]. Topsize-RD44 reçinesinin test liner kağıtların yüzeyine 

uygulanması fiziksel özelliklerin tamamında olumsuz bir etki göstermiştir. Kopma uzunluğu 

ve patlama indisi Topsize-RD44 kullanımı ile sırasıyla %4.08 ve %8.77 oranında azalırken 

Cobb değeri ise %7.75 oranında artmıştır. 

Aşağıda Tablo 5’te yüzeyine sahil çamı ve Topsize-RD44 reçinesi kaplanmış test liner 

kağıtlarına ait optik özellikler verilmiştir. 
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Tablo 5.Yüzeyden reçine uygulanmış test liner kağıtlarının optik özellikleri 

Reçine Oranı Beyazlık (ISO) Parlaklık (ISO) Sarılık (E313) 

Kontrol 35.94 27.48 35.33 

%5 R 30.45 22.13 40.92 

%10 R 30.26 22.03 41.19 

%15 R 28.43 20.31 42.90 

%5 T 38.48 31.12 28.79 

%10 T 37.59 29.91 30.79 

%15 T 36.79 28.73 33.03 

Tablo 5 incelendiğinde sahil çamı reçinesinin kullanım oranı arttıkça optik özelliklerin 

düştüğü tespit edilmiştir. Bu düşüşler sahil çamı reçinesinin sarı renkte olmasından 

kaynaklanmaktadır. Topsize-RD44 reçinesi ise optik özellikler üzerinde olumlu bir etki 

göstermiştir. Sahil çamı reçinesinin aksine Topsiz-RD44 reçinesi beyaz bir yapıya sahip 

olduğu için test liner kağıtların optik özelliklerini iyileştirmiştir. 

4. SONUÇLAR 

1. Ticari olan Topsize-RD44 reçinesi kağıt bünyesine ilave edildiğinde yani iç 

yapıştırmada kullanıldığında sahil çamı reçinesine göre daha iyi Cobb60 sonuçları 

verirken, yüzey kaplamada ise sahil çamı reçinesi daha iyi Cobb60 değerleri vermiştir.  

2. Test liner kağıtların fiziksel özellikleri bünyeden reçinelerin uygulanması ile olumsuz 

etkilenirken, yüzeyden sahil çamı reçinesinin uygulanması kağıtların kopma ve 

patlama mukavemetleri üzerinde olumlu bir etki göstermiştir.  

3. Reçine uygulanan test liner kağıtlarının optik özellikleri genel olarak daha iyi 

çıkmıştır. Bunun başlıca nedenlerinden birisi kağıt üretiminde kullanılan eski oluklu 

mukavva kağıtlarının optik özelliklerinin sahil çamı ve Topsiz-RD44 reçinelerinden 

daha düşük olmasıdır. 

4. Yapılan bu çalışma sonucunda, test liner üretiminde ülkemizde yaygın bir şekilde 

yetişen sahil çamından elde edilen reçinelerinin değerlendirilmesi ile hem ülke 

ekonomisine katkı sağlanacak hem de ticari reçinelere göre daha kaliteli kağıtlar 

üretilebilecektir.  
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Özet  

Kağıt üretiminde sizing (yapıştırma) işlemi, genel olarak kağıdın suya karşı direncini, fiziksel 

özelliklerini, mürekkep emilim performansını ve kağıdın yüzey özelliklerini iyileştirmek için 

uygulanmaktadır. Sizing işleminde kolofan genel olarak ıslak kısımda bünyeden, kuru 

kısımda ise yüzeyden verilmektedir. 

Bu çalışmada, sahil çamından elde edilen kolofanın fotokopi kağıdı üretiminde ıslak kısımda 

bünyeden, kuru kısımda ise yüzeyden verilerek kağıt özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. 

Fotokopi kağıdı üretiminde kolofan hem bünyeden hem de yüzeyden 3 nolu rod ile ayrı ayrı 

uygulanmış ve sektörde yaygın olarak kullanılan ticari reçine Topsize RD44 ile 

karşılaştırması yapılmıştır. 

Sonuç olarak, yüzey yapıştırmada sahil çamından elde edilen kolofanın Topsize RD44' e göre 

kağıdın fiziksel özelliklerini daha çok arttırdığı, mürekkep emilim performansını ve kağıdın 

yüzey özelliklerini iyileştirdiği ve optik özellikleri ise olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. 

Kağıdın suya karşı direnç (Cobb) özellikleri üzerine yüzey yapıştırmada kolofanın, iç 

yapıştırma ise ticari reçinenin (Topsize RD44) kullanılması en iyi etkiyi göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sahil çamı, kolofan, fotokopi kağıdı, sizing, reçine 
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Abstract 

Sizing process in paper production is generally applied to improve water resistance, physical 

properties, ink absorption performance and surface properties of the paper. The colophony 

(natural rosin) is generally given in pulp preparation unit and at size press section in the sizing 

process.  

In this study, the effects of the rosin obtained from maritime pine on the photocopy paper 

properties were investigated. Rosin was used in paper structure and coated to paper surface. It 

was applied to pulp directly and coated to paper surface with 3rd rod. Papers produced with 

natural rosin were compared with Topsize RD44, a commercial resin widely used in the 

sector. 

As a result, when compared with the commercial rosin (Topsize RD44), it has been 

determined that rosin obtained from maritime pine improved the physical properties, ink 

absorption performance and surface properties of the papers and decreased the optical 
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properties. Topsize RD44 used in pulp preparation unit and natural rosin used at size press 

gave the best result in terms of water resistance of the papers (Cobb).  

 

Keywords: Maritime pine, photocopy paper, sizing, colophony, rosin 
 

 

1. INTRODUCTION  

The papers have different properties in terms of surface properties and production methods. In 

some papers, the amount of cellulose is high, while some papers are surface treated or filled 

with fillers. All these differences result in a lot of paper types and these types are also 

classified among them [1]. First grade photocopy papers with 60-80 grammages are sized 

paper that can be written and printable. It contains chemical cellulose or chemical cellulose 

and mechanical wood pulp. These celluloses or pulps are subjected to bleaching process and 

made ready for photocopy paper production. In addition, these papers are subjected to a 

coating process depending on the usage area [2]. 

Sizing process in paper production; is made to prevent from penetrating water and other 

liquids into the paper and board by imparting hydrophobic properties to the fibers. This 

process reduces the water absorption properties of fibers used in the paper production. 

Absorbency is not desired in some papers such as corrugated board, photocopy papers, 

vegetable and fruit packages, envelopes and packaging papers. Sizing process reduces water, 

moisture and liquid absorption of the papers by giving resins to the paper structure or 

applying the surface of papers [3]-[5]. 

Resin is used to provide internal sizing. Filling the gap between the fibers and passing through 

the drying cylinders, the melt resin spreads as a layer preventing the absorption of water and 

dyes. There are many commercial resins used in paper production. Resin is a substance 

consisting of colophony and turpentine. Colophony and turpentine have many usage area in 

industry. However, colophony, also called rosin is used in the paper sizing process. The alum 

is added to precipitate the colophony on the fibers [6],[7].  

The fast growing foreign species planted in Turkey is Maritime pine (Pinus pinaster) which 

has the widest area in forest trees. As a result of the studies, it is seen that the maritime pine is 

the preferred species for industrial plantations to be applied in our country. This type, which 

has high resin content, is used in the production of resins in our country. Besides, many 

projects are being carried out on the resin production from maritime pine [8],[9]. 

In this study, the effects of the rosin obtained from maritime pine on the photocopy paper 

properties were investigated. Rosin was used in pulp preparation unit and at size press section. 

It was applied to pulp directly and coated to paper surface with 3rd rod. Papers produced with 

natural rosin were compared with Topsize RD44, a commercial resin widely used in the 

sector. 

 

2. MATERIALS AND METHODS  

2.1. Colophony (Rosin) Production 

The oleoresin used in the study was obtained from the maritime pine trees in Kocaeli-Kefken 

region with using acid paste method. Separation of turpentine and colophony (rosin) was 

carried out with hydro distillation method using Clevenger for 4 hours. Rosin obtained with 

this method was stored at 4 oC. 
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2.2. Rosin Application 

The rosin application process was carried out in two different ways: to paper structure in wet-

end and to the paper surface in dry-end. It was also compared with the rosin used in the 

market named Topsize RD44. The addition of alum was carried out for the rosin precipitation. 

3%, 6% and 9% rosins were applied to paper structure with magnetic stirrer in a beaker. The 

pH of the suspension was adjusted at 4.5-5.0 with alum during mixing. The pulp and rosin 

were mixed for homogeneity about 10 minutes. Then, the papers with 80 grammages were 

produced using Rapid Kothen-paper machine. Rosins dissolved in toluene with 5%, 10% and 

15% concentrations were coated to paper surfaces with 3rd screwed coating rod. 

2.3. Paper Production 

The bleached short (70%) and long (30%) fibers were beaten in the hollander beater to 45±5 
oSR (Schopper Riegler) freeness levels according to Tappi T 200 sp-96 and ten handsheets per 

tested sequence with grammages of 80 gr.m-2 were prepared using a Rapid-Kothen sheet 

former according to ISO 5269/2. 

2.4. Determination of Physical and Optical Properties  

Rosin applied papers kept in the conditioning room for 24 hours were subjected to physical 

and optical properties in accordance with the standards given in Table 1 below. 

Table 1. Standards of the physical and optical tests 

Physical and Optical Tests Standards 

Breaking length TAPPI T494 om-01 

Burst index TAPPI T403 om-15 

Cobb60 TAPPI T441 om-13 

Brightness ISO 2469:2014 

Whiteness ISO 2469:2014 

Yellowness ASTM E313 

Opacity TAPPI T519 om-02 

Three replicates were done for each experiment, and mean values were used to determine the 

physical and optical properties of the papers. The Cobb tests were performed for 60 seconds. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION  

3.1. Effects of Rosin on the Physical and Optical Properties of the Photocopy Papers  

The physical properties of the rosin applied papers were summarized in Table 2. 

Table 2. The physical properties of rosin applied papers 

Rosin rates 

(%) 

Breaking Length 

(km) 

Burst Index 

(kPa.m2/g) 

Cobb60 

(g/m2) 

0 5.96 4.47 197 

Natural Rosin (Maritime pine) 

3 4.73 3.78 121 

6 5.16 3.70 127 

9 5.32 3.65 73 

Commercial Rosin (Topsize RD44) 

3 5.10 3.69 35 

6 4.83 3.94 18 

9 4.60 3.69 17 

The results in Table 2 indicated that the breaking length and burst index decreased when rosin 

applied on the paper structure in certain rates. However, the Cobb60 values have been affected 

positively with using rosin.  

 

Figure 1. Effects of the maritime pine rosin applied papers on the physical properties 

It has been determined that significant reduction in the breaking length has been observed 

with the addition of natural rosin to the paper structure (Fig. 1). However, as the rosin ratio 

increased, the breaking length values also increased. Besides, the use of rosin reduced the 

burst index. The breaking length and burst index decreased about 15.6% and 18.3%, 

respectively. Due to rosin-water relation, fiber/fiber bonds number were decreased in paper 

structure. Decreases in fiber/fiber bond numbers which is important for the physical 

properties, the strength properties of the paper also decrease [5], [7], [10].  

Cobb test determines the amount of water absorbed by paper, paperboard, and corrugated 

fiberboard in a specified time and it is important parameter for internal and surface sizing. As 

this value decreases, the resistance of the paper to liquids increases [5], [7], [11]. According 

to Fig.1, the Cobb values of the rosin applied papers decreased significantly. Because of its 

water-repellent properties and filling of gaps between the fibers, the use of rosin made the 
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paper more resistant to liquid [12]. The Cobb60 value decreased about 62.9% with using 

natural rosin in paper structure.  

 

Figure 2. Effects of the commercial rosin (Topsize RD44) applied papers on the physical 

properties 

The use of commercial rosin which has the same effect as natural rosin had adversely affected 

the physical properties of papers (Fig. 2). However, Topsize RD44 has been very effective in 

terms of Cobb value compared to natural resin. With using this rosin, the Cobb value 

decreased about 91.4%. Tutus et al., (2014) reported that Topsize RD44 has significantly 

reduced the Cobb values of the imitation kraft papers when compared with other commercial 

rosins [7]. 

The physical properties of the rosin coated papers were given in Table 3. 

Table 3. The physical properties of rosin coated papers 

Rosin rates 

(%) 

Breaking Length 

(km) 

Burst Index 

(kPa.m2/g) 

Cobb60 

(g/m2) 

0 5.96 4.47 197 

Natural Rosin (Maritime pine) 

5 5.86 3.46 165 

10 6.86 4.66 26 

15 8.01 5.64 23 

Commercial Rosin (Topsize RD44) 

5 5.70 3.97 115 

10 6.20 4.15 119 

15 6.30 4.39 124 

According to Table 3, coating of the rosins on the paper surface has a positive effect on the 

physical properties. Particularly the natural rosin has been very effective on tensile and burst 

strengths. Using maritime pine rosin in surface sizing of photocopy papers increased the 

breaking length and burst index about 34.4% and 26.2%, respectively. On the contrary, 

Topsize RD44 was less effective in the physical properties and even it has been reduced burst 

strength of the papers. 
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Figure 3. Effects of the maritime pine rosin coated papers on the physical properties 

The Cobb values were significantly decreased with using maritime pine rosin (Fig. 3) and 

have been reduced by approximately 88.3% with coating 15% rosin on the photocopy paper 

surface. 

 

Figure 4. Effects of the Topsize RD44 rosin coated papers on the physical properties 

Topsize RD44 reduced Cobb values to a certain level, even though it is not as high as natural 

resin. (Fig. 4). The Cobb values have been decreased by approximately 44.6% with coating 

5% Topsize RD44 on the photocopy paper surface. 

The optical properties of the resin applied and coated photocopy papers were given in Tables 

4 and 5. 
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Table 4.The optical properties of rosin applied papers 

Rosin rates 

(%) 

Brightness 

(ISO) 

Whiteness 

(ISO) 

Yellowness 

(E313) 

0 77.26 75.23 3.42 

Natural Rosin (Maritime pine) 

3 76.66 74.64 3.38 

6 77.23 75.10 3.54 

9 76.60 74.37 3.72 

Commercial Rosin (Topsize RD44) 

3 77.00 74.76 3.74 

6 76.55 74.46 3.48 

9 76.27 74.19 3.48 

 

Table 5. The optical properties of rosin coated papers 

Rosin rates 

(%) 

Brightness 

(ISO) 

Whiteness 

(ISO) 

Yellowness 

(E313) 

0 77.26 75.23 3.42 

Natural Rosin (Maritime pine) 

5 75.82 73.32 4.31 

10 75.22 72.41 4.73 

15 74.07 71.30 4.94 

Commercial Rosin (Topsize RD44) 

5 78.01 76.24 2.88 

10 77.89 76.08 3.00 

15 78.20 76.48 2.81 

As seen in the tables, the application of commercial and natural rosins has not been significant 

effects on the optical properties of photocopy papers. Decrease in the optical properties of the 

natural rosin applied photocopy papers was not found significant. Besides, increases in the 

optical properties of the commercial rosin applied photocopy papers was not also found 

significant. These minor increases and decreases are due to the white and yellowish colors of 

the rosins. 

 

4. CONCLUSION  

1. Commercial rosin gave better Cobb results than natural resin when used in the paper 

structure. On the contrary, maritime pine rosin has been reduced the Cobb values more 

than Topsize RD44 in coating process. 

2. Rosin application to the paper structure reduced the tensile and burst strengths. 

However, rosin coating process improved these strengths. In terms of rosin type, 

natural resin gave better results than commercial resin. 

3. Rosin application and coating processes have no significant effect on the optical 

properties of the photocopy papers. 

4. As a result of this study, evaluation of the rosin produced from maritime pine grown in 

Turkey will contribute the national economy and photocopy papers properties. 
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Özet  

Bu çalışma Düzce ilinde 5 aktar firması ve bu aktarlardan alış-veriş yapan 38 müşteri ile 

gerçekleştirilmiştir. Aktar ve müşterilerine ayrı ayrı iki bölümden oluşan birer anket 

uygulanmış ve görüşmeler yüz yüze yapılmıştır. Çalışma sonucunda aktarların en çok 

sattıkları bitkilerin sırasıyla ıhlamur, kekik, nane, kuşburnu, adaçayı, zencefil, 

keçiboynuzu, rezene, defne ve dereotu olduğu ortaya çıkmıştır. Müşteriler ise en çok 

kullandıkları bitkilerin kekik, nane, zencefil, ıhlamur, kuşburnu, ısırgan, adaçayı, dereotu 

ve keçiboynuzu olduğunu ifade etmişlerdir.  Aktarlar, müşterilerin tıbbi bitkileri satın 

alma nedenlerinden ilk sıraları solunum sistemi bozuklukları, sindirim sistemi 

bozuklukları, cilt/deri hastalıkları, kalp-damar rahatsızlıkları ve kısırlık olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aktar, Tıbbi ve aromatik bitki, Ticaret, Düzce. 

 

Herbalist-Customer Relations in Medicinal and Aromatic Herbs 
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TURKEY 
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Abstract 

This study was conducted with five herb firms and 38 customers shopping at those herb 

stores. A questionnaire consisting of two separate sections was given to the herbalists and 

their customers, and face-to-face interviews were conducted. In the study, it was revealed 

that the 10 plants that the herbalists sold the most were lime, thyme, mint, rose hip, sage, 

ginger, carob, fennel, laurel, and dill. The most uses plants by the customers are thyme, 

mint, ginger, lime, rose hip, nettle, sage, dill, and carob. The herbalists listed the reasons 

for purchasing medical plants of customers as respiratory system disorders, skin diseases, 

cardiovascular disorders, and infertility. 

 

Keywords: Herbalist, Medicinal and Aromatic Herbs, Trade, Düzce. 

 

 

1. GİRİŞ 

Aktar (Attar), ilaç yapımında kullanılan drogları yani bitkisel, hayvansal veya madensel 

ilkel maddeleri satan kişiler için kullanılan bir tabirdir [1]. Günümüzde organik yaşamın, 

doğal beslenmenin, fitoterapinin (bitkisel kaynaklı ilaçlarla tedavi) ön plana çıkmasıyla, 
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aktarlara olan ilgi artış göstermiştir. Genelde orta düzeyde eğitim almış, aldıkları eğitimin 

çalıştıkları alanla ilgisi çok az olan bu mesleğe mensup iş yeri sayısının 6000 kadar olduğu 

ifade edilmektedir [2,3].  

 

Aktarlar sadece şifa amaçlı işletmeler olmayıp, gıda, baharat, boyar madde, kozmetik, süs 

eşyası, çay, dini inançlar gibi farklı gereksinimler için de alternatif bir kapı olmuştur [4,5]. 

Aktarlar toplumun her kesiminin kolayca ulaşabileceği ve özellikle de bitkisel kökenli 

drogların ilk elden temin edilebileceği cazip mekanlar haline gelmiştir. Bununla birlikte 

gerek yurt içinden toplanan ya da temin edilen, gerekse ithal edilen birçok drog ya da drog 

karışımlarının bilinçsiz kullanımı toplum sağlını tehdit eder konuma getirmiştir. Bu 

nedenle hem tüketicilerin hem de aktarların da şifalı ve tıbbi bitkilerin kullanımı ve 

tüketimi ile ilgili belirli bir bilgi birikimine sahip olmaları önemlidir. 

 

Satışı yapılan bitkilerin bir kısmı kaynağı, orijini belli olan ve kültüre edilmiş bitkilerdir. 

Ancak bir kısmı ise doğadan toplanarak, uzman kişilerce bilimsel teşhisi yapılmadan 

toplanan ve paketlenen bitkilerdir. Bilindiği üzere bitkiler ve mantarlar aleminde aynı 

familya hatta cinsten olup, birbirine olağanüstü benzeyen, fakat içeriği bakımından 

kimisinin zehirli maddeler bulunduran bireyleri olabilmektedir. Örneğin, Asteraceae 

familyasına mensup Anthemis, Bellis, Chrysanthemum, Helichrysum ve benzeri birçok 

cinse ait taksonun, çiçeklerinin birbirine benzerliği nedeniyle tıbbi papatya (Matricaria 

chamomilla) adı altında satışı yapılmaktadır [6-9]. 

 

12000’lere yaklaşan flora sayısı ile Türkiye [10] önemli bir merkez olmasına karşın, 

tedavi amaçlı kullanılan tıbbi bitki sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Çeşitli kaynaklara 

göre bu sayı 350 ile 1000 arasında değişmektedir [11-13]. 

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de kullanımı, tüketimi ve pazarı olan tıbbi, aromatik, gıda 

ya da baharat olarak kullanılan taksonların belirlenmesini sağlamak, kullanım ve satış 

istatistiklerini oluşturmak, kullanım amaçlarını saptamak ve nihayetinde Türkiye’nin 

tıbbi ve aromatik bitki pazarına yönelik bir envanterin oluşturulmasına zemin hazırlamak 

ve katkı sağlamaktır. 

 

2. MALZEME VE METOT 

Araştırma konusunu, Batı Karadeniz Bölgesi’nin bir ili olan Düzce’de tıbbi ve aromatik 

bitki satışı yapan 5 aktar firması ve bu aktarlardan alış-veriş yapan 41 müşteri 

oluşturmaktadır. Çalışmada aktarlara ve müşterilere yönelik 2 bölümden oluşan ayrı iki 

anket uygulanmıştır. Anketler yüz yüze uygulanmıştır. Her iki anketin ilk bölümünde 

demografik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aktarlara uygulanan anketin ikinci 

bölümünde ticareti en çok yapılan bitki türleri, satış nedenleri, müşteri profillerine yönelik 

tespitler belirlenmeye çalışılmıştır. Müşterilere uygulanan anketin ikinci bölümünde ise 

müşterilerin en çok tercih ettiği bitkiler, kullanım amaçları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bu amaçla kartopu örnekleme yöntemi uygulanmış, anket verilerinin 

değerlendirilmesinde ise frekans ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada 5 aktar firması ve toplamda 41 aktar müşterisi ile anket yapılmıştır. Aktarlara 

ait demografik özellikler Tablo 1’de, müşterilere ait özellikler Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 1. Aktarlara ait demografik özellikler 

Özellikler Aktar Yüzde (%) 

Yaş grupları 

30-40 3 60 

41-50 1 20 

>50 1 20 

Cinsiyet 

Erkek 5 100 

Kadın - - 

Eğitim düzeyi 

İlköğretim -  

Lise 4 80 

Üniversite 1 20 

 

Ankete katılan aktarların yaşları 30 ile 52 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 39’dur. 

İşletme sahiplerinin hepsi erkek olup, bölgede erkek egemen bir meslek grubu olduğu 

anlaşılmaktadır. Benzer çalışmalarda da aktarların büyük çoğunluğunun erkek 

işletmeciler olduğu görülmektedir [3,7,14,15]. 

 

Aktarların minimum eğitim süresi 12 yıl, maksimum ise 15 yıl olup, ortalama eğitim 

süresi 13 yıldır. Türkiye’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)’de ortalama 

eğitim süresi ise 6 yıldır [14]. Türkiye ortalaması ile kıyaslandığında KOBİ sınıfında yer 

alan aktarların eğitim düzeyi bu ortalamanın üzerindedir. 

 

Aktarların faaliyet süreleri, sattıkları ürün ve çalıştırdıkları işçi sayıları Tablo 2’de 

verilmiştir. Buna göre faaliyet süreleri 8 yıl ile 145 yıl arasında değişmektedir. Aktarlarda 

çalışan sayısı genelde 1-3 arasındadır. Bu firmaların en çok sattıklarını beyan ettikleri 

tıbbi ve aromatik bitkiler Tablo 3’te sıralanmıştır. Ancak bu listede yer alan bitkilerin 

yıllık satış miktarları aktarlar tarafından düzenli bir şekilde tutulmadığından, aktar 

yetkililerinin beyanları esas alınmıştır. Türkiye’de 24 il ve 214 aktarda yaptıkları 

araştırmada [15], aktarların en çok sattıkları ilk beş bitkinin nane, ıhlamur, zencefil, 

adaçayı ve keçiboynuzu olduğunu söylemiştir. Adı geçen bitkiler çalışmamızda aktarların 

en çok sattıkları ürünler arasında olup bölgesel farklılıktan ve tercihten dolayı sıralamalar 

değişkenlik göstermektedir.  

  

Tablo 2. Aktar firmalarının yapısal özellikleri 

Firma 
Çalışma süresi 

(Yıl) 
Çalıştırdığı işçi sayısı Ürün çeşidi 

Aktar A 145 3 1000-1500 

Aktar B 89 3 500-1000 

Aktar C 20 2 500-1000 

Aktar D 19 1 500-1000 

Aktar E 8 1 <500 
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Tablo 3. Aktar firmalarının en çok sattıkları 10 bitki türleri 

Botanik adı Familyası Türkçe adı 
Kullanılan 

kısmı 

Tilia tomentosa Moench Malvaceae Ihlamur Çiçek 

Thymus L. Lamiaceae Kekik Yaprak 

Mentha x piperita L. Lamiaceae Nane Yaprak 

Rosa canina L. Rosaceae Kuşburnu Meyve 

Salvia officinalis L.* Lamiacee Adaçayı Yaprak, çiçek 

Zingiber officinale Roscoe* Zingiberaceae Zencefil Rizom 

Ceratonia siliqua L. Fabaceae Keçiboynuzu Fruit 

Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae Rezene Yaprak 

Laurus nobilis L. Lauraceae Defne Yaprak 

Anethum graveolens L. Apiaceae Dereotu Yaprak 

*Egzotik tür 

 

Ankete katılan 41 aktar müşterisinin yaşları 21 ile 64 arasında değişmekte olup, yaş 

ortalaması 44’tür. Katılımcıların 18’i erkek, 23’ü kadındır. Müşterilere ait demografik 

özellikler Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Müşterilere ait demografik özellikler 

Özellikler         Müşteri   Yüzde (%) 

Yaş grupları 

21-30 5 12,20 

31-40 7 17,07 

41-50 20 48,78 

>50 9 21,95 

Cinsiyet  

Erkek 18 44 

Kadın 23 56 

Eğitim düzeyi  

İlköğretim 20 48,78 

Lise 12 29,27 

Üniversite 9 21,95 

Meslek  

Ev hanımı 13 31,70 

Çiftçi 1 2,44 

Emekli 2 4,88 

Öğrenci 4 9,76 

Serbest meslek 2 4,88 

Esnaf 10 24,39 

Memur 6 14,63 

İşçi 3 7,32 

Aylık gelir düzeyi (TL)  

<500 5 12,20 

501-1000 11 26,83 

1001-1500 7 17,07 

>1500 18 43,90 
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Müşterilerin eğitim süreleri 5 yıl ile 15 yıl arasında değişmektedir. Ortalama eğitim süresi ise 7 

yıl olarak hesaplanmıştır. Müşterilere satın aldıkları ya da kullandıkları tıbbi ve aromatik 

bitkiler sorulduğunda ilk üç sırayı kekik, nane ve zencefil almaktadır. Bu durum aktarların en 

çok sattıklarını beyan ettikleri liste ile benzerlik göstermektedir. Müşterilerin en çok 

kullandıklarını söyledikleri bitkiler ise Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Müşterilerin en çok satın aldıklarını söylediği bitkiler 

Botanik adı Familyası Türkçe adı 
Kullanılan 

kısmı 

Thymus L. Lamiaceae Kekik Yaprak 

Mentha x piperita L. Lamiaceae Nane Yaprak 

Zingiber officinale Roscoe* Zingiberaceae Zencefil Rizom 

Tilia tomentosa Moench Malvaceae Ihlamur Çiçek 

Rosa canina L. Rosaceae Kuşburnu Meyve 

Urtica dioica L. Urticaceae Isırgan Yaprak, tohum 

Salvia officinalis L.* Lamiacee Adaçayı Yaprak, çiçek 

Anethum graveolens L. Apiaceae Dereotu Yaprak 

Ceratonia siliqua L. Fabaceae Keçiboynuzu Meyve 

Matricaria chamomilla L. Asteraceae Alman Papatyası Çiçek 

*Egzotik tür 

 

Aktarlar müşterilerin bitkileri alış nedenlerini 4 başlık altında toplamaktadır. Bunlar; baharat 

olarak tüketmek (%36,8), sağlık sorunları için (%31,6), kişisel bakım için (%26,3) ve medikal 

ilaçlardan alamadıkları faydaları doğal ürünlerde aramak (%5,3). Aktarlar sağlık problemlerinin 

çözümü amacıyla bitkilerin sırasıyla solunum sistemi rahatsızlıkları (%48), sindirim sistemi 

bozuklukları (%44), cilt problemleri (%31), kalp-damar rahatsızlıkları (%30) ve kısırlık (%5) 

tedavisi için tercih edildiğini ifade etmektedirler. Müşterilerden alınan bilgilere göre de 

bitkilerin aktarlardan alınma sebeplerinin başında %28,4’lük oranla gıda amacı yer almaktadır. 

Bunu sindirim sistemi bozukluğu (%16,7), romatizma ağrıları (%10,8), cilt hastalıkları (%10,8), 

sinir sistemi hastalıkları (%8,8) ve solunum sistemi rahatsızlıkları (%5,9)’nın tedavisi takip 

etmektedir. Benzer çalışmalarda da sağlık problemlerinden solunum ve sinir sistemi 

rahatsızlıkları, cilt problemleri hem aktarların hem de müşterilerin beyan ettikleri ortak 

kullanım nedenleri arasında yer almaktadır [7,14-19]. 

 

Sıralamalar farklı olsa da aktarların sattıkları bitkiler ile müşterilerin aldıklarını beyan ettikleri 

bitkiler bir biri ile benzerlik göstermektedir. Yalnızca müşteri bitki listesinde yer alan ısırgan 

ve papatya aktarların en çok satılan bitkiler listesinde yer almamaktadır. Aktar listesinde yer 

almayan Urtica dioica ve Matricaria chamomilla yöre halkı tarafından kendi kırsal 

arazilerinden topladıkları ve genelde şifa amaçlı kullandıkları bitkilerdir. Ancak ankete katılan 

kişilerin papatya adı altında farklı Asteraceae familyası cinslerini topladıkları ve papatya adı 

verdikleri bitkileri büyüklerinden öğrendikleri ya da gördükleri ile veya benzer çiçek yapısına 

bakarak topladıkları anlaşılmıştır. 

 

Müşterilerin rahatsızlandıklarında öncelikle hastaneye gitmeyi ve bir doktora tedavi olmayı 

tercih ettikleri (%95), çok az bir oranın ise şifayı öncelikle bitkilerden aramayı tercih ettikleri 

(%5) anlaşılmaktadır.  
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4. SONUÇLAR 

Araştırma Düzce ilinde faaliyet gösteren 5 aktar firması ile bu firmalardan alış-veriş yapan 41 

müşteri ile gerçekleştirilmiştir. Her iki anket grubuyla ayrı ayrı yapılan görüşmelerden elde 

edilen verilere göre Tilia tomentosa, Thymus, Mentha x piperita, Rosa canina, Salvia officinalis, 

Zingiber officinale, Ceratonia siliqua, Anethum graveolens her iki gurubun listesinde yer alan 

bitkiler olup, Foeniculum vulgare, Laurus nobilis aktarların, Matricaria chamomilla ve Urtica 

dioica ise müşterilerin farklı olarak beyan ettikleri türler olmuştur. Aktarlar sattıkları, müşteriler 

ise satın aldıkları tıbbi ve aromatik bitkileri öncelikle gıda-baharat amaçlı tüketildiğini 

söylemektedir. Sağlık amaçlı kullanımda da solunum sistemi, sinir sistemi, cilt rahatsızlıkları 

ilk başta gelen kullanım amaçları arasında gelmektedir. 

 

Bitkilerin gerek gıda-baharat gerekse şifa amaçlı kullanılmasında en büyük sorunlardan biri 

menşei bilinmeyen, teşhisi yapılmadan paketlenmiş ürünler oluşturmaktadır. Bu tür ürünlerin 

birçoğunda standardizasyon yapılmadığı için ileride çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir. 

 

Bir diğer husus ise bir kısım bitkinin doğadan toplanarak satışının yapılmasıdır. Yukarıda 

belirtiği üzere toplanan bitkilerin teşhisi yapılmadığı için birbirine benzeyen aralarında endemik 

türlerin de olduğu bitkiler yer alabilmekte ve neslini tehdit edebilmektedir. 
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Özet  

Bu çalışmanın temel amacı; 290 m'den 910 m'ye kadar olan yükseltide ve farklı lokasyonlarda 

yetişen kestane ağaçların yapraklarında oksidatif, enzimatik olmayan antioksidan düzeyleri, 

solunum hızı (piruvat) ve radyometrik karakterizasyonu araştırılmıştır. Ayrıca, bu kimyasal 

bileşiklerdeki varyasyonların karşılaştırılması, sağlıklı ve hasta kestane ağacı yaprakları 

arasından yapılmıştır. Kestane yaprağı örnekleri 290 m, 305 m, 470 m, 765 m, 810 m ve 950 

m olmak üzere 6 farklı yükseltide toplanılmıştır. 470 m yükseltide kestane yaprakları hasta 

(enfekte) ağaçlardan örneklenmiştir. Yaprak örnekleri daha sonra peroksidasyon seviyesi 

(MDA) ve hidrojen peroksit (H2O2), toplam fenolik bileşikler ve solunum hızı (piruvat) için 

analiz edilmiştir. Hasta olan kestane ağaçlarında MDA (284 nmol/g), H2O2 (300 nmol/g), 

toplam fenolik (183 µg/g) ve piruvat (9852) değerleri sağlıklı kestane ağaçlarına nazaran daha 

yüksek bulunmuştur. (tüm alanların MDA ortalaması 249 nmol/g, H2O2 240 nmol/g, toplam 

fenolik 138 ug/g ve piruvat değerleri 5587 olarak belirlenmiştir). Yaprak örneklerinde 238U, 
232Th, 40K ve yapay 137Cs radyonüklidler hastalıklı yapraklarda daha fazla bulunmuştur 

(sırasıyla 181, 180, 1911 ve 181 Bq kg-1). Ölçülen radyonüklidlerin ortalama aktivite 

konsantrasyonları dünya ortalama değerleri ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu kestanesi, yükselti, hastalık, Kastamonu 
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Abstract 

Main aim of this present study was to investigate the variations in the leaf oxidative, non-

enzymatic antioxidant levels, respiration rate and the radiometric characterization of chestnut 

trees with different sites and altitudes ranged from 290 m up to 910 m. In addition, the 

comparisons of the variation in those chemical compounds were made between the healthy 

and infected chestnut tree leaves. The chestnut leaf samples were collected from 6 different 

altitudes (290 m, 305 m, 470 m, 765 m, 810 m and 950 m). At the altitude of 470 m, the 

chestnut leaves were sampled from unhealthy (infected) trees. The leaf samples were then 

analyzed for peroxidation level (MDA) and hydrogen peroxide (H2O2), total phenolic 

compounds and respiration rate (pyruvate). The infected chestnut trees had higher MDA (284 
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nmol/g), H2O2 (300 nmol/g), total phenolic (183 µg/g) and pyruvate (9852) than the healthy 

chestnut tress (mean of all sites 249 nmol/g, 240 nmol/g, 138 µg/g and 5587 respectively). 
238U, 232Th, 40K and artificial 137Cs radionuclides in the leaf samples were also higher in the 

infected leaves (181, 180, 1911 and 181 Bq kg-1, respectively). The mean activity 

concentrations of measured radionuclides were compared with world’s mean values. 

Keywords: Anatolian chestnut, altitude, disease, Kastamonu 

 

1.GİRİŞ 

Orman ekosistemleri büyüme, gelişme, ölüm, ayrışma gibi süreçlerle ve ayrıca madde 

dolaşımı ve enerji akımı gibi dinamiklerden oluşmaktadır. Bu olgular birçok etmene bağlı 

olarak farklılık gösterdiği için orman ekosistemleri de sürekli olarak değişebilen bir yapı ve 

organizasyona sahiptir. Ormanların yapısı ve yaşam süresi kendini oluşturan ağaç türlerinin 

genetik, rekabet, hastalık ve yangın gibi biyotik ve iklim parametreleri, toprak 

karakteristikleri, radyoaktif ve çevre kirliliği ve topoğrafik koşullar gibi abiyotik stres 

faktörlerine tepkileri ile yakından ilişkilidir [1], [2]. Dolayısıyla ağaçlarda büyüme ve 

gelişme, genetik ve fizyografik, klimatik, edafik ve biyotik faktörleri de kapsayan çevresel 

etmenlerin kombine etkisi ile birlikte gerçekleşmektedir [3], [4], [5]. 

Ülkemizin önemli orman ağaçlarından birisi olan kestane çok amaçlı kullanımlar için yüksek 

bir potansiyele sahiptir. Ayrıca zengin karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerce 

zengin meyvesi, antimikrobiyal özellikteki balı, antioksidan ve boyamada kullanılan dal, 

yaprak ve kabukları ve mobilya ve doğrama yapımı için kaliteli kerestesi ile yüzlerce yıldır 

insanlara ve ekosisteme sayısız faydalar sağlamıştır. Verilere göre dünyada kestane cinsinin 

10-12 türü bulunmaktadır. Türkiye’de ise doğal olarak bulunan tek türünün ise Anadolu 

kestanesi (Castanea sativa Mill.) olduğu bildirilmiştir [6], [7], [8]. Kestane kültürünün 

Anadolu’dan başlayıp, M.Ö. V. yüzyılda Yunanistan’a ve buradan da İtalya’ya götürüldüğüne 

dair rivayetler bulunmaktadır. Yapılan genetik çalışmalar, İtalyan kestane çeşitleri ile Batı 

Anadolu’daki çeşitlerin birbirleriyle akraba olduğunu göstermiş ve tarihi kayıtların 

güvenilirliğini ortaya koymuştur. Kestanenin Karadeniz kıyılarından özellikle de Kastamonu 

dolaylarından götürüldüğü düşünülmekte ve bu şehrin adıyla bağlantılı olarak Castanea cins 

(genus) adının buradan çıktığı söylenmektedir [9], [10], [11]. 

Mevcut kestane ormanlarımız (doğal ve yapay) dal kanseri (Cryphonectria parasitica Murr. 

Bar.) ve kök çürüklüğü (Phytophthora cambivora) gibi hastalıklara maruz kaldığı için yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıyadır [12], [13]. Hastalığın mücadelesi üzerine yapılan 

çalışmalarda daha çok iç ve dış karantina önlemleri ve kültürel uygulamalarla kontrol 

üzerinde durulmaktadır [14]. Bunun yanı sıra birçok Avrupa ülkesinde hipovirulent C. 

parasitica ırkları yardımıyla biyolojik mücadelede yapılmaktadır [15]. Türkiye’de kestane 

yetiştiriciliği yapılan Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinden izolat toplama, izolatların 

fenotipleri, uyum grupları ve eşleşme tiplerini belirleme, hipovirulentlik aktarımı gibi 

çalışmalarda birçok araştırıcı tarafından yapılmıştır [16], [17], [18], [19], [20]. Ancak bu 

hastalığın kestane ağacı yapraklarında lipit peroksidasyonu, hidrojen peroksit ve toplam 

fenolik bileşik birikimi, solunum hızının göstergesi olarak kabul edilen piruvat miktarı 

üzerine yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca radyoaktif elementlerin hastalık üzerine 

etkilerine ilişkin çalışmalara da rastlanılmamıştır. Fotosentez, karbon, solunum ve azot 

metabolizması, oksidatif stres ve antioksidant savunma gibi metabolik ve fizyolojik olayları 

etkileyen biyotik ve abiyotik etmenler yanı sıra topraktan su ve minerallerin kökler tarafından 

alınması ve bitki organlarına dağıtılması gibi proseslerin araştırılması başarılı bir ormancılık 

ve kestane üretimi için önemli veriler sağlayabilir [5], [21], [22]. Biyotik ve abiyotik stres 

etmenlerinin bitki gelişimi üzerine yapılan çalışmalara göre mineral eksikliği/toksisitesinin 

[23], [24]; alkali koşulların bitkisel dokularda ozmotik regülasyon ve iyon dengesini 

bozduğunu [25]; iklim, topoğrafya ve toprak özelliklerinin bitki gelişiminde oldukça etkin 
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olduğunu [26]; sıcaklık stresinin metabolik reaksiyonları yavaşlatarak ya da durdurarak 

kestane gelişimini etkilediğini [27]; patojen/viral ve diğer zararlılara maruz kalan bitkilerde 

karbon ve besin dengesinin [28] bitkinin hastalıklara dirençte önemli olduğunu saptamışlardır. 

Abiyotik ve biyotik stres faktörlerinin bitkilerde oksidatif stresi uyardığını ve bitki türüne 

bağlı olarak hücre ve dokularda malondialdehit ve hidrojen peroksit birikimini artırdığını ve 

ayrıca bir stres etmeninin bir diğer stres faktörünü de tetikleyerek bitkisel direncin azalmasına 

neden olduğunu belirtmişlerdir [5], [29], [30]. Fenoller, flavonlar ve diğer aromatik 

bileşiklerden oluşan sekonder metabolitlerin stres koşullarında bitkisel dokularda birikerek 

strese direncin artırılmasına katkıda bulunduğunu kaydetmişlerdir [31], [32]. Bitkisel 

dokularda radyoaktivite değerlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarda 238U, 232Th, 40K ve 
137Cs gibi radyonüklitlerin varlığı birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Elazığ ilinde 

tüketilen sebze ve meyve örneklerindeki radyoaktivite değerlerinin sebze örnekleri için 0.64 

Bq kg-1, 0.65 Bq kg-1, 13.98 Bq kg-1 ve 0.54 Bq kg-1, meyve örnekleri için ise 1.52 Bq kg-1, 

0.98 Bq kg-1, 18.66 Bq kg-1 ve 0.59 Bq kg-1 olduğunu kaydetmiştir [33]. Rize ilinde 

yetiştirilen sebzelerde en yüksek 238U, 232Th, 40K ve 137Cs aktivite konsantrasyonu sırasıyla 

9.43 Bq kg-1, 2.64 Bq kg-1, 1014.72 Bq kg-1 ve 10.20 Bq kg-1 olduğunu, meyve 8.04 Bq kg-1, 

3.22 Bq kg-1, 222.24 Bq kg-1 ve 2.46 Bq kg-1 olduğunu saptamışlardır [34]. Rize ilinden 

toplanan çay örneklerinde ortalama 238U, 232Th, 40K ve 137Cs aktivite konsantrasyonlarının 

sırasıyla 36.3 Bq kg-1, 23.1 Bq kg-1, 688.4 Bq kg-1 ve 20.9 Bq kg-1 olduğunu belirlemişlerdir 

[35].  

Burada sunulan çalışmada, farklı lokasyonlarda ve farklı yükseltilerde yetişen sağlıklı ve 

hastalıklı kestane ağaçların yapraklarının kimyasal bileşenlerinin değişimi ve radyoaktif 

özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla, farklı yükseltideki kestane ağaçları yapraklarından 

örneklemeler yapılmıştır. Alınan yaprak örneklerinin lipit peroksidasyon (malondialdehit-

MDA), hidrojen peroksit (H2O2), toplam fenolik bileşikler ve piruvat miktarı, doğal ve yapay 

radyonüklit konsantrasyonları belirlenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışma Alanın Genel Özellikleri  

Çalışma alanı Kastamonu il merkezine 90 km, 98 km ve 101 km uzaklıklarda bulunan 

İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde doğal yayılış gösteren Anadolu kestanesi (Castanea 

sativa Mill.) ormanları içerisinde bu çalışma yürütülmüştür (Şekil 1).  

 
Şekil 1. Çalışma alanın genel görüntüsü 

Çalışma alanlarında özellikle Bozkurt ve İnebolu ilçesinde daha fazla görülen ağaç kurumaları 

ve kestane dal-gövde kanseri, kestane ormanlarında en önemli hastalıklardan birisi olup, 

dünyada ve ülkemizde kestane alanlarında yaygın olarak görülen ve çoğunlukla ağaçların 

kurumasına neden olan fungal bir hastalıktır. Anadolu kestanesi ağaçlarının kurumasına ve 
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ölümüne sebebiyet veren fungus Cryphonectria parasitica’dır. 470 m yükseltide İnebolu 

mevkisinde yetişen 1. noktadaki kestane ağacı en yaşlı olanı ve dal kanseri görülmektedir. 

Aynı yükseltideki 2. noktadaki kestane ağacında hem dal hem de gövde kanserleri mevcuttur. 

2.2. Kestane Yapraklarında Yapılan Kimyasal Analizler  

Arazide 20x20 m olacak şekilde toplam 11 deneme alanında çalışılmak üzere; Bozkurt 

ilçesinde kestane ağaçlarından yaprak örneklemesi 5 deneme alanından, Abana ilçesinde 3 

deneme alanından ve İnebolu ilçesinde ise 3 deneme alanından alınmıştır. Ekim 2016 

tarihinde çalışma alanlarında belirlenen farklı yükseltilerdeki kestane ağaçların alt 

kısımlarından taze yapraklar, ağacın baktığı her bir yönden toplanarak poşetlere konulmuş ve 

daha sonra bu örnekler birleştirilerek yaprak örneklemesi yapılmıştır. Alınan yaprak örnekleri 

etiketlenerek laboratuvara getirilmiştir. Farklı yükseltilerde yetişen kestane ağaçlarının yaprak 

örneklerinde lipit peroksidasyonu ve hidrojen peroksit (H2O2), toplam fenolik bileşik ve 

piruvat içerikleri belirlenmiştir. Yaprak örneklerindeki lipid peroksidasyonu (MDA) Lutts ve 

ark. [36] ve H2O2 ekstraksiyonu Velikova ve ark. [37] tarafından kullanılan yöntemlere göre 

belirlenmiştir. Toplam fenolik madde analizi spektrofotometrik Folin-Ciocalteu yöntemine 

göre yapılmıştır [38]. Piruvat miktarı Delrue [39] ile Villano ve Rota [40] tarafından 

kullanılan yöntemlere göre belirlenmiştir. 

2.3. Radyometrik Analizler  

Örneklerin gama spektrometrik analizleri Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarında bulunan ORTEC marka FoodGuard model 3x3 NaI(Tl) dedektörü 

kullanılarak yapılmıştır. Ölçüm işlemine geçmeden önce örnekler kurutulmuş ve eleme 

işlemleri yapılmıştır. Kurutulan ve elenen örnekler ölçümün yapılacağı dedektörün 

geometrisine uygun biçimde hazırlanan, 65 x 55 mm plastik kutuların içine konulmuş ve 

kutuların ağızları sıkıca kapatılarak 1 ay süreyle bekletilmiştir. Böylece, 238U ve 232Th ürünleri 

arasındaki radyoaktif dengenin oluşması sağlanmış ve örnekler sayıma hazır hale getirilmiştir. 

Örneklerin analizlerine başlanmadan önce dedektörün kalibrasyonu yapılmıştır.  

Bilgisayar hafızasında toplanan spektrumların analiz edilebilmeleri için, hangi kanalın hangi 

enerjiye karşılık geldiğinin bilinmesi gerekir. Böylece numunede bulunan radyoaktif çekirdek 

türleri bulunabilir. Enerji kalibrasyonunun yapılabilmesi için önceden enerjileri bilinen 

çekirdeklerden oluşmuş standart bir kaynağa veya kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kalibrasyon için enerjileri 80–1400 keV arasında değişen 109Cd, 57Co, 133Ba, 22Na, 137Cs, 
54Mn, ve 60Co’ın piklerini içeren standart nokta kaynaklar kullanılmıştır. Kalibrasyon 

tamamlandıktan sonra her bir örnek gama spektrometre cihazında 50000 sn’lik sürelerle 

sayılmıştır. 

Ölçümler sonucu elde edilen radyonüklitlerin aktivitelerini hesaplamak için dedektör verimini 

de hesaba katarak,  

Aktivite=Net Alan/ (SSxNMxBxV)                                                                                (1) 

SS: Sayım süresi,  

NM: Numune miktarı,  

B: Bolluk,  

V: Verim,  

formülünden yararlanılmıştır. Piklerin altındaki net alanlar, toplam alandan background 

çıkarılarak elde edilmiştir. Örneklerde bulunan 238U ve 232Th’ye ait radyoaktivite 

konsantrasyonları, bu radyonüklitlerin bozunum ürünleri olan doğal radyonüklitlerin gama 

piklerinden hareketle tayin edilebilmiştir. 238U, 232Th ve 40K aktivite konsantrasyonları 

belirlendikten sonra tabiatta doğal olarak bulunmayan ancak bir fisyon ürünü olan ve uzun 

yıllardan beri yapılan nükleer denemeler ve nükleer kazalar sonucunda atmosfere atılan 

radyonüklitlerden biri olan 137Cs izotopunun, örneklerindeki aktivite konsantrasyonu da 

belirlenmiştir. 
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2.4. İstatistiksel analiz 

Kestane yapraklarında kimyasal bileşikler (lipit peroksidasyon seviyesi (MDA, 

malondialdehit), H2O2 konsantrasyonu, toplam fenolik bileşik ve piruvat)  arasında önemli bir 

farklılığının olup olmadığı SPSS programı (11. versiyon) kullanılarak Varyans Analizi 

(ANOVA) ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. ANOVA sonuçları doğrultusunda, farklılığın 

önem derecesi Tukey’s testi yardımıyla belirlenmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Kestane dal kanseri hastalığına maruz kalmış ağaçlardan toplanan yaprak örneklerinde 

yapılan toplam fenolik bileşik, malondialdehit (MDA) ve hidrojen peroksit (H2O2) ve piruvat  

miktarına ilişkin veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Farklı lokasyon ve yükseltideki kestane ağaçlarına ait yaprak örneklerinin toplam 

fenolik bileşik malondialdehit (MDA) ve hidrojen peroksit (H2O2) ve piruvat  miktarı 

değişimleri 
Yükselti 

(m) 

MDA 

µmol/g 

H2O2 

µmol/g 

Toplam fenolik bileşik 

µg/g 

Piruvat 

µg/g 

290-(Bozkurt) 305.6 289.8 205.9 18.606 

305-(Abana) 237.7 213.1 65.4 8.724 

470-(İnebolu) 

Hastalıklı 

147.9 119.8 64.9 2.904 

765-(İnebolu) 284.3 299.8 183.2 9.411 

810-(Bozkurt) 276.3 264.8 166.2 14.599 

950-(Bozkurt) 277.3 310.8 188.6 5.522 

Kestane ağaçlarında malondialdehit (MDA), hidrojen peroksit (H2O2), toplam fenolik bileşik 

ve piruvat içeriği yükselti ve lokasyona bağlı olarak önemli bir değişim göstermiştir (p<0.05). 

Ağaçlarda MDA (147.9 µmol/g), H2O2 (119.8 µmol/g), toplam fenolik bileşik (64.9 µg/g) ve 

piruvat (2.904 µg/g) 470 m yükseltide hastalık bulunan kestane ağaçlarda en düşük 

bulunmuştur (Tablo 1). Buna karşın MDA (305.6 µmol/g), toplam fenolik bileşik (205.9 

µg/g) ve piruvat (18.606 µg/g) 290 m yükseltideki kestane ağaçlarında en yüksek saptanmıştır 

(Tablo 1). 

Toplanan ağaç örneklerinde, doğal radyonüklitler 238U, 232Th ve 40K ile yapay radyonüklit 
137Cs aktivite konsantrasyonları belirlenmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Ağaç örneklerinin 238U, 232Th, 40K ve 137Cs aktivite konsantrasyonları 

Örne

k No 
Örnek Adı 

Yüksel

ti 

(m) 

Ağırlık 

(gr) 
238U 232Th 40K 137Cs 

1 Abana-1. nokta 

305 

13,91 149,3 191,3 451 70 

2 Abana-2. nokta 18,02 117,6 100,2 329,1 41,3 

3 Abana-3. nokta  17,3 86,8 42,2 353,4 74,1 

Ortalama 117,9 111,23 341,25 57,7 

4 Bozkurt-1. nokta 
290 

8,57 29,1 30,8 1066,6 22,6 

5 Bozkurt-2. nokta 12,3 164,6 147,5 1004,2 58,2 

Ortalama 96,85 89,15 1035,4 40,4 

6 Bozkurt-3.nokta 
810 

6,66 126,8 134,7 869,2 84,8 

7 Bozkurt-4.nokta 14,22 116,3 66,7 648,4 52,4 

Ortalama 121,55 100,7 758,8 68,6 

8 Bozkurt-5. nokta 950 15,09 102,8 119,2 617,4 54,4 

9 İnebolu-1. nokta 

(Hastalıklı) 
470 

6,63 197,7 182,2 1648,1 174,2 
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10 İnebolu-2. nokta 

(Hastalıklı) 

4,23 164,2 178,1 2173,4 190,2 

Ortalama 180,95 180,15 1910,75 182,2 

11 İnebolu-3. nokta 765 22,61 85,5 78,2 491,2 41,6 

En yüksek ve en düşük 238U aktivite konsantrasyonları Bozkurt yöresinde ve sırasıyla 197.7 

ve 29.1 Bq kg-1 olarak bulunmuştur. 232Th aktivite konsantrasyonları içerisinde en yüksek 

değer Abana bölgesinde yetişen ve 305 m yükseltideki kestane ağaçları yapraklarında 191.3 

Bq kg-1 olarak belirlenmiştir. 238U ve 232Th aktivite konsantrasyonlarının en düşük değerde 

olduğu Bozkurt yöresinde ve 290 m yükseltideki kestane ağaçları yapraklarında 40K aktivite 

konsantrasyonunun, tüm örneklerdeki ortalama değerinden 1.2 kat daha yüksek olduğu 

hesaplanmıştır. Ayrıca 40K aktivite konsantrasyonunun 329.1 ile 2173.4 Bq kg-1 arasında 

değişim gösterdiği ve ortalama değerinin 877.5 Bq kg-1 olduğu belirlenmiştir. Tüm bu doğal 

radyonüklitlere ek olarak tüm örneklerde yapay bir radyonüklit olan 137Cs konsantrasyonuna 

rastlanılmıştır. 137Cs aktivite konsantrasyonunun 22.6 ile 190.2 Bq kg-1 arasında değişim 

gösterdiği ve ortalama değerinin 78.5 Bq kg-1 olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan 

örneklerde belirlenen 238U, 232Th ve 40K radyonüklitlerin ortalama aktivite 

konsantrasyonlarının, yine aynı radyonüklitlerin 35, 30 ve 400 Bq kg-1 olan dünya ortalama 

değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada Kastamonu yöresinde yetişen ve dal kanseri hastalığına maruz kalmış kestane 

ağaçlarında malondialdehit, hidrojen peroksit toplam fenolik bileşik ve piruvat miktarları 

sağlıklı ve enfekte ağaçlarda kıyaslanmıştır. Kestane ağaçlarına ait yapraklardan elde edilen 

kimyasal analizlere göre 470 m yükseltideki ağaçlarda MDA, H2O2, toplam fenolik bileşik ve 

piruvat miktarı en düşüktür (Tablo 1). Yapılan çalışmalarda patojenik ya da viral hastalıklar, 

mineral eksikliği/toksisitesi, radyoaktif kirlilik ve bitki gelişimini engelleyen tüm olumsuz 

koşullarda oksidatif stresin uyarılması sonucu hücre ve dokularda MDA, H2O2 ve piruvat 

birikiminin arttığı bulunmuştur [5], [41], [42]. Ancak yaprak örneklerinin toplanmış olduğu 

(Ekim ayı) tarihlerde hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yapraklarda metabolik, 

toprakta ise mikrobiyal aktivitenin yavaşlamış olması bu bileşiklerin yaprak dokusunda 

azalmasına da sebebiyet vermiş olabilir [43]. Ayrıca hastalık etkisi, mevsim sıcaklığının 

yüksek olduğu dönemlerde yaprakta solunum hızının yüksek, fotosentez, karbon ve azot 

metabolizmasının ise yavaş olması nedeniyle yapraklarda organik bileşik birikiminin 

indirgenmesine ve dolayısı ile de bu bileşiklerin hasta ağaçlarda daha düşük miktarlarda 

olmasına neden olmuş olabilir [44], [45]. Nitekim 290 m yükseltideki ağaçlarda MDA, H2O2, 

fenolik bileşik ve piruvat içeriğinin yüksek olması, sağlıklı ağaçlardan alınan yaprak 

örneklerinde solunum metabolizmasının halen devam ettiğine, toprağa düşmüş (ölü örtü) 

yapraklarda parçalanma aktivitesinin işlediğine işaret etmektedir [43], [46], [47]. Bulgulara 

göre 470 m yükseltideki ağaçlara benzer şekilde 305 m yükseltideki ağaçlarda da hastalığın 

kimyasal bileşenleri etkilediği saptanmıştır (Tablo 1). Toprak özelliklerinin kalite markörü 

olarak toprağın mineral madde içeriği, bitkilerin yeryüzünde dağılımı, büyüme ve gelişim 

modellerini etkilemektedir. Bitkiler topraktan gerekli makro ve mikro elementleri alırken 

beraberinde radyonüklitleri de alabilmektedir [48], [49]. Çalışmada 238U, 232Th, 40K ve 137Cs 

miktarı 470 m yükseltideki hastalıklı kestanelerde en yüksektir (sırasıyla 181, 180, 1911 ve 

181 Bq kg-1, Tablo 2). Verilere göre 238U, 232Th ve 40K radyonüklitlerin ortalama aktivite 

konsantrasyonlarının yine aynı radyonüklitlerin 35 Bq/kg-1, 30 Bq/kg-1 ve 400 Bq/kg-1 olan 

dünya ortalama değerlerinin üzerindedir [50], [51]. Çalışılan kestane ağaçlarda radyonüklit 

miktarı ağacın sağlık durumu, yükselti ve mevsime göre değişmiştir. Yapılan çalışmalarda 

bitki türlerinin alabileceği radyonüklit miktarının genotip, çevresel etmenler ve bitkisel 

organların yaşı, gelişim durumu ve rekabet gücüne göre değiştiği bildirilmiştir [26], [35], 
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[52]. Gerek besin elementleri ve gerekse radyonüklitlerin aşırı alımı ve hücre ve dokularda 

birikiminin bitkide metabolik ve fizyolojik proseslerin dengesini bozarak, büyüme ve gelişimi 

baskıladığını bildirmişlerdir [53], [54]. 
 

5. SONUÇLAR 

İnebolu ilçesindeki kestane ağaçların dallarında aktif olarak kanser dokusu daha fazla 

olmasına rağmen, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ardıç katranı ve bakır sülfat 

kullanılarak yapılan sanitasyon çalışmaları neticesinde iyileşen kanser dokuları daha fazladır. 

Ancak Bozkurt ilçesindeki yükseltiye bağlı olarak (800-1000 m) kestane ağaçlarında gövde 

kanserinin daha fazla görüldüğü ve buna bağlı olarak yapılan müdahalelerin fazla etkili 

olmadığından ağaçlarda kurumalar söz konusudur. Bu çalışmayla İnebolu ilçesindeki 470 m 

yükseltideki kestane ağaçlarda MDA, H2O2, toplam fenolik bileşik ve piruvat miktarı düşük 

iken, doğal ve yapay radyonüklit konsantrasyonları yüksek bulunmasının sebebi; ağaçta 

görülen kanser hastalığının etkisidir. 

Hastalığın gelişimini daha iyi tahmin etmek ve biyolojik kontrol önlemlerini iyileştirmek için, 

hipovirüsün doğal yayılımının yanı sıra C. parasitica hastalığına etki eden faktörler ve 

bunlara dair daha fazla çalışmalar gerekmektedir. Bununla beraber bitki beslenmesi, kestane 

ağaçlarının sağlığı, gelişimi ve verimliliği açısından bir değerlendirme yapabilmek için kök 

sistemi, ölü örtü ayrışması dinamikleri, toprak-yaprak besin elementleri değerleri ve diğer 

çevresel faktörlerin etkisi daha kapsamlı bir biçimde araştırılması gerekmektedir. Kestane 

genotiplerinin kansere dayanım düzeyleri ile ilgili detaylı araştırmalar yapılmalıdır. 
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Özet  

 

Coğrafi yapısı nedeniyle yeryüzünde floristik zenginlik açısından önemli bir yere sahip olan 

Türkiye, odun dışı orman ürünleri kaynakları bakımından da oldukça yüksek bir potansiyele 

sahiptir. Bu kaynakları kullanma miktarı ise her geçen gün hızla artmaktadır. Odun dışı orman 

ürünleri kırsal bölge halkının kalkınması, istihdam yaratılması, üretim, kırsal kalkınma, gelir 

artışı, ihracat gibi makro iktisadi büyüklüklere etki ederek ülke ekonomisine pozitif yönde 

katkıda bulunmaktadır.   

 

Son zamanlarda gündeme gelen gıda güvenliği kavramı insanları kimyasal ve zararlı 

maddelerden uzak olan doğal ürünlere yöneltmiştir. Bu kapsamda odun dışı orman ürünleri 

organik ya da doğal ürün anlamında önemli bir pazar alanı oluşturmaktadır. Dünyada 

sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıkması ile birlikte orman kaynaklarından 

sürdürülebilir bir şekilde çok yönlü olarak faydalanma düşüncesi önem kazanmaya başlamıştır. 

Bu düşünce, orman işletmeciliğinde değişim ve gelişim sürecini de beraberinde getirmiştir. 

 

Bu çalışmada, TÜİK verileri, beş yıllık kalkınma planları, ormancılık ana planı, Orman Genel 

Müdürlüğü yıllık faaliyet raporları, ormancılık istatistik verileri ve eylem planları 

değerlendirilerek geçmişten günümüze odun-dışı orman ürün ve hizmetleri açısından orman 

işletmeciliğinin ekonomik, politik, yasal ve kurumsal açıdan geçirdiği değişimler ele alınmış 

ve incelenmiştir. Odun dışı orman ürünlerinin rasyonel ve etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Odun-dışı orman ürünleri işletmeciliği, gıda güvenliği, kırsal kalkınma, 

istihdam  
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1. GİRİŞ 

Coğrafi yapısı nedeniyle yeryüzünde floristik zenginlik açısından önemli bir yere sahip olan 

Türkiye’nin bu zenginlik içerisinde ormanlar da önemli bir yer tutmaktadır. İlk defa planlı ve 

düzenli ormancılığın yapılmaya başlandığı 1973 yılında orman alanımız 20.199.296 ha iken, 

2015 yılında 22.342.935 ha (toplam alanın %28.6 sı) alan ormanlarla kaplıdır. Türkiye 1990-

2015 döneminde orman alanını artırmayı başarmış 22 ülkeden birisi olarak önemli bir konuma 

sahiptir [1]. 1973-2015 dönemi değerlendirildiğinde, % 56 olan bozuk orman alanlarının % 

44’e kadar düştüğü, bu alanların verimli orman alanı haline geldiği görülmektedir [2].  

Türkiye orman varlığının yanında biyolojik çeşitlilik açısından da oldukça zengin bir kaynak 

potansiyeline sahiptir. Ülkemiz, ekosistem ve habitat çeşitliliği beraberinde oldukça zengin tür 

çeşitliliğini de yapısında barındırmaktadır [3]. Floristik açıdan incelendiğinde Türkiye 120.000 bitki 

taksonuna ev sahipliği yapmakta, bunların yaklaşık olarak 3000 tanesi endemiktir [4]. Türkiye’deki 

endemizm oranı % 34 civarındadır [5]. Fauna açısından bakıldığında omurgasız hayvan türü sayısı 

yaklaşık 19.000 olup bunlardan yaklaşık 4.000 tanesi endemiktir. Bugüne kadar belirlenen toplam 

omurgalı hayvan türü sayısı ise 1.500’e yakındır. [3]. 

Orman ekosistemleri de bünyesinde barındırdığı birçok bitki, hayvan ve mikroorganizmalar ile 

biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmaktadır. İnsanoğlu orman ekosistemiyle daima iç içe olmuş 

ve bu kaynaktan çeşitli şekillerde faydalanmıştır [6]. Günümüzde insanlar odun ve odun dışı 

orman ürünleri üretimi olmak üzere iki boyutlu bir şekilde orman kaynağından 

faydalanmaktadırlar. Bu kapsamda Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) kavramı ekolojik, 

biyolojik ekonomik ve kültürel açılardan önem kazanmaktadır [7]. En geniş tanımıyla 

ODOÜ’leri, ormanlar ve ormanlara bitişik arazilerden elde edilen odun dışındaki biyolojik 

kökenli ürün ve hizmetlerden oluşmaktadır. ODOÜ’leri kapsamındaki unsurlar; odun dışı 

bitkisel ürünler, hayvansal ürünler ve ormanların sunduğu çeşitli hizmet ve fonksiyonlar olarak 

bir ayrım yapılmaktadır [8], [9], [10], [11]. 

Türkiye, ODOÜ kaynakları bakımından da çok zengin bir potansiyele sahiptir. Bu kaynakları 

kullanma miktarı ise her geçen gün hızla artmaktadır. ODOÜ kırsal bölge halkının kalkınması, 

istihdam yaratılması, üretim, kırsal kalkınma, gelir artışı, ihracat gibi makro iktisadi 

büyüklüklere etki ederek ülke ekonomisine pozitif yönde katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, 

rekreasyon, avlanma vb. gibi aktiviteler sayesinde halkın eğlenme, dinlenme, gezme, spor 

yapma gibi ormanların hizmet üretimini kapsayan talepleri karşılanabilmektedir. 

Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin etkilerinin açık bir şekilde hissedilmeye başlandığı 

günümüz dünyasında karbon yutakları ve temiz enerji bakımından önem sahip olan biyoenerji 

de orman kaynaklarının önemini artırmaktadır [12].  Çağımızın temel sorunların birisi olan gıda 

güvenliği kavramı da insanları kimyasal ve zararlı maddelere maruz kalmayan doğal ürünlere 

yöneltmiştir. Bu koşullarda ODOÜ organik ya da doğal ürün anlamında önemli bir pazar alanı 

oluşturmuştur. 

Dünyada sürdürülebilir kalkınma kavramının ortaya çıkması ile birlikte orman kaynaklarından 

sürdürülebilir bir şekilde çok yönlü olarak faydalanma düşüncesi önem kazanmaya başlamıştır. 

Orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ODOÜ’lerin önemli katkıları 

olduğu 1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında belirtilmiştir. Gündem 

21’de sürdürülebilir orman yönetimi, sürdürülebilir ekonomik gelişim ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması amacıyla ODOÜ üzerinde durulmuştur. Yaşanan uluslararası süreçlere paralel 

olarak, orman işletmeciliğinde de değişim ve gelişim süreci yaşanmıştır. Orman 

işletmeciliğinde odun üretimi yanında, diğer fayda ve fonksiyonların da işletmeciliğinin 

yapılması fikri ön plana çıkmaya başlamıştır.  
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ODOÜ’lere verilen önemin artmasına bağlı olarak, bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda da 

artışlar olmuştur. ODOÜ işletmeciliğinin değişik açılardan irdelendiği (yasal, kurumsal vb.) 

çalışmalarda, tedarikten pazarlamaya kadar geçen süreçte karşılaşılan sorunlar belirlenerek, 

çözüm önerilerinin geliştirildiği görülmektedir [12], [13], [14]. Literatür incelendiğinde 

ODOÜ’lerinin geçirdiği değişim sürecini irdeleyen sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür 

[15]. Bu çalışmada, geçmişten günümüze odun-dışı orman ürün ve hizmetleri açısından orman 

işletmeciliğinin ekonomik, politik, yasal ve kurumsal açıdan geçirdiği değişim süreci ele 

alınmış ve incelenmiştir.  

2. MALZEME VE METOT 

2.1. Malzeme 

Bu çalışmada, TÜİK verileri, beş yıllık kalkınma planları, ormancılık ana planı, Orman Genel 

Müdürlüğü yıllık faaliyet raporları, ormancılık istatistik verileri ve eylem planlarından 

yararlanılmıştır. 

2.2. Metot 

Literatürde yer alan çalışmalar ve ormancılıkla ilgili verilerden yararlanılarak ODOÜ 

işletmeciliğinde yaşanan değişim ve gelişim süreci irdelenmiştir. ODOÜ işletmeciliğinin 

rasyonel ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından önerilerde bulunulmuştur. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. ODOÜ İşletmeciliğinde Üretim Miktarları ve Ekonomik Açıdan Durum 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada çeşitli amaçlarla kullanılan bitki sayısı 20.000 

civarındadır. Bunların % 10'unun ticareti yapılmaktadır [16], [17]. Türkiye’de tıbbi olarak 

kullanılan bitkilerin sayısı 500 civarında olup bunların 346’sının ticaretinin yapıldığı, 112’sinin 

ihraç edildiği ve 24’ünün endemik olduğu ifade edilmektedir. ODOÜ’leri bazı ülkelerde veya 

ülkelerin bazı yörelerinde odun ürünlerinden daha fazla önem arz etmekte, dış ticarette önemli 

gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Özellikle kırsal fakirliği azaltma ve yerel ekonomik 

gelişim açısından önemli katkılar sağlamaktadır [18].  

Türkiye’de odun dışı bitkisel ürünlerin ihracatı genellikle hammadde veya yarı-mamul şeklinde 

olmaktadır. Bu durum ürünlerin potansiyel değerinden daha düşük gelirler sağlanmasına neden 

olmaktadır. Ancak ürünlerin işlenerek satılması hâlinde ihracat gelirlerinin artacağı 

öngörülmektedir [19]. 

Türkiye tomruk, kereste gibi odun ürünleri bakımından uluslararası piyasada ithalatçı durumda 

iken, ODOÜ’ler bakımından değerlendirildiğinde ihracatçı konumundadır [20]. Ormancılık 

sektörünün ülke ihracatı içindeki payı ihmal edilebilecek kadar (on binde 5) azdır. Bu durum 

bu sektörün geniş ölçüde iç tüketime hizmet ettiğini göstermektedir [21]. Ülke ekonomisi 

içinde ormancılık sektörünün özellikle ihmal edilebilecek düzeyde düşük çıkan ihracat 

payının çok önemli bir kısmını, ODOÜ ihracatı oluşturmaktadır. 1990-1998 yıllarını 

kapsayan dönem incelendiğinde, orman ürünleri ihracatının yaklaşık % 98’ini, ithalatının 

ise % 2’sini ODOÜ’leri oluşturmaktadır [14].  

Ülkemiz, ODOÜ’lere yönelik ithalat ve ihracatta potansiyelleri değerlendirildiğinde; ihracat 

açısından 196 ülke arasında 21. sırada yer almaktadır. 2016 yılında Türkiye’nin ODOÜ 

sektöründen en fazla ihracat yaptığı ülke ABD olup, bunu sırasıyla Çin, Almanya, Polonya ve 

Japonya takip etmiştir. ODOÜ kapsamında ihracata konu edilen türlerden en fazla gelir elde 

edilenler; çam fıstığı, defne, kekik ve doğal mantarlardır [18]. 
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Türkiye’de ODOÜ’lerinin büyük kısmı doğadan toplanmakta, doğrudan tüketilmekte, iç 

pazarda satılmakta veya ihraç edilmektedir. Türkiye’nin ODOÜ’leri için üretim miktarları Şekil 

1’de yer almaktadır [18]. 2005, 2007, 2008 ve 2011 yılları hariç tutulduğunda üretim miktarında 

sürekli bir artış yaşandığı göze çarpmaktadır. 2000 ile 2008 yılları arasında (9 yıllık bir zaman 

diliminde) üretim miktarı iki haneli rakamlardan oluşurken, 2009 yılında üç haneli rakamlara 

ulaşmıştır. 2013 yılında ise 2012 yılına kıyasla ODOÜ üretiminde yaklaşık 2 katı kadar artış 

olmuştur.  

Şekil 1. ODOÜ’lerin üretim miktarları 

Ülkemiz, ODOÜ’lere yönelik ithalat ve ihracatta potansiyelleri değerlendirildiğinde; ihracat 

açısından 196 ülke arasında 21. sırada yer almaktadır. 2016 yılında Türkiye’nin ODOÜ 

sektöründen en fazla ihracat yaptığı ülke ABD olup, bunu sırasıyla Çin, Almanya, Polonya ve 

Japonya takip etmiştir. ODOÜ kapsamında ihracata konu edilen türlerden en fazla gelir elde 

edilenler; çam fıstığı, defne, kekik ve doğal mantarlardır [18]. 

Türkiye’nin 2000-2016 yılları arasında ODOÜ ihracatından elde ettiği gelirleri Şekil 2’de yer 

almaktadır [18].  

 

Şekil 2. 2000-2016 yılları arasında ODOÜ’lerden elde eedilen ihracat gelirleri 

Şekil 2 incelendiğinde Türkiye ODOÜ ihracatı 2000 yılında 31 milyon $ seviyesindeyken 2016 

yılına gelindiğinde ise bu rakam yaklaşık 20 kat artarak 503 milyon $ olmuştur. İhracattan elde 
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edilen gelirlerin her yıl artış gösterdiği görülmektedir. 2013 yılında ülkemizde envanter 

çalışmalarının başlamasıyla birlikte bu ürünlerin satışları kayıt altına alınmaya başlamıştır. Bu 

nedenle ihracat rakamlarından da görüleceği gibi 2013 (435 milyon $) yılında 2012 (306 milyon 

$) yılına kıyasla ani bir artış meydana gelmiştir. ODOÜ ihracatından elde edilen toplam 

gelirden; OGM %3, orman köyleri %30, ihracatçı ve aracılar % 67 pay almaktadır. [22]. 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de ülkemizde vahidi fiyat usulü ile ODOÜ’lerini toplayan 

kişilere satarak gelir elde etmektedir. OGM’nin yıllık faaliyet raporları incelendiğinde 2009-

2017 yılları arasında ODOÜ’leri ve hizmetleri için üretim miktarları ve satış gelirleri Çizelge 

1’de yer almaktadır. 

Çizelge 1. ODOÜ üretim miktarları ve satış gelirleri 

Yıllar Üretim Miktarı (Ton) Satış Geliri (TL) 

2009 119.069 2.432.000 

2010 131.269 2.538.000 

2011 120.156 2.486.000 

2012 158.437 3.414.000 

2013 246.074 5.613.000 

2014 306.000 6.724.000 

2015 349.421 8.286.000 

2016 429.015 7.470.000 

2017 586.540 7.723.000 

Çizelge 1 incelendiğinde 2009 yılından itibaren 2017 yılına kadar üretim miktarlarının her yıl 

düzenli olarak arttığı görülmektedir. ODOÜ’lerden elde edilen satış gelirleri de 2015 yılına 

kadar düzenli olarak artarak en üst seviyeye çıkmakta, 2015 yılından sonar bu gelirlerde 

düşüşler yaşandığı görülmektedir. 

3.2. ODOÜ İşletmeciliğinin Kurumsal ve Mevzuat Açısından İncelenmesi 

Türkiye ormanlarında yer alan ODOÜ’lerin yönetilmesi ve işletilmesi faaliyetleri Tarım ve 

Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’de ormanların %99.9’u devletin kontrolü altında bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi içerisinde 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2018 yılında Tarım ve 

Orman Bakanlığı kurulmuştur. Bu kararnameye göre ormanlar Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından yönetilmekte ve işletilmektedir. ODOÜ’lerin yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili 

birimlerin Orman Teşkilatı içerisindeki durumu Şekil 3’te özetlenmiştir. 

Şekil 3. Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığının Örgütsel Yapısı 
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OGM’nin kurulduğu 1937 yılından 2011 yılına kadar ODOÜ’leri tali ürün olarak ifade 

edilmiştir. 1990’lı yıllara gelene kadar ODOÜ’lerin işletmeler tarafından ekonomik bir girdi 

olarak çok fazla önemsenmediği görülmektedir. 1990’lı yıllarda artan ihracat olanakları ile 

birlikte ODOÜ’lerin sağlayabileceği ekonomik potansiyel anlaşılmaya başlanmış, OGM çatısı 

altında yer alan İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı bünyesinde Tali Ürünler Şube Müdürlüğü 

kurulmuştur. Daha sonra da 1995 yılında “Asli Orman Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları” 

isimli tebliğ yayınlanmıştır. 2011 yılında ise 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

ile 3234 sayılı OGM Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ormancılık örgüt yapısında 

değişiklikler olmuştur. 2011 yılında OGM teşkilat yapısı içerisinde Odun Dışı Ürün ve 

Hizmetler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu birimin görevleri şunlardır: 

1) ODOÜ’lerin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin; envanter, değer tespiti, teşhis, 

tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretim, taşıma, depolama ve 

pazarlanmasına ait işleri yapmak veya yaptırmak 

2) Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alanlarda yapılacak faaliyetleri 

düzenlemek, orman içi av ve yaban hayatına, otlatmaya, arıcılığa ait konuları takip etmek, 

3) Uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini desteklemek,  

4) Mesire yerlerinin, kent ormanlarının ve ağaç parkı sahalarının ayrılması, korunması, 

işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak, 

5) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmaktır. 

OGM’nin kurulduğu 1937 yılından 2011 yılına kadar ODOÜ’leri tali ürün olarak ifade 

edilmiştir. Şekil 3’de görüleceği üzere, Türkiye’de ODOÜ’ler bakanlık ve OGM çatısı altında 

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığı ve yedi ayrı şube müdürlüğü tarafından 

yönetilmektedir. Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığı merkezi örgütlenmeyi 

sağlamaktadır. 28 Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube 

Müdürlüğü kurulmuştur. Bu yapı taşra teşkilatlarının örgütlenmesinden sorumludur [15]. Odun 

Dışı Orman Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: 

1) ODOÜ’lerin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin; envanteri, değer tespiti, teşhis, 

tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretim, taşıma, depolama ve 

pazarlanmasına ait iş ve işlemleri belirlemek, yapmak veya yaptırmak,  

2) Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alanlarda yapılacak faaliyetleri 

düzenlemek, orman içi av ve yaban hayatına, otlatmaya, arıcılığa ait konuları takip etmek,  

3) Uygun yerlerde ekoturizm faaliyetlerini desteklemek,  

4) Mesire yerlerinin, kent ormanlarının ve ağaç parkı sahalarının ayrılması, korunması, 

işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak,  

5) Bölge müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak. 

OGM, ODOÜ envanteri ile ilgili ilk önemli çalışmasını 1987 yılında yapmış ve Türkiye’de 38 

adet bitkisel kökenli ODOÜ tespit etmiştir. “Ülkemizdeki Bazı Önemli Orman Tali Ürünlerinin 

Teşhis ve Tanıtım Kılavuzu” adı altında bir kitapçık hazırlanmış ve bunun Bölge 

Müdürlüklerince yapılacak envanter çalışmalarına esas olması amaçlanmıştır [23]. 

1995 yılında çıkarılan “Orman Tali Ürünlerinin Üretim ve Satış Esasları” isimli 283 nolu 

tebliğde orman tali ürünlerinin tanıtımı, üretimde uygulanacak genel hükümler, üretim ve satış 

işlerinin programlanması, üretim ve toplamanın yaptırılma usulleri ile OGM tarafından üretim 

programına alınan ve alınmayan orman tali ürünlerinin üretim, taşıma ve satışına ait esaslar 

hakkında bilgiler verilmiştir [24]. Bu tebliğe göre OGM, ODOÜ denildiğinde bitkisel kökenli 

ürünleri anlamakta ve odun dışındaki ürünlerin tali ürün olarak değerlendirildiği görülmektedir.  

1996 yılında çıkarılan 289 sayılı “Orman Ürünlerinden Faydalanmak İsteyenlere Verilecek 

İzinlere Ait Tebliğe” göre orman ürünleri “her çeşit ağaç, ağaççık, mantar, tıbbi ve sınai bitkiler 

ile bunlardan elde edilen kök, fidan, kozalak tohumu, kabuk, meyve, çiçek, ibre, yaprak, dal, 
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sürgün, yumru, soğan, çıra, katran, sakız, mazı, balzam, ur ve benzerleri” şeklinde tanımlanmış 

ve odun dışı bitkisel orman ürünleri belirtilmiştir. 

2003 yılında ODOÜ’lerin potansiyelini belirlemek amacıyla bölge bazında çalışmalar 

başlatmıştır. Hâlen devam etmekte olan çalışmalardan, elde edilen veriler neticesinde ürünlerin 

yayılış alanlarını ve bu alanlardaki miktarlarını belirten “Türkiye Ormanlarında Odun Dışı 

Ürünler” adlı bir kitapçık yayınlamıştır. Daha önce yayımlanan 283 numaralı tebliğ 2013 

yılında tekrar güncellenerek 297 sayılı “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması 

İle Üretim ve Satış Esasları” tebliği yürürlüğe konulmuştur. Bu tebliğe göre ODOÜ 

“Ormanlardan elde edilen odun dışındaki tüm bitkisel ve hayvansal ürünler ile mantarları ifade 

etmekte, endüstriyel odun üretimi esnasında açığa çıkan ağaç kabukları, kozalaklar, çalılar, 

yongalar, kökler ile mantarlar, orman humusu ve örtüsü de aynı grupta yer almaktadır” olarak 

ifade edilmiştir. Bu tebliğe göre OGM bitkisel ODOÜ anlayışından vazgeçerek üretim artıkları 

ve hayvansal ürünleri de ODOÜ kapsamına aldığı görülmektedir. 

2016 yılında ise OGM tarafından 302 sayılı “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve 

Planlaması İle Üretim ve Satış Esasları” isimli tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğde ODOÜ’ler 

“ormanlardan ve ağaçlardan elde edilen odun dışındaki biyolojik ve mineral kökenli ürünler ile 

kabuk, yonga, çalı, kök, kütük, kozalak gibi odun üretimi sırasında açığa çıkan diğer ürünler ile 

mantarlar, orman humusu ve örtüsü” olarak tanımlanmıştır. Bu tebliğde de 297 sayılı tebliğde 

yer alan hayvansal ürünlerin kapsam dışına çıkarıldığı görülmektedir 

Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığının kurulmasının ardından ODOÜ’leri ile ilgili 

kapsamlı yenilikler yapılmaya başlanmıştır. 2014 yılında OGM tarafından odun dışı ürün ve 

hizmetler envanter takip sistemi ile ODOÜ’lerini takip sistemi kurulmuştur. Envanteri yapılan 

alanlarda yer alan türlerin miktarları, yayılış alanları, ait oldukları taksonlar ve konumları gibi 

bilgiler sistem üzerinden görülebilmektedir. Böylece ürünlerin planlanması ve ticareti daha 

sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan 

verilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Bu sistem ile birlikte orman köylülerine topladıkları 

ODOÜ’leri nihai alıcılara aracısız pazarlayabilme imkânı doğmuştur [25]. 

Türkiye’de ODOÜ’ler ile ilgili kurumsal farkındalığın oluştuğu görülmektedir. Ancak bu 

oluşumu pratikte uygulayabilecek bir yetkinliğe henüz ulaşılmamıştır [26]. Ayrıca hazırlanan 

tebliğlerde sadece ürünlerin hasat edilmesine odaklanıldığı görülmektedir. Bu noktada türe ve 

ürüne özel kılavuzların yayınlanması gerekmektedir [15], [27].  

3.3. ODOÜ İşletmeciliğinin Ormancılık Politikası Açıdan İncelenmesi 

Türkiye ormancılığı ile ilgili makro düzeyde alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalar beş 

yıllık kalkınma planları (BYKP), ulusal ormancılık programı ve eylem planlarında yer 

almaktadır. Bu kapsamda ilk BYKP 1963-1967 dönemi için hazırlanmıştır. Bu planlar beşer 

yıllık periyotlar halinde hazırlanmış ve günümüzde de hazırlanmaya devam etmektedir. 

Halihazırda 10. Kalkınma Planı (2014-2018) uygulanmakta ve Türkiye’nin sektörler bazında 

kalkınmasının sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. Kalkınma planları incelendiğinde 

1963-1967, 1968-1972, 1973-1977, 1979-1983 yıllarında hazırlanan BYKP’lerde ODOÜ ‘ler 

tali ürün veya ikincil ürün olarak görülmektedir. Bu planlarda ağrılık olarak reçine üretimi 

üzerinde durulmaktadır. Ön plana çıkan düşünce bu ürünlerin dış ticaretinden gelir elde 

edilmesi gerektiğidir. Odun ürünlerinin planlaması, yönetimi, işletilmesi, ihracatı gibi konular 

ön plana çıkmaktadır.  

ODOÜ kavram olarak ilk defa 5. BYKP’da (1985-1989) kullanılmıştır. ODOÜ’lerin “bitkisel 

ODOÜ” ve “hayvansal ODOÜ” olarak iki sınıfta geniş bir şeklide incelendiği görülmektedir 

[20].  Doğrudan ODOÜ’e ilişkin amaç, ilke ve politikalara ise, ilk defa 6. BYKP (1990-

1994)’de yer verildiği görülmektedir [28]. Bu planda envanter çalışmasının öncelikle 
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sonuçlandırılması ve işlenmiş ürün ihracatına ağırlık verilmesi hedef olarak belirlenmiştir. 7. 

BYKP (1996-2000)’da bitkisel kökenli ODOÜ tanımının yapılması önerilmektedir. “Orman 

amenajman ve silvikültür planları, odun ve odun dışı ürünler ve hizmetler, ormanların çeşitli 

fonksiyonları ve işletme amaçları dikkate alınarak yeniden düzenlenecek ve uygulanacaktır” 

hükmü yer almaktadır ve buna uygun olarak hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. Üretimde 

karşılaşılan sorunlar ilk defa bu plan döneminde dile getirilmiştir. 

8. BYKP (2001-2005)’da orman kaynaklarının sürdürülebilir olarak çok yönlü faydalanmayı 

sağlayacak şekilde yerel ve ulusal bazda yönetilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. 

ODOÜ’lerin korunması ve bu ürünlerden faydalanma noktasında orman köylülerinin aktif 

katılımlarının sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. ODOÜ’lerin işlenerek ticaretinin 

yapılmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 9. Kalkınma Planında (2007-2013) bir 

önceki plan dönemine benzer politikalar belirlenmiştir. Bu plan döneminde; toplumun odun ve 

ODOÜ ihtiyaç ve taleplerinin optimum şekilde karşılanması, odun ve ODOÜ’lerinde 

standardizasyon ve sertifikalandırma, ticaretinin disipline edilmesi, hammadde yerine mamul 

madde olarak ihracatı teşvik tedbirlerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Son olarak 

katılımcılığın artırılması hedeflenirken ODOÜ’leri üretiminde yöre halkının, köy tüzel 

kişiliklerinin ve ilgili kuruluşların katılım ve katkısının artırılması gerektiği ifade edilmiştir. 

Ayrıca bu plan döneminde ODOÜ’lerin yayılış alanları ve kapasiteleri konusunda çalışmalara 

hız verilmiştir. 

10. Kalkınma Planında (2014-2018) ODOÜ’lerin envanteri ve faydalanma düzeyleri ile ilgili 

yeterli bilgiye sahip olunmadığı ifade edilmiştir. Ancak bu ürünlere ulusal ve uluslararası 

alanda artan bir ilginin olduğu belirtilmiştir. Bu planda ODOÜ’lerden etkin bir şekilde 

yararlanabilecek politikalara ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca ormanların 

sunduğu ürün ve hizmetlerin, özellikle ekosistem hizmetlerinin parasal değerlerinin 

hesaplanması ve ulusal muhasebe sistemine girilmesi sektörün milli ekonomiye katkısının tam 

olarak tespiti açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 10. kalkınma planında ODOÜ’leri 

için stratejik amaç ve politikalara da yer verilmiştir.  

Türkiye 2004-2013 yılları için Ulusal Ormancılık Programını hazırlamıştır. Bu plana göre 

ormancılığın 3 ana amacı vardır. Bunlar ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman 

kaynaklarından faydalanmadır. Ormanların korunması kapsamında ODOÜ’ler ile ilgili “Orman 

köylülerinin ODOÜ ihtiyaçlarının, ormanların kapasitesi dahilinde yasal yollardan mümkün 

olduğunca karşılanması, orman köylülerinin ormanların odun dışı ürün ve hizmetlerinden 

faydalanma ve gelir elde etme imkanlarının geliştirilmesi” şeklinde bir politikaya yer verilmiştir 

[29].  Ayrıca bu politika başlığı altında 3 strateji yer almaktadır.  

Ormanların geliştirilmesi ile ilgili olarak “Orman köyleri yakınındaki ağaçlandırma ve imar 

çalışmaları sırasında uygun alanlarda, yerel halkın odun ve ODOÜ’lere olan ihtiyaçlarını 

karşılamaya ve gelir imkanları yaratmaya uygun orman ağaç, ağaççık ve diğer bitki türlerinin 

kullanılmasına, uygun silvipastoral uygulamalara ve yerel halkın bu çalışmalara katılımlarının 

desteklenmesine ve güçlendirilmesine özen gösterilmesi” şeklinde bir stratejiye yer verilmiştir.  

Orman kaynaklarından faydalanma konusunda ODOÜ’lerin daha yoğun bir şekilde ele alındığı 

anlaşılmaktadır. Bu kapsamda iki ayrı politikayla ilişkilendirilebilecek dört ayrı strateji 

bulunmaktadır. Ulusal Ormancılık Programının faydalanma amacı içerinde yer alan “Yerel 

haklara saygı, orman köylülerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine ve yoksulluğun 

azaltılmasına katkı” politikası da yine ODOÜ’leri ile ilişkilidir. 

Ulusal Ormancılık Programında ODOÜ’lerle ilgili sadece politika ve stratejilere yer 

verilmemiştir. Ayrıca eylemler (19, 24, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108 ve 131 numaralı) 

de önerilerek, ilgili kurumlar sorumlu hale getirilmiştir [15]. OGM, 2010-2014 yıllarını 
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kapsayan stratejik plan ile ilk defa stratejik yönetim anlayışını benimsemiştir. 2011 yılında 

OGM yeniden yapılandırılmıştır.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince kamu kurumları stratejik plan 

hazırlamak ve uygulamak durumundadır. Bir kamu kurumu olan OGM ilk stratejik planını 

2010-2014 yılları için hazırlamış ve böylece stratejik yönetime geçmiştir. Bu plan döneminde 

ODOÜ’lerin potansiyelinin tespit edilmesi, faydalanmanın düzenlenmesi ve plan döneminde 

ekonomik öneme sahip odun dışı ürün çeşit ve miktarı % 25 oranında arttırılması hedefi 

benimsenmiştir [30]. OGM, ODOÜ faaliyetlerini izlemeye karar vermiştir. 2011 yılında OGM 

yeniden yapılandırılmıştır. Bu nedenle daha önce hazırlanan stratejik plan yenilenerek 2013-

2017 yıllarını kapsayan stratejik plan uygulamaya koyulmuştur [31].  

Bu plan döneminde OGM’nin temel stratejisi “Orman köylülerinin odun ve ODOÜ 

ihtiyaçlarının, ormanların kapasitesi dâhilinde karşılanması, orman köylülerinin ormanların 

odun dışı ürün ve hizmetlerinden faydalanma ve gelir elde etme imkânlarının geliştirilmesi” 

olarak belirlenmiştir [31]. Bu kapsamda uygulamaya geçirilen 27 adet eylem planı 

bulunmaktadır. Bu eylem planları Çizelge 3’de yer almaktadır [32]. 

Çizelge 3. OGM stratejik plan dönemlerinde uygulanan eylem planları  

Sıra No Eylem Planının Adı Uygulama Yılları 

1 Sedir Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı I  2005-2014 

2 Ardıç Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı  2006-2015 

3 Meşe Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı  2006-2015 

4 Keçiboynuzu Eylem Planı  2006-2015 

5 Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Planı  2012-2016 

6 Ceviz Eylem Planı  2012-2016 

7 Badem Eylem Planı  2013-2017 

8 Erozyonla Mücadele Eylem Planı  2013-2017 

9 Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı  2013-2017 

10 Kestane Eylem Planı  2013-2017 

11 Bal Ormanı Eylem Planı  2013-2017 

12 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırmaları Eylem Planı  2013-2017 

13 Endüstriyel Ağaçlandırma Eylem Planı  2013-2023 

14 Yol Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planı  2014-2016 

15 Dut Eylem Planı  2014-2016 

16 Trüf Ormanı Eylem Planı  2014-2018 

17 Salep Eylem Planı  2014-2018 

18 Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı  2014-2018 

19 Geniş Yapraklı ve Meyveli Türlere Ait Tohum Bahçeleri Tesisi Eylem Planı  2014-2018 

20 Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı  2014-2018 

21 Sakız Eylem Planı  2014-2019 

22 Sedir Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı II  2015-2019 

23 Orman Ağaçlarında Budama Eylem Planı  2015-2019 

24 Maviyemiş-Likapa Eylem Planı  2015-2019 

25 Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı  2015-2019 

26 Nehir ve Dere Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planı  2015-2019 

27 Beş Bin Köye Beş Bin Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları Eylem Planı  2015-2019 

2013-2017 yıllarını kapsayan planda OGM’nin bir süredir üzerinde çalıştığı sürdürülebilir 

orman yönetimi çalışmalarında kurumsal olarak kabul ettiği kriter setine de yer verilmiştir. 

Son olarak OGM 2017-2021 yıllarını kapsayan ve günümüzde de geçerli olan stratejik planını 

uygulamaya koymuştur. Bu planda, OGM birimleri bazı hedeflerden doğrudan sorumlu 

tutulmuş, bazılarında ise işbirliği yapacak birim olarak gösterilmiştir. Bu plan döneminde Odun 

Dışı Ürün ve Hizmetler Daire Başkanlığı için rekreasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 

ekonomik öneme sahip ürün çeşidinin % 10, üretim miktarının ise % 75 oranında arttırılması 

hedef olarak belirlenmiştir.   
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Türkiye’de Ulusal Ormancılık Planı, kalkınma planları, stratejik planlar, eylem planları 

uygulanmasına rağmen alınan kararların % 90 gibi çok büyük bir kısmı uygulanmamaktadır 

[32]. Bunun nedeni ise örgütün misyonu ve vizyonu, amaçları ve hedefleri arasında doğru 

ilişkileri kurulamamasıdır [33]. Ayrıca stratejik planlarda orman yönetim planları (amenajman 

planları) ile ODOÜ ve hizmetleri yönetim planlarının bütünleştirilmesi gerektiği ifade edilmiş 

olmasına rağmen halen bu planlar birbirine entegre edilememiştir [15]. 

4. SONUÇLAR 

ODOÜ’leri ile ilgili bilinç düzeyinin artması ve uluslararası platformda yaşanan gelişmeler 

birçok yeniliği ve değişimi beraberinde getirmiştir. Türkiye Ormancılığı da dünyadaki anlayışa 

paralel olarak değişim süreci geçirmiştir. Bu yenilik ve değişimlerin sürekli ve sürdürülebilir 

olması son derece önemlidir. Ancak ODOÜ noktasında istenen düzey yakalanamamıştır. 

Özellikle ODOÜ’lerin envanterinin en kısa zamanda bitirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar 

tamamlandığında ODOÜ’lerinin potansiyeli gerçekçi bir şekilde belirlenebilecektir. 

Türkiye’de ODOÜ’ler genellikle hammadde veya yarı-mamul şeklinde ihraç edilmektedir. Bu 

durum ürünlerin potansiyel değerinden daha düşük gelirler sağlanmasına neden olmaktadır. Bu 

ürünleri işleyecek fabrika ve sanayi kuruluşlarının vakit kaybetmeden kurulması 

gerekmektedir. Bu noktada yurtdışında yapılan faydalı uygulamaların modellenerek ülkemizde 

de hayata geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca odun dışı ürün ve hizmetlerin özellikle 

ekosistem hizmetlerinin parasal değerlerinin hesaplanması ve ulusal muhasebe sistemine 

girilmesi sektörün milli ekonomiye katkısının tam olarak tespiti açısından büyük önem 

taşımaktadır 

ODOÜ’leri ile ilgili istatistiki bilgilere sahip olmak önemlidir. Ancak bu verilerin yönetsel 

hedeflere hizmet edecek şekilde tutulması gerekmektedir. Türkiye’de iç tüketim ve ticaretine 

dönük istatistiki veriler sağlıklı bir şekilde elde edilememektedir. Bu nedenle ODOÜ’lerin 

gerçek ekonomik hacmi hesaplanamamaktadır. Ayrıca stratejik planların performans 

göstergeleri incelendiğinde tutulmak istenen istatistiki bilgiler açık bir şekilde görülmektedir. 

Sürdürülebilir bir kaynak yönetimi için bitkinin biyolojisini ve ilişkili toplumsal kesimlerin 

sosyal yapısını ifade eden, elde edilen ekonomik kaynakları açıklayan değişkenlerin izlenmesi 

gerekmektedir. 

ODOÜ’ler sadece bitkisel kökenli ürünler olarak görülmekte diğer ürün ve hizmetler göz ardı 

edilmektedir. Yasal mevzuat incelendiğinde de bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Konu 

ile ilgili tebliğler yayınlanmış ve düzenlemeler yapılmasına rağmen uygulamadaki eksiklikler 

halen devam etmektedir. Bu noktada OGM’nin daha geniş bir bakış açısı ile bitkisel kökenli 

ürünler dışında diğer ürün ve hizmetlere de yönelmesi gerekmektedir. Ayrıca bitkisel ürünler 

dışındaki ürün ve hizmetler de hesaba katıldığında teknik personelin işlendirilmesi konusu 

gündeme gelecek ve istihdam noktasında sıkıntıların bir kısmının aşılması mümkün 

olabilecektir. 

Kurumsal yapı incelendiğinde OGM’ye bağlı bir Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Daire 

Başkanlığının kurulması ODOÜ’lerine verilen önemi ve değeri açık bir şekilde göstermektedir. 

Ancak taşrada Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlükleri bölge müdürlüklerine bağlıdır 

ve ODOÜ’lerinin işletilmesi konusunda yetkin personel eksikliği bulunmaktadır. Bu noktada 

uzmanlaşmaya gidilerek her işletmede ODOÜ’ler ile ilgili işletme şefliklerinin kurulması ve 

uzman personelin bu kademelerde işlendirilmesi OGM’yi daha farklı boyutlara taşıyacaktır. 

Politik açıdan değerlendirildiğinde Kalkınma planları, Ulusal Ormancılık Planı, stratejik planlar 

ve eylem planlarında ODOÜ’leri ile ilgili politikaların, stratejik amaç ve hedeflerin belirlendiği 

görülmektedir. Ancak bu amaç ve hedeflerin çok büyük bir kısmına ulaşılamadığı 

görülmektedir. Bu noktada politika yapanların, bu politikaları uygulayacak kurumların 
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amaçlarını, hedeflerini, kurumsal ve teknik kapasitelerini, stratejilerini gerçekçi bir şekilde göz 

önüne almaları gerekmektedir. 

Orman amenajman yönetmeliği ile Odun Dışı Ürün ve Hizmetler yönetim planları birbirine 

uyumlu hale getirilmelidir. Eş güdüm ve koordanisyon olmadan yapılan planlar hem iş yükünü 

artırmakta, hem de karmaşaya neden olmaktadır. Bu noktada orman kaynaklarının çok amaçlı 

olarak planlanması ODOÜ’lerin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Amenajman 

planları ile bütünleşebilen bir yapı kurmanın ana amaç olması gerektiği düşünülmektedir. 

Son olarak bu ürünlerin dış pazarlarda değerlendirilebilmesi için belirli standartlara sahip 

olması ve ürün sertifikalarının bulunması gerekmektedir. Sonraki çalışmalarda, ihracat 

imkanları açısından standardizasyon ve sertifikalandırma konularına ağırlık verilmesi 

gerekmektedir. 
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Özet  

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte artan ihtiyaçlar, ormanların diğer işlevlerinin özellikle 

de odun dışı orman ürünleri üretiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye ormanlarındaki 

biyolojik çeşitlilik, ülkenin değişik yörelerinde yayılış gösteren ormanlar içinde zengin odun 

dışı orman ürünleri kaynaklarının yer almasına imkan sağlamaktadır. Son yıllarda odun dışı 

orman ürünleri kaynaklarına yönelik bilinçlenme ve talep artışı olduğu görülmektedir. Bu 

kaynak, yerel ve ulusal ekonomiler açısından önemli bir gelir ve istihdam kaynağı olarak kabul 

edilmektedir. Odun dışı orman ürünlerinin dünya genelinde doğal ürünlere ve güvenli gıda 

talebi artışına katkı sağladığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, odun dışı 

orman ürünleri ile ilgili bilimsel çalışmaların sayısında son yıllarda artış olduğu 

gözlemlenmektedir. Ancak, odun dışı orman ürünleriyle ilgili toplumsal algı düzeyinin tespitine 

yönelik çalışmaların son derece sınırlı olduğu görülmektedir.   

Bu çalışmada, Kahramanmaraş ili ölçeğinde toplumun odun dışı orman ürünleri konusundaki 

algı düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, il merkezinde günün farklı saatlerinde 

ve toplumun çeşitli kesimlerinden rastgele seçilmiş 480 katılımcıyla yüz yüze anket yöntemi 

uygulanarak elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde; toplumun odun dışı orman ürünleri konusundaki algı düzeyleri bakımından 

ankete katılanların %20,6’sının düşük, %77,5’inin orta ve % 1,9’unun yüksek algı düzeyine 

sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Odun-dışı orman ürünleri, toplumsal algı, farkındalık, toplumsal bilinç 

 

 

1. GİRİŞ 

Dünya karasal alanlarının 1/3’ünü, Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık 1/4’ünü oluşturan 

ormanlar, toplumun orman ürünlerine olan gereksinimlerini karşılamakta ve insan yaşamı için 

hayati öneme sahip olan orman ürünleri üretimi, erozyonu önleme, su ve toprak koruma, doğayı 

koruma, rekreasyon imkanı sağlama, kırsal kalkınmayı destekleme, toplum sağlığını koruma, 

gelir, ihracat imkanları ve istihdam sağlama, katma değere katkıda bulunma gibi işlevleri yerine 

getirmektedir.  

İnsanoğlu ormanla daima iç içe olmuş ve bu eşsiz kaynaktan çeşitli şekillerde faydalanmıştır 

ve faydalanmaya devam etmektedir [1]. Geçmiş dönemlerde ormanlar odun hammaddesi üreten 

bir doğal kaynak olarak görülmüştür. Bu sebeple de orman kaynakları kırsal kesimle 

ilişkilendirilmiştir [2]. Artan çevre bilinci ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelere bağlı 

olarak orman işletmeciliği anlayışı değişmeye başlamıştır. Günümüzde ormanlar sadece odun 

üretimi sağlayan ekonomik bir kaynak olmaktan çıkarak, toplumun ekolojik ve sosyo-kültürel 

ihtiyaçlarına da cevap veren bir ekosistem olarak algılanmaktadır. 
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Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizde de orman kaynakları tüm toplum 

kesimlerini ilgilendiren bir doğal kaynak olarak görülmektedir.  Günümüzde hem orman 

kaynağına olan talep ve beklentilerde hem de bu kaynaktan faydalanabilecek ilgi grubu 

sayısında artışlar meydana gelmiştir [1]. Gelişen teknoloji ile birlikte artan ihtiyaçlar, 

ormanların diğer işlevlerinin özellikle de odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) üretiminin önemini 

ortaya çıkarmaktadır. 

ODOÜ, ormanlar ve ormanlara bitişik arazilerden elde edilen odun dışındaki biyolojik kökenli 

ürünler ve hizmetlerden oluşmakta ve ODOÜ kapsamında; odun dışı bitkisel ürünler, hayvansal 

ürünler ve ormanların sunduğu çeşitli hizmet ve fonksiyonlar şeklinde üçlü bir ayırım söz 

konusu olabilmektedir [3], [4], [5], [6].  

Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin hissedilmeye başlandığı günümüzde karbon yutakları ve 

temiz enerji kapsamında tartışılmaya başlanan biyoenerji de orman kaynaklarının önemini 

artırmaktadır [2].  Son zamanlarda gündeme gelen gıda güvenliği kavramı da insanları mümkün 

oldukça kimyasal ve zararlı maddelere maruz kalmayan doğal ürünlere yöneltmiştir. Bu koşullarda 

ODOÜ’ler organik ya da doğal ürün anlamında önemli bir pazar alanı oluşturmuştur. 

Ülkemiz odun dışı bitkisel orman ürünleri bakımından çok zengin birikime sahip bir ülke olup, bu 

kaynakları kullanma miktarı her geçen gün hızla artmaktadır. Ormanlarımızdan elde edilen bu 

bitkisel ürünler diğer orman ürünleriyle karşılaştırılacak olursa, doğru ve iyi bir şekilde toplanıp 

değerlendirildiğinde hem bölgede yaşayan halka, hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı 

yapacaktır [7]. 

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ODOÜ’nin en önemli kısmını odun dışı bitkisel 

orman ürünleri (ODBOÜ) oluşturmaktadır. Odun dışı bitkisel orman ürünler (ODBOÜ)’den 

sağlanan faydaların kırsal ve kentsel yerleşim birimlerinde yaşayan kitleler tarafından farkına 

varılmasıyla birlikte, ODBOÜ’lerin kullanım alanı ve yoğunluğu her geçen gün artmaktadır. Bu 

bağlamda ODBOÜ’lerin kentsel düzeyde tüketimine yönelik bilgilerin sağlanması, üretim ve 

pazarlama süreçleri açısından önem taşımaktadır [8]. 

Son yıllarda ODOÜ’ne yönelik bilinçlenme ve talep artışı görülmektedir. Yerel ve ulusal 

ekonomiler açısından ODOÜ’nün önemli bir gelir ve istihdam kaynağı olduğu kabul 

edilmektedir. ODOÜ’lerinin dünya genelinde doğal ürünlere ve güvenli gıda talebi artışına 

katkı sağladığı tespit edilmiştir. ODOÜ’lerinin biyolojik kökenli olması, bu ürünlere organik 

ürün özelliği kazandırmakta, dolayısıyla orman kaynakları yönetiminde önemli rol 

oynamaktadır [9]. 

ODOÜ ve ODBOÜ’lere verilen önemin artmasına bağlı olarak, bu konularda yapılan bilimsel 

çalışmalarda da artışlar olmuştur. Türkiye’de ODOÜ ve ODBOÜ’lerinin üretim tekniği, 

kullanım yeri, ihracatı, talep durumu, ekonomiye katkıları, sosyo-ekonomik boyutu gibi 

konularda çalışmalar yapılmıştır  [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 

Bunun yanında ODBOÜ işletmeciliğinin değişik açılardan irdelendiği (yasal, kurumsal vb.) 

çalışmalarda, tedarikten pazarlamaya kadar geçen süreçte karşılaşılan sorunlar belirlenerek, 

çözüm önerilerinin geliştirildiği görülmektedir [2], [20], [21]. Ancak ODOÜ ve ODBOÜ’leri 

ile ilgili tüketim düzeyi, tüketici tutum ve davranışları ile toplumsal algının belirlenmesi ile 

ilgili konularda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır [8], [22] [23]. Yapılan literatür araştırması 

sonucunda ODOÜ ve ODBOÜ’lerine yönelik olarak kırsal ve kentsel alanlarda toplumsal 

algının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Bu kapsamda, ODOÜ ve ODBOÜ’lerine yönelik toplumsal algının belirlenmesi ile ilgili 

araştırmalara öncelik verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Kahramanmaraş ili 

ölçeğinde toplumun ODOÜ’leri konusundaki algı düzeyleri tespit edilmiştir. Bu çalışma, 
bundan sonra yapılacak olan çalışmalara öncülük etmesi bakımından önem arz etmektedir. 
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2. MALZEME VE METOT 

2.1. Malzeme 

Bu çalışmada Kahramanmaraş il merkezinde 480 katılımcıya uygulanan anket formları birincil 

veri kaynağı olarak kullanılmıştır. İkincil kaynak olarak da daha önce yapılmış olan yüksek 

lisans ve doktora tezleri, bilimsel makaleler, bildiriler ile birlikte kurumsal istatistik 

verilerinden faydalanılmıştır. 

2.2. Metot 

Bu çalışmada ODOÜ’lerine yönelik toplumsal algının araştırılması amacıyla, veri elde etmek 

için yüz yüze görüşmeye dayalı anket yöntemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili benzer 

çalışmalarda kullanılmış anket formlarından yararlanılarak anket soruları oluşturulmuştur [1], 

[24], [25]. Soruların amaca uygun ve herkes tarafından anlaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir.  

Kahramanmaraş kent merkezinde yaşayan insanlar istatiksel olarak bu çalışmanın ana kütlesini 

oluşturmuştur. Araştırmada % 95 güven düzeyi ve % 5 hata kabul oranı ile (1) numaralı formül 

yardımı ile örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır. 

𝑛 =
𝑁𝑡2  𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑡2 𝑝𝑞
                                                                                              (1) 

Burada; n ana kütle büyüklüğünü, N ana kütleyi, t belirlenen güven düzeyine göre normal 

dağılım tablosundan alınan t değerini (%95 güven düzeyi için 1.96), d hata payını (%5), p olayın 

gerçekleşme olasılığı (p=0.5), q ise gerçekleşmeme olasılığını (q=0.5) ifade etmektedir. Bu 

çalışmada ODOÜ’lerin toplumsal algı düzeyi hakkında bir fikir olmadığından p ve q oranları 

0.50 olarak alınmıştır [26], [27].  

Araştırma Kahramanmaraş il merkezi 2016 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ana kütle       

391 bin 939 kişi ve örneklem büyüklüğü 384 kişi olarak saptanmıştır. Örneklem büyüklüğü 

%25 artırılarak 480 kişi ile anket yapılması uygun görülmüştür. 

Anketler rastgele örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. Örneklemin ana kütleyi temsil etme 

yeteneğini artırmak amacıyla anketler, Kahramanmaraş il merkezinin çeşitli bölgelerinde ve 

farklı saatlerde yapılmıştır. Anket uygulama esnasında katılımcıların istekli olmalarına, 

herhangi bir baskı altında olmadan gerçek düşüncelerinin ifade edilmesine özen gösterilmiştir. 

Anket çalışmaları, daha önce anket uygulaması yapmış konu hakkında bilgi sahibi olan orman 

mühendislerinin yardımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara formları doldurmadan önce 

ODOÜ’lerinin ormanlarda yetişen bitkisel ürünler olduğu şeklinde kısa tanımı yapılmıştır. 

Anket çalışmaları tamamlandıktan sonra verilerin bilgisayar ortamına aktarılması için SPSS 

paket programından faydalanılmıştır. Veriler formata uygun olarak programa girilmiştir. Anket 

verilerinde herhangi bir karışıklığın önüne geçmek için formlar numaralandırılmıştır. Ayrıca 

insan kaynaklı hata riskini ortadan kaldırmak için veriler programa aktarılırken iki farklı 

kullanıcı tarafından iki farklı bilgisayar kullanılarak veri girişi gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu, gelir ve meslek verileri için frekans analizi 

uygulanmıştır. Katılımcılar yaş aralıklarına göre gruplandırılarak frekans analizi yapılmıştır. 

Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar frekans ve yüzde analizi ile çözümlenmiştir. 

Araştırmada ODOÜ’lerine yönelik toplumsal algının tespiti için Çizelge 1’de verilen 

puanlandırma sisteminden faydalanılmıştır. Algı düzeyini tespit etmek için katılımcıların 

önermelere verdikleri cevaplar puanlandırılmıştır. İnsanların ODOÜ’leriyle ilgili algılama 

düzeyini arttırmaya yönelik kesinlikle ifadesi içeren cevaplara 2 puan diğer durumda ise 1 puan 

verilmiştir. Bir fikir belirtilmeyen ve olumsuz yönde olan cevaplara da puan verilmemiştir. 
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Puanlamaya göre katılımcıların alabileceği en yüksek puan 40 en düşük puan ise 0 (sıfır) olarak 

belirlenmiştir. Katılımcıların algı düzeyi; düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç ayrı kategori 

şeklinde belirlenmiştir. Ankete katılanların ODOÜ’leriyle ilgili algı düzeylerini belirleyen 

puanlar oluşturulmuştur. Bu puanların aralıkları Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Algı Düzeyi Puanlandırma Çizelgesi 

 

Sorular 
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1 Orman Genel Müdürlüğü’nün ODOÜ’leriyle ilgili çalışmaları yeterlidir 2 1 0 0 0 

2 ODOÜ’leri orman köylüsü için  önemli bir gelir kaynağıdır 0 0 0 1 2 

3 Kahramanmaraş  ormanları ODOÜ’leri bakımından zengin kaynaklara sahiptir 0 0 0 1 2 

4 ODOÜ’leri toplumun ormanları olan ilgisini arttırmaktadır 0 0 0 1 2 

5 ODOÜ’lerinin sağlıksız ürünler olduğunu düşünüyorum 2 1 0 0 0 

6 ODOÜ’lerinin herhangi bir kurum tarafından sertifika sahibidir 0 0 0 1 2 

7 ODOÜ’leri konusunda yeterli bilgilendirme yapılmıyor 2 1 0 0 0 

8 ODOÜ’lerinin kullanım amaç ve yöntemi hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahibiyim 0 0 0 1 2 

9 ODOÜ’leri kozmetik, tıp, gıda vb. sektörlerde etken madde olarak kullanılmaktadır 0 0 0 1 2 

10 ODOÜ’leri konusunda eğitim almak isterim 0 0 0 1 2 

11 ODOÜ’lerinin üretimi için devlet teşviki sağlanırsa üretim yapmak isterim 0 0 0 1 2 

12 ODOÜ’lerinin pazar alanı ve satış koşulları yeterli değildir 2 1 0 0 0 

13 ODOÜ’lerinin üretim ve satış esasları devlet kontrolünde olmalıdır. 0 0 0 1 2 

14 ODOÜ’lerinin üretim miktarının arttırlması gerektmektedir 0 0 0 1 2 

15 Orman Genel Müdürlüğünün ODOÜ’leri konusunda yaptığı çalışmaları takip ediyorum 0 0 0 1 2 

16 ODOÜ’lerine ulaşmakta zorluk çekiyorum 2 1 0 0 0 

17 ODOÜ'Lerinin fiyatının yüksek olduğunu düşünüyorum 2 1 0 0 0 

18 ODOÜ’leriyle ilgili OGM bünyesinde çalışan teknik personel sayısının artırılması gerekir. 0 0 0 1 2 

19 ODOÜ üretim ve pazarlama sürecinin özel bir şirket tarafından yürütülmesi 

gerektiğini düşünüyorum. 2 1 0 0 0 

20 ODOÜ konusunda farkındalık çalışmaları yapacak dernek, vakıf gibi sivil toplum 

kuruluşları kurulmalıdır. 0 0 0 1 2 

Ayrıca, katılımcıların algı düzeyi ile cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve meslek grupları değişkenleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve açıklayıcı, çapraz karşılaştırma (crostabb) 

analizi ve Ki- Kare bağımsızlık testi yapılmıştır. 

Çizelge 2. Algı Düzeyi Puan Aralıkları 

Algı Düzeyi Puan 

Yüksek 27-40 

Orta 14-26 

Düşük 0-13 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Ankete Katılanların Sosyo - Ekonomik Özellikleri 

Ankete katılanların cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, aylık geliri ve mesleklerine ilişkin veriler 

Çizelge 3’de özetlenmiştir.  
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    Çizelge 3. Ankete Katılanların Sosyo-Ekonomik Özellikleri 

Değişken  Frekans (N) Oran (%) 

Cinsiyet 
Erkek 266 55.4 

Kadın 214 44.6 

Yaş 

20-30 159 33.1 

31-40 123 25.6 

41-50 108 22.5 

51 yaş ve üzeri 90 18.8 

Eğitim 

İlkokul 55 11.5 

Ortaokul 55 11.5 

Lise 191 39.7 

Yüksekokul/Üniversite 168 35.0 

Yüksek Lisans 11 2.3 

Aylık Gelir 

1000-1500 TL 33 6.9 

1501-2000 TL 53 11.0 

2001-2500 34 7.1 

2501-3000 75 15.6 

3001-3500 123 25.6 

3501-4000 TL 43 9.0 

4000 TL’den fazla 119 24.8 

Meslek 

Doktor, Mühendis, Mimar 48 10.2 

Öğretmen 68 14.2 

Memur 60 12.5 

Özel/Kamuda İşçi 71 14.7 

Esnaf 92 19.2 

Hizmet Sektörü 80 16.7 

Ev Hanımı 46 9.6 

Emekli 14 2.9 

 

Çizelge 3 incelendiğinde erkek katılımcıların (% 55.4) ankete daha fazla ilgi gösterdikleri 

anlaşılmaktadır. Ankete katılanlar yaş bakımından ağırlıklı olarak 20-30 (% 33.1) yaş aralığında 

yer almaktadır. Buna göre genç insanların daha fazla ankete katılma eğiliminde olduğu dikkat 

çekmektedir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, ankete katıların ağırlıklı olarak 

lise (% 39.7) ve yüksekokul/üniversite (% 35.0) mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Ankete 

katılanların % 60’ının gelirinin 3000 TL ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Toplumun farklı 

meslek mensuplarından insanlar ankete katılmıştır. Emekliler hariç tutulduğunda, meslek grupları 

yaklaşık olarak oransal açıdan eşit olarak dağılmaktadır. Ancak ankete esnafların (% 19.2) diğer 

meslek mensuplarına göre daha fazla ilgi gösterdiği görülmektedir. 

3.2. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Bilinilirliği 

Ankete katılanların ODOÜ olarak tanıdıkları ürünleri tespit etmek amacıyla, kendilerine sunulan 

bir liste içerisinden duyduğu, bildiği veya kullandığı ürünleri işaretlemeleri istenmiş ve elde edilen 

bulgular Çizelge 4’ de sunulmuştur. Katılımcılara birden fazla şıkkı işaretleyebileceği ifade 

edilmiştir. Çizelge 4’de yer alan ürünler 2886 kez katılımcılar tarafından seçilmiştir. Bu 

seçimlerin 123 (% 4.2) tanesinin ODOÜ olmadığı anlaşılmıştır. Gazi Üniversitesi Turizm 

Fakültesi öğrencilerine yapılan bir çalışmada şifalı bitkilerin gençler arasında bilinilirliğini 

araştırmak amacıyla 285 öğrenciye anket uygulanmıştır. Turizm Fakültesi öğrencilerine yapılan 

anket neticesinde ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun ülkemizde yetişen bitkiler 

hakkında bilgi sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır [28]. 
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Çizelge 4. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Bilinilirliği 

Odun Dışı Orman Ürünü  Frekans (N) Oran (%) 

Kekik 470 97.9 

Adaçayı 447 93.1 

Salep 434 90.4 

Defne 385 80.2 

Biberiye 256 53.3 

Badem 219 45.6 

Ceviz 204 42.5 

Kozalak 168 35.0 

Andız tohumu 120 25.0 

Kâğıt* 96 20.0 

Sarmaşık 60 12.5 

Kontrplak* 10 2.1 

Mobilya* 7 1.5 

Kereste* 6 1.3 

Laminant parke* 4 0.8 

*Odun dışı orman ürünü değildir. 

3.3. Odun Dışı Orman Ürünlerine Yönelik Algı Düzeyi 

Katılımcılar algı düzeyi puan aralıklarına göre düşük, orta ve yüksek algı düzeyi olarak 3 grupta 

sınıflandırılmıştır. Katılımcıların ODOÜ konusundaki algı düzeylerine ilişkin bulgular Çizelge 

5’de yer almaktadır.  

Çizelge 5. Ankete Katılanların Algı Düzeylerinin Dağılımı 

Algı Düzeyi Frekans Oran (%) 

Düşük 99 20.6 

Orta 372 77.5 

Yüksek 9 1.9 

Toplam 480 100.0 

Çizelge 5 incelendiğinde katılımcıların % 20.6’sının düşük, % 77.5’inin orta ve % 1.9’unun 

yüksek algı düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Çizelgeden de anlaşılacağı üzere 

katılımcıların büyük bir kısmının (% 77.5) algı düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak, katılımcılar bazı ürünlerin ODOÜ kapsamında yer alıp almadığını tam olarak 

bilmemektedirler. Bu durumun katılımcıların orta algı düzeyinde yoğunluk göstermesinde etkili 

olduğu düşünülmektedir. 

3.4. Algı Düzeyinin Katılımcıların Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Dağılımı 

ODOÜ ile toplumun algı düzeyine ilişkin olarak elde edilen sonuçların ankete katılanların 

cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna ve gelirine göre değişip değişmediğine ilişkin 

gerçekleştirilmiş olan çapraz tablo (crostabb) analizi ve Khi-kare testi sonuçları sırasıyla 

verilmiştir. 

Ankete katılanların ODOÜ’leri ile ilgili algılarının cinsiyet durumuna göre değişip değişmediği 

ile ilgili olarak elde edilen veriler Çizelge 6’da yer almaktadır.  
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Çizelge 6. Algı Düzeylerinin Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

Algı Düzeyi 

Toplam Düşük Orta Yüksek 

C
in

si
y

et
 

Erkek 
Frekans 38 223 5 266 

Ankete katılanların cinsiyeti içindeki oranı (%) 14.3 83.8 1.9 100.0 

Kadın 
Frekans 61 149 4 214 

Ankete katılanların cinsiyeti içindeki oranı (%) 28.5 69.6 1.9 100.0 

Toplam 
Frekans 99 372 9 480 

Ankete katılanların cinsiyeti içindeki oranı (%) 20.6 77.5 1.9 100.0 

Çizelge 6 incelendiğinde; erkeklerin %1.9’unun algı düzeyi yüksek, %83.8’nin orta ve 

%14.3’nün düşük olduğu tespit edilmiştir. Kadınların ise %1.9’nun yüksek, % 69.6’sının orta 

ve %28.5’inin düşük algı seviyesinde olduğu saptanmıştır. Bu durumda, ankete katılanların 

ODOÜ’leriyle ilgili algı düzeylerinin cinsiyete göre değişip değişmediğini incelemek amacıyla 

yapılan Khi- kare testi sonucunda erkeklerin algı düzeyinin kadınlara göre istatiksel olarak 

(p=0.001<α=0.05 olduğundan) anlamlı seviyede yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç 

üzerinde ülkemizde erkeklerin okuma oranlarının kadınlara göre daha yüksek olmasının 

etkisinin olduğu düşünülebilir. Eskişehir’de orman kaynaklarının işlevlerine yönelik algı 

düzeyinin tespit edildiği çalışmada orman kaynaklarının işlevleri ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir [1]. 

Ankete katılanların ODOÜ’leri ile ilgili algılarının yaş gruplarına göre değişip değişmediği ile 

ilgili olarak elde edilen veriler Çizelge 7’de yer almaktadır.  

Çizelge 7. Algı Düzeyinin Katılımcıların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Çizelge 7 incelendiğinde en yüksek algı seviyesine (% 87.8 + % 1.1) 51 yaş ve üstü grubun 

sahip olduğu, onu sırasıyla 20-30 yaş grubu (%80.5) ve 31-40 (% 78) yaş grubunun izlediği 

görülmektedir. ODOÜ’lerine yönelik algı düzeylerinin yaş gruplarına göre farklılık gösterip 

göstermediğini incelemek amacıyla yapılan Ki-kare testi sonucu yaş grupları arasında 

(p=0.091>α=0.05 olduğundan) anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Eskişehir’de orman 

kaynaklarının işlevlerine yönelik bilinç düzeyinin tespit edildiği çalışmada orman 

kaynaklarının işlevleri ile yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan sonuçlar 

elde edilmiştir [1]. 

Ankete katılanların ODOÜ’leri ile ilgili algılarının eğitim durumuna göre değişip değişmediği 

ile ilgili olarak elde edilen veriler Çizelge 8’de yer almaktadır.  

  

   

Algı Düzeyi 

Toplam Düşük Orta Yüksek 

Y
aş

 G
ru

p
la

rı
 

20-30 
Frekans 31 124 4 159 

Ankete katılanların yaşı içindeki oranı (%) 19.5 78.0 2.5 100.0 

31-40 
Frekans 27 93 3 123 

Ankete katılanların yaşı içindeki oranı (%) 22.0 75.6 2.4 100.0 

41-50 
Frekans 31 76 1 108 

Ankete katılanların yaşı içindeki oranı (%) 28.7 70.4 0.9 100.0 

51 yaş 

ve üstü 

Frekans 10 79 1 90 

Ankete katılanların yaşı içindeki oranı (%) 11.1 87.8 1.1 100.0 

Toplam 
Frekans 99 372 9 480 

Ankete katılanların yaşı içindeki oranı (%) 20.6 77.5 1.9 100.0 
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Çizelge 8. Algı Düzeyinin Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 

Algı Düzeyi 

Toplam Düşük Orta Yüksek 

E
ğ

it
im

 D
u

ru
m

u
 

İlkokul 
Frekans 9 45 1 55 

Eğitim içindeki oranı (%)  16.4 81.8 1.8 100.0 

Ortaokul 
Frekans 8 47 0 55 

Eğitim içindeki oranı (%)  14.5 85.5 0.0 100.0 

Lise 
Frekans 50 138 3 191 

Eğitim içindeki oranı (%)   26.2 72.3 1.6 100.0 

Yüksekokul/Üniversite 
Frekans 31 134 3 168 

Eğitim içindeki oranı (%) 18.5 79.8 1.8 100.0 

Yüksek Lisans 
Frekans 1 8 2 11 

Eğitim içindeki oranı  (%) 9.1 72.7 18.2 100.0 

Toplam 
Frekans 99 372 9 480 

Eğitim içindeki oranı (%)   20.6 77.5 1.9 100.0 

Çizelge 8 incelendiğinde en fazla yüksek lisans mezunlarının (% 18) ODOÜ’leri ile ilgili 

yüksek algıya sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılan ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarının 

(% 57.1), yüksekokul/üniversite ve yüksek lisans mezunları (% 27.6) ile karşılaştırıldığında 

daha düşük algı düzeylerine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Khi-kare testi sonucunda eğitim 

durumları ile ODOÜ’lerine yönelik algı düzeyleri arasında (p=0.03 < α=0.05 olduğundan) 

anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Bu durumda katılımcıların eğitim seviyesi yükseldikçe 

algı düzeyinin de yükseldiği görülmüştür. Eğitim seviyesi yüksek insanların, eğitim seviyesi 

düşük olanlarla kıyaslandığında ODOÜ’ne daha fazla önem verdikleri anlaşılmaktadır. Çünkü 

eğitim seviyesi arttığında, bilinç de artmakta ve insanlar daha sağlıklı ve kaliteli ürünlere 

yönelmektedir.  

Ankete katılanların ODOÜ’leri ile ilgili algılarının gelire göre değişip değişmediği ile ilgili 

olarak elde edilen veriler Çizelge 9’da yer almaktadır.  

Çizelge 9. Algı Düzeyinin Katılımcıların Gelirlerine Göre Dağılımı 

 

Algı Düzeyi 

Toplam Düşük Orta Yüksek 

G
el

ir
 D

u
ru

m
u

 

1000-1500 TL 
Frekans 6 27 0 33 

Haneye giren aylık gelir içindeki oranı (%) 18.2 81.8 0.0 100.0 

1501-2000 TL 
Frekans 5 48 0 53 

Haneye giren aylık gelir içindeki oranı (%) 9.4 90.6 0.0 100.0 

2001-2500 TL 
Frekans 6 28 0 34 

Haneye giren aylık gelir içindeki oranı (%) 17.6 82.4 0.0 100.0 

2501-3000 TL 
Frekans 21 53 1 75 

Haneye giren aylık gelir içindeki oranı (%) 28.0 70.7 1.3 100.0 

3001-3500 TL 
Frekans 25 96 2 123 

Haneye giren aylık gelir içindeki oranı (%) 20.3 78.0 1.6 100.0 

3501-4000 TL 
Frekans 11 30 2 43 

Haneye giren aylık gelir içindeki oranı (%) 25.6 69.8 4.7 100.0 

4000 TL den 

fazla 

Frekans 25 90 4 119 

Haneye giren aylık gelir içindeki oranı (%) 21.0 75.6 3.4 100.0 

Toplam 
Frekans 99 372 9 480 

Haneye giren aylık gelir içindeki oranı (%) 20.6 77.5 1.9 100.0 

Çizelge 9’a göre, orta algı düzeyi baz alındığında, en yüksek algıya sahip olan grubun 1501-

2000 TL (% 90.6) gelirinin olduğu, daha sonra sırasıyla 2001-2500 TL (% 82.4) ile 3000-3501 

TL (% 78) arasında yer alan gelir gruplarının yüksek algı düzeylerine sahip olduğu 

görülmektedir. Khi-kare testi sonucunda gelir durumları ile ODOÜ algısı arasında (p=0.318 > 

α=0.05 olduğundan) anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. 
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4. SONUÇLAR  

İnsanlık ormanla daima iç içe olmuş ve bu eşsiz kaynaktan çeşitli şekillerde yararlanmıştır. Bu 

yararlanma günümüzde de devam etmektedir ve edecektir. Toplumun orman kaynakları 

üzerinde belirli ölçüde beklentileri bulunmaktadır ve bu beklentiler orman kaynağına olan 

baskının artmasına neden olmaktadır. Toplumun orman kaynaklarına olan talepleri 

belirlenmeden önce bu kaynağı yeterince tanıyıp tanımadığının analiz edilmesi gerekmektedir. 

Çünkü orman kaynağı ile ilgili yüksek algıya sahip olan insanlar, ODOÜ’lerinin rasyonel bir 

şekilde işletmeciliğinin yapılması ile ilgili politikalar oluşturulması noktasında katkılar 

sağlayabilecektir. 

Toplumun ODOÜ’lerine yönelik algı düzeyini incelemek amacıyla yapılan bu araştırmanın 

verilerini temin etmek amacıyla uygulanan anket çalışmasına katılanların %55.4’ü erkek ve 

%44.6’sı kadın bireylerden oluşmaktadır ve yaş ortalaması 38 olarak belirlenmiştir. Genç 

yaştaki insanlar daha fazla çalışmaya katılmaya istek duymaktadır. Eğitim durumları göz önüne 

alındığında %74.7’sinin lise veya üniversite mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların 

%60’nın gelir düzeyleri 3000 TL ve üzerindedir. Katılımcıların eğitimli ve gelir düzeyi yüksek 

bireylerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Araştırma sonucunda katılımcıların büyük bir kısmının (% 77.5) algı düzeyinin orta düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Ancak, katılımcılar bazı ürünlerin ODOÜ kapsamında yer alıp 

almadığını tam olarak bilmemektedirler. Bu durumun katılımcıların orta algı düzeyinde 

yoğunluk göstermesinde etkili olduğu düşünülmektedir. İletişim imkanlarının arttığı günümüz 

dünyasında, insanların ormanlar ve ormanlardan elde edilen ürünler hakkında farkındalığını 

artırmak ve bu farkındalığı gelecek nesillere aktarmada sosyal medya imkânları (Facebook, 

Twitter vb.) ile yazılı basının aktif olarak kullanılması gerektiği gözlerden uzak tutulmamalıdır. 

Bu noktada Orman Genel Müdürlüğünün yapacağı reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım 

kampanyaları önem arz etmektedir. 

ODOÜ’lerinin toplumsal algı düzeyinin bireylerin cinsiyetine, yaşına, eğitim durumuna, aylık 

gelir durumuna, göre değişip değişmediği de önemli bir araştırma konusudur. Bu kapsamda 

yapılan analizde, ankete katılanların ODOÜ’leri ile ilgili algılarının cinsiyet durumu ile ilişkisi 

incelendiğinde erkeklerin % 83.8’inin orta, % 1.9’unun yüksek düzeyde algıya sahip olduğu, 

kadınların ise % 69.6’sının orta, % 1.9’unun yüksek algıya sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu sonuçlara göre erkeklerin kadınlarla karşılaştırıldığında daha yüksek bir algı düzeyine sahip 

oldukları ortaya çıkmaktadır. Algının eğitimle arttığı düşünüldüğünde, bu sonuçlar Türkiye’de 

kadınların eğitim seviyesinin erkeklere kıyasla düşük olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Katılımcıların ODOÜ algı düzeyleri ile yaş ve gelir grupları arasında anlamlı farklılıklar tespit 

edilememiştir. Orta algı düzeyi esas alındığında, 51 ve üstü olan yaş grubu ile 1501-2000 TL 

arasında gelire sahip olan katılımcıların ODOÜ’leri konusunda yüksek düzeyde algıya sahip 

oldukları anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların algı düzeyinin eğitim seviyelerine göre durumu incelendiğinde, beklenildiği gibi 

eğitim seviyesi yükseldikçe algı düzeyinin arttığı ve yüksek lisans mezunlarının en büyük 

oranda yüksek algı düzeyine sahip olduğu görülmektedir. ODOÜ’lere ilişkin algı düzeyinin 

insanların eğitim seviyesine göre farklılık göstermesi, bu araştırmada istatistiksel olarak da 

ortaya çıkmıştır. 

Sonuç olarak, Kahramanmaraş ilinde kent merkezinde yaşayan insanların ODOÜ’leri ile ilgili 

orta düzeyde bir algıya sahip oldukları anlaşılmaktadır. ODOÜ’leri konusunda ülkemizde son 

yıllarda kurumsal ve bilimsel anlamda birçok çalışma yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalarda 

kentte yaşayan insanlar dahil olmadığından ODOÜ kavramı, toplum tarafından şifalı bitkiler 

veya tıbbi aromatik bitkiler olarak bilinmekte ve ormanlarla ilişkisi göz ardı edilmektedir. 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

302



Kavramsal olarak bilinmese dahi söz konusu ürünlerin ormanlık alanlarda yetiştiğini, 

ormancılık disiplininde bir yeri olduğuna dair bilgi vermek amacıyla kamu spotları ve sosyal 

medya paylaşımlarının insanların ilgisini çekeceği düşünülmektedir. Ayrıca belirli dönemlerde 

Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı kurumlar tarafından düzenlenecek konferanslar yöresel 

ODOÜ türlerinin farkındalığının arttırılmasını sağlayacaktır. 
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Özet  

Ekoturizm, turistik faaliyetleri, kitle turizmi temel sakıncalarının (1- doğal kaynakların 

tahribi, 2- yerel kültürel miras üzerindeki baskılar ve 3- elde edilen gelirden en az payı yerel 

halkın alması) giderilmiş hali olarak da tanımlanmaktadır. Giresun ili Bulancak ilçesine bağlı 

İnece köyü, Giresun Valiliği’nce belirlenen 5 pilot eko-köyden biridir. Serentiler, fırınlar, su 

kuyuları ve fındık evleri, geleneksel İnece evlerinin olmazsa olmaz eklentileridir. Ekseriyetle 

mısır vd. tarımsal ürünlerin hem kurutulduğu hem de depolandığı serentiler, Karadeniz 

Bölgesi’nde kırsal yaşamın ve mimarinin değişmez öğelerinden olup, yörenin sahip olduğu 

somut kültürel miras değerlerinden kabul edilmektedir. Öyle ki, bazı turistik tesislerde evler, 

ahşaptan ve serenti görünümlü inşaa edilmektedir. Bütün Karadeniz Bölgesi’nde görülen 

orman altı florası, İnece köyünde de oldukça yoğun ve zengindir. Ormancılık faaliyetlerini 

zorlaştırmakla beraber, bölge ormanlarına tarifi imkansız görsel güzellikler katan orman 

güllerinden özellikle mor çiçekli orman gülü (Rhododendron ponticum L.,) gövdeleri 

asırlarca, sadece yakacak olarak değil, serenti tabanlarını kaplamada da kullanılmıştır. 

Yaprakları ise, sebze kurusu üretmek maksadıyla hâlâ fırınlarda yakılmaktadır. Çalışmada, 

İnece köyü örneğinde ve orman gülü özelinde, bölge kırsal yaşamında, geleneksel odun dışı 

orman ürünleri kullanımına ilişkin bulgular verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Odun dışı orman ürünleri, Ekoturizm, Kültürel Miras, Orman Gülü. 

 

Benefit of Rhododendron in Serenti’s Construction and Utilization which is 

the important element of Architecture and Rural Life in the Black Sea 

region 
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Abstract 

Ecotourism is defined as touristic activities, as an understanding of the three main drawbacks 

of mass tourism (1- the destruction of natural resources, 2- pressures on local cultural heritage 

and 3- the least share of the income obtained from the local population) without causing any 

negativity. İnece village of Bulancak district of Giresun province has been accepted as one of 

the 5 pilot eco-villages identified by Giresun Governorship. Serents, furnaces, water wells and 

hazelnut houses are indispensable additions to traditional İnece houses. Serenti where usually 

corn and other agricultural products are both dried and stored, is one of the unchanging 

elements of rural life and architecture in the Black Sea Region. In some touristic facilities, 
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houses are built of wood and look alike Serenti. The forest understory flora, which is seen in 

the whole Black Sea region, is also very dense and rich in İnece village. Forest rhododendrons 

(Rhododendron ponticum L.), one of the forest roses contribute aesthetical values to the 

forests of the region which are impossible to describe, while they also turn the forestry 

activities more difficult. They are used not only as firewood, but also for covering the floor of 

Serenti. Their leaves are still burned in the furnaces to produce vegetable dry. In this study, in 

the case of İnece village and specifically for rhododendron, the use of traditional nonwood 

forest products are presented in rural life. 

 Keywords: Nonwood forest products, Ecotourism, Cultural Heritage, Rhododendron 

 

 

1. GİRİŞ  

Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın kazancını önceleyen, doğal alanlara karşı duyarlı 

sürdürülebilirlik ilkesine dayalı turizm aktivitelerinin tamamı için kullanılan ortak bir 

kavramdır.  

Ekoturizm kavramının orijini kesin olarak bilinmemektedir, fakat Hetzel ilk kullananlardan 

biri olarak kabul edilir. Hetzel (1965), aktaran Weaver (997) ekoturizmi 4 temel ilke ile 

tanımlamıştır: 

• Çevresel etkileri en aza indirmek 

• Ev sahibinin kültürüne saygı duymak 

• Yerel topluma faydaları maksimuma çıkarmak 

• Turist tatminini maksimuma çıkarmak 

Ekoturizmin Hertzel’in tanımına uygun olan ve en çok kabul edilen ilk tanım “Ekoturizm bir 

yerin geçmiş ve şimdi var olan kültürü kadar, doğasını, yaban hayatını ve doğal bitkilerini 

inceleme, doğa hayranlığını tatmin etme, doğanın görünüşünden zevk alma gibi belli 

amaçlarla kısmen bozulmamış veya kirletilmemiş doğal alanlara yapılan seyahattir.” 

Cabellos-Lascurain’e aittir [1]. 

Cabellos-Lascurain[1]’in bu tanımının dışında, ekoturizm için yapılan, kullanımı en yaygın 

tanımlar ise şöyledir [2]: 

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu 1991 

• Ekoturizm çevreyi koruyan, yöre halkının kalkınmasını sağlayan ve doğal alanlara 

yapılan sorumlu bir seyahattir. 

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) 1996 

• Yerel halkın aktif sosyo-ekonomik katılımı sonucunda onlara fayda sağlayan, düşük 

seviyede olumsuz ziyaretçi etkisine sahip olan ve korumayı geliştiren, doğal ve 

kültürel çevrenin değerini anlamak ve zevk almak için nispeten bozulmamış doğal 

alanlara yapılan çevresel açısından sorumlu seyahat ve ziyarettir. 

Quebec Dünya Ekoturizm Zirvesi  2002 

• Yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, yerel 

halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyo-kültürel bütünlüklerini 

koruyup gözeten bir koruma yaklaşımıdır. 
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Ekoturizm; turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileriyle ilgili olan sürdürülebilir 

turizmin ilkelerini kabul etmektedir [3]. Ayrıca daha geniş bir kavram olan sürdürülebilir 

gelişmeden onu farklı kılan: 

• Doğal ve kültürel mirasın korunmasına aktif katkıda bulunma, 

• Planlanma, geliştirme ve işletme ile yerel halkın refahını artırmaya yönelik faaliyetlere 

yerel halkı dahil etme, 

• Ziyaretçilere gidecekleri yerlerin doğal ve kültürel mirası hakkında bilgi verme, 

• Küçük gruplar için düzenlenmiş turlar olmasının yanı sıra, seyahat edenlerin 

kendilerini daha bağımsız hissetmelerine de katkıda bulunma  

gibi özel ilkeleri de kabul etmektedir [4]. 

Ekoturizm, bunlara ilaveten doğal ve dünya kültürel mirasın korunmasını ve biyoçeşitliliğinin 

sürdürülmesini de sağlamaktadır. 

Kültürel miras, insan ömrüyle kıyaslanamayacak kadar uzun yıllar içinde bir yerde var olmuş 

kuşaklar tarafından oluşturulmuş yaşam tarzı ve üretilmiş evrensel değerler olduğuna inanılan 

yazılı, sesli, görsel ve yapısal her türden eserlerin bütünü için kullanılan ortak isimdir.  

Kültürel mirasın kapsamı geniştir, somut kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras 

olarak iki ayrı kategoride ele alınmaktadır [5]. 

“Somut kültürel miras” anıtlar, grup yapılar, sitler; “Somut olmayan kültürel miras” 

toplulukların, grupların ve bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları 

uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler olarak tanımlanmaktadır [6]. 

Karadeniz bölgesinde orman altı florası oldukça yoğundur. Bu çalışmada özellikle mor çiçekli 

orman gülleri kullanılarak, yerel halk tarafından yapılan ve günümüze kadar gelmesi 

sağlanan, somut kültürel miras örneklerinden biri, serentiler incelenmiştir.  

2. SERENTİ 

Karadeniz Bölgesi’nde, özellikle kıyı kesimlerdeki yerleşmelerde, hemen hemen her evin 

yakın çevresinde, direkler üzerine konuşlandırılmış, yiyecek ve içecek olarak kullanılmak 

üzere değişik bitkilerden hasat edilen ürünün depolandığı eklentiler bulunmaktadır [7]. 

Mimari açıdan benzer özellikler gösteren bu eklentiler, Artvin çevresinde “pagen”, Rize 

çevresinde “nayla”, Sürmene ve Araklı’da “paska”, Trabzon’da “serander”, Ordu’da “seren” 

olarak isimlendirilirken, Giresun genelinde ve  İnece’de, bunlara “serenti” adı verilmektedir. 

İnece köyü, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz bölgesinde Giresun ilinin Bulancak ilçesi 

sınırları içerisinde; 40° 53'-40° 54' kuzey enlemleri ile 38° 16'-39° 19' doğu boylamları 

arasında yer alır (Şekil 1).  

   

Şekil 1. Çalışma alanı İnece Köyü                                                                    
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İnece köyünde orman altı florası olarak mor çiçekli orman gülü (Rhododendron ponticum L.) 

yoğun şekilde bulunmaktadır. Bu ormangülü taksonu, ekseriyetle yerde sürünen gövdelerinde 

gelişen ve insan boyunu aşan dallardan oluşmuş çalılardır. Mart-Mayıs aylarında açan bol 

nektarlı, morumsu pembe çiçeklerindeki polenler ve yaprakları toksin içermektedir. 

Yapraklar, elips ve ters yumurtamsı olup, yaprak sapı uzunluğu 1-1,5 cm arasında 

değişmektedir [8]. 

İnece evlerinin (Şekil 2) başlıca eklentileri fındık evleri, fırınlar, su kuyuları ve serentilerdir 

(Şekil 3, 4 ve 5). 

   

 

 

Şekil 3. İnece geleneksel çakatura taş kakma köy evlerine bir örnek (Foto: M. GENÇ) 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

308



   

Şekil 4. İnce köyevi eklentileri, solda fırın, sağda su kuyusu (Foto: M. GENÇ) 

 
 

   

 

   

Şekil 5. Tabanı orman gülü dalıyla örülmüş serentilere bir örnek(Foto: M. GENÇ) 

İnece köyündeki serentiler, taban kaplaması bakımından ikiye ayrılır: 

1. Tabanı hem tahtalarla hem de 1-3 yaşındaki mor çiçekli orman gülü sürgün ve 

dallarıyla örülmüş,  dolayısıyla havalanmanın çok daha fazla olduğu kısımlardan 

oluşan serentiler (Şekil 5)  

2. Tabanı tamamen tahtayla kaplı serentiler (Şekil 6). 

Toplandığında su içeriği fazla olan mısırların kurutmaya tabi tutulacağı serentilerde, mısır 

kurutma bölümlerinin tabanı, mor çiçekli orman gülü genç sürgünleriyle örülerek kapatılmış; 
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böylece, mısırın daha hızlı kuruyacağı ortamlar oluşturulmuştur. Orman gülü yaprakları ise, 

halen fırında sebze kurutmada kullanılmaktadır.  

 

 

Şekil 6.  Tabanı sadece tahtayla kaplanmış geleneksel serenti örneği (Şenol vd., 2016). 

Karadeniz Bölgesi serentilerinde, kapalı bölme dışında, eyvan-balkon benzeri çıkmalar 

görülmektedir. İnece serentilerinde buna rastlanmaz. Yine Karadeniz bölgesi serentilerinde 

bezemenin yaygın olduğu, hatta bir eklenti için gereğinden fazla özen gösterildiği; üretimi 

kutsayan, ürüne adanmış bir yapı olduğu ifade edilmektedir [9].  

İnece de bulunan serentilerde, temel kısmında taşlar kullanılmaktadır. Bu taşların üzerinde 

kestane ağacından ‘zengi’ adı verilen tomruklar bulunmaktadır. Bu tomrukların köşe 

noktalarında bu kez 1,5-2 metre yüksekliğinde “dogurcun direkleri” adı verilen dikey 

tomruklar yer almaktadır (Şekil 3). Bunların sayısı serentinin büyüklüğüne göre 4 ila 8 

arasında değişmektedir. Bu direklerin üzerinde çapı yarım metreye kadar ulaşabilen kubbemsi 

“tekerlek” adı verilen şapkalar bulunmaktadır. Bunların üzerinde yine yatay olarak “çelik” adı 

verilen tomruklar uzanmaktadır. Anlatılan kaide üzerinde hasat edilen ürünlerin depolandığı 

yapının esas bölmesi yükselmektedir [10]. 

Serenti dört tane dik direğin üzerine oturtulmuştur, bu direklerin üst bölgelerinde tahtadan 

dört tekerlek konulması vasıtasıyla yapıya fare ve çeşitli böceklerin ulaşması engellenmiştir. 

Bazı serentiler de ince ahşap işçiliğinin güzel örnekleri bulunmaktadır. 

SONUÇLAR 

Odun dışı orman ürünleri yaşamın birçok alanında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, mor 

çiçekli orman gülünün, Doğu Karadeniz Bölgesindeki farklı bir kullanımı, Bölgenin kültürel 
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mirasında özel yeri olan serentiler ele alınarak incelenmiştir. Ekoturizm yaklaşımıyla 

gerçekleştirilen turizm hareketliliğinde, sadece doğal miras değil, gerek somut gerekse soyut 

kültürel miras da (örneğin Karagöz-Hacivat ve ıslık dili) ekoturistlerin çok ilgisini 

çekmektedir. Öyle ki, sadece kültürel mirasın görülmesi, incelenmesi hatta araştırılması 

maksatlı turizm hareketliliği, bugün, özel ilgi turizminin hızla gelişen alanlarından biridir.   

Yörede yoğun şekilde bulunan mor çiçekli orman gülleri, köy evlerinin eklentilerinde 

kullanılmaktadır. Bitki, serentilerde hava sirkülasyonunu artırmak için, taban kaplamada 

örme-çit şeklinde kullanılmıştır. Bu bitki, ayrıca yöre yaban hayatı habitatlarında da önemli 

bir öğedir ve avlak tesisinde kullanım olanakları mutlaka araştırılmalıdır. 
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Özet  

Odun dışı orman ürünleri, orman ekosistemi içerisinde işlevsel özellik gösteren hayvansal ve 

bitkisel ürünler olarak tanınabilmektedir. Bu sebeple odun dışı orman ürünleri ekonomik, sosyal 

ve çevresel bakımdan çok yönlü faydalar sağlamaktadır. Odun dışı orman ürünlerine olan 

talebin giderek artması, bu ürünlerin sürdürülebilir yönetiminin sağlanabilmesi için konumsal 

planlamalarının yapılmasını veya var olan planlamaların güncellenmesini gündeme getirmiştir. 

Bu çalışmada, ülkemiz ve Bursa için önemli odun dışı orman ürünlerinin başında gelen 

ıhlamurun (Tilia L.) yayılış gösterdiği alanların CBS ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile 

belirlenmesi ve haritalanması amaçlanmıştır. Ülkemizde ıhlamurun en fazla yayılış gösterdiği 

Bursa ili sınırlarında, yaklaşık 7000 ha Kafkas ıhlamuru (Tilia rubra) ve 400 ha da Gümüşi 

ıhlamur (Tilia tomentosa) ormanı bulunmaktadır. Çalışma alanı olarak Bursa Orman Bölge 

Müdürlüğü, Mustafa Kemal Paşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Yeniköy Orman İşletme 

Şefliği sınırları içinde bulunan ve dünyanın en büyük Ihlamur ormanlarından biri olan ormanlar 

seçilmiştir. Çalışma alanını içine alan Temmuz 2017 tarihli Landsat TM5 uydu fotoğrafı, 

ArcGIS 10.5 ve ENVI programları aracılığıyla çeşitli düzenlemelere ve ön işlemelere tabi 

tutulmuş ve daha sonra ERDAS Imagine 2015 programı aracılığıyla kontrollü sınıflandırma 

işlemi uygulanmıştır. Yapılan kontrollü sınıflandırma sonrasında, Ihlamur, Diğer yapraklılar, 

Sulak alanlar, Bataklık, İskân, Kumul, Ziraat ve Açıklık alanlar olmak üzere yedi sınıf 

belirlenmiştir. Sonuçlar Yeniköy Orman İşletme Şefliğinin %26,6’sının (2876 ha) Ihlamur 

ormanlarından oluştuğunu göstermiştir. Sınıflandırmanın doğruluğunun değerlendirilmesi 

amacıyla 512 kontrol noktası ile yürütülen doğruluk analizinde, Kappa istatistik oranı %76,8 

olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Odun dışı ürünler, Ihlamur, CBS, Sınıflandırma, Bursa 

 

Determination of the Linden (Tilia L.) Forests by Using GIS and Remote Sensing 

Methods  

 

Abdullah E. AKAY*, Burhan GENCAL, İnanç TAŞ 

 

Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering, 16310, Bursa, TURKEY 
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Abstract 

  

Nonwood forest products can be recognized as animal and plant products that have functional 

characteristics within the forest ecosystem. Therefore, nonwood forest products provide 

economic, social and environmental benefits. Increasing demand for nonwood forest products 

has led to the development of spatial planning or updating of existing plans in order to ensure 

the sustainable management of these products. In this study, it is aimed to determine and map 

the areas of linden (Tilia L.), which are the most important nonwood forest products for Turkey 
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and Bursa, by using GIS and Remote Sensing methods. In Turkey, the most widespread 

distribution of linden in the province of Bursa, approximately 7000 ha of the Caucasian linden 

(Tilia rubra) and 400 ha of the Silver linden (Tilia tomentosa) forest. One of the world's largest 

linden forests, located in Yeniköy Forestry Enterprise Chief of Mustafa Kemal Paşa Forestry 

Enterprise Directorate within the border of Bursa Forestry Regional Directorate were selected 

as study area. The Landsat TM5 satellite photograph of July 2017, which covers the study area, 

has been subject to various enhancement and pre-processes through ArcGIS 10.5 and ENVI 

programs, and then controlled classification was carried out through the ERDAS Imagine 2015 

program. After the controlled classification, seven classes were determined: Linden, Other 

Deciduous trees, Wetlands, Swamp, Settlement, Sand, Agriculture and Open areas. The results 

showed that 26.6% (2876 ha) of Yeniköy Forestry Enterprise Chief was comprised of Linden 

forests. In order to evaluate the accuracy of the classification, the accuracy analysis carried out 

with 512 control points, and then Kappa statistic rate was determined as 76.8%.   

 

Keywords: Nonwood products, Linden, GIS, Classification, Bursa 

 

 

1. GİRİŞ  

Ihlamur; çiçeklerinin çay, odununun ise endüstriyel amaçlı kullanılması bakımından önemli bir 

bitki ve odun dışı orman ürünüdür. Son dönemde üretimine oldukça önem verilmeye başlanan 

ıhlamur, ülkemizde oldukça geniş yayılış göstermektedir. Odun dışı orman ürünü olarak değeri 

hayli fazla olan bu tür için konumsal planlamalar yapılması gelecek dönemler için üretim 

planlamaları ve var olan planların güncellenmesi açısından oldukça gereklidir.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan 

verilerin toplanması, depolanması, amaçlar ışığında işlenmesi ve kullanıcılara aktarılması 

işlemlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir [1]. Coğrafi Bilgi 

Sistemleri’nin temelinde coğrafi konumlar ve bu konumlara ait her türlü verinin birbirleriyle 

ilişkilendirilmesi yer almaktadır [2]. Uzaktan algılama ise, nesne veya yeryüzü ile doğrudan 

temas etmeden elektromanyetik radyasyon (ışık) kullanarak nesne veya yeryüzü hakkında bilgi 

elde edilmesini ifade eder [3].  

CBS ve Uzaktan Algılama yöntemlerinin birbirine uyumlu olarak çalışabilmesi sayesinde 

çeşitli meslek alanlarında planlama, yersel ölçümler, haritalama gibi farklı amaçlar için daha 

işlevsel çözümler üretilebilmektedir. CBS ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin gelişmiş 

özellikleri, arazi kullanımı / arazi örtüsü değişikliklerini düşük maliyetle ve kısa sürede 

değerlendirmek ve izlemek için etkin bir şekilde kullanılmaktadır [4, 5].   

Bu çalışma içerisinde de CBS ve Uzaktan Algılama yöntemleri kullanılarak odun dışı orman 

ürünü olarak da yararlanılabilen türlerimizden ıhlamurun yayılış gösterdiği alanların 

haritalanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Mustafa Kemal 

Paşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Yeniköy Orman İşletme Şefliği sınırları içinde 

bulunan Ihlamur ormanlarına ait uydu görüntüleri ve burada yapılan yersel çalışmalar 

değerlendirilerek, ıhlamurların yayılış alanı belirlenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Çalışma Alanı 

Çalışma alanı olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Mustafa Kemal Paşa Orman İşletme 

Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde bulunan ıhlamur ormanları 
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seçilmiştir (Şekil 1). Çalışma alanının coğrafi konumu 40°23′48.6″N - 40°18′03.6″N enlemleri 

ve 28°06′50.4″E - 28°28′46.7″E boylamlarıdır. Bu alana ait Yeniköy Orman İşletme Şefliği 

7922 ha normal orman, 1093 ha bozuk orman ve 2138 ha ormansız alan ile birlikte toplamda 

11153 ha orman alanına sahiptir.  

Yapılan çalışmada bu alandaki mevcut ıhlamur ormanlarına ait sınırların belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bölgede yetişen diğer başlıca ağaç türleri ise kızılağaç, meşe, kavak ve karaçam 

türleridir. Diğer yandan, orman, subasar ormanları, bataklık, kumul, tarım arazileri, yollar ve 

açık alanlar mevcut arazi kullanım şeklini yansıtmaktadır (Şekil 2).  

 

 
 

Şekil 1. Çalışma alanı 

 

 

Şekil 2. Arazi kullanım şekli haritası 
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2.2. Sayısal Görüntü İşleme  

Görüntü işleme tekniklerini çalıştırmak için öncelikle çalışma alanı için dijital veri tabanı 

oluşturulmuştur. Veri tabanı oluşturulurken 1/25000 ölçekli amenajman haritaları ve Landsat 

uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Yeniköy Orman İşletme Şefliği’ne ait uydu görüntüleri 

(Landsat TM5) A.B.D. Jeolojik Araştırmalar Müdürlüğü’nün sitesinden alınmıştır. Bu 

görüntüler, 30x30 m mekansal çözünürlüğe sahiptir ve 2017 yılı Temmuz ayında kaydedilmiştir 

(Şekil 3). Uydu görüntüleri üzerinde ArcGIS 10.5 ve ENVI 5.3 programları aracılığıyla çeşitli 

düzenlemeler ve önişlemler yapılmış, sonrasında ise ERDAS Imagine 2015 programı ile 

kontrollü sınıflandırma işlemine tabi tutulmuştur.  

 

 
 

Şekil 3. Uydu görüntüsü (Landsat 5 TM) 

2.3. Görüntü Önişleme 

Landsat 5 TM uydu görüntüsü ilk olarak ArcGIS 10.5 programının ArcMAP arayüzü 

kullanılarak çalışma alanının sınırları üzerinden kesilmiştir. Sonrasında kızılötesi görüntü elde 

etmek için ERDAS Imagine 2015’in “Utilities” araç menüsü altındaki “Layer Stack” 

fonksiyonu kullanılmıştır. Burada uygun bant kombinasyonu olan 4, 3 ve 2 numaralı bantlar 

seçilerek kızılötesi görüntü elde edilmiştir. Uydu görüntülerinin geometrik düzeltmesi, orman 

amenajman haritaları ve yer kontrol noktalarının referansları ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Geometrik düzeltmeden sonra, sistematik hataları ortadan kaldırmak ve Uzaktan Algılama 

verilerinin kalitesini artırmak için ENVI 5.3 programı altındaki “Radyometrik Kalibrasyon” 

aracı kullanılarak radyometrik düzeltme yapılmıştır. Daha sonra atmosferin yansıma ve 

soğurma etkilerinin giderilmesi için atmosferik düzeltme kullanılmıştır. Gerçek yüzey 

yansımalarını tahmin etmek için ENVI 5.3’te bulunan “FLAASH Atmosferik Düzeltme” 

aracından yararlanılmıştır. 

2.4. Görüntü Sınıflandırması 

Görüntü sınıflandırması aşamasında, Landsat görüntüsünden arazi örtüsü kullanım / değişim 

bilgisini çıkarmak için kontrollü sınıflandırma kullanılmıştır. Sınıflandırma sürecinde sınıflar, 

iterasyon sayısı ve güven düzeyi kullanıcı tarafından belirlenmiştir. Çalışma alanı dikkate 

alınarak diğer yapraklılar, ıhlamur, su, bataklık, iskan, kumul, ziraat ve açıklık alanlar olmak 

üzere 7 adet sınıf oluşturulmuştur. 
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2.5. Görüntü İşleme Sonrası Aşamalar 

Yapılan sınıflandırma, ERDAS Imagine 2015’de “Doğruluk Analizi” aracı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Doğruluk değerlendirmesinde, otomatik olarak toplam 512 kontrol noktası 

seçilmiştir. Arazi örtüsü kullanım / değişim sınıflandırmasının doğruluğunu değerlendirmek 

için rasgele örnekleme yaklaşımı tercih edilmiştir.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Sınıflandırma sonucu üretilen görüntü Şekil 4’de görülmektedir. Sınıflandırmada genel 

doğruluk ve kappa değerleri, arazi kullanım sınıfları için kullanıcının doğruluğu ve üreticinin 

doğruluğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.  Rasgele örnekleme yaklaşımı ile yapılan doğruluk 

analizinde, amenajman haritalarına ve saha gözlemlerine dayanan referans değerleri 

kıyaslanmıştır (Şekil 5, Tablo 1).  

 
 

Şekil 4. ERDAS Imagine 2015’te yapılan sınıflandırma işlemi 

 

 
 

Şekil 5. Rasgele Örnekleme Yaklaşımı ile Doğruluk Analizi 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

316



Tablo 1. Doğruluk analizi sonuçları 

 

Class Reference Classified Number Producers Users 

Name Totals Totals Correct Accuracy Accuracy 

Diğer Yapraklılar 190 210 168 88,42% 80,00% 

Ihlamur 147 138 114 77,55% 82,61% 

Su, Göl, Deniz 24 24 22 91,67% 91,67% 

Bataklık 63 57 52 82,54% 91,23% 

İskân 20 11 11 55,00% 100,00% 

Kumul 22 20 18 81,82% 90,00% 

Ziraat Alanı, Açıklık 46 52 39 84,78% 75,00% 

Totals 512 512 424   

 

Bu çalışmada, “Genel Kappa İstatistik Değeri = 0,7686” olarak bulunmuştur. Sınıflara göre 

Kappa değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Kappa testi iki veya daha fazla gözlemci arasındaki 

uyumun güvenilirliğini ölçen bir istatistik yöntemidir [6, 7]. 

 

Tablo 2. Kappa istatistik değerleri 

 

Class Name Kappa 

Diğer Yapraklılar 0,682 

Ihlamur 0,756 

Su, Göl, Deniz 0,9126 

Bataklık 0,9 

İskân 1 

Kumul 0,8955 

Ziraat Alanı, Açıklık 0,7253 

 

4. SONUÇLAR 

Bulunduğu coğrafi konumdan dolayı ülkemizde zengin bir tür çeşitliliği mevcuttur. Dolayısıyla 

ıhlamurun da yer aldığı bazı odun dışı orman ürünleri açısından ülkemiz oldukça önemli bir 

potansiyele sahiptir. Özellikle de bu potansiyelin Karacabey Longoz Ormanları’na yakın 

bölgede Yeniköy Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunması ayrı bir önem arz etmektedir. 

Dünyanın en büyük ıhlamur ormanlarından birine sahip olan Karacabey ülkemiz ve yöre halkı 

açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada, ülkemiz ve Bursa için önemli odun dışı orman 

ürünlerinin başında gelen ıhlamurun (Tilia L.) yayılış gösterdiği alanların CBS ve Uzaktan 

Algılama yöntemleri ile belirlenmiştir. Sonuçlar, seçilen İşletme Şefliğinin %26,6’sının (2876 

ha) Ihlamur ormanlarından oluştuğunu göstermiştir. Sınıflandırmanın doğruluğunun 

değerlendirilmesi amacıyla yürütülen doğruluk analizinde, Kappa istatistik oranı %76,8 olarak 

tespit edilmiştir. Bu tip farklı doğal oluşumlara ait alanların tanınır hale gelmesi, bu bölgede 

yetişen ıhlamur ve buna benzer odun dışı değeri olan türlere ilişkin verilerin daha etkin ve 

fonksiyonel kullanılabilmesi ve bu türlere ait zamansal ve mekânsal değişimlerin dikkate 

alınabilmesi amacıyla benzer çalışmaların daha kapsamlı olarak yürütülmesi yerinde olacaktır. 
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Abstract  

Road networks are versatile engineering structures for sustainable management of forest 

resources. They have direct and indirect effects on forest ecosystems, such as habitat 

degradation and fragmentation problems. However, light availability at the road edge increases 

which reflects the diversity and amount of plant species, especially edible shrub species, along 

the road network. In the study, it was aimed to investigate the edge effects of forest roads on 

existence and diversity of nonwood species in edible shrub forms. Field data was collected in a 

sample plots of 50 m2 at the road edge zone and at 50 meter distance (i.e. control zone) from 

the road edge for 10 sample road sections. The number of different edible shrub species and 

total number of individual edible shrub species were recorded in both zones. Then, Species 

Richness Index (SRI) was calculated to determine road effects on edible shrub species. SRI is 

the simplest measure of biodiversity, which is simply a count of the number of different species 

in a given area. The results indicated that SRI values of the sample plots located at the road 

edge were significantly (p<0.000) more than that of the plots away from the road edge. It was 

also found that the diversity and amount of edible shrub species decreased as the distance from 

the road edge increased.  

 

Key words: Nonwood species, Edible shrubs, Road edge effect, Species richness index 

 

1. INTRODUCTION 

Road networks have vital functions for sustainability of forest resources such as afforestation, 

forest protection, forest transportation, forest harvesting, forest management, wildlife 

management, and recreation [1]. However, improperly planned forest roads may cause damages 

on forest ecosystems through degradation and fragmentation effects on forest vegetation [2]. 

On the other hand, with increased amount of light along the road network are favoring the 

increment of the plant diversity. Especially, number of edible shrub species are increasingly 

spreading at road edges within the forested areas [3]. Even though light availability is the 

leading factor affecting the plant growth at road edges, there are also other factors such as slope, 

aspect, soil properties, and stand characteristics [4].  

 

In a previous study, the effects of forest roads on adjacent tree regeneration were evaluated in 

the Hyrcanian mountainous forests of Iran [3]. The results indicated that some light demanding 

species were more present in areas near the forest roads. It was also found that density and 

number of tree regeneration significantly higher in the areas with distance of 7.5 m from road 

edges.  

 

Lotfalian et al. [5] conducted a study to evaluate the effect of a forest road on local biodiversity 

in Neka-Zalemrood forest in Hyrcanian zone. It was found that regeneration density of specified 

species were higher at the distance of 0–20 m from the road edge than at the distances of 40-
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100 m. The findings from this study can provide decision makers with important feedback for 

growing and managing plants species.  

 

Among many other plant species, nonwood species are one of the most common plants spread 

along the road edges. Non-wood forest products in general are essential for the daily life of both 

local and urban populations [6]. Especially edible nonwood species in shrub forms are 

important source of income for local people in many regions of the world. Thus it is very 

important to determine the diversity of the edible shrub species along the road edges. There are 

various common approaches to determine diversity of plant species. Among them, three types 

of indices are distinguished; 1) species richness index, 2) evenness index, and 3) taxonomic 

index [7].   

 

Species richness index (SRI) is computed based on the number of species and total number of 

individuals in the sample. SRI is more suitable method to determine richness when it is possible 

to distinguish all the species in the sample. Evenness index (EI) on the other hand indicates how 

evenly the individuals in a sample are distributed among the different species. Taxonomic index 

(TI) considers the taxonomic relation between different organisms in a sample [8]. 

 

In the study, the edge effects of forest roads on existence and diversity of edible nonwood 

species in shrub forms were investigated. Besides, species richness index was determined based 

on the number of different edible shrub species and total number of individual edible shrub 

species which were recorded in two sample zones one located at the road edge and another was 

within the stand away from road edge (control).  

 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. Study Area 

The study area was in Yeniköy Forest Enterprise Chief of M.Kemalpaşa Forest Enterprise 

Directorate (FED) located in the border of Bursa Forestry Regional Directorate (Figure 1). The 

dominant tree species were linden in the region. Field data were collected along a road with 

gravel surface and with the width of 4 meters. There are number of forest shrub species located 

along the road section.  

 
Figure 1. Sample road section in the study area. 
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2.2. Method  

Field data were collected from 5-meter-wide and 10-meter-long sample plots at the road edge 

zone and from control zone which is about 50 meters away from the road edge. The area of the 

plots was 50 m2 at both road edge and control zones. Measurements were repeated for 10 sample 

road sections with 300 meters intervals along 3 km-long road located in the middle of Linden 

forest (Figure 2). The number of different edible shrub species and total number of individual 

edible shrub species were recorded in both zones.  

 
Figure 2. Field data collection system along the sample road section. 

 

Based on the field visits, the most common edible shrub species in the area were daphne (Laurus 

nobilis), sweet briar (Rosa rubiginosa), blackberry (Rosaceae rubus), strawberry tree (Arbutus 

unedo), cherry laurel (Prunus laurocerasus), and butcher's broom (Ruscus aculeatus). The 

pictures of these edible shrub species are indicated in Figure 3.    

 

   
Daphne  

(Laurus nobilis) 

Sweet briar  

(Rosa rubiginosa) 

Blackberry  

(Rosaceae rubus) 

   

   

Strawberry tree  

(Arbutus unedo) 

Cherry laurel  

(Prunus laurocerasus) 

Butcher's broom 

(Ruscus aculeatus) 

 

Figure 3. Edible nonwood species in shrub format. 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

321



Since it was possible to distinguish all the species in the sample plots successfully, SRI was the 

suitable method for estimating of species richness on edible shrub species in this study [9]. SRI 

was calculated by using following formula [10]:  

 

𝑆𝑅𝐼 =
(𝑆−1)

ln𝑁
               (1) 

 

where S is the number of species, and N is the total number of individuals in the sample plot. 

One-way ANOVA was conducted to investigate if there is a significant differences between the 

road edge zone and control zone in terms of SRI, diversity and the number and of the edible 

shrub species. SPSS 16 was used in statistical analysis.   

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The edge effects of forest roads on diversity and amount of edible shrub species were 

investigated along a sample road located in the city of Bursa. Edible shrub species encountered 

in the study area were daphne, sweet briar, blackberry, strawberry tree, cherry laurel, and 

butcher's broom. Field data was collected from both the road edge zone and from a control zone 

(i.e. 50 meter away from the road edge) for 10 sample road sections. The number of different 

edible shrub species and total number of individual edible shrub species were recorded in both 

distance classes.  

 

The results indicated that total number of shrub species at the road edge zone was more than 

that of control zone for each sample plots (Table 1, Table 2). At road edge zone, the total number 

of shrub species varied from 26 to 44 with the average of 35, while it was between 12 and 24 

with the average of 19.3 at control zone. Based on the one-way ANOVA results, it was found 

that there was a significant differences (p=0.000) between the road edge zone and control zone 

in terms of total number of shrub species (Table 3). In a previous study by Najafi et al. [3] also 

indicated that the highest number of vegetation was observed in the plots with distance of 7.5 

m from road edge, comparing with other plots away from road edge.  

 

 

Table 1. The number of shrub species at the road edge zone (within 5 m) for sample plots. 

Sample 

Plots 
Daphne 

Sweet 

briar 
Blackberry 

Strawberry 

tree 

Cherry 

laurel 

Butcher's 

broom 
Total 

1 10 2 6 4 6 16 44 

2 13 3 8 - 3 8 35 

3 8 5 7 - 6 12 38 

4 8 1 2 - 6 9 26 

5 6 2 4 - 14 16 42 

6 5 - - 4 8 10 27 

7 8 2 - 6 10 12 38 

8 10 2 - 6 5 14 37 

9 15 1 - 4 4 12 36 

10 13 - - 3 2 9 27 
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Table 2. The number of shrub species at the control zone (50 m away) for sample plots. 

Sample 

Plots 
Daphne 

Sweet 

briar 
Blackberry 

Strawberry 

tree 

Cherry 

laurel 

Butcher's 

broom 
Total 

1 5 - - - 5 9 19 

2 - - - - 6 6 12 

3 6 - - - 6 8 20 

4 4 - - - 7 10 21 

5 2 - - - 10 9 21 

6 1 - - - 5 7 13 

7 4 - - 2 3 15 24 

8 8 - - - 4 8 20 

9 12 - - 2 3 10 27 

10 8 - - 1 - 7 16 

 

Table 3. One-way ANOVA results for total number of shrub species  

Source of Variation SS df MS F P-value 

Between Groups 1232.45 1 1232.45 40.04 0.000 

Within Groups 554.10 18 30.78   

Total 1786.55 19    

 

When comparing diversity of the shrub species, it was found that the number of shrub species 

was higher in the road edge zone than that of the control zone for all sample plots (Table 4). 

Daphne and butcher's broom were the only species that were exist in both zone for all of the 

sample plots (Figure 4). On the other hand, sweet briar and blackberry were not exist in the 

control zone. Thus, diversity of the edible shrub species were also higher at the road edge zone 

than at the control zone. In a similar study conducted by Lotfalian et al. [5], it was reported that 

the diversity of the plant species was higher at the road edge (within 0-20 m distance) than the 

distance of 40-100 m from the road edge.     

 

Table 4. The number of shrub species in each sample plot 

Zones 
Sample Plots 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 m 6 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

50 m 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 
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Figure 4. The average number of species encountered in both zones. 

 

Based on the results derived from statistical analysis, it was found that there was a significant 

differences (p=0.000) between the road edge zone and control zone in terms of diversity of 

shrub species (Table 5). The average number of shrub species was 4.9 and 3.1 at the road edge 

zone and control zone, respectively.    

 

Table 5. One-way ANOVA results for diversity of shrub species 

Source of Variation SS df MS F P-value 

Between Groups 16.20 1 16.20 50.28 0.000 

Within Groups   5.80 18   0.32   

Total 22.00 19    

 

The results indicated that SRI of shrub species at the road edge zone was higher than that of 

control zone for each sample plots (Figure 5). At road edge zone, the SRI of shrub species varied 

from 0.91 to 1.32 with the average of 1.1, while it was between 0.40 and 0.94 with the average 

of 0.7 at control zone (Table 6). Based on the one-way ANOVA results, it was found that there 

was a significant differences (p=0.000) between the road edge zone and control zone in terms 

of SRI of shrub species (Table 7). In a study conducted by Lotfalian et al. [5], SRI at the road 

edge zone (distance of 0–20 m) was higher than at the other distances (40-60 m and 80-100 m). 

Zhou et al. [11] also suggested that the effects of road edge may vary depending on the road 

width. They reported that plant diversity significantly increases at the road edge for the wide 

roads.  
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Figure 5. The SRI of shrub species for both zones. 

Table 6. The SRI of shrub species in each sample plot 

Zones 
Sample Plots 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 m 1.32 1.13 1.10 1.23 1.07 0.91 1.10 1.11 1.12 0.91 

50 m 0.68 0.40 0.67 0.66 0.66 0.78 0.94 0.67 0.91 0.72 

Table 7. One-way ANOVA results for SRI of shrub species 

Source of Variation SS df MS F P-value

Between Groups 0.76 1 0.76 39.87 0.000 

Within Groups 0.34 18 0.02 

Total 1.11 19 

4. CONCLUSIONS

Road networks may potentially cause some impacts on forest ecosystems such as degradation 

and fragmentation of habitats if they are not planned properly. On the other hand, light 

availability tends to effect the diversity and amount of plant species along the road edge. In this 

study, the edge effects of forest roads on edible shrub species were investigated by considering 

the diversity and amount of the species.  Besides, species richness index value was investigated 

for edible shrub species at the road edge zone and the control zone which is away from the road. 

The results showed that the diversity and amount of edible shrub species was higher at the road 

edge zone, while they decreased as the distance from the road edge increased. SRI values of the 

sample plots located at the road edge were significantly (p<0.000) more than that of the plots 

at the control zone. Nonwood forest products, especially edible nonwood species in shrub 

forms, are important source of income for local people. It is important to know that road edges 

are suitable areas where edible shrub species can naturally grow with high diversity. Thus, it is 

highly anticipated that the methodology presented in this study can be useful for decision 
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makers to estimate the diversity and amount of economically valuable edible shrub species 

along the road edges in forested areas. In the future studies, the current form of the methodology 

can be improved by assessing the effects of soil types, climatic conditions, and topographical 

features on diversity of shrub species.     
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Özet 

Son yıllarda, Ülkemizde kestane üretimi istikrarsız bir seyir izlemekte, ağaç başına düşen 

verimde azalmalar söz konusu olmaktadır. Bu azalmada en önemli etkenler arasında hiç 

kuşkusuz Dünyanın ve Türkiye’nin kestane alanlarında yaygın ve çoğu kez ağaçların 

tamamen kurumasına neden olan Kestane dal kanseri ve mürekkep hastalığıdır. Son yıllarda 

bu hastalıklara Bursa ve çevresinde rastlanan Gal arısı zararlısıda eklenmiştir. Bu zararlılara 

karşı yapılacak mücadele yöntemini belirlerken, kestane ormanlarının yayılış yaptığı genel 

alan değerleri yanında, bu ormanların yetişme ortamı özelliklerinin (bakısı, yükseltisi, eğimi, 

iklim özellikleri, toprak özellikleri, meşcere özelllikleri vb.) detaylı olarak belirlenmesi, 

yapılacak mücadelenin başarıya ulaşmasında ve planlanmasında önem taşımaktadır. Yetişme 

ortamı faktörleri arasında çok önemli bir yere sahip olan topografyanın (bakı, yükselti, eğim), 

Anadolu Kestanesi’nin (Castanea sativa Mill.) yayılışı, gelişimi, meşcere türü (saf veya 

karışık), toprak özellikleri ve meyve verimi üzerinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. 

Meyvelerinin ekonomik ve besinsel değeri nedeniyle, Dünyanın birçok bölgesinde hem doğal 

hem de plantasyonlar halinde üretimi artan kestanenin, doğal ortamının sıcaklık ve nem 

koşulları, kestanenin ihtiyaç duyduğu en uygun (optimum) değerleri sağlamalıdır. Burada 

sunulan çalışmada, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer alan kestane 

ormanlarının topoğrafik dağılışının ortaya konulması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Anadolu kestanesi, Topografya, Bursa, CBS 
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Abstract 

In recent years, chestnut production in our country is following an unstable course, with a 

decrease in productivity per tree. The most important factor among those decreases is 

undoubtedly the chestnut blight and ink diseases which causes completely dryness of the 

world's and Turkey's common chestnut areas. In recent years, chestnut gall wasp disease seen 

mostly around Bursa region has been added to these diseases. In order to determine the best 

mechanical method against these harmful diseases, besides the general field values of 

chestnut forests, the characteristics of the growing environment of these forests (aspect, 

altitude, slope, climatic characteristics, soil characteristics, stands characteristics etc.) should 

be determined. This is important for success and planning of the chosen mechanical method. 

It is known that topography (aspect, altitude, slope), which have a very important place 

among site factors, play an important role on the distribution, development, stand type (pure 

or mixed), soil characteristics and fruit yield of Anatolian Chestnut (Castanea sativa Mill). 

Due to the economic and nutritional value of the fruit, the chestnut which increases 
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production both in nature and in plantations in many parts of the world, the temperature and 

humidity conditions of its natural environment, should provide the optimum values that 

chestnut needs. The present study aimed at presenting the topographic distribution of chestnut 

forests within the boundaries of the Bursa Regional Directorate of Forestry. 

Keywords: Anatolian Chestnut, Topography, Bursa, GIS 
 

1.GİRİŞ 

Anadolu kestanesi (Castanea sativa Mill) odunu ve meyvesinin önemi sayesinde eski 

dönemlerden beri Ülkemizin değerli ağaçları arasında yer almıştır [1]. Anadolu Kestanesi 30 

metre boya kadar ulaşabilir ve yaşam süresi oldukça uzundur (500-1000 yıl) [2]. Sıcak ve 

ılıman iklim koşullarında yetişmekle birlikte, donlara karşı duyarlı ve rüzgâra karşı dayanıklı 

olduğu bilinir [3]. Yetiştiği bölgedeki yağış miktarı meyve tutumunu etkilemektedir [3]. Kazık 

kök yapan bir tür olan kestane ağacı, genellikle gevşek yapılı ve derin toprak tercih eder. 

Kestane ağacının meyvesi, bal üretimi, odunu ve erozyon önlemedeki etkinliği gibi çok 

maksatlı kullanım alanları vardır [4], [5]. Dayanıklı olan odununun gemi, mobilya, iskele ve 

fıçı yapımı gibi çok geniş kullanım alanları mevcuttur [1]. Ülkemizde Marmara ve Kuzey 

Anadolu’da özellikle meşe (Quercus), gürgen (Carpinus), kayın (Fagus), ıhlamur (Tilia) gibi 

yapraklı türlerle karışık meşcereler kurarken Ege ve Akdeniz bölgelerinde lokal yayılış 

göstermektedir [6]. Kestane ormanlarından düzensiz faydalanmanın yanı sıra, hastalık ve 

zararlılar sebebiyle de hem odun hem de meyve verimliliğinin azaldığı görülmektedir [7], [5]. 

Bu sebeple, günümüzde mevcut kestane ormanlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, hastalık ve 

zararlılarla mücadele önem kazanmıştır.   

 

Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2012 yılında yayınladığı istatistiklere göre, Türkiye 59.789 

ton üretim ile (bu rakam 1960’larda 40.000 ton civarındaydı) 2011 yılında Dünyanın üçüncü 

en fazla kestane meyvesi üreten ülkesi durumundadır. Son yıllarda kestane üretimi istikrarsız 

bir seyir izlemekte, ağaç başına düşen verimde azalmalar söz konusu olmaktadır. Nitekim 

1992’de ağaç başına düşen verim 44 kg iken, 2003 yılında bu rakam 26 kg’a kadar düşüş 

göstermiştir. Bu azalmada en önemli etkenlerden biri tanesi hiç kuşkusuz Dünyanın ve 

Türkiye’nin kestane alanlarında yaygın ve çoğu kez ağaçların tamamen kurumasına neden 

olan Kestane kanseri (Cryphonectria parasitica Murr. Bar.) hastalığıdır. Bu nedenle, kestane 

dal kanseri üzerine çoğunluğu yurt dışı kaynaklı birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda 

genellikle, kestane dal kanseri üzerine uygulanan değişik mücadele yöntemlerinin (kültürel, 

kimyasal, biyolojik ve dayanıklı çeşitlerin kullanılması) etkileri ortaya konulmaya çalışılmış 

isede, kestane ağaçlarının yetişme ortamı özelliklerinin (bakı, yükselti, toprak, eğim) veya bu 

özelliklerde zaman içinde meydana gelen değişikliklerin (küresel iklim değişikliğine bağlı 

sıcaklık ve yağış, erozyona bağlı toprak özelliklerindeki değişiklikler) kestane dal kanserinin 

ortaya çıkmasına ve yayılmasına olan etkileri konusu detaylı olarak çalışılmamıştır. Özellikle, 

bu konuda Ülkemizde ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nde en büyük kestane meyvesi 

kullanıcısı ve satıcısı olan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yayılış gösteren 

kestane ormanları için yapılmış herhangi bir detaylı çalışma bulunmamaktadır. Sayıları az 

olmakla beraber, kestane dal kanseri üzerine yapılan yurtdışı bazı bilimsel çalışmalar biyotik 

ve abiyotik faktörler, insan kökenli etkiler ile bitki patojenleri arasında dinamik bir ilişkinin 

var olduğunu göstermiştir. Bazı araştırmacılar (örneğin, [8]) bu konuda yaptıkları çalışmada 

yüksek ağaç kanserinin göğüs yüksekliğindeki yarıçapı 30 cm’nin üstündeki ağaçlarda 

olduğunu ve ağaç kanser yüzdesinin güneye bakan gövde ve dallarda meydana geldiğini 

bildirmişlerdir. Güneye bakan yamaçlarda daha fazla dal kanserinin meydana gelmesini, bu 

bakılardaki ağaçların daha fazla strese maruz kalmasından kaynaklanan zayıflığın ağacı 

enfeksiyona daha açık hale getirmesine bağlamaktadırlar. 
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Kestane ağacının büyümesi, gelişmesi, meyve vermesi ve meyve olgunlaştırması için 

öncelikli olarak doğal çevre koşullarının uygun olması gerekmektedir. Bu bakımdan doğal 

ortamın sıcaklık ve nem koşulları kestanenin ihtiyaç duyduğu en uygun (optimum) değerleri 

sağlamalıdır. Kestane ağaçları geç gelen ilkbahar don riskinin yüksek olduğu alanları tercih 

etmemektedir. Ülkemizde kestaneliklerin büyük bir kısmı eğimli arazilerde erozyon 

tehlikesiyle karşı karşıya kaldığından bu alanlarda toprak işlemesi yapılmamaktadır. Bu 

durum zamanla toprağın sertleşmesi ve yaprak birikiminin artmasına bağlı olarak verimi 

azaltabilmektedir. 

 

Kestane ağacı Dünyada ılıman iklim özelliklerine sahip, özellikle okyanus iklim tipi, karasal 

iklim tip ve Akdeniz iklim tiplerinin görüldüğü bölgelerinde doğal olarak yetişmektedir [9]. 

Avrupa’da ve Ülkemizde yayılışı oldukça fazla olan Anadolu kestanesi (C. sativa), geniş bir 

yayılış gösterdiği okyanus iklim tipinin genel özellikleri incelendiğinde, yıllık ortalama güneş 

ışığı görme değerinin 2400-2600 saat, yıllık düşen yağışın miktarının 600 ile 1500 mm 

arasında, yıllık ortalama sıcaklık değerinin 9 ile 13oC arasında ve yıllık maksimum ortalama 

sıcaklık değerinin 27oC olduğu görülmektedir [10], [11]. Yeterli nem ve ılıman iklime sahip 

bölgelerde kestane ağacı, kışın yapraklarını dökmekte ve dinlenme dönemine girmektedir. 

Sıcaklığın ani düşmesi ile gövde ve dallarında don çatlakları meydana geldiği bildirilmişse de, 

kışın -35 °C sıcaklığa kadar dayanabilen bir ağaç türüdür. Fakat ilkbahar donlarına karsı 

hassastır. Bununla beraber, çiçek açma dönemi geç olduğundan (Mayıs sonu veya Haziran ayı 

içerisinde) genellikle bundan zarar görmemektedir.  

 

Kestane ağacı, Anadolu’da yer yer 1200 ile 1300 m yükseltiye kadar yayılış 

gösterebilmektedir. Castanea sativa’nın Balkan yarımadasında en ideal yayılış yükseltisini 

600 m ile 900 m arasında yaptığını bildirmiştir [12]. Ülkemizde doğal kestane ormanlarının 

optimal yayılış alanı 600-900 metre olup doğu ve kuzey bakılarda daha iyi gelişme gösterirler. 

Marmara çevresinin Anadolu bölümünde 400-500 metreye çıkan makilerden sonra 1000-1200 

metreye kadar yükseltilerde, karışık olarak bulunur. Bursa Uludağ Milli Parkında ise kuzey 

bakıda 300-750 m arasında Castanetum vejetasyon kuşağında yayılış göstermektedir (Şekil 

1). İyi yetişme ortamlarında kestane ağacı 40 metre boya ve 150 cm çapa kadar büyüme 

yapabilmektedir. Genel olarak yıllık ortalama yağışın 600 mm’den daha fazla olduğu, kurak 

bir mevsimin yaşanmadığı ya da kurak mevsimin 3 aydan fazla sürmediği alanlarda yayılış 

yapmaktadır [13]. Kestane ağacı yaz aylarında görülen yüksek sıcaklıklardan değil kurak 

geçen mevsimlerden etkilenmekte ve zarar görmektedir. Çünkü sıcaklık fazla olduğu zaman 

meyvelerin içi iyi gelişmez ve buruşuk kalır [14]. Kestane her ne kadar doğal ortamında 

sulanmadan yetişmekteyse de, yaz kuraklıklarına hassas olan bir ağaç türüdür. 

 

Şekil 1: Uludağ’ın kuzey yamacında iklime bağlı olarak meydana gelen vejetasyon kuşakları 

 

Burada sunulan çalışmanın temel amacı, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde yayılış 

gösteren Kestane meşcerelerinin yayılış alanlarını belirlemek ve gelecekte bu alanlarda 
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Anadolu kestanesi konusunda yapılaması planlanan çalışmalarda, örnek alanların seçiminde 

kullanılacak verilerin alansal ve mekânsal veri tabanını oluşturmak için çeşitli tematik 

haritalar oluşturmaktır. Bu temel amaca ek olarak, Bursa iline merkezde var olan meteoroloji 

istasyonlarından elde edilecek uzun dönemlere ait klimatik faktörlerden sıcaklık ve yağış 

değerleri kullanılarak, kestanenin Bursa Bölgesinde yayılış yaptığı yetişme ortamının iklim 

tipi ve yağış etkinliği Walter ve Thornthwaite yöntemlerine göre analiz edilip 

karşılaştırmaktır.  

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışma Alanın Tanıtımı 

Çalışma Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Kestane meşcerelerinin yayılış 

gösterdiği Orman İşletme Müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında 

öncelikle Bursa Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde yayılış gösteren Kestane meşcerelerinın 

yayılış alanlarını belirlemek ve örnek alanların seçiminde kullanılacak verilerin alansal ve 

mekânsal veri tabanını oluşturmak için çeşitli tematik haritalar oluşturulmuştur. Bu haritaların 

ve veritabanının oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarından ArcGIS yazılımı 

kullanılmıştır. 

 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 7 adet Orman İşletme Müdürlüğü bulunup 

İşletme Müdürlüklerinin ve Kestane meşceresi bulunan İşletme Müdürlüklerinin konumlarını 

gösteren harita Şekil 2’de verilmiştir. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde Kestane 

meşcerelerinin bulunduğu İşletme Müdürlükleri Bursa, Yalova, Mustafakemalpaşa ve İnegöl 

İşletme Müdürlükleri’dir. 

 
Şekil 2. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Müdürlükleri ve Kestane Meşceresi Bulunan  

İşletme Müdürlükleri Haritası. 

 

Proje kapsamında, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yayılış gösteren saf, bozuk 

vasıfta ve karışım haldeki kestane meşcerelerinin dağılım haritaları üretilmiştir. Bu amaçla 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü amenajman planı meşcere haritaları kullanılarak kestane 

meşcereleri veri tabanı hazırlanarak haritalanmıştır. Oluşturulan veri tabanına göre Bursa 

Orman Bölge Müdürlüğünde 9470 ha kestane meşceresi bulunmaktadır. Proje kapsamında 

Kestane meşcerelerin Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Orman İşletme Müdürlüklerindeki 

dağılım haritaları üretilmiş, böylelikle Kestane meşcerelerinin yoğunlaştığı İşletme 

Müdürlükleri tespit edilmiştir. Ayrıca, Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki kestanenin saf, 

karışık, bozuk alanları belirlenmiş ve haritalanmıştır. Bursa Bölge Müdürlüğünün Sayısal 
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Arazi Yükseklik Modeli (SAM) haritası 1/25000 ölçekli ve sayısal paftalar kullanılarak 

oluşturulmuştur. SAM haritası altlığı kullanılarak Bölge Müdürlüğü içerisinde yayılış 

gösteren Kestane meşcerelerinin gölgeli (Kuzey-Kuzeybatı-Kuzeydoğu-Doğu bakılar) ve 

güneşli (Güney-Güneybatı-Güneydoğu-Batı bakılar) bakılardaki dağılımı tespit edilerek 

haritalanmıştır. Alanda bulunan kestane meşcerelerinin çağ sınıflarına göre dağılım haritası da 

oluşturularak kestane meşcerelerinin çağ sınıflarına göre dağılımları ve alansal miktarları da 

çalışma kapsamında tespit edilmiştir. 

 

2.2. Bursa Merkez İklim özelliklerinin analizi 

Çalışma alanına ait iklimsel değerlendirmelerde, 1926-2017 yılları arasında Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ, 2018) tarafından Bursa Merkez için kayıt edilen 

91 yıllık meteorolojik verilerden yararlanılmıştır.  Bu amaçla 100 m rakımda kurulu Bursa 

Meteoroloji İstasyonundan alınan veriler Kestanenin genel olarak doğal olarak yayılış yaptığı 

en düşük rakım (300 m) ile en yüksek rakıma (1000 m) enterpole edilmiştir. Bu veriler 

kullanılarak, Kestanenin yayılış yaptığı en alt ve en üst rakımların Walter yöntemine göre su 

bilançosu grafiği hazırlanmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Kestane Ormanı Alanlarının Dağılımına Ait 

Bulgular 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yayılış gösteren saf ve karışık haldeki kestane 

meşcerelerinin bulundukları İşletme Müdürlükleri ile İşletme Müdürlüklerine göre Kestane 

meşcerelerinin dağılım haritası alan verileriyle birlikte Şekil 3.’de verilmiştir. Bursa Orman 

Bölge Müdürlüğü amenajman planı meşcere haritaları verilerine göre Bursa Orman Bölge 

Müdürlüğü’nde 9470 ha kestane meşceresi bulunmaktadır.  

 

En yoğun Kestane meşcerelerinin bulunduğu İşletme Müdürlükleri sırası ile Yalova İşletme 

Müdürlüğü (6619 ha), Bursa İşletme Müdürlüğü (2007 ha), Mustafakemalpaşa İşletme 

Müdürlüğü (605 ha), İnegöl İşletme Müdürlüğü (239 ha)’dür. 

 

 
Şekil 3. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Kestane Ormanları Yayılış Haritası 
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Kestanenin saf, bozuk, kestane karışık, 

karışık kestane alanlarını gösterir harita Şekil 4’de verilmiştir. Şekil 4’de verilen Karışım 

Haritasına göre kestane meşcerelerinin 634 ha. saf kestane ormanlarıdır. Kestane 

meşcerelerinin 5180 ha. diğer yapraklı orman ağacı türleri ile karışım halindedir. Kestane 

meşcerelerinin 3604 ha. İse ibreli ve ibreli-yapraklı orman ağacı türleri ile karışıma 

girmektedir. Bozuk kestane alanı sahafı ise oldukça düşük olup, 52 ha. ile sınırlıdır. 

 

1/25000 ölçekli, 10 m’de bir eşyükselti eğrilerinin geçtiği sayısal paftalar kullanılarak Bursa 

Orman Bölge Müdürlüğü’nün Sayısal Arazi Yükseklik Modeli (SAM) haritası 

oluşturulmuştur. SAM kullanılarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde yayılış gösteren 

Kestane meşcerelerinin gölgeli ve güneşli bakılardaki dağılım oranını gösterir harita 

oluşturulmuştur (Şekil 5). Bursa Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde yayılış gösteren toplam 

9470 ha Anadolu Kestanesi meşcerelerinin genel olarak yarısı (4427 ha) gölgeli bakılarda 

(Kuzey-Kuzeybatı-Kuzeydoğu-Doğu bakılar); diğer yarısı ise (5043 ha) güneşli bakılarda 

(Güney-Güneybatı-Güneydoğu-Batı bakılar) yayılış göstermektedir. 

 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü amenajman planı meşcere haritaları verilerine göre Bursa 

Orman Bölge Müdürlüğündeki kestane meşcerelerinin çağ sınıflarına göre dağılım haritası 

Şekil 6’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Kestane Ormanları Karışım Haritası 
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Şekil 5. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Kestane Ormanları Bakı Haritası 

 

Şekil 6’da verilen Kestane ormanları çağ sınıfı haritasına göre Kestane meşcerelerinin % çok 

azı bozuk vasıftaki kestane ormanlarıdır. “a” çağındaki genç Kestane meşcereleri alanda 2903 

ha. dır. “b” çağında kestane meşcereleri yoğunluktadır (4836 ha). “c” çağında 1574 ha. 

Kestane meşceresi var iken “d” çağında kestane meşcereleri ise en düşük miktardadır (105 

ha).  

 

 
 

Şekil 6. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Kestane Ormanları Çağ Sınıfı Haritası 
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3.2. Anadolu Kestanesi Yayılış alanlarının Genel İklim özellikleri 

 

Ortalama sıcaklık Bursa’da 300 m. de 12.7˚C iken, 1000 m. de 8.8˚C’ye düşmektedir. 1000 

m. de Ocak ayında ortalama sıcaklık sıfır derecenin altına inerken (-1 ˚C), aylık ortalama 

değerler bakımından Bursa’da 300 m. de sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü ay yoktur. 

Bursa’da 300 m. de en soğuk ay 3.5 ˚C ortalama ile Ocak ayı, 1000 m. de –1 ˚C ile yine Ocak 

ayıdır. En sıcak ay olan Temmuz ayında, Bursa’da ortama sıcaklık 24,2 ˚C’ye yükselirken, 

1000. de 17,8 ˚C’ye yükselir.  

 

Bursa 300 m. de 810.9 mm olan yıllık ortalama toplam yağış tutarı, 1000 m. de 1174.9 mm’ye 

yükselir. Her iki yükseltide de aylık ortalama yağış toplamı, Aralık ayında maksimuma ulaşır 

ve Ağustos ayında minimuma iner. Her iki dönem arasında yağış tutarı düzenli bir şekilde 

azalıp artar. Fakat Nisan ayında her iki istasyonda hafif bir artış yaşanır ve sonraki aylarda 

düşmeye devam eder. 

 

Thornthwaite iklim sınıflandırma sistemine göre elde edilen değerler Bursa iline yönelik 

yapılan diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzer bir özellik göstermiştir. Buna göre, Bursa’nın 

iklimi 300 m. de C2B’2s2b’3 şeklinde belirlenen yarı nemli su noksanının yaz mevsiminde 

arttığı denizel etkilere açık orta sıcaklıktaki iklim tipidir. 1000 m. de ise, çok nemli, ikinci 

dereceden mikrotermal, su açığının olmadığı ya da çok az olduğu ve deniz etkisine orta 

düzeyde açık bir iklim özelliği gösterir (A,C’2,d,b’2). Yağış etkinliğini ortaya koymak 

amacıyla Walter yöntemiyle hazırlanan grafiğe göre, 300 m. de Temmuz-Ağustos döneminde 

su noksanlığının yaşandığı görülür (Şekil 7a). 1000 m. de ise bu dönemde bir su noksanlığı 

yaşanmamaktadır (Şekil 7b). 

 

 
Şekil 7: Walter yöntemine göre çizilen uzun döneme ait ortalama sıcaklık ve yağış değerlerine 

göre 300 m.de (sol şekil) su noksanı yaşanırken, 1000m. de (sağ şekil) su noksanı 

bulunmamaktadır. 

 

Kestane ağacı Dünyada ılıman iklim özelliklerine sahip, özellikle okyanus iklim tipi, karasal 

iklim tip ve Akdeniz iklim tiplerinin görüldüğü bölgelerinde doğal olarak yetişmektedir [9]. 

Avrupa’da ve Ülkemizde yayılışı oldukça fazla olan Anadolu kestanesi (C. sativa), geniş bir 

yayılış gösterdiği okyanus iklim tipinin genel özellikleri incelendiğinde, yıllık ortalama güneş 

ışığı görme değerinin 2400-2600 saat, yıllık düşen yağışın miktarının 600 ile 1500 mm 

arasında, yıllık ortalama sıcaklık değerinin 9 ile 13 oC arasında ve yıllık maksimum ortalama 

sıcaklık değerinin 27oC olduğu görülmektedir [15].  

 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİGM) verilerinden yararlanılarak ülkemizde 

kestane üretimi yapılan illerin sıcaklık ve yağış koşullarının analiz edildiği bir çalışmada 

Karadeniz, 2013 [16] kestane üretiminin yapıldığı illerin yıllık ortalama sıcaklıkların 10°C’nin 

üzerinde olduğu dikkati çekmektedir. Enleme bağlı olarak Karadeniz kıyılarında 13-14°C 
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olan ortalama sıcaklıkların, Ege kıyılarında 17°C’nin üzerine kadar yükseldiği bildirilmiştir. 

Ekstrem sıcaklıkların -20°C’ye kadar düştüğü yerlerde bile (Kütahya) kestane yetiştiriciliği 

yapıldığı göz önüne alındığında, ılıman iklime sahip diğer bölgelerimizde kestane 

yetiştiriciliği yapılan sahaların iklim koşullarının uygun olduğu söylenebilir. Aynı çalışmada, 

Ülkemizde kestane üretiminin yapıldığı illerde genel olarak yağışın yeterli düzeyde olduğu 

belirtilmiştir. Karasal etkilerin hissedildiği iller (Balıkesir ve Kütahya) hariç yağış miktarının 

genellikle 600 mm’nin üzerinde olduğu ve bu değerin kestane yetiştiriciliği için optimum 

koşulların oluşması için yeterli olduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber, kestanenin 

kuraklığa karşı hassas bir tür olması nedeniyle, özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü 

sahalarda yaz kuraklıklarına karşı dikkatli olunması önerilmektedir.  

 

Gomes-Laranjo ve ark., [15] tarafından Kuzeydoğu Portekiz’de kestane ormanlarındaki 

fotosentez üretimi üzerinde sıcaklık ve radyasyonun etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 

yetişkin kestane ağaçlarında maksimum fotosentez aktivitesinin 24-28oC arasında 

gerçekleştiği, bununla beraber yaz ayları boyunca sıklıkla karşılaşılan yaz sıcaklıkları 

sebebiyle sıcaklığın 32oC üzerine çıkmasının ısı engellemesine neden olduğu bildirilmiştir 

[11], [15]. Bütün bitki türleri üretimleri için iklim özelliklerinin optimumda olmasına ihtiyaç 

duymaktadırlar. Buna rağmen, ulusal veya uluslararası literatürde kestane üretimi iklim 

özellikleri ilişkisini inceleyen çok az çalışmaya rastlamaktadır [17], [18. Wilczynski ve 

Podlaski [17] at kestanesi (Aesculus hippocastanum L.) üzerinde yaptığı bir çalışmada, at 

kestanesinin çap (radyal) büyümesinin Ağustos ayındaki ve bir önceki kış mevsimindeki 

yüksek hava sıcaklığı ile pozitif, fakat Ağustos ayında görülen fazla yağış miktarı ile negatif 

yönde bir ilişkiye sahip olduğunu bildirmiştir. Kestane ağaçlarından en yüksek verimi almak 

için ılık ve oldukça uzun bir vejetasyon süresi ve hafif geçen bir kış mevsiminin yaşanması 

gerekmektedir [17]. Gomes-Laranjo ve ark., [11]  en yüksek kestane üretimi için ortalama hava 

sıcaklığının 10 oC’nin üzerinde yaşandığı en azından 6 aya ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir.  

 

Nisan ve Mayıs aylarında görülen yağışlar toprak nem şartlarının uygun olmasına ve 

böylelikle tomurcukların patlamasında oldukça önemlidir. Diğer yandan, Temmuz ve Eylül 

aylarında görülen yağışlar ise kestanenin gelişmesinde önemli olan ılıman sıcaklıkların yaz 

aylarında devam etmesini sağlamaktadır. Özellikle yaz aylarında görülen düşük miktarlardaki 

yağışlar kestane meyvesinin kızarmasını etkilemektedir. Fernandez-L´opez ve ark., [19] 

kestane ağaçları için yaz yağışları/kuraklığının, kızarma ve değişim katsayıları arasındaki 

ilişkisinde önemli bir faktör olduğunu belirlemiştir. 

 

Bursa bölgesinin uzun döneme ait iklim verileri incelendiğinde (1927-2017), alt rakımlarda 

bazı yıllarda en düşük 600 mm sınırına yaklaşan yıllık ortalama yağış miktarı olmasına 

rağmen genel olarak yıllara göre dağılımında yıllık toplam yağış miktarı 700 mm üzerindedir. 

Alt ve üst rakımlarda ortalama yıllık sıcaklık değerleri ise 8.8 oC ile 12.7 oC’dir. Bu değerler, 

kestane ağaçlarının en uygun yetişme ortamı için belirtilen ideal yıllık yağış miktarları 

arasındadır. 

 

4. SONUÇ 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde yayılış gösteren Anadolu Kestanesi Meşcerelerinin alanı 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Amenajman Planı Meşcere haritası verilerine göre 9470 

ha’dır. Bu Kestane meşcerelerinin çoğunluğu Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün Yalova 

İşletme Müdürlüğü sınırları içinde yayılış göstermektedir. Alan büyüklüğüne göre işletme 

müdürlükleri itibariyle Yalova (%70) – Bursa (%21) – Mustafakemalpaşa (%6) – İnegöl (%3) 

oranında sıralanmaktadır. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde yayılış gösteren kestane 

meşcerelerinin büyük bölümü (%93) diğer türde orman ağaçları ile karışım halinde bulunup, 
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% 7’lik kısmı saf halde yayılış göstermektedir. Kestane meşcerelerinin yaklaşık %47’lik 

kısmı gölgeli bakılar olan Kuzey-Kuzeybatı-Kuzeydoğu-Doğu bakılarda yayılış göstermekte, 

%53’ü ise güneşli bakılarda yayılış göstermektedir. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde 

yayılış gösteren kestane meşcerelerinin yaklaşık %99’u a (%51), b (%31) ve c (%17) 

çağlarındaki genç kestane meşcerelerinden oluşmakta olup yaşlı kestane meşcerelerinin 

oldukça az olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kestane ağaçları için en ideal yıllık ortalama yağış miktarının 600 ile 1600 mm arasında 

olması gerektiği birçok çalışmada ifade edilmektedir. Sadece Bursa merkes için uzun 

dönemlere ait iklim verileri incelendiğinde, bazı yıllarda en düşük 600 mm sınırına yaklaşan 

yıllık ortalama yağış miktarı olmasına rağmen genel olarak yıllara göre dağılımında yıllık 

toplam yağış miktarı 1000 mm üzerindedir ve kestane ağaçları için belirtilen ideal yıllık yağış 

miktarları arasında bir değere sahip olduğu görülmektedir. 
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Özet  

Anadolu kestanesi (Castenea sativa Mill.) Ülkemizin asli ağaç türlerindendir. Odun 

özellikleri açısından orman ürünleri sanayinde ekonomik değeri yüksek olan Anadolu 

kestanesi; meyvesi, kabukları, çiçek özellikleri, dalları gibi odun dışı orman ürünleri 

kapsamında gıda, kozmetik, farmakoloji ve tekstil sektörlerinde de önemli bir hammadde 

kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde 262.045 ha yayılış alanı bulunan kestanenin, % 

50,2’si Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Ülkemizde ve yayılış gösterdiği Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de kestane ormanları patojen ve virulent 

faktörlerin etkisi altındadır. Bu çalışma kapsamında Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve 

Samsun illerindeki saf ve kestanenin hakim tür olduğu meşcereler taranarak, güncel meşcere 

durumu gözlemlenmiştir. Orman Bölge Müdürlükleri bazında kestane ormanlarındaki 

ormancılık uygulamalarının program/gerçekleşme durumu incelenmiş, işletme müdürleri ve 

işletme şefleri ile yapılan görüşmelerde yönetimsel sorunlar değerlendirilmiştir. Ayrıca 

bölgedeki orman köylüleri ile yapılan görüşmelerde de sorunun sosyal boyutu irdelenmiştir. 

Böylece Doğu Karadeniz Bölgesindeki kestane ormanlarının orman işletmeciliği ve orman 

köylüsü açısından değerlendirilmesi yapılarak, kestane gen kaynaklarının korunabilmesi ve  

odun dışı orman ürünleri kapsamında değerlendirilebilmesi için  bölgesel ve yönetimsel 

öneriler getirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Castenea sativa Mill., Doğu Karadeniz Bölgesi, Kestane, Orman 

köylüsü, Türkiye,Yönetim sorunları 
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Abstract 

Anatolian chestnut (Castenea sativa Mill.) is the main tree species of our country. Anatolian 

chestnut has high economic value in forest products industry in terms of wood properties; 

fruit, shells, flower characteristics, branches, such as wood outside forest products in the food, 

cosmetics, pharmacology and textile sectors are also used as an important source of raw 

material. In our country, 262,045 ha of chestnut is distributed, and 50,2% is located in Eastern 

Black Sea Region. In the Eastern Black Sea Region, chestnut forests are under the influence 

of pathogenic and virulent factors, as in our country and in the European countries where it 

has spread. In this study, stalks of Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu and Samsun which 

are pure and chestnut dominant species were scanned and the current stand situation was 
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observed. The program / realization situation of forestry applications in chestnut forests was 

examined in the basis of Forest Regional Directorates and administrative problems were 

evaluated in interviews with business managers and management chiefs. In addition, the 

social dimension of the problem was examined in interviews with forest villagers in the 

region. Thus, chestnut forests in the Eastern Black Sea Region have been evaluated in terms 

of forest management and forest villagers, and regional and administrative suggestions have 

been introduced to protect the chestnut gene resources and evaluate them in the context of 

non-wood forest products. 

  

Keywords: Castenea sativa Mill., Eastern Black Sea Region, Forest villager,  Management 

problems, Turkey 
 

 

1. GİRİŞ  

Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) ülkemizde Kafkaslardan başlayarak Kuzey 

Anadolu-Karadeniz sahili boyunca Bulgaristan sınırına kadar, Marmara çevresi ve Batı 

Anadolu’da yayılış göstermektedir. Ayrıca Akdeniz Bölgesi’nde (Isparta, Manavgat, Alanya) 

lokal olarak bulunmaktadır. (Şekil-1) Kestane Castanetum zonuna ismini veren karakteristik 

bir orman ağacıdır. Karadeniz bölgesinde sahilden başlayarak 1200 m’ye, Ege bölgesinde yer 

yer 1800 m (Kütahya-Simav)’lere kadar çıkmaktadır. Kestane Doğu Karadeniz’de 700-800 

metreye kadar gürgen, kızılağaç gibi yapraklı ağaçlarla, yer yer ladinle karışık, bazen de saf 

kestane toplulukları halinde bulunmaktadır. Bu bölgede kayınla karışık olarak 1200 metreye 

kadar çıkmaktadır. [1] 

 

    Şekil 1. Anadolu kestanesi yayılış alanı [1] 

Ülkemizde saf ve karışık halde toplam 262.045 ha kestane alanı bulunmaktadır. Kestane 

Eylem planına göre Doğu Karadeniz Bölgesinde;  saf kestane ormanı 14.508 ha, diğer orman 

ağaçları ile karışım yaptığı alan 117.022 ha olup, toplam 131.530 ha alanda yayılış 

göstermektedir [1]. (Çizelge 1) Ülkemiz kestane ormanlarının % 50,2’si Doğu Karadeniz 

Bölgesinde yer almaktadır. 
 

Çizelge 1. Doğu Karadeniz Bölgesi Kestane Ormanları 

Bölge 

Müdürlüğü 

Saf 

Kestane 

 (ha) 

Kestane+Karışık 

(ha) 

Karışık+Kestane 

 (ha) 

Toplam 

(ha) 

Amasya (Samsun İli) 576 1.166 2.640 4.382 

Artvin 3.219 14.736 9.565 27.520 

Giresun 7.593 8.416 14.693 30.702 

Trabzon 3.120 31.730 34.076 68.926 

Toplam 14.508 56.048 60.974 131.530 
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Kestane odun üretimi ve meyvesi ile ülkemiz için ekonomik değeri yüksek olan önemli bir 

orman ağacıdır. Karbonhidratça zengin, yerli ve yabancı pazarda değerlendirilen tohumu, 

orman köylüsünün önemli geçim kaynakları arasındadır. Kestane tanen, gallik asit, inositol, 

pektin, şeker, fosfor, magnezyum ve demir gibi bileşimleri içermektedir [2]. Yaprak ve 

kabuklar gallotanen yönünden zengindir ve diyareye karşı, tansiyon düşürücü, öksürük kesici, 

bronşit ve bronşiyal rahatlamada kullanılır. Son yıllarda kestane kullanımı, pediatrik 

gastroenteritte ve gulutensiz beslenmenin önemli olduğu “çölyak hastalığı’nda” önem 

kazanmıştır. Ayrıca %83 oranındaki doymamış yağ asiti içeriğiyle de beslenmedeki önemi 

günden güne artmaktadır [3]. Kestanenin dal, yaprak ve meyve kabuğunda tanen maddesi 

bulunduğundan boya sanayisinde kahverengi renk elde etmede kullanılır. Ayrıca, kolay form 

verilebilmesi nedeniyle odunundan mobilya sektörü başta olmak üzere orman ürünleri 

sanayinde, yoğun açan çiçekleri bakımından arıcılıkta, ince dalları sepet yapımında, çiçek-

yaprak ve kabukları tıbbi amaçlarla, yan sürgünleri fasulye sırığı gibi yöresel ihtiyaçlarda 

olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Karadeniz bölgesinde kestane ağacının 

meyvesinden çok kerestesi ön plana çıkmaktadır. Genellikle bölgede, denizcilikte, balıkçılar 

için taka yapımında ve mobilya imalatında kullanılmaktadır [4].  

Kestane ormanları, hem yurdumuzda hem de yayılış gösterdiği Avrupa ülkelerinde ortaya 

çıkan patojen ve virulent faktörler nedeniyle büyük zararlara uğramıştır [5]. Kestanenin kök, 

gövde, dal ve yaprakları ile meyveleri bir çok hastalık ve zararlılara maruz kalmaktadır. Başta 

kestane dal kanseri (Cryphonectria parsitica Murr.) ve mürekkep hastalığı (Phytophthora 

combivora Petri.) olmak üzere, kestaneye arız olan gal arısı (Dryocosmus kuriphilus), kestane 

kurdu (Balaninus elephas Gyll.), kestane kirpi güvesi (Pammene fasciana L.), kestane iç 

kurdu (Laspeyresia spiendana) gibi zararlılar da mevcuttur [1]. 

Bu çalışma ile Doğu Karadeniz Bölgesindeki kestane ormanlarının orman işletmeciliği ve 

orman köylüsü açısından değerlendirilmesi yapılarak, kestane gen kaynaklarının 

korunabilmesi ve odun dışı orman ürünleri kapsamında değerlendirilebilmesi için  bölgesel ve 

yönetimsel öneriler getirilmiştir. 

 
2. MALZEME VE METOT 

Çalışmada orman bölge müdürlüklerinin resmi kayıtlarından, amenajman planlarından, 

kestane eylem planından, konu ile ilgili kurumsal projelerden ve bilimsel çalışmalardan  

yararlanılmıştır. 

Çalışmada genel olarak “alan çalışması (survey)” yöntemi kullanılmıştır. Kestane 

ormanlarının alansal dağılımına ve orman bölge müdürlükleri bazında üretim 

gerçekleşmelerine yönelik verilerin elde edilmesinde “belgesel kaynak tarama” yöntemi[6,7] 

kestane meşcerelerinin yapısı ve güncel durumunun belirlenmesinde “basit (denetimsiz) 

gözlem [8]” yöntemi ve orman işletme müdürlükleri ve orman köylüsü ile ilgili 

değerlendirmelerde ise  “yapılandırılmamış görüşme [8]” yöntemi kullanılmıştır. Bu 

çalışmada; 9 orman işletme müdürü, 19 orman işletme şefi ve 38 orman köylüsü (muhtar, aza 

vb.) ile görüşme yapılmıştır.   

Çalışma kapsamında Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerindeki saf ve 

kestanenin hakim tür olduğu meşcereler taranarak, güncel meşcere durumu gözlemlenmiş,  

orman bölge müdürlükleri bazında kestane ormanlarındaki ormancılık uygulamalarının 

program/gerçekleşme durumu incelenmiş, işletme müdürleri ve işletme şefleri ile yapılan 

görüşmelerde yönetimsel sorunlar değerlendirilmiş olup bölgedeki orman köylüleri ile yapılan 

görüşmelerde ise sorunun sosyal boyutu irdelenmiştir. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Doğu Karadeniz Bölgesi Kestane Ormanlarının Güncel Durumu 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kestane ormanları devlet mülkiyetindedir. Doğu Karadeniz 

Bölgesinin kendine özgü coğrafik durumu, geleneksel mülkiyet anlayışı nedeniyle orman, 

mera, tarım ve yerleşim alanları bir biri içerisine geçmiş durumdadır. Kadastro çalışmalarının 

ağırlıkla tamamlanmış olmasına rağmen, orman köylüsünün bölge ormanları üzerindeki 

sahiplilik iddiaları devam etmekte olup, bu durum ise yerleşim yerlerine yakın olan kestane 

ormanlarında sosyal baskının atmasına neden olmaktadır.  

Kestane ormanları orman idaresince gerekli silvikültürel müdahalelerin yapılamadığı, yoğun 

diri örtünün hakim olduğu, devriklerin, dikili kuruların ve hastalıklı bireylerin meşcere 

içerisinde bulunduğu bir orman yapısıyla karşımıza çıkmaktadır. Yapılan meşcere 

gözlemlerinde orman köylüsü tarafından sahiplenilip meyvesinden yararlanılan meşcerelerin 

daha sağlıklı ve fenotipik açıdan daha üstün olduğu izlenmiştir.  

 

 
Resim 1. Samsun-Salıpazarı kestane meşceresi 

3.2. Doğu Karadeniz Bölgesi Kestane Ormanlarında Ormancılık Uygulamaları 

Doğu Karadeniz Bölgesi kestane ormanlarının planlanmasında endüstriyel odun üretimi 

öncelikli amaç olup, kestane meyvesinin üretimine yönelik her hangi bir planlama 

bulunmamaktadır. 2012-2018 yılları arasındaki yedi yıllık dönemde orman bölge 

müdürlükleri bazında üretime alınan kestane ağaçlarının dikili damga miktarları ve üretim 

gerçekleşmeleri çizelge 2’de verilmiştir.  

 
Çizelge 2. 2012-2018 Yılları kestane endüstriyel odun üretimi (m3) 

Bölge 

Müdürlüğü 
Yılı 

DKGH 

m3 

Üretim 

m3 

Gerçekleşme 

(%) 

Artvin 

2012 5.571 2.558 46 

2013 4.956 3.034 61 

2014 6.817 7.466 110 

2015 8.122 7.885 97 

2016 5.213 2.012 39 

2017 3.917 2.413 62 

2018 8.426 4.906 58 

% 67 

Giresun 

2012 5.009 4.195 84 

2013 3.648 2.506 69 

2014 3.591 3.618 101 

2015 4.431 3.267 74 

2016 6.441 3.218 50 

2017 5.216 2.859 55 

2018 2.311 3.948 171 
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Bölge müdürlüğü bazında üretime alınan kestane ormanlarında, son yedi yıllık üretim 

gerçekleşmeleri incelendiğinde; Artvin Orman Bölge müdürlüğünde planlanan etanın % 

67’sinin, Giresun Orman Bölge müdürlüğünde % 86’sının ve Trabzon Orman Bölge 

Müdürlüğünde % 38’inin gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi kestane 

ormanlarında planlanan üretimin gerçekleşme oranı ise % 64’dür. 

 

 

Resim 2. Trabzon/Sürmene(sol), Trabzon/Şalpazarı(sağ) kestane yapay gençleştirme sahası 

3.3. Orman İşletmeciliği Açısından Kestane Ormanları 

Çalışma kapsamında orman işletme müdürleri ve orman işletme şefleri ile yapılan 

görüşmelerde; kestane ormanlarında karşılaşılan yönetim sorunları teknik ve sosyal sorunlar 

olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 

Teknik sorunları; -üretimde verim düşüklüğü, kestane odununda hastalıklara bağlı değer 

kaybı, dikili satışlarda pazarlama sorunu ve  kestane ormanlarının planlamalarda sosyal 

problemli alanlara ayrılması-şeklinde gruplandırmak olanaklıdır.  

Sosyal sorunlar ise genel olarak ; -sahiplilik/mülkiyet iddiaları ve -orman köylüsünün 

ormancılık uygulamalarına bakış açısı olarak belirlenmiştir. 

Üretime konu olan kestane meşcerelerinde, kestane dal kanseri hastalığının ağaçlarda yaptığı 

tahribat ve  meşcerelerin bakımsız olması üretimde verim düşüklüğüne neden olmaktadır. 

Kestane odununda dal kanserine bağlı olarak oluşan değer kaybı; dikili satışlarda alıcıların 

birim fiyatları yüksek değerlendirmesine ve dolayısıyla alıcı bulunamamasına neden 

olmaktadır.  

Köy merkezlerine ve tarım alanlarına yakın olan kestane ormanlarında sahiplilik iddiaları 

devam ettiğinden, amenajman planlarının yapımı aşamasında, kestane ormanlarının sosyal 

problemli alanlara ayrılmakta, bu durum ise gençleştirme ve bakım çalışmalarını 

zorlaştırmaktadır. 

3.4. Orman Köylüsü Açısından Kestane Ormanları 

Doğu Karadeniz Bölgesinde kestane ve kestanenin hakim tür olduğu meşcerelerin bulunduğu 

orman köylerinde yapılan görüşmelerde, ekonomik ve sosyal sorunlar öne çıkmaktadır. 

% 86 

Trabzon 

2012 3.330 999 30 

2013 2.742 1.769 65 

2014 1.888 646 34 

2015 1.670 917 55 

2016 3.010 1.110 37 

2017 686 165 24 

2018 8.331 1.788 21 

% 38 

Doğu Karadeniz Bölgesi (%) 64 
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Kadastro çalışmaları sonucunda, eskiden beri sahipliklerinde bulunan kestane ormanlarının 

devlet mülkiyetine geçmesi, ormanlar üzerinde en önemli sosyal sorunu oluşturmaktadır. 

Orman kadastrosundan sonra 6831 Sayılı Orman Yasasının 2/B maddesi kapsamında 

kestaneliklerinin mülkiyetini yeniden alabilecekleri konusunda beklentileri olan orman 

köylüsü,  orman işletmelerinin bakım ve gençleştirme çalışmalarında zorluklar çıkarmaktadır. 

Kestane odunundaki değer kaybı ve yakacak odun olarak kullanılamamasından dolayı 

olağanüstü üretim ise yapılamamaktadır. Kestane meyvelerinin küçük, lezzetsiz ve delik 

olması gibi nedenlerle gıda sektöründe tercih edilmediğinden orman köylüsü tarafından 

sadece aile içi kullanım amacıyla toplanmakta, ekonomik olarak değerlendirilememektedir. 

Yerel pazarlarda bölge dışından getirilen kestane meyvesi satılmaktadır.  Doğu Karadeniz 

Bölgesinde kestane meyvesinin gelir getirici özelliği bulunmamaktadır.  

Doğu Karadeniz Bölgesinde kestane ormanı denilince ilk düşünülen odun dışı orman ürünü 

“kestane balı” dır. Bölgede yoğun olarak kestane balı üretimine yönelik arıcılık faaliyetleri 

yürütülmekte olup, kestane balı orman köylüsüne önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Ancak, 

bakımsızlık ve yeterli alt yapının olmaması kestane balı üretiminde de sorunlara neden 

olmaktadır.  

 

4. SONUÇLAR 

Anadolu kestanesi (Castenea sativa Mill.) Ülkemizin asli ağaç türlerindendir. Odun 

özellikleri açısından orman ürünleri sanayinde ekonomik değeri yüksek olan Anadolu 

kestanesi; meyvesi, kabukları, çiçek özellikleri, dalları gibi odun dışı orman ürünleri 

kapsamında gıda, kozmetik, farmakoloji ve tekstil sektörlerinde de önemli bir hammadde 

kaynağı olarak kullanılmaktadır.  

Türkiye kestane ormanlarının % 50,2’sine ev sahipliği yapan Doğu Karadeniz Bölgesi kestane 

ormanları özellikle kestane dal kanseri hastalığının etkisi ve bölgeye özgü sosyal sorunlar 

nedeniyle bakımsız durumdadır. Doğu Karadeniz Bölgesi kestane ormanlarında planlanan 

üretimin gerçekleşme oranı ise % 64’dür. Planlanan üretim gerçekleşmelerinin düşük olması; 

bakım çalışmalarının ve bölgedeki sosyal sorunların çözümlenebilmesinin önemini ortaya 

koymaktadır. 

Kestane dal kanseri hastalığına karşı hipovirulent üreterek kendini iyileştirebilme 

kabiliyetinde olan kestane ormanlarında, türün geleceğinin korunması için acil önlemler 

alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, Doğu Karadeniz Bölgesi kestane ormanlarının 

rehabilitesine yönelik seferberlik ilan edilmeli ve  “Doğu Karadeniz Bölgesi Kestane 

Ormanları Acil Eylem Planı” hazırlanmalıdır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi Kestane Ormanları Acil Eylem Planı kapsamında; Orman Genel 

Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Çalışma grubu bölge ormanlarına 

teknik gezilerde bulunularak, yöreye özgü silvikültürel müdahaleler ve  alınacak önlemler 

belirlenmelidir. Yapılan teknik geziler sonrası Doğu Karadeniz bölgesine özel bir “tamim” 

yayınlanmalıdır. 

Bölgeler itibariyle orman işletme müdürlüklerinde eğitim seminerleri düzenlenerek, kestane 

ormanlarında uygulanacak silvikültürel müdahaleler ve hastalıklar ile mücadele yöntemleri 

anlatılarak orman işletme şefleri bilgilendirilmelidir. 

Acil Eylem Planı kapsamında ve yayınlanacak Tamim doğrultusunda yapılacak tüm 

işlemlerin; OGM’nin ilgili birimlerince takibi ve denetimi yapılmalıdır. 

Orman köylüleri ve muhtarlıklara bilgilendirme toplantıları yapılarak; kestanenin odun dışı 

orman ürünü olarak değeri ve orman köylüsüne gelir getirici özellikleri konusunda farkındalık 

oluşturularak sosyal problemlerin en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kestane tohumunun çok küçük olması, kabuğundan 

çıkarılmasının zor olması vb. nedenlerden dolayı gıda sektöründe tercih edilmemesi,  orman 

köylüsünün sadece kendi ihtiyaçları için meyve toplaması, birçok tohumun yere dökülerek 
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yabani hayvanlar tarafından yenilmesine ve çürümesine neden olmaktadır.  İçerik açısından 

çok değerli olan ve birçok kullanım yeri olan Doğu Karadeniz Bölgesi kestane meyvesinin 

kullanım olanaklarının bilimsel çalışmalar ile genişletilerek yeni ürün gamının oluşturulması 

gerekmektedir. Böylelikle kestane meyvesinin toplatılması teşvik edilebilecek ve odun dışı 

orman ürünleri kapsamında orman köylüsüne alternatif bir gelir kaynağı olması 

sağlanabilecektir. 

Bölge ekonomisine çok önemli katkıları olan kestane balı üretiminde, arı yetiştiricilerinin 

talepleri dikkate alınarak, kestane ormanlarındaki arıcılık faaliyetlerine yönelik olanaklar 

artırılmalıdır. 
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Özet  

Son yıllarda artan kent nüfusu ve buna bağlı olarak yoğun yapılaşma, kentin fiziksel alanlarını 

büyük ölçüde kaplamaktadır. Bununla birlikte kentin olumsuz koşullarında insanların sağlıklı 

yaşam gereksinimleri ve doğayla iç içe olma istekleri artmaktadır. Kent içi açık yeşil alanlar, 

insanların bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte sağlıklı ve huzurlu yaşam alanları 

oluşturma ön plana çıkmaktadır. Yerörtücüler, görsel kaliteleri, ekolojik ve işlevsel özellikleri 

ile kent peyzajının planlanması ve tasarımında etkili olan en önemli materyallerden biridir. 

Bitki kompozisyonlarında kullanılacak yerörtücülerin, kent ortamına uyum sağlaması, istenilen 

etkiyi verebilmesi gerekmektedir. Bu noktada kente ve o yöreye özgü olan doğal türler önem 

kazanmaktadır. Doğal türlerin kullanımı aynı zamanda kent ekonomisi ve ekolojisi açsından da 

son derece gereklidir. Bu çalışmada, Türkiye, Kafkasya ve Gürcistan’da orman altlarında doğal 

olarak yayılış gösteren, Epigaea gaultherioides (Boiss. & Bal.) Takht.’in peyzaj 

uygulamalarında kullanımının ortaya koyulması amaçlanmıştır. Görsel, işlevsel ve ekolojik 

özelliklerine rağmen ülkemizdeki peyzaj uygulamalarında yaygın olarak kullanılmayan 

Epigaea gaultherioides (Boiss. & Bal.) Takht.’in kent içi bitkilendirme tasarımlarında kullanım 

olanakları araştırılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yer örtücüler, Epigaea gaultherioides, Kent peyzajı, Doğal bitki 
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Abstract 

The increase in urban population in recent years and resulting intensive construction covered a 

significant portion of physical urban areas. Nevertheless, under negative urban conditions, the 
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healthy living needs of individuals have increased. Urban green spaces are significant for 

creating healthy living spaces that can fulfill the above-mentioned needs of individuals. It is 

one of the most important materials that are effective in the planning and design of urban 

landscape with its visual qualities, ecological and functional features. The ground cover plants 

are among effective material that are used in urban landscape planning and design with their 

visual quality, ecological and functional properties. It is important for the groundcover plants 

to adapt to the urban environment and provide the desired effect. Thus, the use of native species 

to the specific the region is important. In the study we aimed to be taken into consideration of 

Epigaea gaultherioides (Boiss. & Bal.) Takht., which have naturally growing on forest ground 

in Turkey, Caucasus and Georgia, in landscape architecture. The usage possibility of Epigaea 

gaultherioides (Boiss. & Bal.) Takht. which is not widely used in landscaping applications in 

Turkey despite its aesthetic, functional and ecological properties, in urban landscape designs 

was investigated.  

 

Keywords: Ground cover, Epigaea gaultherioides, Urban landscape, Native species 

 

1. INTRODUCTION 

The increasing urban population in recent years and consequent increase in dense construction, 

occupied a large part of urban areas. On the other hand, individuals’ desire to conduct healthy 

live and to interact with nature has increased under the negative urban conditions. The open 

urban green spaces are the primary sources to create healthy and peaceful living spaces for 

individuals to fulfill these needs. Groundcovers are among the most important material that are 

effective in the planning and design of urban landscapes with their visual quality, ecological 

and functional properties. 

Groundcovers are an important component of most gardens. These plants provide a low green 

cover that enfold the ground and provide weed control, erosion control, and protect tree and 

bush roots against the extreme temperatures. They also add an aesthetic value to the garden, 

along with the trees, shrubs and flowering plants. Groundcovers are commonly used to replace 

grass especially in areas where dense shadows or steep slopes make it difficult to maintain and 

grow grass, creating a diverse landscape [1]. The fact that the leaf form, color and textural 

properties of groundcover plants vary, the diversity of the flower form and color, and their 

attractive fruits provide a great aesthetic contribution to landscape design. Thus, it can be 

observed that groundcover plants have created a rich collection in various climates in the world. 

Due to their color and form features, the ability to condition the air, heat absorption, growth 

differences, creation of wildlife habitat, ability to contain substances such as dust, etc., easy 

cultivation and rapid development, the aesthetic and functional use of these plants are quite 

diverse [2]. They have a potential in applications around the roads that require slope 

stabilization, in urban spaces with limited conditions, in roof gardens, in applications that aim 

to cover the ground rapidly and improve nutrient uptake of the soil, in planting organizations 

that include trees and bushes, and in rock gardens [3]. 

The most important resource for plants with different ecological and aesthetic qualities and 

unlimited functions is the nature. The plants provide clues based on the characteristics of their 

environment and their relationship with the environment, their appearance and development 

over time, and especially their expected functions and utilization patterns. Thus, the selection 

of plants that would be used in landscaping and landscape planning studies should be based on 

ecological criteria and the selection of plant species specific to the natural structure of the 

planned spaces is important [3]. In planting design, the selection of indigenous species for the 

designed area is an important factor for a sustainable design. The use of indigenous species is 

important both for the success of the design and to reduce irrigation and maintenance costs. 
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Especially the negative effects of global warming, which is one of the most important current 

problems, lead to global water scarcity problems. This requires the use of plants with low water 

needs and minimization of water consumption during the design. The significance of 

indigenous species use emerges as a result. It is important to use and culture species indigenous 

to the region in planting design in landscape architecture. 

Turkey possesses one of the richest natural vegetation in the world. The main reason for the 

diverse vegetation is the location of Anatolia on the crossroads of Euro-Siberian, 

Mediterranean, Irano-Turanian geographical regions and overlapping of the specimens of these 

regions in Anatolia [4].  In the present study, Epigaea gaultherioides (Boiss. & Bal.) Takht., a 

groundcover plant indigenous to the Eastern Black Sea Region in Turkey, was selected as the 

study material and its availability for use in Landscape Architecture was investigated. 

Epigaea species is a perennial plant in Ericaceae genus. It is indigenous to the Eastern Asia 

and North America. The name was based on Greek “epi”, meaning “on top” and "gaea", 

meaning ""earth". It literally means creeping [5], [6], [7], [8]. Certain botanists considered 

Epigaea genus to be closely related to Orphanidesia, which is a Monotypic genus, and the 

Orphanidesia genus was included in the Epigaea genus [6], [9]. They are evergreen and 

creeping plants. They have thin, single, or multiple shoots. Shoots and leaves are wooly. The 

leaves are oval shaped [10]. The flowers are pointed, racemiform or spiked and bractea are 

green and permanent. The flowers consist of 5 parts and are actinomorphy. The petiole is funnel 

shaped and fell off. Fruits have septicidal capsules. Seeds are ovoid and embedded in a pulpy 

placenta [9]. 

Epigaea genus had three species; Epigaea repens L. indigenous to North America, Epigaea 

asiatica Maxim. indigenous to East Asia, and Epigaea gaultherioides (Boiss. & Bal.) Takht. 

indigenous to the Caucasus [9], [8]. 

 

1.1. Epigaea gaultherioides (Boiss. & Bal.)Takht. 

Epigaea gaultherioides (Boiss. & Bal.) Takht. Is indigenous to Turkey, the Caucasus and 

Georgia between the elevations of 900-2300 meters. It is a relic and rare species and contains 

auxin elements [11], [9]. According to Yaltırık [12], this species is indigenous only to localities 

in Turkey in Northeast Anatolia. It grows in Fagus orientalis and Picea orientalis forests with 

Vaccinium arctostaphylos and Rhododendrons and rarely in open slopes facing north [12], [11], 

[9] (Figure 1). 
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Figure 1: Epigaea gaultherioides at the border of the forest  

 

It is an evergreen, creeping plant that reach a height of 40-50 cm. young shoots are reddish-

brown and covered with dark brown hair. The leaves are elliptical, hard like skin, and spirally 

aligned with the shoots [12], [9] (Figure 2).  

 

 
Figure 2: The leaf form of Epigaea gaultherioides 

 

Flowers are on the sides and found in single or paired formation [12], [9]. The sepals are longer 

than the petals [12]. The petals are white or pink, 2-6 cm in diameter and funnel shaped (Figure 

3). Flowering occurs between May and July. Capsule fruits are spherical [9].  
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Figure 3: The flowers of Epigaea gaultherioides [13] 

 

1.2. Epigaea repens L. (Trailing Arbutus, Mayflower, Trailing Mountain Laurel) 

Epigaea repens is indigenous to Northeast America, and from Canada to Georgia [6] (Bean 

1973). It is a creeping, evergreen shrub that reaches 10-15 cm. The leaves are 2.5-7.5 cm long, 

oval, with sharp edges, matte, skinny, and wooly on both faces [6], [14], [15], [7], [16]. In early 

spring, fragrant and pink-white flowers blossom in clusters (Figure 4). Multi-seeded flowers, 

13 mm in diameter, look like blackberries [14], [15]. Epigaea repens requires acidic soil and 

can adapt to sandy soil rich in organic compounds. It prefers intense shade, and grows in 

evergreen and leafy forests. It is a low maintenance plant with slow growth [14], [7]. Root 

systems interact with mycorrhiza [15], [7], [8], [16].   

 

 
Figure 4 : The leaves and flowers Epigaea repens [17] 

 

Epigaea repens mainly grows on rocks and in certain cases, cultivated as an ornamental plant 

[8]. These plants can be observed in the edges of the forest or subsequently naturalized gardens 

with their elegant, beautiful and fragrant flowers [7]. 

 

1.3. Epigaea asiatica M. 

It is indigenous to Japan. Its general appearance is similar to Epigaea repens, however the tips 

of its leaves are significantly sharp and with longer petioles. It likes shadows and similar to 

Epigaea repens, it needs moisture and peaty soil [6]. Epigaea asiatica leaves are ovoid or oval, 

petioles are 0.5-1.5 cm long. The flower is wide bell shaped [5] (Figure 5). 
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Figure 5 : The leaves and flowers of Epigaea asiatica [18] 

 

1.4. Use of Groundcover Plants in Landscape Architecture 

Groundcover plants that possess a wide variety of forms, colors, textures and sizes are included 

in landscape designs along with trees and bushes and support other plants in arrangements. 

Thus, different plant arrangements were developed for the use and organization of these types 

of plants. Based on the objective of the design, the use of groundcover plants depends on the 

aesthetic and functional properties of the plants [19]. 

 

1.4.1. Aesthetical Uses  

Rock Gardens: Landscaping architecture discipline could develop applications that would 

reduce the wary and imbalanced urban climate and present certain messages and air from the 

nature in urban spaces. Thus, a setting specific to the nature could be replicated either as a 

material or as a planting composition or can be adopted with certain changes based on the 

aesthetic content of the design. Hence, the contact of the urbanites with the nature is ensured 

effortlessly. In this context, rock gardens are the means by which animate (plants) and inanimate 

(stone-rock) materials are combined to influence human psychology [19]. It is possible to reflect 

a natural landscape using plant species selected based on the available shades or sunny settings 

on rocks [2]. Based on the focal point of the rocky space, species with lichen and algae 

characteristics and require minimal soil between the rock fractures, and short plant species in 

all forms and colors can be used around the rocks [19]. 

Use as Borders: Groundcover plants can also be used as borders, similar to trees, shrubs and 

grass species. These are the ideal group of plants that can be used when a clear border is desired 

[20]. They form a strip with an adorable display when they are planted along the borders of a 

shrubbery or next to a flower bed. For this purpose, several groundcovers in different colors, 

textures and features can be used [21]. 

Use in Shaded Gardens: Several groundcovers that like the shade could cover the ground in 

many shaded gardens that are too shady for the growth of grass. The shadow-friendly 

groundcovers can be used especially in spaces with dense trees where the sunrays do not reach 

the ground [21]. 

Use for Emphasis: Groundcover plants are one of the landscape materials used to attract 

attention and provide emphasis on a particular point. Groundcover plants help the emphasis on 

landscaping elements such as a path, object, plants, etc. when used adequately [20]. Clusters of 

green or floral groundcovers placed on a terrace or courtyard provide an elegant contrast to the 
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grass and provide a link between the two different settings. This would result in a more elegant 

landscape. These plants may have an effect of emphasis especially in confined areas [21]. 

Creating a Background or Texture: One of the most important and striking features of the 

plants is their colors. Depending on the season, different colors observed in the stem, branches, 

flowers, fruits and leaves of the plant create a full texture. Groundcovers are used as paving 

elements with their color, texture and design, or to attract the attention by providing contrast 

with other plants [22]. 

Plant Crates: Growing plants in crates and pots is very effective for conditions where plant 

growth is difficult or impossible such as windows, balconies, courtyards, streets, terraces, etc. 

Furthermore, this is very useful to sustain interest. Because, when the plants in the pots are 

damaged, they can be replaced with another pot or shrubs or trees can be planted in pots to 

obtain a permanent effect all year round [20]. 

Pits: In addition to the low-maintenance characteristics of groundcover plants, they are tolerant 

to cold, creeping and could be used effectively in various urban or rural pits with their leaf and 

flower colors, forms and textures [20]. 

 

1.4.2. Functional Uses 

In Erosion Control: Groundcover plants spread rapidly in steep slopes and ridges, where there 

is the problem of landslides, and stabilize the soil with their extensive root systems. The use of 

groundcovers in such spaces would be beneficial both in terms of appearance and function [21]. 

Slow-growth groundcovers used in areas where grass planting and maintenance is difficult are 

highly effective in erosion control [22]. 

In Sloping Areas: Groundcovers prevent erosion problems in sloping areas by holding the soil. 

They also support the land along with stones and rocks where the topography is not steady. 

They also support the balance of the water content in the soil before and after the trees and 

shrubs are planted. They also protect the surface of the slope from erosion due to rainwater and 

prevent raindrops to damage the soil particles on the slope surface. They cover the slope surface 

with the plants, reducing the surface temperatures [23]. 

On Highways: In order to eliminate the environmental damages caused by highways, various 

planting work should be conducted. During planting, adverse conditions such as exhaust gases, 

reflection of light and dust that would be created by highways should be considered. Thus, the 

species that would be selected for planting should be tolerant to these adverse conditions and 

should not require maintenance such as pruning, irrigation and fertilization, and should be 

suitable for the ecological conditions in the area [20]. Landscaping with groundcover plants 

would lead to the creation of a more suitable microclimate in areas where the aboveground parts 

of the plants are close to the soil, improve the soil structure and retention of the soil due to the 

root system that would be developed under the soil in cleavages, slopes, excavation and fill 

areas created during the interventions to the due to the construction of highways [2]. 

On Pedestrian and Urban Roads: The natural elements used on pedestrian roads would 

reduce air pollution and integrate the pedestrian space with the nature, creating an aesthetic 

landscape. The effects of intense concrete and asphalt use in the city on the physical urban 

structure could be altered with the use of groundcover plants. Pedestrian roads could become 

more comfortable spaces due to advantages of these plants such as temperature control and 

reduction of the effects of the wind and radiation provided by the plant material [22]. 

In Roof and Terrace Gardens: The areas where roof gardens would be constructed may not 

always possess ideal ecological conditions. Adverse conditions such as inadequate soil depth, 

strong wind on the roof, drought, smoke or other pollutants due to the presence of chimneys, 

strong radiation, insufficient light due to the obstruction by other buildings, inadequate 

drainage, snow accumulation, overload of the roof, etc. may not always allow the use of every 

plant material in plant design. Thus, use of groundcover plants that would survive with 
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minimum nutrient, tolerant to frost, high temperatures and draught, would not destroy the 

concrete structure on the roof due to the lack of a soil layer, and would not cause root damage 

is usually adequate [20]. 

 

2. RESULTS 

2.1. The Usage Possibility of Epigaea gaultherioides in Landscape Architecture 
Today, the use of natural plants in natural landscapes, green areas and repair work in and around 

urban areas is important in softening the monotonous effect of the dense urban population and 

construction and to ensure the interaction of individuals with the nature. However, despite the 

availability of diverse plants in Turkey, the increasing use of exotic species in landscaping leads 

to unnatural views in Turkish cities. For this purpose, the use of indigenous plant species should 

be encouraged, and landscape applications should include available indigenous plants. 

Especially, the plants indigenous to the area of use possess advantages such as low-maintenance 

needs, easy adaptation, and creating a more natural view when compared to exotic species. 

Thus, increasing the use of indigenous species instead of a higher rate of exotic species in urban 

and rural landscaping would provide economical, ecological advantages and lead to a more 

natural urban identity and a better connection between the individuals and the nature. 

Indigenous to Turkey, Epigaea gaultherioides possesses the potential to improve visual quality 

by creating texture and pattern in urban and rural landscape applications, pedestrian and urban 

roads, recreational areas and plant compositions in urban parks with its elegant pink flowers 

that blossom between May and July, evergreen, leathery and dark green leaves. They could be 

used for several functional features as well as their aesthetic properties. The general properties 

of groundcovers include advantages such as covering the soil surface, balancing the urban heat 

by absorbing sunlight and reducing water loss in the soil surface in urban uses, and filtering the 

air. They can also be effective in reducing the amount of dust in the air, which is one of the 

most important problems in urban centers. They can have ecological contributions to urban 

areas and surroundings by creating a wilderness for insects and other animals such as ants, bees 

and butterflies. They may also contribute to improvement of the soil and weed control.  

Epigaea gaultherioides has the potential of use in wall bases, public and private building garden 

arrangements and shaded and partially shaded environments since they grow well in shaded 

and partially shaded spaces. They could be preferred due to their decorative and natural 

properties on the roads due to their dense texture, ability to create a low cover on the ground, 

nice flowers, dark green and wooly leaves. They can also be utilized on road slopes and 

maintenance work such as erosion control due to their ability to prevent erosion due to their 

lined and dense leaves and water retention with their roots.  

 

3. CONCLUSIONS 

Groundcover plants that contribute to urban aesthetics and ecology are among the most 

important elements in urban landscape. Groundcovers provide ecological, functional and 

aesthetic contributions to the urban environment. Thus, it is very important to culture 

indigenous plants and groundcover species, to investigate their adaptation abilities and to utilize 

these species in landscape applications. 

Epigaea gaultherioides, indigenous to Turkey, is among the plants that should be utilized in 

urban planting designs due to its functional properties as well as the beauty of its leaves, flowers 

and form. They are generally more durable than the exotic species commonly used in landscape 

applications and provide a more natural appearance, thus, they can also be used in recreational 

landscape applications. They can also be used in groups in recreational areas as borders, 

boundaries, or for emphasis purposes in pits, plant crates and pots.  
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Özet  

Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde yürütmekte olduğu ‘biyoçeşitliliğe dayalı 

geleneksel bilginin derlenmesi’ projesi kapsamında Hatay’da yürütülen etnobotanik çalışmaları 

sonucunda baharat ya da sos olarak kullanılan 8 familyaya ait doğal yayılışlı 35 bitki türü tespit 

edilmiştir. Bunlardan Laurus nobilis ve Thymbra spicata gibi bazıları ciddi bir ekonomik 

öneme sahip olup doğadan aşırı derecede toplanmaktadırlar. Thymbra spicata, son yıllarda 

tarımının çeşitli kamu kuruluşları ve sivil organizasyonlarca desteklenmesiyle Hatay’ın önemli 

tarım ürünlerinden biri haline gelmiş, ekonomiye kazandırılmış ve doğal populasyonlarının 

üzerindeki baskı azalmaya başlamıştır. Bu örneğin, doğadan yoğun bir şekilde toplanan diğer 

türlere de uygulanması gereklidir. Kurutulup öğütülerek ya da yaş halde doğranarak yiyeceklere 

aroma verici olarak eklenen doğal flora üyesi bu baharat bitkilerinin yanı sıra, meyvelerinden 

ekşi ya da tatlı soslar elde edilen yabani bitkiler de mevcuttur.  
 

Anahtar Kelimeler: Etnobotanik, baharat, sos, Hatay. 

 

 

Spice and sauce plants compiled from Hatay in the light of traditional 

knowledge  
Yelda Güzel1, Samim Kayıkçı2  

 

1 Mustafa Kemal University, Faculty of Arts and Science, Department of Biology, 31040 Antakya, Hatay, 

TURKEY 
2 Antakya Nature, Art and Tourism Association, Güzelbahçe neighb., Kurtuluş ave. N:25 Floor:2, 31070 

Antakya, Hatay, TURKEY 

 

Corresponding Author: Yelda Güzel, yeldaguzel@gmail.com 

 

Abstract 

35 native plant species belonging to 8 families were compiled from Hatay within the 

‘compilation of biodiversity based traditional knowledge’ national project of The Ministry 

of Forestry and Water Affairs. Some of them, such as Laurus nobilis and Thymbra spicata, 

have a great economic value and are gathering extremely from nature. In recent years, Thymbra 

spicata has become one of the important agricultural products of Hatay thanks to the support 

given to its agriculture by various public institutions and civil organizations so it is earned to 

economy and pressure on its natural populations is decreased. This example is also should be 

applied to other species that intensively collected from nature. In addition to these natural flora 

members spice plants, which are added as flavorings to the food by drying and grinding or 

chopping when fresh, also there are wild plants that their fruits used to produce sour or sweet 

sauces.  

 

Keywords: Ethnobotany, spice, sauce, Hatay 
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1. GİRİŞ  

Yabandaki bitkileri kültüre almak eylemi olarak özetleyebileceğimiz tarımın binlerce yıllık 

geçmişine rağmen doğa hala keşfedilmemiş bir biyolojik kaynak zenginliği barındırmaya 

devam etmektedir. İnsanoğlu binlerce yıldır ekip biçtiklerine ilaveten ya da bunlara alternatif 

olarak yabandaki kaynaklardan faydalanmaya devam etmekte ve zaman zaman bunlardan 

bazılarının tarımsal üretimine de başlamaktadır. Giderek artan insan nüfusu, gıda başta olmak 

üzere pek çok yaşamsal ihtiyaca dair alternatif kaynaklar arayışını zorunlu kılmaktadır. Bu 

alternatif kaynakların minimum su ve enerjiyle yetiştirilebilir nitelikte olması da, küresel iklim 

değişiklikleri nedeniyle karşı karşıya kaldığımız su kıtlığı nedeniyle büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda, yerel toplulukların yararlandığı doğal kaynakların belirlenmesi, gerekliliği gün 

geçtikçe daha iyi anlaşılan bir ihtiyaçtır. Yerel topluluklar, atalardan aktarılagelen bilgilerle 

çevrelerindeki habitlarda doğal olarak yetişen bitkilerden yararlanırlar. Bu bitkiler, var 

oluşlarından beri zaten uyum sağlamış oldukları doğal yaşam alanlarında kültüre alınmaları 

halinde sulama, gübreleme gibi fazladan müdahalelere gereksinim duymazlar. Yerel insan 

topluluklarının yaşam pratiklerinde öteden beri yer edinmiş olmalarından dolayı, bölgede yeni 

tarıma alınmış bir egzotik meyve gibi topluma tanıtma, alıştırma aşamasına da gereksinim 

duyulmaz. Dolayısıyla yerel topluluklar tarafından geleneksel bilgilerle kullanılagen her doğal 

kaynak potansiyel bir ekonomik ve sosyokültürel zenginliktir. Bu bilinçten hareketle, TC 

Orman ve Su işleri Bakanlığı, 2017 yılında, Türkiye geneline yaygınlaştırmak hedefiyle 

‘biyoçeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin derlenmesi’ kapsamlı bir proje başlatmıştır. Bu 

projenin başlangıç duraklarından olan ve gerek barındırdığı sosyokültürel çeşitlilik gerekse 

zengin florası sayesinde dikkate değer bir etnobotanik çalışma sahası niteliğine sahip olan 

Hatay ilinde yapmış olduğumuz saha çalışmaları sonucunda, tıbbi bitkilerden gıda bitkilerine, 

müzik aletleri yapımında kullanılan bitkilerden yapı malzemesi olarak kullanılan bitkilere kadar 

oldukça geniş bir çeşitlilik yelpazesinde geleneksel bitki kullanımları tespit ettik. Gıda olarak 

kullanılan bitkiler arasında zeytinyağlı, çorba, sarma, börek gibi farklı şekillerde pişirilerek 

yeneneler, meyve olarak çiğ tüketilenler, demlenerek çayı içilenler, reçel, turşu ve nihayetinde 

baharat ya da sos olarak kullanılanlar mevcuttur. Burada, derlenen bu bitkilerden baharat ve sos 

olarak kullanılanlar ele alınacaktır. 

2.MALZEME VE METOT 

Bu çalışma kapsamında sunulan bilgiler, 2017-2018 yıllarında, Hatay ilinin bütün ilçelerinden, 

coğrafi-ekolojik ve sosyokültürel açıdan birbirlerinden farklı olmalarına ve Hatay genelinin 

tüm karakteristik özelliklerini yansıtmalarına özen gösterilerek seçilen 52 köyde görüşülen 165 

kişiden derlenmiştir. Kişilerle görüşmeler yüz yüze yapılmış, bahsettikleri bitkileri arazide ya 

da kullanılmak üzere toplanmış halleriyle evlerinde göstermeleri sağlanmıştır. Bitkiler teşhis 

edilmiş ve herbaryum örneği haline getirilerek MKÜ herbaryumunda saklanmışlardır. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma sonucunda, aroma ve koku verici baharat ya da sos olarak kullanılan 44 bitki tespit 

edilmiştir (Tablo 1). Bunlardan 9 tanesi flora elemanı olsa da doğadan toplama yerine kültürden 

elde edilir. Geri kalan 35 bitki ise tarımı yapılmaksızın doğrudan doğadan toplama yoluyla elde 

edilen yani yabani baharat bitkisi olarak değerlendirebileceğimiz bitkilerdir. Bunlar arasından 

Thymbra spicata’nın özel bir durumu vardır. Yöresel mutfaktaki yoğun kullanıma bağlı talep 

dolayısıyla son yıllarda doğadan toplama yeterli olmayıp artık tarımına da başlanmıştır.   
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Tablo1. Geleneksel bilginin ışığında Hatay’dan derlenen baharat ve sos bitkileri, yerel adları, 

kullanılan kısımları ve kullanıldıkları yerler.  
Aile  

Türkçe 

ad/Alandan 

derlenen diğer 

yerel adlar 

Kullanılan kısımlar Kullanıdığı yerler 

Amaryllidaceae    

Allium ampeloprasum 

 

Yabani pırasa/ 

Kırret  

Yabani sarımsak 

Körmen  

Kömürgen  

Kerbec 

 

Yapraklar ve soğan Böreklerde ve Allium cepa’ya 

alternatif olarak yemeklerde 

Allium scorodoprasum 

subsp. rotundum  

Deli pırasa/ 

Kırret 

Körmen 

 

Yapraklar ve soğan Böreklerde ve Allium cepa’ya 

alternatif olarak yemeklerde 

Anacardiaceae 

Menengiçgiller 

   

Pistacia terebinthus subsp. 

terebinthus 

Menengiç/ 

Bıtın 

Yapraklar Kişk adı verilen, buğday, bulgur ve 

yoğurttan hazırlanan bir çeşit yöresel 

tarhananın yapımında koku ve aroma 

verici olarak kullanılır. 

Yöresel bir kahvaltılık olan “kahvaltılık 

zahter” karışımında bulunan başlıca aroma 

ve koku vericilerdendir. 

 

Rhus coriaria  Sumak Meyveler Dolmalar, salatalar ve balık yemekleri 

başta olmak üzere ekşi tat vermek 

amacıyla  

Apiaceae 

Maydanozgiller 

   

Coriandrum sativum* Kişniş/ 

Küzbara 

Meyveler 

(merikarplar) 

  

Katıklı ekmek harcına katılır 

Cuminum cyminum * Kimyon/ 

Kemmün 

Meyveler 

(merikarplar) 

  

Yöresel mutfakta yaygın kullanımı 

olan bir baharattır 
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Foeniculum vulgare * Rezene/ 

Şumra  

Şimura  

 

Meyveler 

(merikarplar)  

Katıklı ekmek, yağlı börek gibi yöresel 

hamur işlerinin karakteristik tad ve 

kokusunu veren baharatlardandır. 

Laser trilobum 

 

Kefe kimyonu/ 

Geyik sırası 

Meyveler 

(merikarplar) 

Kimyon yerine, kimyonun kullanıldığı 

her yerde 

 

Chaerophyllum libanoticumi 

 

Koyu hılakotu / 

Mentik 

Yapraklar Turşularda aroma verici olarak 

kullanılır ayrıca çiğ olarak ve yemeği 

yapılarak tüketilir. 

 

Fabaceae 

Baklagiller 

   

Melilotus indicus ii Eşek yoncası/ 

Handkuk 

Puhur otu 

Tohumlar Bitkinin tohumları, ekmeğe aroma 

versin diye buğdayla beraber öğütülür.  

Karakteristik kokusu nedeniyle baharat 

olarak kullanılmanın yanı sıra, tüm 

bitki kurutularak güveleri uzak tutmak 

için dolaplara, kıyafetler arasına konur. 

Ayrıca nazara karşı, tütsü olarak ya da 

çocukların yastık altına konarak 

kullanımı da mevcuttur 

 

Cercis siliquastrum subsp. 

siliquastrumi 

 

Erguvan/ 

Sencrik 

Çiçekler Mayhoş bir tat verdikleri için çiçekler 

yemeklere ve salatalara katılmaktadır 

 

Ceratonia siliqua   Keçiboynuzu/ 

Harnup 

 

Meyveler Pekmezi tatlandırıcı olarak 

kulllanılmaktadır. Özellikle, rafine 

şekerin yaygın olmadığı yıllarda kırsal 

kesimde künefe gibi yerel tatlıların 

şeker şurubu yerine üzüm ya da 

keçiboynuzu pekmezi ile yapıldığı 

bildirilmiştir. 

Geraniaceae    

Turnagagasıgiller    

Pelargonium graveolens* 

 

Itır Yapraklar Yapraklar, sütlaç, muhallebi gibi sütlü 

tatlılara aroma ve koku varmek 

amacıyla tatlı içerisinde bir süre 

bekletilip çıkarılır 
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Lamiaceae 

Ballıbabagiller 

   

Mentha longifolia subsp. 

thyphoides 

 

Dere nanesi Yapraklar Nanenin kullanıldığı yerlerde 

Thymbra 

spicata var. spicata  

Zahter Yapraklar, körpe 

filizler 

Yöresel mutfakta yaygın kullanımı 

olan bir baharattır 

 

Thymus cilicicusi 

 

Kılçık kekiği/ 

Dağ kekiği 

Yapraklar, körpe 

filizler 

Et yemeklerinde ve katıklı ekmeklerde  

 

Thymus sipyleus 

 

Sipil kekiği/ 

Limon otu 

 

Yapraklar, körpe 

filizler 

Et yemeklerinde ve katıklı ekmeklerde  

Thymus kotschyanus 

 

Kekik/  

Dağ kekiği 

 

Yapraklar, körpe 

filizler 

Et yemeklerinde ve katıklı ekmeklerde  

Thymus leucotrichus subsp. 

leucotrichusi 

 

Kekik/  

Dağ kekiği 

Yapraklar, körpe 

filizler 

Et yemeklerinde ve katıklı ekmeklerde  

Origanum syriacum subsp. 

bevanii   

Hababa / 

Zahter Halil 

Halil İbrahim 

kekiği 

 

Yapraklar, körpe 

filizler, çiçek durumu 

Yöresel mutfakta yaygın kullanımı 

olan bir baharattır 

Satureja thymbra  Halilibrahim 

zahteri/ 

Zğeytra 

 

Yapraklar, körpe 

filizler 

Et yemeklerinde ve katıklı ekmeklerde  

Satureja cuneifolia 

 

Kaya kekiği/ 

Zğeytra 

 

Yapraklar, körpe 

filizler 

Et yemeklerinde ve katıklı ekmeklerde  

Clinopodium 

vulgare subsp. arundanum  

 

Kamış fesleğen/ 

Şumaya 

Yapraklar, körpe 

filizler 

Süte ve süt ürünlerine aroma vermesi 

için hayvan yemi olarak kullanılır. 

Clinopodium serpyllifolium 

subsp. barbatum 

 

Naneli çay/ 

Viks otu 

Çay nanesi 

Yapraklar, körpe 

filizler 

Et yemeklerinde  

Ocimum basilicum  Fesleğen/ Yapraklar, körpe Yöresel mutfakta yaygın kullanımı 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

357



Reyhan 

Habak 

filizler, çiçekler olan bir baharattır 

Lauraceae 

Defnegiller 

   

Laurus nobilis Defne/ 

Ğar 

Yapraklar Et, balık, tavuk yemeklerinde 

Domates kurusuna aroma vermek ve 

böceklerden, küf mantarlarından 

korumak için bir-iki kuru 

domatesdilimi, bir defne yaprağı 

olacak şekilde ipe dizilir.  

Kuru incirlere aroma vermek ve 

kurtlanmalarını önlemek için aralarına 

yerleştirilir. 

 

Lythraceae 

Aklarotugiller 

   

Punica granatum* 

 

Nar/ 

rimmen 

Meyveler Nar ekşisi, yerel mutfağın en önemli 

ekşi soslarından biridir. 

 

Orchidaceae 

Salepgiller 

   

Anacamptis pyramidalis  

 

Sivrisalep Yumrular Yumruları salep yapımında kullanılır 

Dactylorhiza osmanica Osmanlı salebi 

 

Yumrular Yumruları salep yapımında kullanılır 

Ophrys umbilicata subsp. 

umbilicata 

 

Göbekli salep Yumrular Yumruları salep yapımında kullanılır 

Orchis anatolica  Dildamak 

 

Yumrular Yumruları salep yapımında kullanılır 

Orchis simia 

 

Salep püskülü Yumrular Yumruları salep yapımında kullanılır 

Orchis tridentata 

 

Katranalacası Yumrular Yumruları salep yapımında kullanılır 

Serapias vomeracea Sağırkulağı 

 

Yumrular Yumruları salep yapımında kullanılır 

Polygonaceae    

Rheum ribesi Işgın Çiçekler Kurutulmuş çiçekler aroma verici 
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Ve gövde olarak kullanılmaktadır. 

Gövde ekşi tat vermek için yemeklerde 

kullanılmaktadır 

 

Rosaceae 

Gülgiller 

   

Cerasus mahaleb var. 

mahaleb 

 

Mahlep Tohumlar Kömbe gibi geleneksel kurabiyelerin 

başlıca baharatlarındandır 

Cornus mas 

 

Kızılcık Meyveler Ekşisi yapılmakta ve dolmalar, et 

yemekleri, salatalar başta olmak üzere 

ekşi sos olarak kullanılmaktadır 

 

Malus sylvestrisi  
 

Yaban elması Çiçekler Bazı yemeklere, ekşi tat vermesi için 

doğranarak ya da rendelenerek 

eklenmektedir. 

 

Malus domestica*i 

 

Elma Meyveler 
Bazı yemeklere, ekşi tat vermesi için 

doğranarak ya da rendelenerek 

eklenmektedir. 

 

Prunus divaricata var. 

divaricatai 

 

Dağ eriği Meyveler Erik ekşisi olarak adlandırılan ekşi 

sosu yapılmaktadır. 

Prunus x domestica* 

 

Erik Meyveler Erik ekşisi olarak adlandırılan ekşi 

sosu yapılmaktadır. 

 

Rosa x damascena Mill.* 

Isparta gülü 

Isparta gülü Çiçekler Kısır, salata gibi pişirilmeden yenen 

yemeklere petalleri eklenerek aroma 

verrici olarak kullanılmaktadır. 

Damıtma ile elde edilen gülsuyu 

muhallebi gibi tatlılara katılmaktadır. 

 

Vitis sylvestrisi 

 

Deli asma/ 

Barburi  

Meyveler Taneler yeşil ve ekşi iken koruk ekşisi 

olarak adlandırılan ekşi sosu 

yapılmaktadır. 
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*Florada mevcut olup kültüre de alınmış bitkiler.  

iBaharat ya da sos olarak ilk kayıt 

iiGıda bitkisi olarak ilk kayıt 

Tablo 1, 2. Sütunda yer alan Türkçe bitki adları Güner ve ark. (2012 ) ile söz konusu kaynağın internet sitesi 

http://www.bizimbitkiler.org.tr (Anonymous, 2018) temel alınarak yazılmıştır. 

 

4.SONUÇLAR 

Derlenen bitkilerden Melilotus indicus’un Türkiye’de gıda bitkisi olarak kullanımı ilk defa 

kaydedilmiştir. Bu bitki, Ürdün’de, Antakya’dan derlemiş olduğumuz yerel ada benzer şekilde 

handaakok olarak adlandırılmakta ve yaprakları peynir yapımında, ayrıca iştah açıcı tıbbi bitki 

olarak demlenerek kullanılmaktadır (Aburjai ve ark., 2007; Hudaib et al., 2008). Pakistanda ise 

sinji adıyla anılmakta ve sebze olarak tüketilmektedir (Ahmed et al., 2014). Melilotus türlerinin 

önemli yem bitkileri oldukları, ancak kumarin içerikleri nedeniyle bazı durumlarda 

zehirlenmelere sebep oldukları bilinmektedir (Nair ve ark., 2010). Bu özelliğine rağmen 

Melilotus indicus’un baharat olarak kullanımına dair Hatay’ın sosyokültürel açıdan farklı 

birbirine uzak ilçeleri olan Defne ve Hassa ilçelerinden dört kişiden bildirim alınmıştır. Ürdün 

ve Pakistan’da da benzer kullanımların olması bu bilginin denenmiş bir bilgi olduğunu 

göstermektedir. Hatay’da kullanılan kısmın tohum olması ve çok az miktarda kullanılması olası 

toksik etkiyi gözardı edebilmeye olanak sağlasa da bizce bitkinin gıdalarda kullanımı güvenli 

değildir.    

Thymus leucotrichus subsp. leucotrichus, Thymus cilicicus, Cercis siliquastrum, 

Olgunlaşıp tatlanan salkımlardan barburi 

şarabı adı verilen bir çeşit yöresel şarap 

hazırlanır. 

 

Vitis vinifera* Asma Meyveler Taneler yeşil ve ekşi iken koruk ekşisi 

olarak adlandırılan ekşi sosu 

yapılmaktadır. 

Olgunlaşıp tatlanan salkımlardan hazırlanan 

Kömürçukuru pekmezi, Hassa pekmezi gibi 

yöresel pekmezler karakteristik özelliklere 

ve üne sahip pekmezlerdir. Özellikle, 

rafine şekerin yaygın olmadığı yıllarda 

kırsal kesimde künefe gibi yerel 

tatlıların şeker şurubu yerine üzüm ya 

da keçiboynuzu pekmezi ile yapıldığı 

bildirilmiştir. 
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Chaerophyllum libanoticum, Rheum ribes, Prunus divaricata var. divaricata, Vitis sylvestris 

ise, Türkiye’de farklı şekillerde gıda bitkisi olarak tüketildikleri kaydedilmiş olan ancak baharat 

ya da sos olarak kullanımları ilk defa kaydedilmiş olan bitkilerdir.   

Ekşi soslar, yöresel mutfakta çök önemli bir yere sahiptir. Dolmalar, salatalar, çorbalar ve et 

yemeklerinde kullanılan ekşi sosların başlıcası ve en yaygını nar ekşisidir. Cornus mas ve 

Prunus ile Vitis türlerinden hazırlanan ekşiler ise özellikle Amanos dağ köylerinde nar ekşisine 

alternatif olarak karşımıza çıkar. Malus türleri ise ekşi soslardan daha farklı bir kullanımla fakat 

yine ekşi tad vermek için kullanılırlar. Özellikle Suriye sınırına yakın, Ortadoğu yemek 

kültürünün ağırlıkta olduğu köylerde ekşi elmaların etli veya tavuklu pirinç lapalarına 

rendelenmesi ya da doğranmasıyla, ekşi tada sahip “tuffahiye” yemekleri hazırlanır. Bildirimde 

bulunan kişiler, nar ekşisi, kızılcık, erik ve elma gibi ekşi sosların nineleri zamanında, 

domatesin henüz yörede yaygınlaşmamış, az bilinen bir sebze olduğu zamanlarda sıkça 

kullanıldığını ancak günümüzde pek çok yemekte yerlerini domates ve domates salçasına 

bıraktıklarını belirtmişlerdir. Geleneksel mutfak kültürüne ait bu tip detayların unutulmadan 

kayıt altına alınması bizce kültürel önem arz etmektedir. 

Thymbra spicata-zahter örneği yabandan kültüre alma, ekonomiye kazandırma konusunda 

başarılı bir örnektir. Yöresel mutfakta yaygın kullanımı olan bu bitkinin tarımı çeşitli kamu ve 

sivil toplum kuruluşlarınca desteklemiş olup günümzde Hatay ilinin önemli tarım ve ticaret 

ürünlerinden biri haline gelmiştir (Şekil 1). Hatay ili, dünyanın başlıca Laurus nobilis-defne 

ihracatçılarından biridir. Defne yapraklarının baharat olarak kullanılmalarının yanı sıra son 

yıllarda büyüyen defne sabunu endüstrisi nedeniyle doğadan aşırı bir toplama söz konusudur 

(Şekil 2). Gerek köylerde görüşülen kişilerin bildirimlerine gerekse kişisel arazi gözlemlerimize 

göre, doğadaki defne ağaçlarından sürdürülebilir olmayan şekilde faydalanılmakta, ağaçlar 

kendilerini toparlayamadan tekrar tekrar dalları budanarak toplama yapılmaktadır. Defne 

plantasyonları oluşturularak bu durumun önüne geçilmesi hem doğa hem de ekonomi açısından 

faydalı olacaktır. 
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Şekil 1. Kültüre alınmış, işlenmiş marketlerde satılan Thymbra spicata 

 

Şekil 2. Doğadan dallarıyla birlikte toplanmış toplanmış defne yaprakları. Buna benzer 

kamyonlarla dört mevsim, sıkça karşılaşmak mümkündür. Sürdürülebilir olmayan bu 

faydalanma biçminden, kültüre almaya geçilmesi gereklidir. 

 

TEŞEKKÜR: Bu çalışma, TC. Orman ve Su işleri Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilmiştir.  
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Özet  

Makromantarlar beş karakteristik fungi aleminin Ascomycetes ve Basidiomycetes sınıfına ait 

makroskobik mantarları içermektedir. Saprofit türler, bitkisel ve hayvansal organizmaları 

çürütürler ve birçok elementin toprağa geçmesini sağlayarak, ekolojik döngünün sağlanması 

açısından son derece büyük bir öneme sahiptirler. Bununla birlikte makromantarlardan 

yüzyıllardan beri insanoğlu tarafından beslenmeden ilaç yapımına, tıbbi alanda kullanımından 

keyif verici madde olarak kullanımına kadar birçok alanda faydalanılmıştır. Günümüzde hızla 

artan dünya nüfusuna, küresel ısınmanın etkilerinin de eklenmesi ile açlık tehlikesi giderek 

artmaktadır. Bu tehlike İnsanoğlunu sınırsız olan ihtiyaçlarını karşılamak için sınırlı 

kaynaklardan azami faydalanmaya ve yeni kaynaklar bulma arayışına itmektedir. Artık 

İnsanoğlu elindeki sınırlı kaynaklardan azami derecede faydalanmak ve üretimi arttırmak 

durumundadır. Bu anlamda tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde mevcut olan 

protein ihtiyacının karşılanmasında makromantarlar iyi bir kaynak olma potansiyeline 

sahiptir. Ülkemizde kültür mantarcılığı üretiminin dünyadaki genel üretim payının çok altında 

olduğu da görülmektedir.  

Bu bildiri, makromantarlar gurubunun bir üyesi olan İstiridye mantarı Pleurotus ostreatus 

(Jacq.) P. Kumm. hakkında hazırlanmıştır. Yenilebilen, tıbbi bakımdan ve kültür mantarı 

yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip,   ekonomik bakımdan değerli ve aynı zamanda orman 

ağaçlarına arız olan bu mantar, 2006-2008 yılları arasında Kocaeli ili sınırları içerisinde 

“Kocaeli Yöresi Makrofunguslarının Belirlenmesi” isimli çalışmamızda tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kocaeli yöresi, makromantar, Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., 

ticari bakımdan değerli. 

 

(*) Bu bildiri hazırlanırken Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülen ve 2008 

yılında tamamlanan “Kocaeli Yöresi Makrofunguslarının Belirlenmesi” adlı tez çalışmasından 

faydalanılmıştır. 
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Abstract 

Macromycetes are being represented five characteristic clades of fungus belonging to 

Ascomycetes and Basidiomycetes orders. Saprophyte species have great importance in 

ecological recycle by decaying animals and providing the soil elements. However, 
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macromycetes have been used as food, medicine, pleasure inducing substance, and so on by 

mankind for a long time. 

Due to rapid rising of World population and additionally the bad effects of global warming, 

hunger thread is getting increased day by day. So this threat is being forced the human being 

to use the resources excessively. For that reason, mankind has to increase the production and 

find new resources be able to meet the necessities. In this sense, macromycetes have great 

potential about meeting the protein demand of people needed in throughout the world and 

especially developing countries.  

Using macromycetes as food in Turkey generally have been going on traditional way by 

collecting from nature directly. Cultivation ratio of macromycetes is quite less when 

compared the production in world.  

This paper was prepared about the Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. defined within 

macrofungi class. Due to edible, saprofit, being cultivated and used in field of medicine, it is 

an economically valuable macrofungi. It was determined with the study of “The 

Determination of Macromycetes in the Region of Kocaeli” carried out during the years of 

2006-2008 in the province of Kocaeli.  

 

Keywords: Commercially valuable, macromycetes, Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm., 

province of Kocaeli. 
 

 

 

1. Giriş 

Mantarlar aleminin, Basidiomycota şubesinde, Agaricomycetes sınıfında, Agaricales 

takımında, Pleurotaceae familyasında ve Pleurotus cinsinde yer alan Pleurotus ostreatus [1] 

Dünya’da; Kuzey Amerika, Afrika, Avustralya, Pakistan, Hindistan ve Avrupa’da yaygın 

olarak bulunur ve kış soğuklarına dayanıklıdır. Kayın, Söğüt, Akçaağaç, Kızılağaç, Huş, 

Dişbudak, Ihlamur, Karaağaç, Atkestanesi, Göknar, Ladin üzerinde, ülkemizde; Yalancı 

Akasya, Kayın, Göknar, Gürgen ve Karaağaç tomruk ve odunlarında tespit edilmiştir [2]. 

Üreme organları yaşlı ağaçların çatlakları arasında genelde demetler halinde, nadiren tek 

olarak görülür. Bu makromantar, yapraklı ağaçların ve nadiren ibreli ağaçların yaşayan 

fertlerinde parazit ve bunların kütüklerinde saprofit olarak görülür. Ağaç gövdesine arız 

olduktan sonra çürüklük süratle gelişir ve gövde içerisinde öz oduna arız olur. Meydana gelen 

çürüklük yoğun ve şiddetli bir beyaz çürüklüktür. Çürümüş odun kısımlarında büyük misel 

levhaları görülür ve odun bariz bir biçimde vanilya gibi kokar. Üreme organları yetişme 

yöresine göre değişik şekiller gösterebilir. Karanlıkta üreme organlarının sapları çok gelişir. 

Yenilebilen lezzetli bir türdür. Bu nedenle aranan bir mantardır [2], [3]. 

Dünyada nüfus artışına paralel olarak gittikçe artan protein açığının kapatılmasına katkıda 

bulunan sektörlerden birisi hiç kuşkusuz kültür mantarı üretimidir. Kültür mantarı üretimi bazı 

ülkelerde önemli bir endüstri haline gelmiş, üretimi yapılan mantar türlerinin sayısı ve miktarı 

her geçen gün giderek artmaktadır [4]. 

Ülkemizde kültür mantarı üretimi için ihtiyaç olan hammadde fazlasıyla bulunmaktadır. 

Çevre kirlenmesine yol açan birçok endüstriyel ve tarımsal atıkların mantar yetiştirmede 

kompost olarak kullanılması ve bunların temininin kolay olması üretimi cazip hale 

getirmektedir. Kültür mantarı, yılın her günü üretilebilen bir ürün olup, toprağa bağımlı 

olmadan şehirlerde ve kırsal bölgelerde ve özellikle küçük tarım işletmeleri için istenilen 

ortam oluşturularak üretim yapılabilmektedir. Bu bakımdan gıda sanayine ve bu sanayinin 

gelişmesine büyük katkı sağlayabilmektedir [5]. 

Çok çeşitli tarım, orman ve endüstriyel artıkları parçalayıp ayrıştırabilen bu makromantar [6] 

meşe, çam, kayın, kavak, akçaağaç, huş gibi ağaç türlerinin talaşında, hububat samanında, 

mısır koçanı, çay artığı, ayçiçeği tohum kabuğu pamuk tohumu atıkları gibi çok çeşitli 
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tarımsal atıklarda [7] sıkılmış zeytin küspesinde ve fıstık kabuğunda [8] kakao, hindistan 

cevizi kabuğunda ve kahve bitkisinin artıklarında, [9] odun talaşında, buğday samanında ve 

çeşitli türde ağaçların yapraklarında [10] kartonlarda [11] ve hatta tek kullanımlık bebek 

bezlerinde [12] dahi yetiştirilebilmektedir. 

Pleurotus ostreatus lezzetli oluşu, yüksek oranda protein içeriği, karbonhidratları, mineralleri 

(fosfor, kalsiyum, demir), vitaminleri (niacin, thiamin ve riboflavin) ve aynı zamanda düşük 

yağ içeriğiyle ticari öneme sahip yenilebilen mantarlardandır [13]. Ayrıca Pleurotus sp. 

mantarlarında bulunan Fe, Ca, P, gibi mineral maddeler, tavuk ve sığır etinde bulunan 

minerallerin yaklaşık olarak iki katıdır. Mantar türleri içerisinde en fazla B1 ve B2 vitaminine 

sahip olan Pleurotus sp. diğer sebzelere göre de 10 kat daha fazla B3 vitaminine sahiptir [14].  

Pleurotus ostreatus’tan izole edilen ve suda çözünebilen polisakkaritin, fonksiyonel 

yiyecekler ve ilaçların kullanımında bağışıklığı teşvik ettiği, ayrıca kansere ve patojenlere 

karşı etkili olduğu tespit edilmiştir [15]. Pleurotus ostreatus’un misel özütlerinden elde edilen 

fenoller, flavonoidler ve β-karotenlerin bazı hastalıkların önlenmesinde etkili oldukları ve bu 

misel özütlerin zengin bir antioksidan kaynağı olarak eczacılıkta kullanılabileceği 

belirtilmektedir [16]. Yine Pleurotus ostreatus’tan elde edilen iki özütün bazı Gram (+) ve 

Gram (-) bakterileri ve hatta Candida sp. ve Saccharomyces cerevisiae gibi mantarları 

engellediği ve Pleurotus ostreatus’un geniş spektrumlu antibakteriyel ve antifungal 

özelliklere sahip bileşikler içerdiği belirtilmiştir [17]. 

Biyoremediasyon, mikroorganizmalar kullanılarak zararlı maddeleri toksik olmayan 

bileşiklere dönüştüren bir süreçtir. Kimyasal sıvıların ve tehlikeli atıkların arıtılması için 

kullanılan ümit verici tekniklerden biridir [18]. Biyoremediasyon tekniği; 1960’lı yıllarda 

tarımsal alanlarda pestisitlerin davranışlarını incelemek amacıyla yapılan araştırmalarla 

başlanmıştır. Son yıllarda mantarlarla ilgili yapılan biyoremediasyon çalışmaları, çevreye 

zararlı kirleticileri indirgeme konusunda mantarların en az bakteriler kadar etkili ve başarılı 

olduğu elde edilen sonuçlarla kanıtlanmıştır [19]. Pleurotus ostreatus, toprağa en başarılı 

şekilde kolonize olabilen türlerden birisidir ve çoğunlukla biyoremediasyon çalışmalarında 

kullanılmaktadır [20]. Kirlenmiş bölgelerin bazı kirleticilerini ve bunları temizleyebilecek 

önerilen mantar türleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Doğal ortam kirleticileri ve onları temizleyebilecek mantar türleri [21]. 

Doğal ortam Kirleticileri Önerilen Mantar Türleri 

Petrol ürünleri (Petrol, dizel, benzin, 

petrokimyasallar 
Pleurotus ostreatus 

Kimyasal boyalar Ganoderma ve Trametes türleri 

Endüstriyel metaller (Kurşun, kadmiyum, 

arsenik, civa, selenyum, radyoaktif 

sezyum-137 ve sezyum-134 

Yetişkin Agaricus, Lepiota ve mikorizal 

türler 

Savaş malzemeleri (TNT) Hypholoma ve Flammulina türleri 

Organofosfatlar, kimyasal silahlar (VX, 

Sarin) 
Pleurotus ostreatus ve Psilocybe türleri 

Biyolojikler (Escherichia coli, Bacillus 

sp.) 

Calvatia gigantea, Coprinus comatus, 

Fomes fomentarius, Ganoderma türleri, 

Piptoporus betulinus, Pleurotus türleri, 

Polyporus umbellatus, Stropharia rugoso 

annulata 

Nitratlar ve fosfor bağlı toksinler 
Agaricus bernardii, Agaricus silvicola, 

Coprinus comatus ve Psilocybe türleri 
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Dünya üzerinde yıllık açığa çıkan 600 milyon ton tarımsal ve orman endüstrisi artığı ile 

yaklaşık 360 milyon ton mantar üretilebilir. Bu atıkların mantar üretiminde kullanımı hem 

protein ihtiyacının karşılanması hem de atıkların yarattığı çöplerin yok edilmesini 

sağlayacaktır. Dünyada insanların %30’u protein eksikliği çekmektedir. Son zamanlarda 

yapılan analizler, 200 gr.’lık bir mantarın 100 gr. etin yerine protein kaynağı olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir [22]. Peki, ülkemizde ve dünyada mantar üretiminin 

durumu nedir? ve Türkiye söz konusu bu üretimin neresinde yer almaktadır? Türkiye’de 

2007-2016 yıllarında gerçekleştirilen, yani 10 senelik bir dilimde toplam olarak 304.848 ton 

olan mantar üretimi Tablo 2’de gösterilmiştir. Aynı zaman diliminde; Çin, A.B.D., Hollanda, 

İspanya, Fransa, İran, İngiltere, Japonya ve Almanya’nın mantar üretimi toplam olarak 

73.454.528 ton olarak Tablo 3’de görülmektedir. Türkiye’de yapılan üretimin Tablo 3’de 

bahsedilen ülkelerin üretiminin yaklaşık olarak % 0,41’i kadar olduğu görülecektir.  

 

Tablo 2. Türkiye’de 2007-2016 Yılları Mantar Üretimi (Ton) [23]. 

Yıllar Üretim Miktarı (Ton) 

2007 23.426 

2008 26.526 

2009 19.501 

2010 21.559 

2011 27.058 

2012 33.750 

2013 34.494 

2014 38.767 

2015 39.495 

2016 40.272 

Genel Toplam 304.848 

 

Tablo 3. Türkiye ve Diğer Bazı Ülkelerin 2007-2016 Yılları Toplam Mantar Üretim Miktarı 

[24]. 
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2. Malzeme ve Metot 

Bu bildiriye esas olan araştırma kapsamında makrofunguslar hakkında elde edilen bilgiler 

“Kocaeli Yöresi Makrofunguslarının Belirlenmesi” başlıklı yayında ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır [25]. Araştırma konusu Kocaeli ili makrofunguslarının temelini oluşturan 

bulgular Kocaeli ilindeki orman işletmelerine ait orman meşcerelerinden elde edilmiştir. 

Kocaeli ili 3.505 km²’lik yüzölçümüne sahiptir. Kocaeli’nde dağlar toplam alanın %18,8’ ini 

kapsar. Samanlı Dağları, batı-doğu uzantısında, 130 km. uzunlukta ve 30 km. genişliktedir. % 

6,6’sını sulak alanlar; göl, körfez, çok sayıda çay ve dereler ve bunların çevresindeki sulak 

alanlardan oluşmaktadır. Platolar ise il genelinin %74,6 oranında alanını kaplamaktadır. Daha 

çok aşınım düzlüğü niteliğinde olup, çok sayıda çay ve küçük derelerin oluşturduğu vadilerle 

yırtılmıştır. Kuzeyden güneye inildikçe Karadeniz’e (Avrupa-Sibirya) özgü bitki toplulukları, 

Kara (İran-Turan) bitkileri ve Akdeniz bitkileri buluşmaya başlar. Samanlı Dağları ile 

Karadeniz kıyısı ardındaki alanlar sık ve nemli ormanlarla kaplıdır. Kocaeli ilinin %42,1’i 

ormanlık alan olup, ormanlarının %93,3’ü doğal ormanlardan oluşur. İlin %36,0’sı tarım 

arazilerinden oluşmaktadır. %3,0’ü çayır mera alanıdır. Kocaeli ili, 1,5 milyonu aşan nüfusu 

ile Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasında ikinci il konumundadır. Ülkenin hem sanayi, hem 

bankacılık hem de teknoloji araştırma-geliştirme üssüdür. Endüstrileşmenin ve gelişmenin bu 

büyüklüğüne rağmen, biyoçeşitlilik ve doğal ekosistem alanlarında da bu büyüklükte olması, 

Kocaeli’ni ülkemizde farklı ve kendine özgü bir il kılmaktadır [26]. 

Kocaeli ili ve ormanlarında yaygın olarak farklı noktalarda ve farklı tarihlerde sporoforların 

bütün yıl içindeki durumunu belirlemek için 2006–2008 yılları arasında değişik zamanlarda 

orman ekosistemlerinde çalışılmıştır. Dikili canlı, devrik veya ölü ağaç gövdeleri, tomruk, 

kütük, ölü dal, sürgün, ölü örtü, odun parçaları dikkatle incelenmiş ve mevcut bulunan üreme 

organları ya toplanmış veya yerinde teşhis edilmişse kaydedilmiştir. Bulunan örnekler önce 

makroskobik olarak incelenmiş, özelliklerinin tespitine çalışılmıştır. Her örneğin bulunduğu 

mevkiinin adı, yükseltisi, meşcere tipi, tespit tarihi ve substratum tipi kaydedilmiştir. 

İncelenen mantar örneğinin konukçusu olan ağaç türü veya cinsi, konukçu tipi (tomruk, kütük, 

dal, canlı gövde, ölü örtü, toprak vs), bu konukçunun hangi kısmında mantarın geliştiği 

belirlenmiştir. Aynı konukçu üzerinde birlikte yaşayan mantar türlerinin de tespitine 

çalışılmıştır. Ayrıca sporoforların yapı ve kıvamı, kokusu; çeşitli kısımlarının rengi ve 

boyutları kaydedilmiştir. Sporların renginin belirlenmesi amacıyla üreme organları beyaz bir 

kâğıt üzerinde en az bir saat bırakılmıştır. 

Yoğun olarak karşılaşılan mantar türlerinin hepsi toplanmamış, kayıtları yapılmış, türün bir 

örneği alınmıştır. Elde edilen örnekler streçli naylon poşetlere veya kâğıtlarla sarılmış, 

ezilmemesine dikkat edilerek uygun karton kutulara yerleştirilmiş, vakit geçirilmeden günü 

içerisinde laboratuvara götürülmüştür. 

Laboratuvarda ilk olarak örnekler sıcak hava üfleyen bir klima cihazı ile kurutulmuş [27], 

daha sonra küflenmeye neden olacak organizmaları ve üreme organlarının içine daha önceden 

yerleşmiş bulunan böcekleri öldürmek amacıyla 60 °C deki kurutma dolabında birkaç saat 

süreyle tutulmuştur. 

Sporların mikroskobik incelenmesi için saf su, % 5’lik KOH eriyiği kullanılmıştır [28], [29]. 

Sporların ölçümleri ışık mikroskobuyla ve mikron hassasiyetinde binokülerle ölçülmüştür. 

Ayrıca, fotoğraf makinesi ile resimleri çekilmiştir. 

Türlerin taksonomi ve binominal nomenklatür bakımdan değerlendirilmesinde [30], [31]-[32] 

eserleri esas alınmıştır. 
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3. Bulgular ve Tartışma 

Pleurotus ostreatus araştırma alanımızda; Başiskele İlçesi, Kavakçılık Araştırma Müdürlüğü 

bahçesi, Paylardüzü fidanlık mevkii, 5 metre rakımda, kavak kütüğünde, 11.12.2006 tarihinde 

ve Başiskele İlçesi, Başiskele-Eşme arası, Göller düzü sırtı mevkii, 40 metre rakımda, meşe 

üzerinde, 20.11.2007 tarihinde tespit edilmiştir [25]. Pleurotus ostreatus’a ait basidiokarp ve 

spor görüntüsü Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Pleurotus ostreatus’un basidiokarpları [25]. 

 

 

Şekil 2.  Pleurotus ostreatus’un spor görüntüsü [25]. 

 

Pleurotus ostreatus’un makroskobik ve mikroskobik özellikleri bu bildirinin esasını oluşturan 

“Kocaeli Yöresi Makrofunguslarının Belirlenmesi” isimli çalışmada şu şekilde tespit 

edilmiştir: Fruktifikasyon organı; huni formunda ve kenarları içeri kıvrık olan şapkanın 

büyüklüğü 5.0-10.0 cm ölçülmüştür. Üst yüzleri tüysüzdür, koyu mavi veya koyu esmer bir 

renge sahip olan şapka daha sonra boz esmer siyaha yakın bir renk alır. Bazen zeytin yeşilini 

andıran bir renkte söz konusu olabilir. Üreme organları birbiri üzerinde sıralar halindedir. Sap; 

sarımsı beyaz renkte olan sap 1.0-3.0 cm uzunlukta ve 3.0 cm kalınlıkta ölçülmüş olup bazen 

oldukça kısa ve kalındır. Sap dip tarafta hafifçe ince tüylüdür ve şapkaya yandan veya 

kenarından birleşmiştir. Lameller; sapla birlikte aşağıya doğru uzanır ve burada birleşirler. 

Değişik uzunlukta yumuşak ve aralıklı olan lameller beyaz renktedirler. Zamanla bu renk kirli 

sarıya döner. Etli kısım; taze iken yumuşak ve beyaz olan etli kısım zamanla sertleşir. Üreme 

organları yenilebilir, lezzetlidir. Bu nedenle özellikle taze numuneleri aranılan ve tercih edilen 

bir fungustur. Sporlar; uzunca elips veya silindir biçiminde bir tarafı sivri olan sporlar 
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beyazımsı menekşe rengindedir ve mikroskop altında saydam görünürler. Sporların boyutları; 

8.0-12.0x3.0-4.5 mikron ölçülmüştür [25]. 

Tablo 3’ün incelenmesi sonucunda; Çin’in baz alınan 2007-2016 on yıllık dilimde ülkemiz 

dâhil diğer dokuz ülkenin ürettiği mantar miktarının % 83’ünü tek başına ürettiği 

görülmektedir. Çin’in tek başına ürettiği 6.007.741 tonluk mantar üretimi; 1,37 milyardan 

fazla nüfusu ucuz ve kolay bir şekilde besleyebilmek, 9,6 milyon km²’lik yüzölçümünde çok 

çeşitli iklim tiplerini barındırması, ucuz işgücü ve kadim’den gelen bir üretim anlayışı olarak 

açıklanabilir. Ancak 41.548 km² yüzölçümü ve topraklarının % 40’ının denizlerin 

doldurulmasıyla elde edilen 15 milyon nüfusa sahip Hollanda’nın Türkiye üretiminin dokuz 

katından fazla üretime sahip olması dikkat çekicidir. 

 

4. Sonuçlar 

Ülkemizde yılda kişi başına 0.4 kg mantar tüketimi söz konusuyken bu değerin gelişmiş 

ülkelerde 2.5 kg. olduğu bildirilmektedir [33]. Sadece üretim anlamında değil tüketim 

anlamında da dünya ortalamasının çok altında olduğumuz görülmektedir. 

Lezzetiyle, içerdiği protein ve besleyici özelliğiyle, hemen hemen her çeşit bitkisel, tarımsal 

ve endüstriyel artıkta toprağa bağımlı olmadan ucuz ve kolay bir şekilde üretilebilmesiyle, 

antibakteriyel, antifungal ve antikanserojen özellikleri ve biyoremediasyon süreçlerinde 

kullanılabilirliğiyle Pleurotus ostreatus hem araştırma anlamında hem de üretim anlamında 

dikkat çekici ve üzerine düşmemiz gereken bir türdür. 

Ülkemizde son yıllarda yapılan üretimin giderek artış göstermesiyle birlikte, yapılan bu 

üretimin son derece düşük ve yetersiz olduğu aşikârdır. Sadece Pleurotus ostreatus’ta değil 

diğer türlerde de ülkemizin hak ettiği üretim değerlerine bir an evvel ulaşılması 

gerekmektedir. 
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Özet  

Bu çalışma Kestane çubuğunun farklı kullanım alanlarının belirlenmesi için, bükme mobilya 

imalatında ve destek elemanı olarak fidanlıklarda ve süs bitkisi yetiştiriciliğinde özellikle 

Bambu taklidi olarak kullanım olanaklarının ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Yalova ve 

Gölcük’te yoğun olarak bulunan Bambu taklidi Kestane bükme mobilya imalatı işletmelerinde 

incelemelerde bulunulmuştur. Bu imalat yerlerinde ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki 

incelemelerde Kestane çubuğu üretiminin durumu, çubuğun birim maliyet analizi ve Bambu 

taklidi Kestane bükme mobilyada birim işte maliyet analizi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Bambu ticareti ile uğraşan distribütör firmalarla yapılan görüşmelerden ve Bambu ile ilgili web 

adreslerinden elde edilen verilerden ithal edilen Bambu materyalinin ebatlarına göre maliyeti 

belirlenmiştir. Bambu bükme mobilyada da birim işte maliyet analizi yapılmış, Bambu taklidi 

Kestane mobilya ile maliyet açısından karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile odun özellikleri ve 

maliyet açısından Bambu ve Kestane çubuğu karşılaştırılarak, Kestane çubuğunun Bambu 

taklidi olarak bükme mobilya imalatında ve destek elemanı olarak fidanlıklarda ve süs bitkisi 

yetiştiriciliğinde kullanılıp kullanılamayacağı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kestane 

çubuğunun Bambu taklidi olarak bükme mobilyada kullanılmasının Bambuya göre daha 

ekonomik olduğu ve Kestane çubuğundan elde edilen ürünlerin daha dayanıklı olduğu 

belirlenmiştir. Ancak Kestane çubuğunun destek elemanı olarak fidanlıklarda kullanılmasının 

günümüz şartlarında ekonomik olmadığı görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Bambu, bükme mobilya, destek elemanı, Kestane çubuğu, süs bitkisi 

yetiştiriciliği  
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Abstract 

For the determination of different usage areas of Chestnut rod, this study aims to reveal the 

usage opportunity in bending furniture manufacturing and in the nurseries as support element 

and especially in green- house growing as imitation Bamboo. Examinations were made in the 

Imitation Bamboo Chestnut bending furniture manufacturing workplaces which are extensively 

located in Yalova and Gölcük. The state of the Chestnut rod production, cost per unit analysis 

of the rod and cost analysis of unit work in imitation Bamboo Chestnut bending furniture was  

tried to determine from the researches  in these workplaces and Gölcük Forestry Operation 

Directorate.  The cost of imported Bamboo material according to the size was determined from 

interviews with distributor company dealing with Bamboo trade and the data obtained from the 

web addresses for Bamboo. Cost analysis of the unit work in the Bamboo bending furniture 
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was made too, it has been compared with imitation Bamboo chestnut furniture in terms of cost. 

With this study, comparing Bamboo and Chestnut rod in terms of wood features and costs; If 

Chestnut rod can be used in manufacturing bending furniture as imitation Bamboo and in 

nurseries and in green- house growing as support element or not has been tried to determine. It 

was determined that Chestnut rod is more economic than Bamboo in the bending furniture 

manufacturing as imitation Bamboo, and that the productions obtained from Chestnut rod are 

more durable. But, it was understood that it was not economic the using of Chestnut rod in the 

nurseries as support element in today's conditions. 

 

Keywords: Bamboo, bending furniture, Chestnut rod, green- house growing, support element  

 

 

1. GİRİŞ  

Anayasa’mızın 169. ve 170. Maddelerinde yer alan hususlar dikkate alındığında, ulusal 

ormancılık politikasının öncelikli amaçları kısaca; ormanların korunması ve geliştirilmesi, 

orman köylülerinin korunması şeklinde ele alınabilir. Ormancılık politikası açısından bu 

amaçları gerçekleştirebilmek için, ormancılık politikası araçları; ormancılıkla ilgili yasal 

düzenlemeler, orman mülkiyeti ve halkla ilişkiler olarak değerlendirilmektedir. Buna göre bu 

çalışmanın amacı, sürdürülebilir orman kaynakları yönetimi dikkate alınarak, kestane 

ormanlarının sürdürülebilir yönetiminin gerçekleştirilmesi, orman köylüsünün ve ülkemizin 

Kestane ormanlarından azami derecede faydalanmasının sağlanması şeklinde ifade edilebilir. 

 

Kestane kışın yaprağını döken, Fagaceae familyasına ait önemli bir orman ağacıdır. Dünyada 

kestane cinsinin 10-12 türü olduğu bilinmekle birlikte, Türkiye’de tabii olarak bulunan tek türü 

ise Anadolu kestanesi (Castanea sativa Mill)’dir. Anadolu kestanesi olarak bilinen ve geniş-

yuvarlak taç yapısına sahip olan bu ağaç türü 25-30 m’ye kadar boylanabilen, 1000 yaşına kadar 

yaşayabilen çok uzun ömürlü bir ağaçtır [1]. Optimal yayılış alanı 600-900 metre olup doğu ve 

kuzey bakılarda daha iyi gelişme gösterirler. Geçmişte bu ormanlar özellikle kestane üretimine 

yönelik düzensiz faydalanmalara konu edilmiş bazı yörelerde ise baltalık olarak işletilmiştir. 

Orman ağacı olarak en güzel kestane meşcerelerine Kuzeydoğu Anadolu’da Hopa dolaylarında 

Sultan Selim Dağı’nda, Marmara çevresinde ise Kapıdağı Yarımadası’nda rastlanır. Kestane 

ormanları ülkemizde amenajman planlarına göre yaklaşık 262.000 ha alanda yayılış gösterir 

[2]. 

 

Son 60-70 yıldan beri kestane kanseri, mürekkep hastalığı vb. yüzünden kestane ormanları 

etkilenmiş ve zarar görmüştür. Bu hastalıklarla mücadele için Dünyada ve Ülkemizde 

çalışmalar devam etmektedir. Ancak bazı ilerlemeler kaydedilse de henüz bu hastalıkların 

yayılışı engellenememiştir. En iyi mücadele yöntemi olarak; hastalığa karşı dayanıklı fidanlar 

yetiştirmek, ayrıca hastalık nedeniyle kuruyan veya kuruması muhtemel olan ağaçların dip 

kısımlarından kesilmesi yöntemi benimsenmeye başlanmıştır. Bu şekilde belirli bir süre 

(yaklaşık 20 yıl) sürgünden gelen kestane gençliğinin hastalıktan dolayı zarar görmesinin 

kısmen önüne geçilebilmektedir.  

 

Kestane ağacı yüksek derecede sürgün verme özelliğine sahiptir. Kesilen bir kütükten çok 

sayıda sürgün çıkmakta, bu sürgünler 10-15 sene içinde 5-10 m boya, 5-15 cm çapa 

ulaşmaktadır. Böylece çok miktarda ince çaplı kestane materyali söz konusu olmaktadır. 

Özellikle 20 yaşlardan sonra hastalığın arız olması nedeniyle sürgünlerin yeniden kesilmesi 

gerekmektedir. Fakat elde olunacak materyalin değerlendirilmesi ekonomik olmamaktadır. 

Çünkü ince çaplı materyalin üretim (kesme, sürütme, taşıma ve istif) maliyetlerinin yüksek 

olması, ayrıca odun hammaddesi işleyen endüstri kuruluşlarının talep etmemesi, yakacak olarak 
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da kullanılmaması nedenleriyle bu materyalin değerlendirilmesi büyük bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda kestane odununun teknolojik özellikleri Bambu malzemenin 

teknolojik özellikleri ile kıyaslama yapılarak genç kestane sürgünlerinin bu alanlardaki 

kullanım imkanları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

1.1. Kestane ve Bambu Türlerinin Bazı Teknolojik Özellikleri 

Kestane odunu az çalışan bir özelliğe sahiptir. Öz odunu diri odununa göre daha az çalışır. 

Odunu değişik atmosfer koşullarına çok dayanıklıdır. Yine öz odunu mantarlar için antiseptik 

bir madde olan ve böcek tasallutuna karşı doğal bir dayanıklılık sağlayan tanence zengindir. 

Özellikle su içinde ve rutubetli ortamlarda dayanıklılık gücü fazladır [3]. Bulgaristan’da iki 

farklı bölgede yetişen Kestane odunu üzerinde yapılan araştırmada hava kurusu özgül ağırlık 

değeri 0.541-0.689 gr/cm3 olarak verilmiştir [4]. Kestane, 1 m3 odununda 500 kg’dan fazla su 

içeren çok yaş ağaçlar grubuna girmektedir [5]. Kestane (Castanea sativa Mill.) odununun bazı 

fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri [6], Bambu [7] ile karşılaştırmalı olarak Çizelge 

1,2,3’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Kestane ve Bambu türlerine ait fiziksel özellikler 
Fiziksel özellikler Kestane odunu Bambu odunu 

Hava kurusu yoğunluk (gr cm-3) 0.63 0.4 - 0.9 

Radyal daralma (%) 4.3  

Teğet daralma (%) 6.4  

Hacimsel daralma (%) 11.3  
 

Çizelge 2. Kestane ve Bambu türlerine ait kimyasal özellikler 

Kimyasal özellikler Kestane odunu 
Bambu türlerinden* elde edilen sonuçların 

aritmetik ortalaması 

Holoselüloz 83 69.8 

Lignin 22 24.6 

Kül 0.4 1.5 

Suda çözünen ekstraktif 12.5 11.7 

Alkol- benzende çözünen ekstraktif 4.7 3.7 

*Bambu türleri: Dendrocalamus asper, Phyllostachys heterocycla, Phyllostachy nigra, Phyllostachy reticulate, 

Phyllostachy makinoi, Phyllostachy pubescens, Gigantochloa scortechinii, Bambusa clumeana, Schizostachyum 

zollingeri 
 

 

Çizelge 3. Kestane ve Bambu türlerine ait mekanik  özellikler 

Kimyasal özellikler Kestane odunu 
Bambu türlerinden* elde edilen 

sonuçların aritmetik ortalaması 

Eğilme direnci 77 85.8 

Elastikiyet modülü 9000 4271 

Makaslama direnci 8 6.6 

Liflere paralel basınç direnci 50 38.7 

*Bambu türleri: Bambusa blumeana, Bambusa vulgaris, Dendrocalamus asper, Gigantochloa scortechinii, 

Gigantochloa levis, Balanocarpus hemii, Koompasia malaccensis 

 

1.2. Kestane Çubuğunun Kullanım Alanları  

Meyve ve odun üretimi ile ekonomik önemi olan, oldukça hızlı büyüyen kestane; saf olarak 

yayılış gösterdiği ormanlık alanlarda meşcerenin gelişim çağı, kapalılık ve bonitetine bağlı 

olarak hektarda yaklaşık 2-6 m³ arasında yıllık artım yapan, kıymetli odun özelliklerine sahip 

önemli bir orman ağacı olarak bilinir.  
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Şekil 1. Bambu taklidi Kestane bükme mobilya ve imalathane örnekleri 

a, c: Bambu taklidi Kestane bükme mobilya örnekleri 

b: Bambu taklidi Kestane bükme mobilya imalathanesi 

 

Kerestesi, dayanıklılık ve dekoratif özellikleri bakımından çok kullanışlıdır. Cila ve boya 

bünyesine kolayca nüfuz eder. Çivi ya da tutkalla iyi bağlantı kurar. Uzun lifli oluşu ve kolay 

bükülüp işlendiği için bükülerek yapılan mobilyalarda aranan bir ağaçtır. Kestane kerestesi 

suya dayanıklı olduğu için kayık, yat ve gemi gibi su taşıtları yapımının yanı sıra, iskele 

yapımında öncelikle tercih edilir. Pencere doğramalarında, cephe kaplamalarında, bahçe 

masaları ve sandalyeleri (bambu yerine kestanenin genç sürgünleri kullanılır), çit kazığı, parke, 

oyun parkları, ev ve ofis dekorasyonunda kullanılır. Kestane kerestesinin artıkları ve kütük 

kısmı kömür ve barut imalinde, kabukları ise kontrplak üretiminde kullanılmaktadır. 

Kestanenin dal, yaprak ve meyve kabuğunda tanen maddesi bulunduğundan boya sanayisinde 

kahverengi renk elde etmede kullanılır. Ayrıca yenilen meyveleri, kestane şekeri, kestane balı, 

kestane marmeladı, sürgünlerinden yapılan el aletleri vb. ürünler de ekonomik yönden ülkemize 

katkı sağlamaktadır [2]. 

 

Ayrıca  kestane çubukları bükme mobilya yapımında Bambu taklidi olarak  önemli miktarlarda 

kullanılmaktadır (Şekil 1.). Nispeten daha kalın çapta olan materyal boyuna yönde lif 

doğrultusunda yarılmak suretiyle kullanılmaktadır. Bükme mobilya imalatında belli ölçüde 

değerlendiriliyor olsa da, süs bitkileri sektöründe ve fidanlıklarda destek elemanı olarak da 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak bu alanda kestane çubuğu henüz yeterince 

değerlendirilememesine rağmen, Bambu geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

2.1. Materyal 

Çalışmanın ana materyalini, Yalova İli ve İzmit İli Gölcük İlçesi’nde bulunan Bambu ve Bambu 

taklidi Kestane bükme mobilya imalatı yapan iş yerleri ile destek elemanı olarak Bambu 

kullanan fidanlıklar ve süs bitkisi yetiştiricilerinden elde edilen veriler, ayrıca Gölcük Orman 

İşletme Müdürlüğü’nden sağlanan veriler oluşturmaktadır. Bunun yanında Bambu ticareti 

yapan distribütör firmalardan elde edile veriler, Bambu ve Kestane odunu ilgili web 

sayfalarından elde edilen bilgiler materyal olarak kullanılmıştır. Bambu ve Bambu taklidi 

Kestane bükme mobilya imalatı yapan iş yerlerinin ve destek elemanı olarak Bambu kullanan 

fidanlıklar ile süs bitkisi yetiştiricilerinin yoğun bir şekilde Yalova İli ve İzmit İli Gölcük 

İlçesi’nde bulunması nedeniyle Yalova İli ve İzmit İli Gölcük İlçesi bu çalışmada verilerin 

toplandığı alanlar olarak seçilmiştir. 
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2.2. Yöntem 

Kestane çubuğunun üretim maliyeti, üretim işini yapan kişi ve iş yerleri ile bire bir görüşülerek 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun için Yalova İl’inde ve Gölcük İlçesi’nde tam alanda 

çalışılmıştır. Bambu ve Bambu taklidi Kestane bükme mobilya imalatı yapan iş yeri sahipleri 

ile destek elemanı olarak Bambu kullanan fidanlık işletenleri ve süs bitkisi yetiştiricilerinden 

önde gelenlerin tamamıyla görüşülmüştür. Bu anlamda bükme mobilya imalatı yapan Yalova 

İlinde 18 işletmeci, Gölcük İlçesinde 13 işletmeci ile görüşülmüştür. Süs bitkisi yetiştiriciliği 

konusunda Yalova İlinde süs bitkisi yetiştiriciliği ve ticaretini yapan Yalova’da en büyük firma 

konumunda olan ve çok sayıda çok sayıda girişimciden oluşan işletmelerde toplant ve 

görüşmelerde bulunulmuştur. Bu anlamda Yalova İlinde toplamda  25 işyeri sahibi ile 

görüşülmüştür. Gölcük İlçesinde ise 11 işyeri sahibi ile görüşülmüştür. Görüşmeler sonucu elde 

edilen veriler toplanarak değerlendirilmiştir. Birim adet mobilyanın maliyeti ve birim 

miktardaki kestane çubuğunun üretim maliyeti bulunurken, görüşülen iş yerlerinden elde edilen 

verilerin ortalamaları alınarak hesaplamalara dahil edilmiştir. 

 

Bu amaçla kesme, sürütme, istif, taşıma ve diğer masraflar hesaba katılarak birim başına 

kestane çubuğunun üretim maliyeti ortaya konulmuştur. Aynı iş yerinde her iki materyali 

(Kestane çubuğu ve Bambu) kullanarak   Bükme mobilya imalatı yapan işyerleri ile 

görüşülmüştür. Böylece her iki materyalden birim adet mobilyanın maliyeti elde edilmeye 

çalışılmıştır. Bunun için bütün iş kalemleri ve bütün masraflar dikkate alınarak her iki 

materyalden birim adet mobilyanın maliyeti bulunmuştur. Her iki materyale ait odun özellikleri 

ilgili web adreslerinden ve ilgili literatürden faydalanılarak elde edilmiştir. Böylece maliyetler 

ve odun özellikleri dikkate alınarak, ilgili literatürden de faydalanılarak, Bambu ile 

karşılaştırılarak Kestane çubuğunun kullanım alanları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

 

3.1. Çalışma Alanında Kestane Çubuk İşletmeciliği ile İlgili Mevcut Durum 

Yalova ve Gölcük’te Kestaneden bükme mobilya imalatı yapan iş yerlerinin yeterince Kestane 

çubuğu bulmakta zorlandıkları tespit edilmiştir. Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü yenilenen 

amenajman planında 346 ha saha Kestane çubuk işletme sınıfı olarak ayrıldığı görülmüştür. Bu 

işletme sınıfının 4 yıllık idare süresi bulunmaktadır. Ayrıca yenilenen amenajman planında 

1250 ha direk işletme sınıfına ayrılmış ve 20 yıllık idare süresi ile işletilmekte olan sahalar 

bulunmaktadır. Bu direk işletme sınıfında olan sahalara 3-5 yılda bir gençlik ve sıklık bakımları 

yapılarak, çubuk emvali elde edilmesi planlanmıştır. Böylece özellikle yirmili yaşlardan sonra 

Kestane kanseri hastalığından dolayı zarar gören Kestane gençliğinin hem sürgün verme 

özelliği nispeten korunmuş olacak, hem de piyasanın ihtiyaç duyduğu Kestane çubuğu talebi 

karşılanmış olacaktır. 

 

3.2. Kestane Çubuk Üretimi Maliyet Analizi 

Kestane Çubuğunun Yoğun Olarak Kullanıldığı İzmit İli Gölcük İlçesinde Kestane çubuğundan 

mobilya imalatı yapan işletmelerle yapılan görüşmelerde; kestane çubuğunun maliyeti ile ilgili 

olarak, imalatçı işletmelerden elde dilen değerlendirmelerin ortalamaları alınarak aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir: 

 

➢ 2 Kişi (usta ve çırak) günde 8 saat çalışarak ortalama 2 m boyunda, 3-10cm çapında 250 adet 

çubuk kesebiliyor.  

➢ 75 TL / gün usta yevmiyesi + 40 TL /gün çırak yevmiyesi + 20 TL/gün yemek masrafı dâhil 

250 adet çubuğun toplam kesme maliyeti 135 TL olmaktadır.  

➢ Buna göre tek çubuk kesme maliyeti 135TL/250: 0.54 TL /adet olmaktadır. 
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➢ Orman işletme müdürlüğüne ster başına 100 TL /Ster rüsum bedeli yatırılmaktadır. (1 ster = 

250-300 adet çubuk). 1 Adet çubuk için ödenen rüsum bedeli 100TL/250 adet :0.40TL/adet 

olarak hesaplanmaktadır. 

➢ Orman kenarından yola kadar 1 adet çubuğun sürütülmesine (istif dahil) 10 Kuruş  

verilmektedir,  

➢ İstif yerinden atölyeye kadar (15 Km) 1 adet çubuk için 15 Kuruş nakliye masrafı 

ödenmektedir. Dolayısıyla 1adet çubuğun Km başına nakliye bedeli 1Kuruş olarak tespit 

edilmektedir.    

➢ Böylece 1 Adet Kestane çubuğun ortalama 15 Km mesafeden atölyeye giriş bedeli ortalama 

1,2 TL. olarak hesaplanmaktadır. Bununla ilgili maliyet hesabı Çizelge 4’de verilmektedir. 

 

Çizelge 4. 1 Adet 2m boyunda Kestane çubuğunun 1 Km mesafeden atölyeye giriş maliyeti 

(2017 Yılı birim fiyatları ile) 

Kesme TL/adet Sürütme TL/adet Nakliye TL/adet Rüsum Bedeli TL/adet TOPLAM TL/adet 

0.54 0.10 0.01 0.40 1.05 

Ortalama 15 Km’den geldiği hesap edilirse 0.01*15=  0.15 1.2 

 

3.3. Kestane Çubuğundan Bükme Mobilya İmalatı Maliyet Analizi 

Yukarıda tespiti yapılan kestane çubuğu maliyet analizine göre, mobilya imalatçıları orman 

İşletme müdürlüklerinden kestane çubuğunu temin etmektedirler. Kalın olan emval kullanım 

yerlerine göre ikiye ya da dörde bölünebilmekte, 2 cm altındaki çaplar tercih edilmemektedir. 

Bir mobilya imalathanesinde devamlı üretim için ortalama 5 çalışan gerekmektedir. Böyle bir 

iş yerinde 100 sandalyenin yapılması yaklaşık 30 gün sürmektedir. Mobilya imalatında 

kullanılacak kestane çubuğu aşağıdaki işlemlerden geçmektedir: 

 

➢ Üretilecek ürünün türüne göre, çubuklar bir tarafı kabuklu olacak şekilde tornadan 

geçirilmektedir, 

➢ 5-6 Saat süreyle buharlı işleme tabi tutularak, öz suyunun tamamen atılması sağlanmaktadır, 

➢ Buhar işlemine müteakip yapılacak ürün için önceden hazırlanmış demir kalıplar 

kullanılmaktadır. 

➢ Kurutma odasında 3 - 4 gün kurutulmaktadır, 

➢ Kalan tek taraflı kabukta alınarak zımpara yapılmaktadır, 

➢ Montaj kalıplarına alınarak yapılması istenilen ürünün iskeleti çıkarılmaktadır, 

➢ Ek yerleri ve sargıları yapılan ürün, tekrar zımparalanmaktadır, 

➢ Motif bölümüne geçilip ürünün ince işçiliği yapılmaktadır, 

➢ İlk renk boyası atılıp sonra dolgusu yapılmakta, tekrar zımparalanıp son kat boyası atılarak 

boyama işlemleri tamamlanan ürün böylece ortaya çıkarılmaktadır. 

 

Kestane çubuğundan imal edilen ve yukarıdaki işlemlerden geçen 1 sandalyenin maliyeti 

aşağıdaki şekildedir (Çizelge 5.): 

 

Çizelge 5. Kestane çubuğundan imal edilen 1adet sandalyenin maliyeti (2017 Yılı birim 

fiyatları ile) 
Hammadde Maliyeti (TL) İşyeri İşçiliği(TL) 
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30 20 5 20 20 5 5 12 117 11.7 128.7 

*1 Sandalye için 25 adet 2 m boy çubuk harcanmaktadır 25*1,2Tl =30Tl 
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3.4. Destek Elemanı Olarak Kullanılan Bambu Materyalinin Boyutları ve Maliyetleri 

Fidanlıklarda ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde destek elemanı olarak yaygın bir biçimde bambu 

materyali kullanılmaktadır. Bambu, merkezleri Ankara ve Eskişehir’de olan iki ithalatçı firma 

tarafından genellikle Kore ve Çin’den ithal edilen bir üründür. Fidanlıklarda ve süs bitkileri 

sektöründe destek elemanı olarak kullanılan ve distribütör firmalara ait bambu çubukları boy 

ve çap değerleri ile fiyatları Çizelge 6’da verilmiştir [8].  

 

Çizelge 6. Bambu boyutları ve fiyatları (2017 Yılı birim fiyatları ile) 
Boy (cm) Çap (mm) Adet Fiyat (Tl) Boy (cm) Çap (mm) Adet Fiyat (Tl) 

40 4/4.5 5.000 338 

300 

20/22 100 258 

50 5/6 2.500 216 24/26 50 171 

60 5.5/6 1.600 198 26/28 50 187 

75 6/8 1.000 113 28-30 50 235 

80 
8/10 1.000 205 

340 
26/28 50 213 

10/12 500 129 30/35 30 299 

105 
8/10 1.000 241 

360 

26/28 50 226 

10/12 500 159 28/30 30 179 

120 
10/12 500 177 30/35 30 195 

12/14 500 226 
400 

28/30 30 213 

150 
10/12 500 219 30/35 30 262 

12/14 250 144 420 30/35 30 294 

180 
12/14 250 185 

460 
28/30 30 260 

14/16 250 220 30-35 30 320 

210 

14/16 250 260 Kalın Bambu Boyutları 

16-18 200 265 

200 

50/60 10 170 

18/20 100 169 60/80 10 274 

240 

16/18 100 156 80-100 5 220 

18/20 100 190 100/120 5 302 

20/22 100 233 

300 

50/60 10 244 

22/24 100 286 60/80 10 364 

26/28 50 169 80-100 5 300 

    100/120 5 426 

 

Kestane çubukları da benzer boylarda aynı amaç için kullanılabilmektedir. Üretim sonrası ön 

görülen boylarda %1’lik kuruma payı dikkate alınması gerekir. Kurutma işlemi sonrası kestane 

çubukları tornalama ile hem tam daire kesitli hale ve hem de mukavemeti çok düşürmeyecek 

şekilde istenen çaplara getirilebilir [9]. Bunun yanında Bambu ithal edilen bir ürün olup, dövizle 

alınmaktadır. Ülkemiz her yıl bambuya yaklaşık 600.000$ ile 1.500.000$ arasında döviz 

ödemektedir (Çizelge 7). Bambudan imal edilen ürünlerin ve kullanım alanlarının en azından 

bir kısmının Kestane çubuğundan karşılanabileceği düşünüldüğünde, Bambu ithalatı için 

ödenen ücret önemli bir tutar olarak görülmektedir. 

 

Çizelge 7. Ülkemizde ithal edilen Bambuya ödenen dövizin yıllara göre dağılımı [10] 
Yıl Toplam İthalat ($) Yıl Toplam İthalat ($) Yıl Toplam İthalat ($) 

2010 635.965 2012 688.451 2014 1.486.322 

2009 649.545 2011 629.313 2013 999.478 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu çalışmada Kestane ormanlarının sürdürülebilir yönetiminin gerçekleştirilmesi, orman 

köylüsünün ve ülkemizin Kestane ormanlarından azami derecede faydalanmasının sağlanması 

ve Bambu taklidi olarak kullanım alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Son 60-70 yıldan beri kestane kanseri ve diğer hastalıklar yüzünden kestane ormanları 

etkilenmiş ve zarar görmüştür. En iyi mücadele yöntemi olarak; hastalığa karşı dayanıklı 

fidanlar yetiştirmek, ayrıca hastalık nedeniyle kuruyan veya kuruması muhtemel olan ağaçların 

dip kısımlarından kesilmesi yöntemi benimsenmeye başlanmıştır. 2006 Yılından itibaren 

Türkiye genelinde bütün baltalıklar ağaç türü veya coğrafi bölge ayırımı yapılmadan büyük 

oranda koruya tahvil edilmiştir. Kestanede özellikle 20 yaşlardan sonra hastalığın arız olması 

nedeniyle sürgünlerin yeniden kesilmesi gerekmektedir. Aksi halde ağaç tamamen kuruyup 

sürgün verme özelliğini de yitirebilmektedir. Dolayısıyla Gölcük Orman İşletme 

Müdürlüğü’nde olduğu gibi yenilen amenajman planlarında  özellikle hastalığın yoğun olarak 

görüldüğü Ülkemizdeki diğer genç Kestane ormanları Kestane çubuk işletme sınıflarına 

ayrılarak, çubuk üretimi yapılabileceği düşünülmektedir. Bu şekilde hem Kestanenin sürgün 

verme özelliği korunmuş olacak, hem de piyasanın ihtiyaç duyduğu genç Kestane sürgünlerinin 

üretimi gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca Bambu taklidi olarak Kestane çubuğunun kullanılması 

durumunda Ülkemizin her yıl Bambu ithalatına ödediği yaklaşık 1.000.000$ tutarındaki dövizin 

ödenmeyeceği değerlendirilmektedir.     

 

Kestane çubuğunun odun özellikleri dikkate alınarak süs bitkileri yetiştiriciliği ve fidanlıklarda 

destek elemanı olarak da kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak Kestane çubuğunun bu 

amaçla kullanımının yaygın olmadığı ve ekonomik de olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü genç 

odun olmasından dolayı böcek ve mantar zararlılarına karşı direnci ergin oduna göre daha azdır. 

Emprenye edilerek dayanıklılığı artırılabilir. Bu durumda da maliyetler yükselecektir. Keza, 

Çizelge 6’daki verilere bakıldığında maliyet bakımından 14-16 mm çapa kadar Bambu adet 

başına Kestane çubuğuna göre çok daha ucuza elde edilebildiği görülmektedir. Destek elemanı 

olarak 5-16 mm çapındaki materyalin tercih edildiği ve Kestane çubuğunun emprenye ve torna 

işlemine de tabi tutulmasıyla adet başına maliyetinin  artacağı düşünüldüğünde destek elemanı 

olarak Kestane çubuğunu kullanılmasının günümüz şartlarında pek ekonomik olmadığı 

değerlendirilmektedir.  

 

Bambu taklidi Kestane bükme mobilya imalatı için bu sektördeki iş yerlerinde Kestane 

çubuğuna oldukça fazla talebin olduğu tespit edilmiştir. Piyasa talebinin karşılanması yönünde 

orman ürünleri üretimi konusunda Ülkemizde tekel durumunda bulunan Orman Teşkilatı 

tarafından henüz bir ormancılık politikasının oluşturulmadığı ve sistemli bir üretime 

geçilmediği görülmektedir. Ayrıca yerlisi daha kaliteli ve ucuz da olsa ithal ürünlere karşı 

piyasada bir duyarlılık ve talebin olduğu belirlenmiştir. Bu piyasa talebini karşılamak adına 

ilgili sektör tarafından Bambu mobilya imalatının yapıldığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 

Kestane çubuğunun bükme mobilya imalatında kullanılma potansiyeli, tüketici tercihleri, 

beklentileri ve talep yapısının ayrıntılı bilinmesi açısından ayrıca bir çalışmanın yapılması 

gerektiği düşünülmektedir.            

 

4.1. Bükme Mobilya İmalatında Kestane Çubuğunun Bambu Materyali ile Maliyetler 

Açısından Karşılaştırılması (2017 Yılı birim fiyatları ile) 

➢ Kestane çubuğu (2 metre boy ve 3-10 cm çap) adet maliyeti yaklaşık 1.2 TL’dir. Bükme 

mobilya imalatında kullanılabilecek olan aynı ebatlardaki bambunun maliyeti yaklaşık 20 

Tl’yi bulmaktadır. 

➢ Bükme mobilya imalatında kestane çubuğu kullanmanın işlem sayısı ve işçiliği daha fazladır 

ve kestane işlemek daha zordur. Bambu işlem yapılmadan doğrudan kullanılabilmektedir. 

➢ Bambu ithal bir ürün olup, dövizle alınmaktadır. Ülkemiz her yıl bambuya yaklaşık 

600.000$ ile 1.500.000$ arasında döviz ödemektedir. 

➢ Kestane çubuğu ile 30 günde 5 işçi ile 100 adet sandalye imal edilebilirken, aynı şartlarda 

bambu ile 100 adet sandalye 20 günde imal edilebilmektedir.  
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➢ Kestane çubuğundan imal edilen 1 adet sandalyenin her şey dâhil yaklaşık maliyeti 100-120 

TL arasında olmasına karşın; aynı şartlarda bambudan imal edilen 1 adet sandalyenin 

yaklaşık maliyeti   300 TL’yi bulmaktadır. Çizelge 6’da da görüleceği üzere, maliyet 

bakımından 14-16 mm ve daha kalın çaplı adet başına Bambu materyalinin maliyeti adet 

başına Kestane çubuğuna göre oldukça yüksek olduğu  görülmektedir.  

➢ Kestane çubuğundan imal edilen 1 adet sandalyenin  satış fiyatı 150-200 TL arasında 

olmakla birlikte, aynı şartlarda imal edilen bambudan imal edilmiş olanın satış fiyatı yaklaşık 

400 TL’dir. 

➢ Kestane çubuğundan imal edilen ürünler Bambudan imal edilen ürünlere göre çok daha 

sağlam ve dayanıklıdır. Keza Bambu mobilya dış mekan mobilyası olarak korumasız en 

fazla iki yıl özelliğini muhafaza edebilirken, Kestane mobilya dış mekanda korumasız çok 

daha uzun süre bozulmadan özelliğini koruyabilmektedir. 
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Bu çalışmada yardımlarından dolayı Avni Arslan, Mehmet Arslan’a teşekkür ederiz. 

 

KAYNAKLAR  
 [1]. Belen, İ., 2001, Dünyada ve Türkiye’de Odun Dışı Orman Ürünü Olarak Kestanenin Değerlendirilmesi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2001, Trabzon. 

[2]. OGM-KEP, 2013, Orman Genel Müdürlüğü Kestane Eylem Planı,  2013-2017. 

[3]. Ay, N., Şahin, H., 2002, Anadolu Kestanesi (Castanea Sativa Mill.) Odununun Bazı Mekanik Özellikleri, 

Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi: 1 (87-95), Maçka-Çatak Bölgesi. 

[4]. Enchev, E., Kyuchukov, G., 1986, The Main Physical Properties of the Wood of Sweet Chestnut, Naucni, 

Trudove Mechanichna Tecnologiyana D’rvesinata Vissh lesoteknicheski Vissh Insttitute, 30, s. 85-89. 

[5]. Bozkurt, Y., 1982, Ağaç Teknolojisi, İ.Ü. Yayın No: 2839, Orman Fak. Yayın No: 296, İstanbul. 

[6]. As, N., Koç, H., Doğu, D., Aksu, B., Atik, C., Erdinler, S., 2001, Türkiye’de Yetişen Endüstriyel Öneme Sahip 

Ağaçların Anatomik, Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikleri, Journal of The Faculty of Forestry İstanbul 

University 51 (1): 71-88 

[7]. (Chaowana, P., 2013, Bamboo: An Alternative Raw Material For Wood and Wood- Based Composites, 

Journal Of Materials Science Research, Vol. 2, No.2, Canada. 

[8]. Bambu Boyutları ve Fiyatları, 2017, İthal Bambu Çubukları Boyutlarına Göre Fiyat Listesi,  

http://www.modernbambu.com/bambucubuklar.html 

[9]. As N., Dündar T., Akkılıç H., 2015, Genç Kestane Sürgünlerinin Verimli Kullanım Olanakları, 2023’e Doğru 

3. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, 26- 29 Kasım 2015, Antalya, Türkiye 

[10]. TÜİK, 2015, Ülkemizde ithal edilen Bambuya ödenen dövizin yıllara göre dağılımı 

Wagenführ, R., Die Holz, A., 1988, Mikroskophische Merkmala Über Edelkastanienbaum, Holztechnologie, 29, 

3, s.161-163. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 
 

 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

380

http://www.modernbambu.com/bambucubuklar.html
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046


Kocaeli İli Yuvacık Havzası’nda Su Kaynakları ve Doğal Bitkisel Ürünlerin 

Korunması İçin Organik Tarım 

 
Mesude Ünal1 ve Aysun Çavuşoğlu2 

 

1 Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, Organik Tarım Programı,41285 Kartepe/Kocaeli  

TÜRKİYE 

2. Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu, Bitki Koruma Programı,41285 Kartepe/Kocaeli 

TÜRKİYE 

 

Sorumlu Yazar: Mesude Ünal, mesudeun@kocaeli.edu.tr 
 

Özet  

Yuvacık Havzası, Marmara Bölgesi’nin doğusunda ve Kocaeli ili İzmit ilçesinin yaklaşık 16 

km güney doğusundadır. Havzanın %78.46’sı orman örtüsü ile kaplıdır.Yuvacık Havzası’nda; 

ıhlamur (Tillia spp.), kestane ( Castanea sativa ), kızılcık ( Cornus mas), orman gülü ( 

Rhododendron ponticum ), fındık (Corylus spp.) gibi ağaç, ağaççık ve çalı türlerinden oluşan 

odun dışı ürünler bulunmaktadır. Havza da aynı zamanda % 17.3’lük tarım alanında; mısır, 

buğday, fasulye, kavak, fındık, çilek ve diğer ürün grupları yetiştirilmektedir. Tarım yapılan 

alanlarda çevreci tarımsal üretim modelleri, havzada doğal ürünlerin aynı zamanda su 

kaynaklarının korunmasını sağlayacaktır. 28.Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunması” na dair yönetmelik’ e 

göre; bu tür havzalarda organik tarım veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesinin teşvik 

edilmesi yer almaktadır. Organik tarımsal üretim; yönetmelikler çerçevesinde yapılan ve 

denetlenen bir tarımsal üretim şeklidir. 

Bu çalışmada; Yuvacık Havzası’nda bulunan su kaynakları ve doğal ürünleri korumak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve bitkisel ürün yetiştirmek için organik tarım uygulamalarının 

geliştirilmesi önerilerinde bulunulmuştur. 
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Abstract 

 

The Yuvacık Watershed is located to the East of the Marmara Region and about 16 km South-

East of the İzmit district of the Kocaeli Province. 78.46% of the watershed is covered with 

forest. Yuvacık Watershed has some nonwood tree, small tree and shrubs species like; lime 

trees (Tillia spp.), chestnut (Castanea sativa), cornelian cherry (Cornus mas), common 

rhododendron (Rhododendron ponticum) and hazelnut (Corylus spp.). At the same time in the 
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watershed also contains  agricultural area at the rate of 17.3%; in there corn, wheat, beans, 

poplar, hazelnut, strawberries and the other some crops are grown. In the farming areas, 

environmentalist models of agricultural production will provide protection of water resources 

and   natural products in the watershed. “Protection of Watershed for Drinking-Using Water 

Regulation”  (published in October, 28, 2017; issue 30224- Official Gazette of Republic of 

Turkey) includes encouraging and supporting of organic farming and good agricultural 

practices in such  watershed area. Organic agricultural production is a kind of agricultural 

production audited and regulated under officially.  

In this study in order to protect and sustain water resources and natural products and growing 

plants in the Yuvacık Watershed Area, suggestions for the development of organic farming 

practices have been made. 

 

 

Keywords: Yuvacık Watershed, Natural Plant Products, Organic Farming 

 

1.GİRİŞ  

Yuvacık Havzası, Marmara Bölgesi’nin doğusunda ve Kocaeli ili İzmit ilçesinin 16.0 km 

güney doğusundadır. Havzanın yerleşim birimleri, Kocaeli ili İzmit ilçesi ile sınırlı olmayıp, 

Sakarya ili Pamukova ilçesi ve Bursa ili İznik ilçesinin bazı köylerini kapsamakta olup, 25759 

hektardır. Yuvacık Havzası’nın %78.46’sı çoğunlukla kayın ağacının oluşturduğu orman 

örtüsüdür.  Havzanın %3.6’sını kaplayan mera alanlarında değişik familyalardan otsu türler 

yer almaktadır. Havzanın %17.3’ünü oluşturan tarım alanlarında; mısır, buğday ve fasulye 

gibi tek yıllık tarım ürünleri ile küçük bir bölümünde kavak, fındık, çilek ve diğer ürünler 

yetiştirilmektedir. Havzada  köylüler orman, bitkisel ve hayvansal üretim ve meyvecilik ile 

geçimlerini sağlamaktadırlar [1]. Yuvacık Havzası’nda; ıhlamur (Tillia spp.), kestane ( 

Castanea sativa ), kızılcık(Cornus mas.), orman gülü ( Rhododendron ponticum ), fındık 

(Corylus spp.) gibi ağaç, ağaççık ve çalı türlerinden oluşan odun dışı ürünler bulunmaktadır. 

Efe ve ark. havzada yaptığı flora araştırmaları sonucunda Chamaespartium sagittale (L.) 

P.E.Gibbs (Fabaceae) Türkiye için yeni bir kayıttır ([2],[3],[4]). Havzada  tarım yapılan 

alanlarda, çevreci  üretim modelleri,  doğal ürünlerin aynı zamanda su kaynaklarının 

korunmasını sağlayacaktır. 28.Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

“İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunması” na dair yönetmelik’e göre; bu tür havzalarda 

organik tarım veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesinin teşvik edilmesi yer almaktadır [5]. 

Organik ve iyi tarım uygulamaları bilinçli, kontrollü ve yönetmeliğe bağlı aynı zamanda 

denetlenen tarımsal üretim modelleridir. Tarımsal uygulamalarda gelişigüzel kullanılan gübre 

ve ilaç gibi girdiler su kaynakları için de tehdit olmaktadır. 

Erol ve İlhan Isparta iline bağlı Göller Bölgesi sınırında Aksu Çayı’nda yaptıkları çalışmada 

su kirliliği potansiyeli bulunduğunu; bunun nedeninin kanalizasyon sorunu, tarımsal üretim, 

kimyasal kullanımı ve alabalık işletmelerinden kaynaklanan faaliyetler olduğunu 

bildirmişlerdir [6]. Su üretiminin her zaman yeterli olabilmesi için havza yönetimi önemlidir. 

Bu nedenle baraj havzaları; iklim, jeoloji, topografya, toprak, bitki örtüsü, arazi kullanım 

şekilleri ve sosyo-ekonomik faktörler ve bunlar arasındaki ilişkiler ele alınarak belirlenen 

yönetim ilkeleri bakımından ele alınmalıdır [7]. 

Bu çalışmanın amacı; Yuvacık Havzası’nda bulunan su kaynakları ve doğal ürünleri korumak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve bitkisel ürün yetiştirmek için organik tarım uygulamalarının 

geliştirilmesi önerilerinde bulunmaktır. 
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2.MATERYAL VE METOT 

Mevcut çalışmalar incelenerek havza genel bilgileri edinilmiş, Kocaeli İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün verileri diğer kaynaklarla 

karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre çözüm önerileri 

getirilmiştir. 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1.Türkiye’de organik tarım bitkisel üretim verileri  8. 

Yıllar 
Ürün 

sayısı 

Çiftçi 

sayısı 

Yetiştiricilik 

yapılan alan 

(ha) 

Doğal toplama 

alanı (ha) 

Toplam üretim alanı 

(ha) 

Üretim miktarı 

(ton) 

2002 150 12.428 57.365 32.462 89.827 310.125 

2003 179 13.044 63.037 40.153 103.190 291.876 

2004 174 9.314 61.218 100.975 162.193 278.726 

2005 205 9.427 64.396 110.677 175.073 289.082 

2006 203 8.654 69.617 92.514 162.131 309.522 

2007 201 10.553 85.483 49.877 135.360 431.203 

2008 247 9.384 84.420 57.332 141.752 415.380 

2009 212 11.211 73.932 175.790 249.722 318.165 

2010 216 11.179 65.534 126.251 191.785 331.361 

2011 225 15.642 153.408 172.037 325.445 639.811 

2012 204 24.406 220.125 178.772 398.897 876.372 

2013 213  26.181 251.228 307.610 558.838 922.624 

2014 208 33.738 310.568 350.239 660.807 1.065.567 

2015 197 36.732 319.864 29.199 349.063 1.164.202 

2016 225 45.991 344.936 34.105 379.042 1.627.106     

 

Türkiye genelinde yıllara göre organik bitkisel üretim verilerine baktığımızda; düzenli bir 

artış görülmemekte üretim ve üretici sayısı bazı yıllar artarken bazı yıllar azalmaktadır (Tablo 

1). Yıllara göre ürün ve üretici sayılarında olan dalgalanmalar çeşitli faktörlere bağlanabilir. 

Üreticiler, küçük alanlarda organik üretim yaptığı için kontrol ve sertifikasyon ücretleri 

maliyetli gelebilir. Üreticiler, organik tarım metotları, organik tarımın amaç ve felsefesi 

konusunda yeterince bilgi sahibi değillerdir. Üreticiye desteklemelerle sağlanan maddi 

imkanlar yetersiz olabilir 9. 

Organik üretimde diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi devlet desteği verilmektedir. Tablo 

2’de 2017 yılı organik bitkisel üretim desteklemeleri verilmiştir. Bu tür desteklerin artarak 

devam etmesi organik üretimin gelişimine katkı sağlayabilir. 

Tablo 2. Türkiye’de 2017 yılı organik bitkisel üretim desteklemeleri 8. 

Sıra No   Organik tarım desteği                      (TL/da) 

1 1.Kategori (meyve-sebze) 100 

2 2.Kategori (tıbbi ve ıtri bitkiler) 70 

3 3.Kategori (ekonomik değeri olan tarla bitkileri) 30 

4 4.Kategori (Ekonomik değeri olmayan tarla 

bitkileri, orman emsali ürünler ve nadas) 

10 

 

Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli ili özellikle içme ve kullanma sularının bulunduğu 

havzalarda organik tarımsal üretim geliştirilmelidir. 28.Ekim 2017 tarih ve 30224 sayılı 
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Resmi Gazeteye göre bu tür içme kullanma suyu  temin edilen havzalarda organik tarım ya da 

iyi tarım yapılması zorunluluğu getirilmiştir. .Organik tarım uygulamalarında kullanılan 

girdiler “Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik” e göre denetlenmektedir. Tarımsal üretimde kullanılan en önemli girdiler gübre 

ve bitki koruma ilaçlarıdır. Organik Tarım Yönetmeliğinin ikinci bölüm madde 9’a göre  

tarımsal kaynaklı azotun su kirliliğine neden olmasını önlemek amacıyla, organik bitkisel 

üretimde kullanılacak hayvan gübresi miktarı 170 kg/N/ha/yılı geçemez 10. Gübre 

kullanımında doz olarak sınırlama getirilmesi su kaynaklarını koruyacaktır. Organik tarım 

tekniklerinin özendirilmesi sonucunda; tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik önlenecek 

ve doğal ekosistemler, kıyılar, koylar, akarsu havzaları, göl ve göletler, sulak alanlar 

korunabilecektir (11,12,13). Alıcı su ortamlarına tarımsal alanlardan ulaşan azotlu gübreler 

önemli kirleticilerdendir. Nitrat formundaki azot kirliliği su kaynakları için yaygın olarak 

bilinen bir problemdir. Nitrat düzeyi yüksek suların insanlar tarafından uzun süre ve fazla 

miktarda kullanımı zehirlenmelere neden olmaktadır (14,15,16). 

 

Tablo 3. Yuvacık Havzasının Arazi Kullanma Şekilleri [1] 

Kullanım Şekilleri          Ha                                 % 

             

Tarım  4460.0 17.3 

-Ekili olan  3053.8 11.9 

-Ekili olmayan  1286.2 5.0 

-Tarım+plantasyonları+fındık ve diğer    120.0 0.5 

Mera  919.6 3.6 

-İyi mera  737.4 2.9 

-Bozuk mera (yüzeysel taşlı)  182.2 0.7 

Orman  20209.0 78.5 

-İyi orman(Kapalılık %40-100)   16557.0 64.3 

-Kapalılık (%70-100)    10140.5 39.4 

-Kapalılık (%40-70)      6201.2 24.1 

-Kapalılık (%40-70) Yüzeye çıkmış ana kayalar         215.3 0.8 

-Bozuk orman ( Kapalılık %10-40)       3523.8 13.7 

-Yalancı maki+otsu bitkiler+yüzeye çıkmış anakayalar       2476.6 9.6 

-Yalancı maki+otsu bitkiler         569.4 2.2 

-Yüzeye çıkmış ana kayalar        477.8 1.9 

-Ağaçlandırma alanları        128.2 0.5 

Baraj gölü yüzeyi       170.4 0.7 

GENEL TOPLAM    25759.0 100.0 

Tablo 3’e göre 4460.0 ha olan tarım alanında ekili olan ve olmayan araziler bulunmaktadır.  

Havzanın %17.3’lük kısmı tarım alanıdır. Havzada tarım alanlarında organik üretime geçiş 

için çalışmalar yapılmıştır. Kocaeli ilinde 2006 yılında Avrupa Birliğinin desteklediği 

“Yuvacık Baraj Havzasında Organik Tarıma Geçiş İçin Yöre Halkına Eğitim Verilmesi 

Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje danışmanından alınan bilgilere göre; Yuvacık havzasında 

100 üreticiye organik tarım eğitimi verilmiştir. Bu üreticilerden 12’ si organik çilek tarımına 

başlamış ve bir yılın sonunda üretimden vazgeçmişlerdir. Üreticiler pazar bulamadıklarını, 

ürünlerini istedikleri fiyata satamadıklarını, tüketici talebinin az olduğunu belirtmişlerdir. 

Aynı zamanda, konvansiyonel üretimle aynı fiyata organik ürünü sattıklarını, pazarlama için 

organize olamadıklarını, arazilerinin küçük ve parçalı olduğunu bildirmişlerdir. Havzada 

bulunan orman, odun dışı orman ürünleri gerekse içme suyu temini sağlayan su kaynaklarının 

korunması için organik tarım faaliyetlerine başlanması gerekmektedir. Havzanın korunması 

konusunda, İSU Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  tarafından hazırlanan 
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Yuvacık Baraj Gölü Havzası özel hükümleri yayınlamıştır. İkinci bölüm genel hükümler; 

madde 19, 20 ve 21’de tarımsal kaynaklı koruma önlemleri yer almaktadır. Tarımı ilgilendiren 

bazı hükümlere göre; havza genelinde mutlak koruma alanı hariç, gübre ve tarım ilacı 

kullanmadan doğal yöntemlerle süs bitkileri ve meyveciliğin yapılması, havza genelinde 

teknik olarak uygun olan alanlarda organik tarım yapılmasının teşvik edilmesi ve organik 

tarım uygulamalarına 5 yıl içinde geçilmesi zorunluluğu ibareleri bulunmaktadır. Ayrıca 

sulama yapılan alanlarda basınçlı sulama sistemi yapılması gerektiği ve bu tür sulama sistemi 

projelerine desteklemelerde öncelik tanınacağı belirtilmektedir 17. 

 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Yuvacık Baraj Havzasında tarım yapan üreticilerin; organik tarım yapmaları havza geleceği 

için zorunluluktur. Organik tarım yapılması gerekliliği yayınlanan Yuvacık Baraj Gölü 

Havzası özel hükümleri ile daha da pekişmiştir. Bu kapsamda, daha önce yapılan projenin 

benzeri niteliğinde; ancak eksikleri tamamlanmış, üretici görüşleri alınmış olarak 

tekrarlanması ve üreticilerin eğitilerek organik üretime geçişinin sağlanması gerekir. Eğitim 

kapsamında çevre bilinci dersi de bulunmalıdır. Üreticiler organik tarımda gübreleme 

konusunda uygulama yapılarak bilgilendirilmeli gerekirse demostrasyon alanları 

oluşturulmalıdır. Gübre girdisinin havzada ekstansif hayvancılık yapan üreticiden sağlaması 

özendirilmeli ve kolaylaştırılmalıdır. İlaçlama da pasif bitki koruma yöntemlerinin birinci 

öncelikleri olduğu vurgulanmalıdır. Üreticiler, ürettikleri ürünü pazarlamak ve ticari olarak 

gelir kazanmak istemektedirler. Pazarlamada yaşadıkları sorunlar üreticileri organik 

üretimden vazgeçirebilir. Bu nedenle il de 2016 yılında kurulan pazar bu sorunu bir ölçüde 

çözecektir. Ancak haftada bir gün olan organik pazar, devamlı üretim yapan üreticiye 

yetmeyebilir, ilde 2. pazarın kurulması üretici için daha rahatlatıcı olabilir. Havzada 

üreticilerin kooperatifleşmesi yük getiren  kontrol ve sertifikasyon ücretlerini azaltacaktır. 

Yine üreticiler özellikle geçiş sürecinde kontrol ve sertifikasyon ücretleri açısından 

desteklenmelidir. Su havzaları gibi zorunlu korunması gereken alanlarda destekleme miktarı 

daha arttırılmalıdır. Organik üretimin sürdürülebilirliğinin bir ayağı da tüketicidir. Tüketicinin 

organik ürün talebini arttırmak için konvansiyonel ürün ile arasındaki fiyat farkı çok açık 

olmamalı bu konuda denetimler yapılarak fiyat dengesi sağlanmalıdır.  

 

Havzada organik üretim yapılması; mevcut su, toprak, bitki örtüsü kaynaklarını koruduğu 

gibi, geçimini ormandan ve hayvancılıktan sağlayan köylü için de gelir kaynaklarının 

sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. 
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Özet  

Günümüzde nüfus artışı ve kentleşme yeşil alanların azalmasına ve niteliksizleşmesine neden 

olmaktadır. Bu nedenle yeşil alanların artmasını hedefleyen peyzaj tasarımları 

gerçekleştirilmektedir. Peyzaj tasarımlarının canlı materyali olan bitkiler kentleri ekolojik 

açıdan iyileştirmelerinin yanısıra mekanlara hareket kazandıran dinamik elemanlardır. Renk 

bitkisel tasarımlarda en çok kullanılan tasarım elemanıdır. Bitkide renk bitkisel tasarımlarda 

mevsimsel farklılıkların algısını arttırarak bulunduğu mekanın karakter kazanmasını sağlar. 

Özellikle kırmızı, turuncu ve sarı renklerinin hakim olduğu sonbahar renklenmesi mevsimsel 

renk etkisinin en yoğun olduğu dönemdir. Bu nedenle peyzaj tasarımlarında sonbahar 

renklenmesi etkili olan bitki türleri kullanılmalıdır.  

Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum ve iklimsel özellikler nedeni ile bitki tür çeşitliliği 

açısından oldukça zengindir. Fakat sahip olduğumuz birçok bitki araştırma ve üretim 

eksiklikleri nedeniyle kentsel alanlarda kullanım olanağı bulamamıştır. Özellikle sonbahar 

renklenmesi ile öne çıkan Fagus sp., Carpinus sp., Tilia sp., Quercus sp. ve Acer sp. gibi bazı 

orman ağaçlarının kentsel peyzajda değerlendirilmesi gereklidir.  

Bu nedenlerle bu çalışmada sonbahar renklenmesi ile kentsel peyzaj tasarımlarında 

kullanılabilecek bazı orman ağaçlarının morfolojik özellikleri ve peyzajda kullanım olanakları 

araştırılmıştır. Bitkisel tasarımlarında bu ağaç türlerinin peyzaj değerine olan olumlu etkileri 

tartışılmıştır. 
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Abstract 

Today, population growth and urbanization cause green areas to decrease and become 

unqualified. For this reason, landscape designs aiming to increase the green areas are realized. 

Plants, which are living materials of landscape designs, are the dynamic elements that bring 
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movement to the places as well as the ecological improvements of the cities. Color is the most 

used design element in plant designs. Plant color enhances the perception of seasonal 

differences in vegetative designs, thereby ensuring that the space in which it is located is 

characterized. Especially red, orange and yellow color is dominant in autumn coloring is the 

most intense seasonal color effect. For this reason, plant species that are effective in autumn 

coloring should be used in landscape designs. 

The geographical location and climatic characteristics of our country are very rich in terms of 

the diversity of plant species. However, we have not found the possibility to use it in urban 

areas due to many plant research and production deficiencies. Some of forest trees such as Fagus 

sp., Carpinus sp., Tilia sp., Quercus sp. and Acer sp. stand out in autumn coloring should be 

evaluated in urban landscape. 

For this reason, morphological features of some forest trees which can be used in urban 

landscape design with autumn coloring and possibility of use in landscapes have been 

investigated in this study. Also in plant designs, the positive effects of these tree species on the 

landscape value have been discussed. 

 

Keywords: Forest plants, Autumn color, Planting design, Landscape  
 

1. INTRODUCTION 

Cities are spaces that emerge with the desire of individuals for coexistence and are shaped by 

cultural and ecological factors. Population growth, technological advances, unplanned 

development change urban areas every day and transform cities into a pile of concrete. This 

damages urban ecosystems and leads to several environmental problems such as air, water, 

visual, noise and odor pollution. The exposure of individuals to these adverse effects distances 

them from natural spaces. In urban areas, individuals, who get lost between the buildings, suffer 

negative social and psychological effects. Urban open green areas are considered as a 

requirement to remove these problems. Urban green areas are defined as the surfaces of the 

areas excluding those covered by built elements and transportation network and covered by 

plant elements [1]. Urban green spaces are areas that provide recreational activities, contact 

between individuals and nature, and promote the urban character when they are utilized 

adequately [2]. In general, open green areas that include parks and squares contain spaces with 

plants, stationary or moving aqueous elements, hiking trails, sports courts, playgrounds for 

children and recreation areas. 

The most important element in urban green areas is the plants. Plants are used in different spaces 

due to their ecological, functional and aesthetic functions in planting designs in addition to their 

function as basic nutritional resources. They are used in urban areas due to properties such as 

creating spaces, bordering, guiding, privacy, air conditioning, energy saving, noise prevention, 

wind screen, urban heat island effect reduction, climate control and wildlife shelters [3, 4, 5]. 

Thus, the significance of urban open green areas in urban planting designs is ever-increasing. 

Visually, flowers, foliage colors, forms, textural characters, stem colors and calligraphic 

features of plants are used meticulously in planting designs. In landscaping design, plants are 

animate objects that disrupt the uniformity of the spaces. They influence humans and animals 

with their flowers, fruits and fragrances [6]. Properties such as flowering, foliage colors 

defoliation, long-lasting flowers create diversity by adding movement to the spaces. These 

changes, provided by the plants in spaces, raise the awareness of individuals to temporal and 

seasonal changes [7]. This provides the spaces with the fourth dimension, namely the dimension 

of the time [8]. Furthermore, plants psychologically relax and motivate individuals [9]. 

Considering these positive effects of the plants, it is important to increase the share of green 

spaces in urban green area planning. Landscape architects play an active role in increasing the 

green spaces. Landscape architects design various outdoor spaces for humans using structural 
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and vegetal elements. Especially, plant elements are indispensable live design elements for 

landscape architects [10]. The plants connect the rigid material in structural elements and 

natural areas, approximating these elements to the human scale [8]. In planting designs, 

ecological requirements of the plants should be considered initially for the sustainability of the 

plant. Then, morphological properties of the plants such as form, color, texture and size should 

be considered, and planting designs should be developed based on these properties. The space, 

where the plant design would be implemented, is important for the establishment of plant 

groups based on the functions of the plants. The consideration of ecological, functional and 

visual characteristics of plants in sustainable landscape designs should be based on the function 

of each plant. Different designs can be developed using features such as the foliage, flowers, 

fruits, stem of the plants to create visually high-impact landscapes. The most important and 

most effective of these designs are the designs constructed based on the seasonal color changes. 

The colors of flowers in spring, the stem colors that appear after defoliation, and autumnal 

colors are indispensable parts of the plant design. Autumn colors are the most effective among 

seasonal changes. In the autumn, plants might include several colors such as red, flame, golden 

yellow, light yellow, rust, and copper. Thus, certain plants can only be included in the design 

with their autumn colors. Broadleaved Fagus sp., Carpinus sp., Tilia sp., Quercus sp., Acer sp., 

Sorbus sp., Platanus sp. Liquidamber sp., Ulmus sp., Betula sp. and coniferous Larix sp., 

Pseudolarix sp., Taxodium sp., and Metasequoia sp. species could be given as examples. 

Most of these species are found in abundance in Turkey. Turkey is among the countries with 

the richest natural vegetation due to its geographical location, climatic properties and rich water 

resources. However, these rich natural resources are not adequately utilized in landscape 

designs. On the contrary, non-indigenous exotic plants are used in rehabilitation work 

conducted in rural areas and in urban open green space designs [11]. Both ecologically and 

economically, the use of indigenous species in plant design is effective on reduction of both 

planting and post-planting maintenance budgets. However, it is clear that the cultivation of 

indigenous plant species and their use in landscape planning are very limited in Turkey. Thus, 

efforts should be spent to increase the culture of indigenous plant species and use of indigenous 

plant species in landscape designs should be promoted. 

The present study aimed to investigate the morphological properties of certain forest trees that 

are indigenous to Turkey and could be used in effective autumn color landscapes and their 

availability for landscaping. The positive effects of these species on the quality of the landscape 

design were discussed. 

 

1.1. Certain Indigenous Forest Trees with Prominent Autumn Colors 

Color is one of the most effective factors on visual perception and human psychology. Users, 

who do not react to any element in landscape design, are influenced by adequate color schemes 

and initially perceive the color to create an idea [12]. Thus, several studies were conducted on 

the effects of the color properties of plants on humans in the literature [13, 14, 15, 16]. 

Therefore, it should be emphasized that the use of plant species that are effective with autumn 

foliage colors should be prioritized. 

In Turkey, where there are about 12000 indigenous plant species, there are several indigenous 

plant species that produce effective autumn colors [17, 18]. Effective autumn foliage is 

observed especially in Black Sea forests in Turkey. However, these forest trees are not 

sufficiently used in urban areas. Certain indigenous forest trees with significant autumn colors 

and their morphological characteristics were investigated. Summer and autumn views of the 

species included in the present study are presented in Table 1. 
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Liquidambar orientalis Miller 

Liquidambar orientalis is a plant species in Hamamelidaceae genus that could reach 30-35 m 

height. It is a tree with a rounded crown and thick branches and contains a grayish and crack-

free bark when young and greyish brown bark with irregular cracks when old. Thin and long-

stemmed leaves have usually 5 lobes, albeit in certain cases they may have 3 or 7 lobes. It is 

prevalent in the southwestern Turkey, in Mugla, Marmaris, Fethiye, Koycegiz, Dalaman and 

Ula regions [19, 20, 21]. It contains high moisture and grows well in rich, alluvial, clay and 

loam soil and in river beds. This is a preferred plant species in landscape architecture to provide 

aesthetic views with effective autumn colors. 

 

Fagus orientalis Lipsky. 

Fagus orientalis is a plant species that can reach 30-40 m in Fagaceae genus. It is a tree with a 

round crown, fine branches, a smooth, light gray ash colored trunk and could retain these 

features even in old age. Its foliage has very short stems, are elliptical, 5-12 cm long and 3-7 

cm wide leaves contain 7-10 pair of tracheae [22]. It is prevalent in Turkey, especially in the 

Black Sea coast. It is found in dense and mixed forests in medium and high elevations, northern 

slopes of the mountains parallel to the Black Sea coast [23]. The eastern beech is shade-tolerant, 

and prevalent in the north and north-west oriented and predominantly shaded locations [24]. It 

is used in groups or as a single plant in parks and gardens in landscape architecture. Since it is 

tolerant to air pollution, it is predominantly planted in urban areas. 

 

Platanus orientalis L. 

Platanus orientalis is a round crowned plant species in Platanaceae genus that could reach 25-

30 m size. It has a light-gray bark when young, which becomes cracked with age. The thick 

branches start at the bottom of the short and thick trunk and extend towards the sides. The leaves 

are 5-7 lobed and with full or coarse dents [25]. In Turkey, they grow in almost all forests, 

streamside and flat lands with groundwater [26]. Solitaire applications are preferred in parks 

and gardens and in urban areas, they are preferred in road planting in landscape architecture. 

 

Carpinus orientalis Miller 

Carpinus orientalis is a small plant species in Betulaceae genus that reaches a height of 5-6 m. 

The bark is crack-free and gray in color. The plant has a thin trunk and 3-6 cm long and 2-3 cm 

wide dark green leaves with distinct ovoid trachea [26]. The tree is prevalent in Thrace, Aegean, 

Marmara, North Anatolia and Eastern Anatolia Regions. It is highly tolerant to aridity and 

grows in mostly sunny areas on dry, shallow and rocky calcareous soil. It has the potential for 

use as live hedges and in parks and gardens since it can be pruned [27]. Several cultured species 

are available for use in landscape architecture. 

 

Betula Sp. 

Betula sp., a member of Betulaceae genus, is indigenous to Siberia and Western Russia, Central 

and Western Europe, North America and Anatolia. Due to the white trunk and autumn colors, 

the tree is preferred in landscape designs. 

 

Betula medwediewii Regel 

Betula medwediewii is a fast-growing plant species that can reach 15 m height. The round, 

ovoid or elliptical leaves are similar to those of the alder. The plant is tolerant to cold weather 

and not easily affected by diseases and insect outbreaks, and widely used in afforestation and 

in prevention of landslides. In Turkey, its natural range is limited. It was observed in the line 

between Artvin and Borçka in Hatila forests near Basilin stream at an altitude of 1500 m [28]. 

It is also found around Artvin-Murgul Şavval Hill, Çoruh Valley, Rize Vartar Plateau [29]. It 
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is preferred in parks and recreational areas due to its beautiful trunk and durability and planted 

in groups. 

 

Betula pendula Roth 

Betula pendula (Syn: Betula verrucoca Ehrh., Betula alba L.) is a plant species with a straight 

trunk and could reach a height of 25 m. The trunk is thin-crusted and white in color. The shoots 

are thin, delicate and sag downwards. The leaves are 3-7 cm long, with pointed globules and 

the base of the leaves are wedge shaped. It is a frost-tolerant plant that grows in temperate and 

cool climates and affected by high temperatures. In addition to fertile soil, it also grows in stony 

and rocky areas. It is indigenous to northern East Anatolia in Turkey between the altitudes of 

1500-3000 m. In urban areas, they are effective in roadsides and in large grass spaces in groups 

[30]. 

 

Betula pubescens Ehrh. 

Betula pubescens is a plant species that could reach 25 m height, with round crown, white trunk 

and dense branches. The leaves are elliptical and ovoid, 3-5 cm long, and not too pointed. Leaf 

edges have folded dents. They prefer fertile and moist soil. They grow in wet and damp valleys. 

They grow fast and are tolerant to frost. They grow on moist and acidic soil and can survive 

floods for extended periods of time. The species is indigenous to northeastern Black Sea 

mountains in Turkey at an altitude of 2000-3000 m on the forest boundary. The plant use is 

solitary in grass areas and in small groups on larger fields. It is used in street planting in cities 

due to its durability [28, 31]. 

 

Ulmus sp. 

Ulmus sp., a member of Ulmaceae genus, is prevalent in temperate climates in North America, 

Europe and Asia. Deciduous elm trees are forest trees; however, they are preferred in landscape 

architecture due to their autumn colors. 

 

Ulmus glabra Huds. 

Ulmus glabra is an everlasting plant species that can reach 40 m. The species is found mixed 

with other plant species in Turkey, especially in central and eastern Black Sea regions. The 

trunk is gray and smooth when young, it becomes brownish and cracked in later ages. The 

leaves have short stems, found in intertwined arrays, and both faces are hairy and rough. The 

tree prefers moist climate and is tolerant to air pollution. It is used in urban parks, squares, 

coastal bands and street planting in landscape architecture. 

 

Ulmus leavis Pall. 

Ulmus leavis is a delicate plant species with thin branches that can reach the height of 30-35 m. 

It usually grows in the northwestern regions in Turkey. The inverted ovoid leaves are 5-7 cm 

wide and 6-12 cm long. The edges of the leaves have significant dents and down side of the 

leaves are pennate. They prefer moist and well-drained soil. They are used in urban areas, 

gardens and parks, and street planting in landscape architecture [32]. 

 

Ulmus minor Mill. 

Ulmus minor is a tree species with a wide crown and pendulous branches and could reach 30-

40 m height. In Turkey, it is usually found in moist areas in the Marmara and Black Sea regions. 

The leaves are 5-10 cm long, 4-5 cm wide elliptical or inverted ovoid and both faces are bare 

and dark green. It prefers humid and well-drained soil and requires plenty of light. It is used in 

rural landscape planning, coastal lines, parks and gardens in urban areas. 
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Quercus pontica K. Koch 

Quercus pontica, a member of Fagaceae genus, is a round plant with a loose crown and could 

grow 5-6 m tall. The initially smooth bark is cracked with age. The elliptical leaves are 15-25 

cm long and 5-10 cm wide. The species adapts to very humid areas where the annual 

precipitation is around 2000 m. It is indigenous to Artvin, Rize, Trabzon and Hopa provinces 

in Northern Anatolia. It is tolerant to air pollution, wind and urban climate. Thus, it is used in 

parks in urban areas. It is used as an ornamental plant in parks and gardens due to its decorative 

properties and autumn colors [33, 19, 34]. 

 

Acer sp. 

Acer sp., a member of Aceraceae genus, is prevalent in North America, Europe, North Africa 

and Asia. The maple trees are woody plants, some are small, some are deciduous tall trees and 

preferred in landscapes due to their autumn colors. 

 

Acer cappadacicum Gleditsch 

Acer cappadacicum is a fast-growing plant species that could reach to 20-25 m. The tree is 

broad-leaved with a round wide crown and dense branches and the tree trunk is light-gray and 

crack-free. The leaf width is longer than the length and has 5-7 lobes. Lobe edges are smooth, 

tips are pointed. The tree prefers moist, well-drained and deep soil, rich in organic matter. It 

can also grow on shallow or calcareous soil. It prefers warm sea climates. The species is 

sensitive to drought. In Turkey, it is indigenous to Northeast Anatolian coastal areas at 1000-

1700 m elevations [35]. The plant is used to create effective autumn colors in parks and gardens 

in landscape architecture. 

 

Acer platanoides L. 

Acer platanoides is a plant with dense branches and a round crown and could grow up to 20 to 

30 m tall. The gray trunk is smooth when young and develops vertical cracks with age. Bright 

green leaves with long stems and 5 lobes are 10-15 cm long and 10-20 cm wide. It is a hardy 

tree that grows in clayey and calcareous soil and tolerant to cold climates. It is indigenous to 

Trakya, Marmara, Aegean and Black Sea regions at 500-1900 m altitudes. The plant is preferred 

in landscapes due to their early foliage and late defoliation and beautiful autumn colors. 

 

Acer campestre L.  

Acer campestre is a plant species with thin dense branches and a round crown and could grow 

up to 15-20 m tall. The gray and flat trunk is cracked at later ages. Heart-shaped leaves are 5-

10 cm long and contain 3-5 lobes and the bottom faces are pale and upper faces are matte dark 

green. Leaves turn yellow or red before defoliation in autumn [35]. The species is tolerant to 

cold climates and prefers light. It is tolerant to salty soil and hardy with respect to soil qualities. 

In Turkey, it is indigenous to Marmara and Black Sea regions. The tree is used in parks and 

gardens, in roadside planting, in urban areas as wind and noise breaks in landscape architecture. 

 

Acer trautvetteri Medw. 

Acer trautvetteri is a plant species with a large scattered crown that could reach 15-20 m. The 

light gray smooth trunk is crack-free. The leaves are 10-15 cm long, the upper face is dark 

green, and the lower face is blue green, including 5 lobes and lobe ends are pointed. The species 

grows in calcareous soil, prefers humid areas and is tolerant to cold climates. It is indigenous 

to the Black Sea region in Turkey. The species is preferred in parks and gardens for its autumn 

colors in landscape architecture. 
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Acer hyrcanum Fich. & C. A. Meyk    

Acer hyrcanum is a plant with a regular body type with dense branches and wide crown and 

could grow up to 10-20 m. The gray trunk is smooth when young, but develops deep vertical 

cracks in the following years. Leaves have 5 lobes, are 3-9 cm long and 3-11 cm wide. The 

upper face is bright green and the lower face is pale green. The tree is indigenous to the Black 

Sea and Marmara regions in Turkey. It is preferred due to its red colors in autumn in landscape 

architecture. 

 

Acer orientalis L. 

Acer orientalis (Syn: Acer sempervirens L.) is a 5-10 m long plant species with a usually uneven 

trunk, which could be deciduous or semi-evergreen. Leaves are 2-5 cm long and oval or with 3 

lobes, hard like leather, mostly with full edges, and sometimes with small thorn-like dents. The 

tree is drought-tolerant and grows in lime-free brownish soil. In Turkey, it is indigenous to 

Western and Southern Anatolia. The species is used to create autumn colors in landscape 

architecture [25]. 

 

Acer tataricum L.  

Acer tataricum is a plant species with dense fine branches that could reach 7-15 m. The gray 

and smooth trunk when young becomes cracked when the plant is older. The 3-8 cm long and 

2-5 cm wide leaves are heart-shaped, without lobes or with shallow lobes on both sides and 

dark green and red in the autumn. The plant grows in fertile deep soil, prefers temperate 

climates. It is indigenous to Northern Anatolia, Central Anatolian slopes of the Taurus 

mountains and Eastern Anatolia in Turkey [36, 37]. It is preferred in parks and gardens to create 

effective red autumn colors in landscape architecture. 

 

Tilia sp. 

Tilia sp., a member of Tiliaceae genus, is indigenous to Central and Northern Europe, the 

Caucasus and Asia. The linden trees, which are prominent with their effective floral fragrance, 

are preferred due to their autumn colors and tolerance to air pollution in landscape architecture. 

 

Tilia platyphyllos Scop. 

Tilia platyphyllos is a plant species with a wide crown and round trunk that could reach 30-40 

m. The dark gray brown trunk is cracked in older ages. 6-15 cm long and 6-12 cm wide heart-

shaped leaves have pointed edges and dented dark green upper face and light green lower face. 

It grows in deep vegetal soil and requires high temperatures. It is sensitive to frost and drought. 

It is indigenous to Marmara and the Eastern Black Sea regions in Turkey. The plant is preferred 

especially as a roadside and street plant in landscaping due to its tolerance to air pollution [26]. 

 

Tilia tomentosa Moench. 

Tilia tomentosa is a plant species with a large pyramidal crown that could reach 20-30 m. Its 

trunk is initially dark gray and smooth and gets cracked in advanced ages. Heart-shaped 

asymmetric leaves are pointed. The upper faces of the leaves are naked, and the lower faces are 

covered with silver matted villi. The tree prefers semi-shades, marine climates and is seldom 

sensitive to frost. It is indigenous to low and humid areas in Western Black Sea and Marmara 

coast forests. It is a good park and family tree, tolerant to air pollution, wind and smoke. It is 

used as a high fence plant in landscape architecture. 

 

Tilia rubra DC. 

Tilia rubra is a plant species with a round crown that could reach 15-20 m. The dark gray trunk 

is slightly cracked in advanced ages. The upper face of the skewed ovoid-shaped and pointed 
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leaves is dark green, while the bottom face is light green. The plant is drought and wind tolerant 

and prefers moist cool soil. It is indigenous to northern and northeastern Anatolia, Mount Ida, 

Kuşadası and Antalya. It is a good park and family tree and used solitary or in groups in parks 

and gardens. 

Sorbus sp., a member of Rosaceae genus, is indigenous to Europe, North Africa, the Caucasus, 

the Crimea, Lebanon and Turkey. The rowan tree is preferred in landscape architecture due to 

its ability to adapt to various growth conditions such as cold and arid climates, sandy-salty, 

moist and wet soil types and most importantly, due to its tolerance to air pollution [38]. 

 

Sorbus aucuparia L.  

Sorbus aucuparia is a species with a scattered round crown that could grow up to 5-10 m long. 

As the trunk grows older, its light red color gets darker and it cracks. The leaf is composed of 

a 10-30 cm long single compound leaf and 7-17 leaflets. The 2-6 cm long and 1-2 cm wide 

leaflets are without a stem and pointed. The lower face is matt gray-green and the upper face is 

dark green. It prefers sunny areas and soil rich in organic matter. The tree is indigenous to The 

Black Sea region forests in Turkey. It is used in parks and gardens to produce red autumn colors 

and in roadside planting in landscape architecture [26]. 

 

Sorbus torminalis L. Crantz. 

Sorbus torminalis is a plant species with a round crown that could react to 20-25 m in height. 

The purplish gray trunk is crack-free when young and cracked in older ages. The bright green 

leaves are 7-10 cm long and 5-10 cm wide and contain 5-11 lobes. The tree grows in temperate 

climates, in semi-shaded areas, in rich soil with dry organic matter. In Turkey, it is indigenous 

to the Black Sea and the Marmara region forests. It is used in park and garden landscaping and 

street planting due to its beautiful fruits, autumn colors and hardiness. Its sub species Sorbus 

torminalis var. torminalis and Sorbus torminalis var. orientalis are prominent landscaping plants 

as well. 

 

 

  Table 1. Spring and autumn views of the scrutinized plants [39, 40, 41, 42] 
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2. CONCLUSION  

Green textures are the most widely used areas in contemporary cities due to their functional 

properties. The green spaces that soften the concrete image of the built elements in the city 

provide an aesthetic view. Thus, the green spaces should be planned with appropriate design 

approaches based on the objectives of these spaces. Plant combinations are determined based 

on the color, form, texture, size, seasonal and temporal changes of the selected species in 

planting designs. The color is one of the elements that allow the space to acquire vitality in 

planting designs. Species that are distinguished by their color properties are combined to create 

repetitions or contrasts based on the design principles, creating efficient effects. In addition to 

plant species that have the same color in every season, plants that offer different colors in 

different seasons increase the aesthetic qualities of plant designs. Especially during the autumn, 

the trees are preferred in designs due to vibrant colors such as yellow, red and orange. To 

enhance the effect of autumn colors, plants can be used in dense groups or in designs which 

include plants in contrast colors. 

Effective designs are constructed with autumn colors in urban areas in Turkey. However, the 

use of indigenous species is not sufficient in urban areas. It should be remembered that the 

plants create urban identity and help the urban areas to acquire character. Thus, it should not be 

forgotten that indigenous species, especially those with autumn colors, improve aesthetic 

quality, albeit seasonally. Further studies on the use of these species could be conducted to 

experience these changes in plants and contribute to the national economy. 
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In conclusion, the present study demonstrated the significance and necessity of supporting 

future studies on the reproduction of indigenous species and improvement of their use in 

landscape architecture. 
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Özet  

21. yüzyıl küresel şehir sistemlerinin karşı karşıya kaldığı hızlı kentleşme; doğa ve insan 

arasındaki birleştirici sınırların zarar görerek gerek ekosistem sağlığı gerekse var oluşunun 

temelinde doğa merkezli bir yaşam barındıran insanın fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde 

olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ortaya çıkan bu olumsuz koşulları en aza indirmek üzere 

peyzaj mimarlığı, büyük ölçeklerde tasarım ve mühendislik içeren sistemler önerirken (peyzaj 

şehirciliği, yeşil altyapı vb.) küçük ölçekte de bir takım öneriler hem uygulamada hem de 

literatürde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı ise Aaron Antonovsky’nin “sağlık merkezli” 

olarak literatüre dahil ettiği ve peyzaj temelinde “fiziksel ve ruhsal olarak iyileştirici özelliği 

olan” şeklinde tariflenebilen salutojeni kavramının, terapi bahçelerinde de sıklıkla kullanılan 

tıbbi ve aromatik bitkiler yoluyla peyzaj tasarımında nasıl ele alınabileceğini araştırmaktır. Bu 

kapsamda İstanbul’da tıbbi ve aromatik bitki alanları içeren 3 adet peyzaj alanı incelenecek ve 

kullanıcılar ile anketler yapılarak bu alanların kişilerin psikolojik sağlıklarına olan etkileri 

anlaşılmaya çalışılacaktır. Çalışma sonucunda beklenen ise bu tip bitkilerin kullanıldığı yeşil 

alanların flora ve fauna üzerindeki biyolojik çeşitliliği artırırken  kent ekosistemi ve kentli 

üzerindeki iyileştirici özelliklerini nasıl daha iyi hale getirilebileceğini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Peyzaj tasarımı, Aromatik Bitkiler, Tıbbi Bitkiler, Kent Ekosistemi, 

Psikoloji, Salutojenik Tasarım. 

 

1. Giriş 

Karakteri insan eliyle ya da doğa yoluyla oluşturulan ve insanlar tarafından algılanan bir alan 

haline gelen peyzaj (European Landscape Convention, 2000), işlevsel, ekolojik ve estetik gibi 

çeşitli amaçlara hizmet etmektedir. Genetik kodlarında “doğanın bir parçası” olan insan, gerek 

kent parklarında gerekse kırsal alanda yeşil ile karşılaşmalarında, rekreatif faaliyetlerinde, 

hafıza belleklerinde aslında Afrika savanalarındaki atalarının yapmış olduğu aktiviteleri 

canlandırmaktadır. (Gayle Souter-Brown, 2015) Bu anlamda peyzaj, her ne kadar modern bir 

adlandırma gibi görünse de geriye dönük bir takım hatıraları da canlandırmaya yardımcı 

olmakta ve çevreye olan aidiyetimizi de artırmaktadır. Tarihsel süreçte insanın kendi çevresini 

değiştirme/düzenleme/işleme gereksiniminden ortaya çıkan peyzajın, insan üzerindeki olumlu 

etkilerinin yanı sıra doğru bir şekilde kurgulandığında doğa üzerindeki tahribatları en aza 

indirme açısından flora ve fauna üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Antroposentrik 

yani insan odaklı yaklaşımdan baktığımızda literatüre Antonovsky tarafından kazandırılan ve 

temelde “sağlık merkezli” (sağlık sağlayan, iyileştirici) anlamına gelen salutojenik kavramı, 

salutojenik çevre tasarımı konseptinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. (Antonovsky, 1979, 1996) 

Salutojenik peyzajlar insanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını destekleyen, refah sağlayan ve 

doğal ve yapay mekanlar içeren kimlikli bir alan olarak tanımlanabilmektedir. (Maikov, 2016) 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

400



Antonovsky’nin 1979 yılında ortaya attığı ve henüz yeni olarak nitelendirebileceğimiz 

salutojenik kavramı, aslında şifa bahçeleri olarak İslam bahçeleri ve Manastır bahçelerinde 

yerel toplulukların sürdürülebilirliğini sağlamak, veba gibi ölümcül salgınları en aza indirmek, 

refahı artırmak, ruhsal iyileşme sağlamak gibi nedenlerle geçmiş dönemlerde de 

kullanılmaktaydı. (Gayle Souter-Brown, 2015)  Öte yandan geçmişteki sanatoryumlar, spalar, 

hastaneler sessiz, kıyı veya ormandaki pitoresk doğal yerleşimleriyle salutojenik çevreleri 

oluştururken günümüzün sağlık turizminin de temellerini oluşturmaktadır. (Maikov, 2016) 

İyileştirici çevre tasarımları üzerine kurgulanan farklı disiplinlerdeki antroposentrik ve 

ekosentrik yaklaşımlar insan ve peyzaj değerlendirmelerini de değiştirmektedir. Mevcuttaki 

bir engeli nedeniyle dış mekana çıkmada zorluk yaşayan birini araştırırken medikal ve terapi 

araştırmacıları kişiyi bir hasta olarak nitelendirirken çevre planlamacıları ve tasarımcıları 

peyzajı bir hasta olarak  tanımlamaktadır. (Ward, Aspinall, & Bell, 2010) Planlamacıların ve 

tasarımcıların bu ekosentrik yaklaşımları, fiziksel bir engele sahip bir insanın dışarı çıkmak 

için gerekli teşviği bulamamasının nedenini engelinden ziyade dış mekandaki peyzajın onun 

bu engelinin fiziksel ve ruhsal baskılarını azaltmada yetersiz olabileceğini vurgulamaktadır. 

Stres seviyesini azaltmayı, hastalıkların önüne geçmeyi, yapılı çevrenin insan üzerindeki 

yıkıcı etkilerini azaltmayı hedefleyen salutojenik yaklaşım (Gayle Souter-Brown, 2015), 

bütüncül bir perpektif sağlayabilir. Bu anlamda salutojenik tasarım sadece şifalı bahçeler için 

kullanılan bir kavram olmaktan çıkarak kentsel açık alanlarda da kullanılan bir kavram haline 

gelebilir. Örneğin, sokaklar rekreasyon ve ulaşım için önemli mekanlardır ve eğer bu 

mekanların tasarımlarında salutojenik yaklaşım kullanılırsa kalabalık caddelerin insanlar 

üzerindeki kaotik etkileri en aza indirilebilir. Günümüz dünyasında yaşam kalitesi üzerinde 

yapılan araştırmalar sağlık, refah seviyesi, sosyal yaşantı gibi faktörlerin hastalıkları en aza 

indirmeye yardımcı olurken aynı zamanda fiziksel çevredeki park ve yeşil alanlara olan 

erişimin de aidiyeti, güvenliği, toplum ile arasındaki bağı artırarak yaşam kalitesinin artmasını 

sağlamaktadır. (Thompson, Aspinall, & Roe, 2014) Peyzaj öğelerinin fiziksel çevrenin 

kalitesini artırarak bir kimlik kazandırması, kent içindeki yeşil alanların salutojenik etkilerini 

yükseltmektedir. Orman ve parklardan tarım alanlarına kadar geniş bir tipolojiye sahip olan 

peyzaj alanları “yeşil altyapı” ve “ekosistem servisleri” gibi etkileriyle sosyal ekosistem 

servisleriyle (çevresel sağlık) de iyileştirici özelliklere sahiptir. (Maikov, 2016) Öyleyse 

peyzaj, aslında sadece insanlar için birer sağlık sağlayıcı olmaktan çıkaran ekosentrik 

yaklaşımlarla flora, fauna ve fiziksel çevre için de birer sağlık merkezi haline gelebilme 

potansiyeline sahiptir. 

Bu araştırmanın konusu bitkisel peyzaj öğelerinden tıbbi ve aromatik bitkileri içeren peyzaj 

alanlarının insanlar üzerindeki salutojenik etkilerini araştırmaktır. Bu kapsamda bu bitki 

materyallerini içeren farklı tipolojiler araştırmaya konu edinilmiştir. Kentsel tarım alanı, 

botanik bahçesi ve rekreasyon alan tipolojilerine dahil edilebilecek İstanbul’daki Roma 

Bostanı, Zeytinburnu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ve İTÜ Kampüsü saha araştırması 

için seçilmiştir. Araştırmanın metodunu ise kullanıcılar üzerinde yapılan anketler 

oluşturmaktadır. 

 

 

 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

401



2. Tıbbi ve Aromatik Peyzaj Örneklerinin Salutojenik Etkileri 

2.1. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kentsel Tarımdaki Yeri 

Kentsel tarımı sıradan bir tarımsal faaliyetten ayıran, kavramın önemli bileşenleridir. Bunlar, 

kentsel tarım aktörlerinin özellikleri, kentsel tarımın yapıldığı alanlar, ekonomik faaliyet 

türleri, gıda ve gıda dışı ürün kategorileri, üretim sistemi tipleri, ürünün hedefi ve ürün 

miktarıdır (Mougeot, 2000). 

Kentsel tarım kapsamında yapılan üretimler çok çeşitli tarımsal ürünleri kapsamaktadır ve bu 

ürünler gıda ve gıda dışı ürün kategorilerini içerebilmektedir. Gıda amaçlı olarak üretilen 

ürünler arasında; tahıllar, köklü gıdalar, sebze-meyve üretimi, aromatik ve tıbbi otlar, her 

biçim ve boyutta hayvansal ürünler yer alırken; gıda-dışı ürün kategorisinde ise, genellikle süs 

bitkileri, yakacak odun ve sınai tarım kapsamında kullanılan ürünler yer almaktadır (Mougeot, 

2000). 

Kentsel tarım faaliyetinin yeri RUAF (Resource Centre for Urban Agriculture and Food 

Security) tarafından yapılan çalışmada; konutların çevresi (örneğin arka bahçelerde), topluluk 

bahçeleri, kent içerisinde kullanılmayan ya da rezerv edilmiş özel ve kamusal alanlar, yol 

kenarları, dere kenarları ve taşkın yatakları, su havzaları ve sulak alanlar, yüksek eğimli 

alanlar ve kent çevresi olarak tanımlanmıştır. (Tezer, A., Solduk, B., 2012) 

Kentsel tarımın bütün bu özelliklerinin yanında, kentlerdeki diğer faaliyetlerden ayıran bir 

diğer önemli özelliği, uygulandığı kentsel alanlarda yapılan tarımsal aktivitenin amacına, 

ölçeğine, faaliyet türüne, kimler tarafından, kentin hangi bölgelerinde ve nasıl bir yasal 

uygulama aracı ile yapıldığına bağlı olarak farklı sosyal, ekonomik, çevresel ve mekansal 

etkiler yaratabilmesidir. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki hızlı kentleşme ve göç 

hareketi, şehirlerde yeni iş ve eşit yaşam koşulları sağlanması için artan bir talep 

yaratmaktadır. Kentlerde yaşayan kentli yoksulların (özellikle kadın çiftçiler) ve kayıt dışı 

sektörde çalışanların sayısı hızla artmakta ve pek çoğu geçimlerini sürdürmek için tarımla 

ilgilenmektedirler. (Tezer, A., Solduk, B., 2012) 

Türkiye, dünyada yüksek kaliteli defne yaprağı üreten önemli üretici ülkelerden biridir. Bu 

durumun bir sonucu olarak, dünyada “Gerçek Defne Yaprağı Türkiye’den Gelir” ifadesi 

kullanılmaktadır. Defne 2008 yılı toplam baharat dış satımının %20’sinden fazlasını 

oluşturmuştur. Dış satımın önemli bir kısmı Vietnam, Polonya, Almanya, ABD, Japonya, 

Brezilya, Hollanda, Rusya Federasyonu, Romanya, Filipinler ve Belçika’ya yapılmaktadır.  

(Bayram, E., Kırıcı, S., Tansı, S., Yılmaz G., Arabacı, O., Kızıl, S., Telci, İ., 2010) 

İstanbul’da kentsel tarımın yapılabildiği, ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilere yaşam ortamı 

sağlayan en önemli bostanlardan biri olan Roma Bostanı, Mayıs 2015’de permakültür ilke ve 

prensipleriyle tasarlanıp, ilk olarak toprağın organik madde miktarını arttırarak verimli bir 

toprak ekosistemi yaratma amacıyla kuruldu. Doğal ekosistemlerin çok katmanlı yapısını 

örnek alan bu sistemde bitkiler ağırlıklı olarak yenilebilir ve çok yıllık türlerden oluşturuldu. 

Böylelikle dört mevsim ürün alınan, az bakım isteyen, kendine yeten, toprak yapısı zengin bir 

sistem oluşturuldu.  

Şehirde yaşayan insanların sağlıklı gıdaya ulaşmakta zorlandığında kendi ürünlerini 

yetiştirebileceklerini göstermek isteyen Bostan yetkililerinden Sevil Baştürk, “Yeşil alanlar 

yaratmanın ötesinde, sağlıklı gıdayı bizim üretmemiz ayrı bir önem taşıyor” açıklamalarında 

bulundu. (URL1) 
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2.2. Eğitim ve İyileştirici Peyzajlar 

Tarih boyunca insanların doğayı sağlık bulma yönünde çeşitli amaçlarla kullandığı 

bilinmektedir. Doğanın bir parçası olan bahçeyi; insanların dinlenmek, eğlenmek, kendilerini 

iyi hissetmek, aktif veya pasif aktivitelerde bulunmak için seçtikleri güvenilir alanlar olarak 

tanımlamak olasıdır. (Bulut Y., Göktuğ T., 2006) Botanik bahçeleri ise, dünyanın doğal ve 

kültür bitkilerini, amaçlarına uygun olarak, belirli bir düzen içinde yetiştiren, halka ve 

öğrencilere tanıtarak onları eğiten, bitki türleri üzerinde değişik amaçlı bilimsel araştırmalar 

yapan kuruluşlardır. (Heywood V., 1987)  

Botanik bahçeleri; barındırdıkları bitki kompozisyonları ile insanlara mevsimler boyunca 

farklı doğa manzaraları seyretme imkânı sunar. Bu farklı doğa güzellikleri, insanları günlük 

yaşamın stresinden arındırır ve insanların doğaya karşı pozitif tutum ve davranışlar 

sergilemesinde etkin rol alır. (Müminoğlu Y., Tahta B., Aslan B., 2018) Yürüyüş yolları, seyir 

noktaları, kafeler, restoranlar, hediyelik eşya ve bitki satış alanları, botanik bahçelerinin 

rekreatif işlevleri içinde ele alınan yerlerdir. Botanik bahçelerinin kuruluş amaçları her ülkede 

benzer olsa da, kullanım biçimleri ve faydalanma, ülkenin ve yörenin sosyo-ekonomik yapısı, 

genel kültür durumuna göre farklılıklar gösterebilmektedir (Var M., Karaşah B., 2010) 

Çevre eğitimi ise, insanın biyofiziksel ve sosyal çevresiyle ilgili değerlerin, davranış ve 

kavramların tanınması ve ayırt edilmesi için yapılan eylemlerdir. (Şat B., 2006) Çevre 

eğitiminin esaslarını bilgilendirme, haberdar oluş ve ilgilenme oluşturmaktadır. Bu üç esası 

da kent yaşamında bulabilmenin yolları da yeşil alanlar ile yapılan bire bir etkileşimdir. Çevre 

eğitiminin hem bilişsel hem de duyuşsal alanda amaçları vardır.  Bilişsel alandaki amaç 

kişileri daha çevre okur-yazar yapmaya yöneltirken; duyuşsal anlamdaki amaçları da çevreye 

ve sorunlarına karşı değer ve tutumları oluşturmayı hedeflemektedir. (UÇEP, 1995) 

Çevre eğitiminin uygulamalı olarak gerçekleşebilmesi ve aynı zamanda tıbbi ve aromatik 

bitkiler hakkında daha fazla keşif yapılabilmesi için, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin 

incelenmesi gereklidir. Türkiye’nin ilk tıbbi bitki bahçesidir. Amaçları arasında tıbbi bitkileri 

araştırmak, üretmek, tanıtmak; bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak; 

tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımlarını teşvik etmek; tıbbi bitkilerin kültür altına 

alınmasını özendirmek; eğitim programları için çalışma alanı ve materyal sağlamak; tıbbi 

floradan faydalanma konusundaki çalışmalara zemin oluşturmak gibi konular olan bu bahçede 

büyük bölümü etiketli 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunmaktadır. (URL2) İçerisinde seminer ve 

atölyelerin bulunduğu Sağlık Çevre Okulu yer almaktadır. 

 

2.3. Rekreasyon ve İyileştirici Peyzajlar 

Açık yeşil alanlar; kentlerde bireylerin yaşam kalitesi ve refahını iyileştirmeye katkı 

sağlaması ve gürültüyü kontrol etme, biyoçeşitliliği destekleme vb. ekosistem hizmetleri 

sunmasının yanı sıra bireylere günlük yaşamın olumsuz etkilerinden kurtulma imkânı veren 

rekreasyon alanları da sağlamaktadır. Bireyler bu rekreasyonel alanlarda hem yenilenme hem 

de sosyalleşme fırsatı yakalamaktadır. (Karaşah B., 2017)  

Altunkasa ve Uzun (1991)’a göre rekreasyon; kişilerin serbest zamanları içinde, günlük 

yaşamın sıkıcı, disiplinli ve monoton geçen çalışma hayatının etkisinden kurtulmak, 

dinlenmek ve hoşça vakit geçirmek amacıyla gösterdikleri, çeşitli faaliyetleri içermektedir 

(Bozkurt, 2016).  
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Rekreasyonun bazı temel özellikleri şöyledir: özgürlük hissi verir, boş zamanda yapılır, zevk 

ve neşe verir, tembellik karşıtı bir aktivitedir, anlık tatmin sağlar ve hemen aktivitenin 

içindedir, rutinin değişmesini sağlar, rekreasyon faaliyetlerinin seçimi gönüllülük esasına 

dayanır, rekreasyonun anlamı katılımcıya göre farklılaşabilir, rekreasyon bireyseldir, başkası 

için yapılmaz ve rekreatif etkinlikler yarar sağlamalı ve sosyal açıdan uygun olmalıdır 

(Broadhurst, 2001; Butler, 1959; Carlson ve ark., 1972; Karaküçük, 2005; Özbey ve Çelebi, 

2003; Karaküçük ve Gürbüz, 2007). 

Rekreasyonel özelliklerin kendini her zaman rahatça ortaya çıkarabildiği yer olan üniversite 

kampüsleri ise, birçok fonksiyonu barındıran kompleksler olarak tanımlanır. Eğitimsel süreç 

için planlanmış çevreyle, açık mekânlarıyla tamamlanır. Kampüs açık mekânları da 

kullanıcılar, özellikle yaşamlarının büyük bir kısmını kampüste geçiren gençler (öğrenciler) 

için oldukça önemlidir. Kampüs açık mekânları değişen kullanıcı gereksinimlerine göre 

tanımlanır. (Düzenli T., Mumcu S., Akyol D., 2017) 

Griffith (1994) etkili kampüs planlamasının, kampüsün görsel olarak “mekân, amaç, düzen ve 

kalite” hissi uyandırması gerektiğini belirtmiştir. Kişinin bir açık mekanın fiziksel 

özelliklerini nasıl algıladığı, kişinin o mekanların hangisinde vakit geçirdiğiyle yani 

kullanımıyla ilişkilidir (Russell ve Ward, 1982:655). Kampüslerin tüm bu özelliklerini 

taşıyarak öğrencilerine sunan İstanbul Teknik Üniversitesi, “Yeşil Kampüs”ünü doğal 

yaşamın korunduğu, sürdürülebilir peyzaj anlayışının hakim olduğu, bisiklet ve yaya 

öncelikli, engelsiz bir kampüs haline getirmiştir. (URL3) 

 

3. Saha Araştırması ve Bulgular 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin peyzaj alanlardaki bu iyileştirici kullanımları kapsamında Roma 

Bostanı, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, ve İTÜ Maslak Yeşil Kampüsü’ nü deneyimlemiş 

13 kullanıcı üzerinde anket çalışması yapıldı. Kullanıcıların tamamı Yeşil Kampüs’ü 

deneyimlerken; %15’inin Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni; %23’ünün ise Roma 

Bostanı’nı deneyimlediği görülmüştür. Kullanıcıların %23’ü 18, %61’i 25-34 ve %7’si 45-54 

yaş arasındadır. Bu kullanıcıların %23’ü erkek; %76’sı ise kadındır. 

Roma Bostanı’nı ayda 1 ve yılda 1 ziyaret eden kullanıcıların %43’lük kısmı kendini çok iyi 

hissettiğini belirtmiştir. “Negatif hislerle dolu olduğunuzda ve alana gittiğinizde, ruhsal 

durumunuzda olumlu bir iyileşme hissediyor musunuz?” sorusuna %56’lık olumlu yanıt 

alınmıştır. %71’lik kullanıcı dilimi “yoğun şehir yaşantısından kaçış imkanı sağladığından” 

alanda kendini daha iyi hissettiğini belirtmiş; %80’lik bölümü ise alanın yeşil olmasının bunu 

sağladığını göstermiştir. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile iletişime geçilen duyular büyük ölçüde 

görme ve koklama olmuştur. Tıbbi ve aromatik bitkilerin sağladığı fiziksel ya da psikolojik 

iyileşme sıralandığında görme duyusunun bunu her zaman sağladığı; dokunma ve koklamanın 

ise sonrasında bunu gerçekleştirdiği görülmüştür. 

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde ise kullanıcıların %40’ı alanın estetik özelliklerinin de 

kendilerini daha iyi hissettirdiğini belirtmiş; %20’si ise bahçenin tıbbi ve aromatik bitkiler 

içermesinin de bu hissiyatı sağladığını göstermişlerdir. 

Anketi gerçekleştiren kullanıcıların %37’sinin sık sık, %20’sinin haftada bir kez kullandığı 

İTÜ Yeşil Kampüs’te ise tıbbi ve aromatik bitkilerin ruhsal durumda olumlu gelişme 

sağladığını belirten %46’lık kesim, kampüsün yoğun şehir yaşantısından kaçış imkanı 
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sağladığı ve yeşil olmasından dolayı kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtmişlerdir. Görme 

ile beraber koklayarak da alanı deneyimleyebildiğini belirten kullanıcılar, bazen de dokunarak 

alandaki pozitif etkileri hissettiklerini söylemişlerdir. 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda, baharat, ilaç ve şifa vermek amacıyla 

kullanılmaktadır. 20. Yüzyılın başlarında listelenen ilaçların %40’ından fazlası bitkisel 

kökenlidir (Sağlam A., Özdemir G., Çinkılıç L., 2015). Yapılan incelemeler sonucunda, tıbbi 

ve aromatik bitkiler içeren peyzaj alanlarında üç farklı kullanımı içeren alan incelenmeye 

çalışılmış; bu bitkilerin kullanıcı üzerindeki olumlu etkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu 

bağlamda tıbbi aromatik bitkilerin ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirlik ilkeleri 

çerçevesinde eko-agro turizm faaliyetlerine yönelik bölgelerde üretimi ve yaygınlaştırılması 

önem kazanmaktadır. Ülkemizdeki bu potansiyelin kullanıcıya kısa vadede yansımasının 

sağlanması için gerekli yatırımlar yapılmalıdır. 
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Özet  

Yapılan araştırmalar, genelde Laden (Cistus L.) türlerinin anti bakteriyel ve antioksidan etkiye 

sahip flavonoidler ve fenoller bakımından zengin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Laden 

bitkisi tıbbi açıdan önemli bir bitki olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizde bu bitkinin doğal 

olarak yetişen 5 farklı türü bulunmaktadır ve en geniş yayılışı C. creticus L. ile C. salviifolius 

L. türleri yapmaktadır. Bu çalışma, ülkemizde doğal olarak yetişen 5 farklı Laden türünden 

hangisinin tıbbi açıdan daha önemli olduğunu ortaya koymak maksadıyla ele alınmıştır. Bu 

maksatla, bugüne kadar yapılan çalışmalar incelenmiştir. Ülkemizde doğal olarak bulunan 

Laden türleri ile ilgili yapılan bazı araştırmalar, C. creticus türünün anti bakteriyel ve 

antioksidan özellikler bakımından daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Ancak, Laden 

türlerinin içeriklerinin belirlenmesi maksadıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, alınan bitki 

örneklerinin, genellikle bitkinin çiçekli evresinde ve aynı yörelerden yapıldığı belirlenmiştir. 

Bu konuda daha tatminkâr ve doğru bilgi verebilmek için, özellikle ülkemizde yetişen laden 

türleriyle ilgili farklı bölge, yetişme ortamı ve bitki evrelerindeki içeriklerin belirlenmesini 

konu alan çalışmaların yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Anti-mikrobik etki, antioksidan etki, laden türleri, Türkiye. 
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Abstract 

The Studies carried out on Rock rose (Cistus L.) species grown naturally in Turkey showed that 

it has rich extracts in terms of phenol and flavonoid components effected as antibacterial and 

antioxidant agent. That is why Rock rose is being evaluated as an important medical plant. 

There are 5 species of Rock roses grown naturally in Turkey and two of them (C. creticus L. 

and C. salviifolius L.) have the widest spreading in our country. This study was done for which 

species of Rock rose grown naturally in Turkey are more important when they compared in 

terms of medical properties. For this purpose, completed studies about the Rock rose species 

grown naturally in Turkey up to now have been investigated.    Some results of researches 

showed that C.creticus L. has superior in terms of antibacterial and antioxidant effects. It was 

seen from the evaluation of investigated research studies that specimens were collected 

generally during the flowering periods of plant and similar locations. But it was understood 

that, be able to give satisfactory and reliable results, it is necessary to make new research 
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projects and collect the plant specimens from different region, habitats and growing periods of 

Rock rose species grown naturally in Turkey.    

 

Keywords: Antimicrobial effect, antibacterial effect, Rock rose species, Turkey. 
 

 

1. GİRİŞ 

Ormanlar boylu ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, mantarlar ve algler gibi bitkisel canlılar ile yaban 

hayvanları, kuşlar, böcekler ve birçok mikro organizmaları da içinde barındıran en önemli doğal 

kaynaklardır. Ormanların asli ürünü hiç kuşkusuz odundur. Ancak, günümüzde ormanların asli 

ürünün yanında çok daha değerli odun dışı ürünleri de barındırdığı bilinmektedir. Ormanlarda 

çalı formunda bulunan ve bu güne kadar pek fazla önemsenmeyen ladenlerin, odun dışı orman 

ürünü olarak, önemli olduğu anlaşılmaya başlamıştır. Cistaceae familyasına ait olan ladenler, 

1-1,5m’ye kadar boylanabilen, her dem yeşil, çalı formunda, çift çenekli, pembe ve beyaz 

çiçekli,  çiçekleri çabuk dökülen, genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinin makilik sahalarında 

yayılış gösteren bir bitkidir. Laden (Cistus L.) cinsi, ülkemiz ormanlarında doğal olarak; C. 

creticus L., C. parviflorus Lam., C. laurifolius L., C. salviifolius L. ve C. monspeliensis L. 

olmak üzere beş türle temsil edilmektedir [1]. Dünya sağlık örgütü, dünya nüfusunun % 60-

80’ninin tedavi maksadıyla çoğunluğunu bitkisel kökenli ilaçların oluşturduğu alternatif tıp 

olarak tanımlanan ilaçlardan karşıladığını ifade etmektedir [2],[3]. Yapılan literatür 

taramalarında Cistus bitkisinin halk arasında solunum yolları enfeksiyonu, idrar yolları iltihabı, 

romatizma,  yüksek ateş, şeker hastalığı, ülser, kanser ve gastrit tedavilerinde kullanıldığı 

belirtilmektedir [4], [5], [6]-[7].    Cistus türlerinin İspanya’da kültürünün yapıldığı ve yılda 50 

ton siyah balzam elde edildiği belirtilmektedir [8].  Tıbbi bitkiler konusunda bir dizi yazı 

kaleme alan rahmetli meslektaşımız Hüsnü Tüzün, 1980’li yıllarda Ladenlerin (Cistus sp.) 

önemine işaret ederek bu tür bitkilerin ağaçlandırma sahalarında fidan sıra aralarında oldukça 

düşük maliyetle yetiştirilebileceğine dikkat çekmiştir [9]. Ladenler genellikle bozuk karaçam 

sahalarındaki açıklıklarda yoğun olarak bulunmaktadır ve karaçam ormanlarının müşir bitkisi 

olarak bilinmektedir. Ancak, yapraklı ormanların açıklıklarında, özellikle bozuk meşe baltalık 

sahalarında da bulunmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda başlayan endüstriyel ağaçlandırma 

sahalarında, özellikle ibreli türlerle ağaçlandırılan kaba tekstürlü alanlarda yoğun bir şekilde 

ladenlerin sahayı kapladığı belirlenmiştir.  Çalışmanın amacı, ülkemizde doğal olarak bulunan 

laden türlerinin tıbbi bakımdan hangisinin daha iyi durumda olduğunu ortaya koymaktır.  Bu 

maksatla dünyada ve ülkemizde yapılmış çalışmalar incelenerek laden türlerinin tıbbi açıdan 

taşıdığı önem ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

2. Malzeme ve Metot 

Çalışmanın materyalini; ülkemizde doğal olarak yetişen C. creticus L., C. parviflorus Lam., C. 

laurifolius L., C. salviifolius L. ve C. monspeliensis L. türleri konusunda bugüne kadar dünyada 

ve ülkemizde yapılan bilimsel makaleler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın yöntemi, söz konusu 

bilimsel makalelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi şeklinde ifade edilebilir.  

3. Bulgular ve Tartışma 

Anadolu insanının Yontmataş (Paleolitik) çağından beri bitkileri tedavi amacıyla kullandığı ve 

yaklaşık 50.000 yıldan beri bitkilerden çeşitli amaçlarla yararlandığı bilinmektedir [10]. On 

dokuzuncu yüzyılın başlarında bilinen tıbbi bitki miktarının 13000 civarında olduğu 

belirtilmektedir [11].  Ladenler ile ilgili yapılan kaynak taramasında, insanlar tarafından 

eskiden beri özellikle idrar yolları iltihapları olmak üzere, gastrit, ülser, yüksek ateş, kanser, 

şeker ve solunum yolları enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Yalova bölgesinde suda kaynatılan C. creticus ve C. salvifolius türlerinin buharının iltihaplı 
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bölgeye tatbik edildiği, her iki bitki türünün aynı şekilde aynı hastalık (idrar yolları iltihabı) 

için kullanıldığı tespit edilmiştir [12]. Ankara’nın Çamlıdere yöresinde halk tarafından yörede 

bulunan bitkilerin hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını ortaya koymak maksadıyla bir 

çalışma yapılmıştır. Çalışmaya göre, yöre halkının 72 bitki türünden tıbbi tedavi gayesiyle 

yararlandığı belirlenmiştir. Bu çalışmada yörede bulunan C. Laurifolius bitki türü 

tomurcuklarının kaynatılmasıyla (dekoksiyonu)  elde edilen çayının nefes darlığı, astım, kanser, 

yüksek ateş ve lumbago hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı, yapraklarının dekoksiyonu ile 

elde edilen çayından ise mide ülseri, romatizma, idrar yolları iltihabı, idrar söktürücü ve 

tansiyon düzenleyici olarak kullanıldığı belirtilmektedir [13]. C. laurifolius türünün FRAP ve 

DPPH metoduyla elde edilen analiz değerlerine göre ciddi anlamda radikalleri temizleme ve 

anti-AChE etkisine sahip olduğu belirlenmiştir [14]. 

C. Laurifolius türünün içerdiği flavonoidlerle ilgili yapılan bir çalışmada; C. Laurifolius bitki 

türünden elde edilen flavonoidlerin bu konuda en iyi iltihap önleyici olarak bilinen ve herhangi 

bir zehirlenme ya da gastrit gibi yan etkisine rastlanmayan Indomethacin flovonoidine eşdeğer 

etkilere sahip bir flavonoid içerdiği ifade edilmiştir [15]. Dünyada kardiovasküler rahatsızlık 

nedeniyle meydana gelen ölümlerden sonra en fazla ölüm hadisesinin kanserden olduğunu, 

Dünya genelinde kanser hastalığından kaynaklanan ölüm vakalarının 2012 yılı itibariyle 7.1 

milyon, 2030 yılı itibariyle ise 11.5 milyon civarında olacağı ifade edilmektedir [7]. Kansere 

karşı etkili olan bitki türlerinin anlatıldığı bu çalışmada, Cistus laurifolius türüne de yer verilmiş 

ve bu bitki türünün yapraklarından elde edilen ekstraktın kanser tedavisi için kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir. Aynı eserde; C. laurifolius türünün yapraklarından elde edilen ekstraktların 

streptozotocin yüklenen farelerin kan şekerinin kontrole göre %16-34 oranında, glükoz yüklü 

farelerde ise % 11-20 oranında düşürülebildiğini ifade etmişlerdir [7]. Etonol ile ekstrakte 

edilen C. laurifolius bitkisinin anti diyabetik özelliğe sahip olduğu ve şeker hastalığında 

güvenle kullanılabileceği ifade edilmektedir [16]. Ülkemizde yetişen 5 Laden türüne ilişkin 

yapılan analiz sonuçlarına göre C. monspeliensis ve C. laurifolius türlerinin diğer üç türe oranla 

daha fazla reçineli madde ihtiva ettiği tespit edilmiştir [8]. Cistus salvifolius bitki türünün gıda 

ürünlerinin protein yapısını bozan bakterilere karşı anti mikrobial etki gösteren flawonoidler 

bakımından zengin olduğu belirlenmiştir [17]. Cezayir’de doğal olarak bulunan ve geniş yayılış 

gösteren Cistus salvifolius L. ve Cistus monspeliensis L. türleri üzerinde yapılan bir çalışmada 

bu türlerin yüksek oranda anti-oksidan içerdikleri tespit edilmiştir.  Bu antioksidanların DPPH 

ve ABTS radikalleri bertaraf etme ve demirin azaltılması konusunda etkili olduğu, dolayısıyla 

oksidatif strese bağlı hastalıkların iyileştirilmesinde etkili olabileceği, elde edilen extraktların  

𝛼-glucosidase ve 𝛼-amylase enzimlerini bağlaması nedeniyle kan şekerinin kontrol edilmesi ve 

dolayısıyla şeker hastalığı üzerinde de etkili olabileceği belirtilmektedir. Araştırmacılar her iki 

türün fenol ve mineral bileşikler bakımından zengin olması nedeniyle bu iki bitki türünün sağlık 

konusundaki önemini artırdığını ifade etmektedirler [18]. Biyolojik yönden etkili tıbbi bitki 

ekstrelerinin, saf zeytinyağına karıştırılmasıyla elde edilen yeni ürünler sanayinin ilgi alanına 

girmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Cistus yapraklarının ekstresinden elde edilen maddelerin saf 

zeytinyağına karıştırılmasıyla geliştirilen yeni tip pasta ve ekmek ürünlerinin ciddi kronik 

hastalıkların (kalp-damar, şeker ve bazı kanser hastalıkları) önlenmesinde etkili olduğu 

belirtilmektedir [19]. Cistus türlerinin düşük metal içeriğinden dolayı toksik etki göstermediği, 

diğer taraftan insan vücudunun günlük ihtiyacı olan bakır, kobalt, demir, kadmiyum ve çinko 

gibi mikro elementleri içerdiği için oldukça faydalı olduğuna dikkat çekilmektedir [2]. Bu 

çalışmanın sonucuna göre, C. salviifolius ve C. monspeliensis türlerinin iltihap kurutma ve ağrı 

kesme konusunda farklı etkilere sahip olduğu anlaşılmıştır. C. salvifolius daha yaygın olmakla 

beraber her iki türde ülkemizde doğal olarak bulunmaktadır.  
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4. Sonuç ve Öneriler 

Laden türlerinin potansiyel anti oksidan içerik bakımından farklı olduğu, su ortamında ekstrakte 

edilen bazı Cistus türleri mukayese edildiğinde C. creticus türünün anti-oksidan etki 

bakımından diğer türlerden çok daha iyi durumda olduğu belirlenmiştir [20]. Ladenler ile ilgili 

yapılan çalışmalara konu edilen bitki örnekleri genellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinden 

toplanmıştır. Toplanan örnekler genellikle bitkinin çiçekli evresinde yapılmış, çok az sayıda 

çalışmada bitkinin tohum aşamasından da örnekler alınarak analizleri yapılmıştır. Oysa aynı 

türe ilişkin benzer analizlerin uygulanmasına rağmen farklı değerlerin elde edilebildiği, bu 

farklılıkların bitkinin bulunduğu bölge, rakım, bakı, sıcaklık, yağış, ışıklanma şiddeti, vb. 

yetişme ortamı farklılıklarından kaynaklanabileceği belirtilmektedir [21]. Bu nedenle, bitkilerin 

kimyasal bileşenlerinin daha sağlıklı ve isabetli olarak belirlenebilmesi için farklı yetişme 

ortamları ve gelişim evrelerindeki (çiçeklenme öncesi, çiçekli dönem, çiçeklerini döktükten 

hemen sonra ve tohum olgunlaşma aşamalarında) bitki örneklerinin analiz edilerek incelenmesi 

önem arz etmektedir.  
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Abstract  

Forest road networks play an essential role to access forested areas, where biodiversity 

and natural resources are abundant, for forest planning, management, and protection 

activities. In recent, the effect of forest road networks are important elements for visual 

quality in particular managing and planning protected areas. In this context, while 

determining the road construction, the visual quality components need to be addressed 

such as visual physical and biological features of the landscape and the observers’ 

experience during the travel. Besides, predicted landscape visual quality depending on 

forest road networks is considered as a significant factor for tourism, alternative tourism, 

ecotourism in addition to the aesthetic value. To analyze visual quality, visual quality 

assessment using both qualitative and quantitative methods provides an opportunity to 

make a right decision about the visual quality. In this study, Visual Quality assessment 

approaches and application of these approaches into the visual quality assessment of 

forest road network in forested areas will be described. Also, the use of advanced 

technologies and GIS into the visual quality assessment will be addressed. 

 

Key words: Visual quality, Visual quality assessment, Road networks, Protected areas 

 

 
1. INTRODUCTION 

Landscape refers to a composition of all natural (including water, air, lands - forest, 

agriculture, bare ground, pasture, development) and cultural environments within a 

particular view frame [1]. Recently, there have been increasing public awareness of the 

visual quality of landscape which is a significant component affecting our daily 

experience and quality of life [1], [2], [3]. Different approaches have been developed to 

assess the visual quality of the landscape, and three approaches are well-known 

universally; expert/design approach, perception-based approach, and expert/perception-

based approach [4], [1], [5].   

 

Expert/design approach focuses on the inherent biological and physical values of the 

landscape to evaluate landscape visual quality. In this approach, highly skilled people 

appraise landscape quality rather than public preference [2], [5]. They assess landscape 

visual quality by generally considering physical features of the landscape such as soil 

types, field form, vegetation types, or setting assumptions (water body offers higher 

landscape quality) [4]. Also, the approach is generally applied to environmental 

management practices such as forest management, land use planning and design [1], [2], 

[5]. On the other hand, using just skilled people for the assessment might cause gaps or 

bias between expert and public preference. 
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On the contrary to the expert/design approaches, the perception-based approach 

emphasizes the human view (subjective) of the landscape in visual quality assessment [1], 

[5], [6]. The approach uses biophysical features of landscape as stimuli to respondents to 

understand why one landscape is preferred more than other. The perception-based 

approach is employed in research projects that evaluate landscape preference of human 

[4], [2], [5].  

 

These two approaches share a basic concept that landscape visual quality generates from 

the interaction between landscape features and the impact of these features on human 

viewers. Hence, expert-based and perception based approaches are integrated into a new 

approach, Expert/human-perception-based approach. This approach uses statistical 

techniques to define the relationship between landscape attributes and the scenic 

preference of the viewer in a mathematical manner [1], [4], [5].  

 

The approaches use photogrammetric media that represent landscape accurately in the 

assessment of scenic preference of the viewer [5]. In this study, Landscape Visual Quality 

assessment approaches and application of these approaches into the visual quality 

assessment of forest road network in forested areas will be described. Also, the use of 

advanced technologies and GIS into the visual quality assessment will be addressed.  

 

2. METHODOLOGY  

Forest networks are an essential component within the landscape. They provide access to 

forest resources including forest management, harvesting, afforestation, protection, and 

recreation activities although road contractions result in degradation of natural 

environment such as removing vegetation and soil cover and reducing the aesthetic value 

of the landscape [1], [7], [8], [9], [6].  The examples of different approaches and 

methodologies for visual quality assessment are presented in this study.  

 

2.1. Aesthetic Evaluations of Forest Road Templates 

Many studies have been conducted to examine the impacts of the forest road network on 

the aesthetic value of the landscape. Researchers conducted a study to assess the aesthetic 

of the forest road template including forest road surface, cut-slope, and fill-slope and 

roadside [7]. They also took into account the visual experience of the view observer.  

 

For the study, four locations were selected; Baskonus, Alidag, Celikhan, and Karadag. 

For research areas, a quite number of photo images of sample forest road section were 

taken in the same time frame of the day to have enough sunlight. 60 senior forestry 

students evaluated the images, and they ranked the pictures from 1 to 5 (1=very low, 

2=low, 3=normal, 4=high, and 5=very high) based on their sense of aesthetic quality.  

Warm up images were shown to students to indicate good and poor road templates. After 

the students filled out the survey sheet for the evaluation processes, the raw data were 

used to estimate Average Aesthetic Value (AAV) for each component, road surface, cut-

slope, fill slope and roadside condition. Then, the Average Visual Quality (AVQ) was 

estimated by calculating an average value for AVVs of four road components. Besides, 

the collected data was statistically tested whether there was a relationship between the 

AAV of the road component and AVQ.  
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The results indicated that fill slope has a significant impact on the overall aesthetic value 

of road templates. The study suggested that road site should be revegetated as soon as 

road construction is over. Moreover, the roadside condition was one of the factors that 

affect the result of the study, should be kept clean because the road surface was one of 

the element that effect. 

 

2.2. Visual Quality Assessment of Road Network  

Another study was also presented to assess the visual quality of road network within the 

forested area [8]. In this study, the effects of road types (valley road, hillside road, and 

hill road), and weather conditions (normal wet weather) was used to asses visual quality 

in addition to road template components (cut slope, fill slope, road platform).  

 

The study area was located in Denizli. Likewise the previous study, a sufficient number 

of photo images of the forest roads were captured during the daytime (10:00 am-3: 00 

pm). These photo images were evaluated by 30 people who can count as an expert in 

forestry, landscape, and forest road subjects. The participants filled out the survey sheets 

ranging from 1 to 5 (Table 1). The evaluation was completed under three categories; Close 

distance, far distance, and road surface types. Figure 1, 2, and 3 gives examples of the 

evaluation categories of visual quality assessment. Collected data was computed and 

statistically tested.  

 

Table 1. An example of survey form for visual quality assessment [8] 

No 

Visual Quality Grades (1=very low, 2=low, 3=average, 4=high, 5=very high)  

Cutslope Fillslope Road Platform Overall Status 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                     

2                     

..                     

..                     
 

 

 
Figure 1. Sample pictures displayed for visual quality evaluation of roads at close 

distance [8] 
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Figure 2. Sample pictures displayed for visual quality evaluation of roads at far 

distance [8] 

 

 
Figure 3. Sample pictures displayed for visual quality evaluation of road surface types 

at normal (left) and wet weather (right) conditions [8] 

 

The results showed that for close distance evaluation, road components profoundly 

affected the visual quality. In the far distance, fill slope had more impact on visual quality 

assessment than road platform. Road types were also evaluated far distance, and it pointed 

out that hillside road types offered higher visual quality than other road types. Moreover, 

the result of evaluating the effect of the road surface (native road, gravel road, forest road, 

and asphalt road) on visual quality was suggested that due to natural vegetation cover and 

natural view, they provide better visual quality. Additionally, under the wet weather 

conditions, the participant preferred asphalt road, but in normal weather, native roads 

ranked the best. 

 

2.3. A Visual Landscape Assessment of Forest Roads 

Different from these two studies, the author developed a study to understand how 

landscape preference varies between different respondent group (not only expert in the 

area but also residents), and gender [6]. In the study, a photo-based survey was used to 

determine respondents' preference. The study area, 9.3 km route corridor, was located in 

Artvin and offers a unique view to users during a different time of the year. Participants 

rated the pictures from low to high. Based on the respondents' preference, the score was 

calculated, and the results were compared among the groups. In addition to subjective 

evaluation, the fractal analysis was used for objective assessment of the visual quality.  

 

Results showed that respondents' visual preference score was different among the groups 

(public, forest engineer, and landscape architecture), and gender as well. Moreover, the 

fractal analysis was calculated from the most preferred five pictures, and the results 
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indicate a significant relationship between visual score and the analysis. The author 

suggested that these types of studies may help landscape visual quality assessment and 

sustainability of ecosystem, and might guide to road planners in forested areas. 

 

2.4. Using GIS in landscape visual quality assessment 

In the last few decades, significant advances in computers and Geographic Information 

Systems (GIS) increase the use of GIS within landscape visual quality assessment [5]. 

These improvements contributed to the development of different methods to assess 

landscape visual quality. Researchers conducted a study to develop a new methodology 

to assess the Landscape Visual Quality (LVQ). The method integrated expert and 

perception based approaches, and GIS was deployed to estimate the visual quality. In the 

study, a new methodology for assessing LVQ was described and applied to the study area.  

 

The study area was located in the peri-urban region of Metropolitan Melbourne, State of 

Victoria, Australia. The methodology of the study included six stages (Figure 4). Stage 1 

is data preparation that includes potential factors and random viewpoints. Potential factors 

identify the vital visual features which can be described as the classification of the study 

area or the landscape (pasture, other vegetation, shore, creek, slope, and sea).  The spatial 

layer for each landscape feature was produced to use later process. Random viewpoints 

were picked randomly from the touristic route within the study area. In Stage 2, viewshed 

analysis for each selected viewpoints was used to calculate Factor Indexes. 

 

 
Figure 4. Main stages involved in Landscape Visual Quality Assessment [5] 

 

In Stage 3, scenic preference of the community was explored based on photographs that 

were taken from selected viewpoints through the workshop and internet survey. To 

represent the landscape feature of the viewpoints, four photographs were used instead of 

using one photograph from one specific direction (Figure 5). Respondents groups were 

included in the study. They scaled landscape preference from 1 to 7 (least to most 

preferred). Average value of 4 images at each viewpoint was recorded as community 

scenic preference score. 
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Figure 5.  Four photos (60 degree field of view) from a viewpoint [5] 

 

In stage 4, the formula was generated from the results of the scenic preference (dependent 

value) and factor indexes (independent values) to simulate the relationship between 

indicator and LVQ. In Stage 5, the generated model from Stage 4 was applied to all 

viewpoints. In Stage 6, LQV values that calculated from the previous stage were used in 

spatial interpolation to assess LVQ value for the entire study area (Figure 6) 

 

 
Figure 6. Assessed landscape visual quality map [5] 
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The map above showed the assessed LVQ of the study area. Five classes were generated 

from assessed LVQ; very low, low, moderate, high, and very high. It was concluded that 

the patch associated with cost view has a very high LVQ value due to great ocean view. 

The area far from the ocean and the flat terrain produced the lowest LVQ value. 

According to this, LVQ value increased with the presence of a water body, wilderness, 

vegetation and hills while it declines in the presence of human-made developed areas 

such as roads, power lines, and buildings. It was also pointed out that the classification of 

the landscape biologically and physically played a significant role in LVQ. The 

implementation of GIS into LVQ assessment in conjunction with other spatial data 

offered that repeatable method within large scale provides a better understanding of the 

landscape before any significant changes made. It was suggested these factors should be 

taken into consideration by landscape architects, and designer and planners.  

 

2.5. Fusion of Hyperspectral and LiDAR Data for Landscape VQA 

The growing advance technology in remote sensing and GIS have expanded the area of 

utilization of these systems for predicting landscape visual quality. Similar to the previous 

study, Yokoya [3] studied on developing a new method that correlates subjective human 

preference data with physical landscape component for landscape visual quality 

assessment. In the study, due to the significant impact of the classification on visual 

quality assessment, LiDAR data and hyperspectral imagery that offers higher accuracy 

compared to other remote sensing sources were integrated to generate a classification 

map. The methods including three steps; collecting human perception data from different 

landscapes, extracting a physical feature of the landscape, and examining the relationship 

between respondents’ opinion and physical feature datasets (Figure 7). 

 

 
Figure 7. Overview of the proposed method [3] 
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In step 1, viewpoint selection and human scoring photographs, widely used landscape 

visual quality assessment, were obtained from Google Street View at various locations 

and view angles. In order to avoid subjectivity in human preference in this model, selected 

a group of students from the University of Tokyo, Japan who have similar backgrounds, 

rated photographs from 1 to 10. Average scores were calculated to use as a target values. 

In Step 2, openness (proportion of visible sky) and classification of the landscapes 

(proportions of the average depths of landcover classes) were extracted as physical futures 

from LiDAR and hyperspectral data at the selected viewpoint (Figure 8). Step 3, Least 

Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) regression was used to calculate 

the relationship between physical features and human perception based data.  

 

 
Figure 8. Classification obtained from Hyperspectral and LiDAR data (left), Depth and 

classification images with views from top to bottom (right) [3] 

 

According to LASSO regression, openness and the proportion of sky, trees and water are 

physical features influenced landscape visual quality positively. On the other hand, 

human-made structures have negative impacts. The use of fused hyperspectral and 

LiDAR data provided a detailed and accurate classification of physical features, 

especially in spectrally similar land cover types, and these physical features area 

significant factors affecting landscape visual quality assessment. 

 

3. CONCLUSIONS 

In the paper, we described Landscape Visual Quality assessment approaches and the 

application of these approaches into the visual quality assessment focusing on forest road 

network in forested areas. The use of advanced technologies and GIS into the visual 

quality assessment is presented by example studies as well. Forest road networks are 

significant components of the landscape that connect people with nature for not only 

recreational and touristic purposes but also forest management, harvesting, protection, 

and transportation activities. The existence of vegetation along the roadway, and form, 

color, and texture of the road significantly affect visual quality.  

 

In last a few decades, various approaches have been used to determine visual quality, and 

technological developments in remote sensing and three dimensional GIS resulted in the 

development of new approaches to assess the visual quality. GIS-based visual quality 

assessment approach is similar to expert/human-perception based approach evaluating the 

relation between landscape key features, including land cover class, slope, DEM, DSM, 
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the proportion of visible sky and depth of land cover classes and scenic preference of 

respondents at the selected viewpoint. The GIS-based approach extracted vital features 

that are used as a predictor variable in statistical analysis from remote sensing and GIS 

sources instead of estimating from the photographs. 

 

Besides, the use of remote sensing and GIS data to assess landscape visual quality enables 

replication of the approach at the different scales ranging from regional to country site or 

individual site. Thus, the utilizing GIS conducting a new methodology could be a cost 

and time efficient. Additionally, the assessment results from the GIS-based approach can 

be easily integrated with other spatial data as a component of a Spatial Decision Support 

System (SDSS) promoting the visual quality assessment of the entire landscape. 
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Özet  

Çevreye duyarlılığın artması ile yenilenen yasal düzenlemeler petrol bazlı yapı malzemeleri, 

ambalaj malzemeleri, film malzemeleri ve yalıtım malzemeleri, kullanımında kısıtlamaları 

artırmıştır. Bu gelişmeler, araştırmacıları ve endüstriyi biyopolimerleri kullanarak yenilikçi 

biyokompozitlerin geliştirilmesine yönlendirmiştir. Doğada yaygın olarak bulunan nişasta, 

çevreci malzemelerden beklenen tüm özellikleri sağlayabilme potansiyeline sahip bir 

biyopolimerdir. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde nişastanın ahşap bazlı makro, mikro ve 

nano selüloz partikülleri ve lifleri ile birleştirildiğinde yenilikçi orman ürünlerinin 

geliştirilebildiği belirlenmiştir. Ayrıca, nişastanın doğal yapıştırıcı, çapraz bağlayıcı, kâğıt 

yüzey boyutlandırma ajanı olarak kullanılabilmek dahil olmak üzere farklı amaçlarla yeni nesil 

çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi için kullanılabildiği belirlenmiştir.  

Bu çalışmada, nişasta kullanılarak geliştirilen yenilikçi orman ürünleri hakkında mevcut olan 

bilgilerin kapsamlı bir derlemesi sunulmaktadır. 
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Abstract 

The limitations to develop new products using petroleum-based raw materials increase by day 

with the increased awareness and regulations. This advancements, trend, and rules motivated 

stakeholders to focus on using biopolymers. Starch is widely available biopolymer that offers a 

variety of properties including but not limited to adhesion, rigidity, and biodegradation. 

In this research, a review study was performed to investigate the use of starch in the 

development of innovative forest products.  

It was found that the starch has a wide usage area and offers successful results when combined 

with macro, micro, and nano cellulose particles and fibrils.  

Starch can be used as natural adhesive, cross-linker, and sizing agent to develop biobased 

innovative forest products.   

In this review study, detailed information about the use of starch in innovative forest products 

development was studied and reported. 

 

Keywords: Innovative Forest Products, Starch, Cellulose, Composites 
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1. GİRİŞ  

Ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların öne çıktığı bu günlerde geri dönüşümü olmayan en 

önemli problem çevresel problemlerdir.  Bilim insanları, bağımsız araştırmacılar ve farklı 

sektörler çevresel problemlere yenilikçi çözümler üretmek ve bu sorunları minimuma 

indirgemek için özenle ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmaktadır. Günümüzde petrol 

tüketiminin doğanın kendini yenileyebilmesinden 100 bin kez daha hızlı şekilde artması bu 

sorunu gittikçe daha kritik hale getirmektedir [1]. Özellikle otomotiv, tekstil, ambalajlama, 

inşaat, mobilya vb. malzeme odaklı sektörler ilk çözüm olarak hali hazırda kullanılan petro-

kimyasal malzemelerin geri dönüştürülebilirliği üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bazı 

petro-kimyasalların geri dönüşümü ekonomik yollarla sağlanabiliyorken bazılarının ise geri 

dönüşümü ekonomik ve yapılabilir olmamaktadır. Bu yüzden, diğer bir çözüm akımı olarak hali 

hazırda kullanılan malzemelere alternatif olacak biyobozunur ve çevreci polimerlerin 

kullanılması ile geliştirilen yenilikçi (inovatif) ve çevre dostu malzemelerin kullanılmasıdır.  

Çevreci malzemelerin tasarlanması, üretimi ve geliştirilmesi dendiği zaman akla ilk gelen ahşap 

esaslı malzemeler kendine literatürde güçlü bir yer bulmuştur. Fakat, sadece ahşap esaslı 

malzemelerin kullanılması ile her türlü talebe cevap verilememiş, bu da araştırmacıların ve 

sektörün iki veya daha fazla malzemenin bir araya getirilmesi ile oluşturulan kompozit 

malzemelere yöneltmiştir. Bu ilgi ve talep karşısında hızlı bir şekilde gelişmekte ve 

güçlenmekte olan kompozit malzeme pazarı ile birlikte ahşap malzemeye ilave polimerler 

karıştırılarak istenen özelliklere sahip yenilikçi ve çevre dostu malzemeler üretilebilmektedir. 

Bu bağlamda özellikle selülozun kimyasal yapısına benzerliği ve uyumluluğu ile ön plana çıkan 

nişasta (Şekil 1. a ve b) yenilikçi orman ürünlerinin, çevre dostu malzemelerinin 

geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Nişasta farklı formlarda bulunabilmekte genellikle granüller (tanecikler) halinde elde 

edilmektedir. Fakat yeni malzeme geliştirilmesinde bu şekilde kullanılmasının uygun 

olmayışından dolayı toz haline getirilmekte veya jelleştirilmektedir. Nişastanın jelleştirilmesi 

kritik bir süreçtir, bu süreçte içindeki kristal yapılar parçalanır ve dışarıdan eklenen yeni 

mazlemelerin bağlanması ve kompozit yapının oluşturulabilmesi sağlanır [2]. Jelleşme belli bir 

sıcaklıkta belli bir süre karıştırma yani makaslama (shear) kuvvetlerinin uygulanması ile elde 

edilir ve her nişasta türü için farklıdır. Genellikle jelleşmenin yani depolimerizasyonun olması 

160-180 C arasında gerçekleşmektedir. Başarılı bir depolimerizasyon sürecindeki etkin 

parametreler sıcaklık, makaslama kuvveti (karıştırma) büyüklüğü, karıştırma süresi, su içindeki 

katı yüzdesi olarak sıralanabilir. Burada sıcaklık düşürülmesi buna karşın makaslama 

kuvvetinin artırılması ile depolimerizasyon daha düşük sıcaklıklarda veya daha kısa sürede 

gerçekleştirilebilir [3], [4].  

Nişasta ve türevleri en yaygın olarak kâğıt, ambalajlama ve panel üretimi sektörlerinde 

kullanılmaktadır. Buna ek olarak tekstil yüzey malzemesi, tutkal, kozmetik, ilaç, boya ve 

benzeri sektörlerde de kullanılmaktadır [3]. 

Nişastanın kompozit yapı içerisinde çapraz bağlamayı sağlama, iç tutunmayı sağlama, son 

ürene rijitlik (katılık) sağlama ve benzeri fonksiyonları bulunmaktadır. Monteiro ve ark. 2016 

yılında yaptıkları çalışmalarında nişasta kullanarak düşük yoğunlukta yonga levha üretmiş, 

fiziksel ve mekaniksel özelliklerini incelemiş ve raporlamıştır. Çalışmalarının sonucunda ise 

üretilen panellerin düşük yonga levha standartlarına uygun olduğunu göstermişlerdir [5]. Bu ve 

benzeri araştırmalar bu çalışma kapsamında detaylı olarak incelenmiş ve nişastanın orman 

ürünleri ve malzeme sektöründeki kullanımı üzerine derleme bilgiler sağlanmıştır. 

 

2. MALZEME  

Büyük bir karbonhidrat deposu olarak bilinen nişasta diğer klorofilli bitkilerin de 

gerçekleştirdiği gibi fotosentez esnasında güneş ışınlarında aldığı enerji ile karbon dioksit ve 
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suyu kullanarak glikoz üretimi gerçekleştirir. Oluşturulan glikoz birimleri birbirine 1-4 alfa 

bağları ile bağlanarak doğal polimer olan nişastayı oluştururlar (Şekil 1. a.). 

 

 
Şekil 1. Nişasta (a) ve selüloz (b) polimerlerinin kimyasal yapısı.  

 

Patates, buğday, pirinç, mısır, ve tapyoka (Şekil 2.) vb. doğal kaynaklardan elde edilebilen 

nişastanın malzeme endüstrisinde kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.  

 
Şekil 2. Geleneksel nişasta kaynakları ve bileşen yüzdeleri.  

 

Nişastanın orman ürünleri sektöründeki kullanım alanı yadırganamaz rakamlara ulaşmıştır. 

Kullanım alanlarının bu denli artmasındaki en büyük neden nişastanın doğal yapısından gelen 

özelliklerdir. Nişastayı oluşturan ve elde edildiği botanik orijine göre oranları değişebilen, 

amilozlar ve amilopektinler (Şekil 2.) polihidroksi bileşenlerdir ve su içerisinde ısıtıldıklarında 

bireysel su molekülleri ile kombine olarak genleşirler [6].  Sulu karışımı viskoz ve yapışkanlık 

sağlayabilecek bir yapıya dönüştürebilirler. Bu özellikleri sayesinde orman ürünleri, kâğıt 

teknolojileri, malzeme gelişimi ile ilişkili sektörler ve benzeri sektörlerde önemli bir kullanım 

alanlarına sahiptirler. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

Bu çalışma kapsamında yapılan literatür araştırmaları ve incelenen teknik raporlar sonucunda 

elde edilen, küresel endüstriyel nişasta pazar değeri, küresel üreticileri ve öncelikli kullanım 

alanları ve nişastanın yenilikçi orman ürünleri geliştirilmesindeki örnekleri devam eden alt 

başlıklarda detaylı olarak verilmiştir. 

 

Endüstriyel Nişasta Pazar Değeri, Kullanım Alanları ve Küresel Üreticileri 

Doğal kaynaklardan elde edilen nişasta bu çalışmanın önceki başlıklarında bahsedildiği üzere 

endüstride birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. 2016 yılından itibaren yıllık %6,64 

artış sağlayan küresel nişasta marketinin 2022 yılında 106,64 milyar dolara ulaşması 

beklenmektedir [7]. Bu çalışmada daha önce bahsedildiği üzere nişasta birçok sektörde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Çizelge 1.’de ise nişastanın en yaygın kullanıldığı alanları verilmiştir 

[8]. 

 

Çizelge 1. Nişastanın endüstriyel kullanım alanları. 
Kullanım alanlarına göre nişasta kullanımı 

Mukavva Üretimi Kâğıt Teknolojileri Gıda Malzemeleri 

Yapı Malzemeleri Sıvı Deterjanlar Biyoyakıtlar ve Biyomalzemeler 

 

Çizelge 1.’de verilen kullanım alanlarından gelen talebi karşılamak için birçok üreticisi bulunan 

nişastanın küresel olarak güçlü, kilit rol oynayan üreticileri ve bulundukları ülkeler Çizelge 

2.’de verilmiştir [8]. 

 

Çizelge 2. Küresel nişasta üreticileri. 
Firma ismi Merkezinin bulunduğu ülke 

Archer Daniels Midland Company Chicago, IL, Amerika Birleşik Devletleri 

Tate & Lyle Londra, İngiltere 

Grain Processing Corporation Muscatine, Iowa, Amerika Birleşik Devletleri 

Cargill, Incorporated Wayzata, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri 

Manildra Group Gladesville, Avusturalya 

Universal Starch Chem Allied Ltd. Mumbai, Hindistan 

Everest Starch (Ind) Pvt.Ltd. Gujarat, Hindistan 

GreenTech Industries Ltd. Andhra Pradesh, Hindistan 

Karandikars Cashell Private Limited Maharashtra, Hindistan 

Bangkok Starch Industrial Co., Ltd. Nakhom Pathom, Tayland 

 

Çizelge 2.’de verildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan küresel üretimde kilit 

sağlayıcılar olarak bulunmaktadır [8]. 

Bulguların bundan sonraki kısmında ise nişastanın endüstriyel alanlarda, özellikle malzeme 

geliştirilmesindeki yeri, yenilikçi orman ürünleri alanındaki kullanım şekilleri, ve şuana kadar 

gerçekleştirilen çalışmaların derlemesine yer verilmiştir. 

 

Doğal Tutkal 

Bilindiği üzere üre formaldehid kontrplak ve benzeri ahşap kompozitlerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Fakat, belli sıcaklıklarda ve su ile temas ettiği zaman salınım yapmakta ve bu 

salınım tutkal hattında zayıflamalara neden olmaktadır. Buna ek olarak bu salınım toksik ve 

insan sağlığına zararlı etkiler yaratabilir. Mısır nişastası [9]-[15] farklı konsantrasyonlarda üre 

formaldehid ile karıştırılarak daha çevreci tutkallar oluşturulmuş ve kullanılmıştır.  
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Biyobozunur Film Üretimi 

Nişasta yenilikçi ürünlerde özellikle ambalajlama ve gıda sektöründe bir ihtiyaç olan ‘film’ 

üretilmesi ve geliştirilmelerinde de kullanılmaktadır. Birden çok çalışmada kompozit 

malzemelere, filmlere eklenmiş ve çapraz bağlayıcı olarak kullanılmıştır. Düşük yoğunlukta 

polietilen (LDPE) ve nişastanın birleştirilmesi ile film malzemeler üretilmiş ve 

biyobozunurlukları çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, nişasta ve LDPE kullanımı ile üretilen 

filmlerin biyobozunabilir olduğu gösterilmiştir. [16]. Diğer bir çalışmada araştırmacılar borik 

asit kullanarak mısır nişastası ve polivinil alkolü çapraz bağlayarak film üretmiş ve birtakım 

performans özelliklerini araştırmışlardır. Yaptıkları araştırmalar sonucunda mısır nişastası ve 

borik asidin kullanılması ile elde edilen filmlerin mekaniksel performans özellikleri arttığını 

göstermişlerdir [17]. Yapılan çalışmalar nişastanın biyobozunur film üretiminde 

kullanılabileceğini göstermiştir. 

 

Kâğıt Teknolojileri 

Nişastanın kâğıt teknolojilerinde kullanılmasının ana sebebi son ürün olan kâğıdın kopma, 

yırtılma gibi mekaniksel özelliklerinin iyileştirilmesidir [18]. Bir dolgu maddesi olarak etki 

yapan mısır nişastası kâğıdın son özellikleri iyileştirmektedir. Mısır nişastasının kullanımındaki 

zorluk belli sıcaklıklarda belli bir süre ile pişirilmesinin gerekmesidir. Önce pişirilen mısır 

nişastası jel haline geldikten sonra belirlenen oranlarda kâğıt hamuru karışımına eklenerek 

kullanılmaktadır. Son ürünün olan kâğıdın yazı yazılabilmesi, silinebilmesi gibi özelliklerini de 

iyileştirdiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Russel 1973). Kâğıt teknolojilerinde 

nanotakviyeler ile birlikte nişasta kullanımının enerji sarfiyatını düşürdüğü belirlenmiştir [19]. 

 

Ahşap Kompozitler 

Bu çalışmada daha önce tutkal olarak kullanılmasından bahsedilen mısır nişastası yonga levha 

üretiminde de kullanılmıştır. Ferrandez ve ark. Alaca yapraklı kamış parçalarını herhangi bir 

kimyasal kullanmadan farklı oranlarda mısır nişastasını karıştırarak belli bir sıcaklık ve basınç 

altında panel haline getirmiş ve çevreye duyarlı yonga levhalar üretmişler [20]. Diğer bir 

çalışmada kontrplak üretiminde nişasta ve bloklanmış izosiyanatların farklı karışımlarda 

kullanımı irdelenmiş ve nişasta ve bloklanmış izosiyanatlar ile kontrplak üretiminin başarı ile 

gerçekleştirilebileceği gösterilmiştir [21]. 

 

Nanoselüloz Kompozitler 

Lavoine ve Bergström nanoselüloz esaslı köpük ve aerojellerin üzerine yaptıkları 

araştırmalarında nişasta ve nanoselülozun yenilikçi kompozitlerin geliştirilmesinde yaygın 

olarak kullanıldığını göstermişlerdir [22]. Orue ve arkadaşları termoplastik nişastayı selüloz 

nanolifler (SNL) ile güçlendirerek biyonanokompozitler üretmiş ve performans özelliklerini 

incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlar selüloz nanoliflerin eklenmesi ile son ürünün mekanik 

özelliklerin iyileştiğini göstermiştir [23]. Bu çalışmaya benzer bir diğer çalışma Müller ve 

arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Gıda paketleme, ambalajlama endüstrisinde geniş bir 

kullanım alanı yakalayabilecek olan nişasta esaslı biyofilmlerin üretiminde selüloz lifler 

güçlendirici olarak kullanılmış ve performans özelliklerine etkisi incelenmiştir. Selüloz lifler 

ile güçlendirilen nişasta biyofilmlerin çekme dirençlerinin arttığı ve deformasyon yüzdelerinin 

azaldığı belirlenmiştir [24]. Film ürünlerin yanı sıra mısır nişastasının orman ürünleri 

sektöründe kullanımı ile panel ürünler, yalıtım malzemeleri, tavan panelleri 

geliştirilebilmektedir. Yıldırım 2014 ve 2018 yıllarında gerçekleştirdiği çalışmalarında mısır 

nişastası ve selüloz nanolifleri kullanarak yalıtım köpükleri geliştirmiş ve performans 

özelliklerini incelemiştir. Mısır nişastasının selüloz nanolifler ile uyumlu olduğu, bu 

biyopolimerleri kullanarak yalıtım malzemelerinin üretilebileceğini göstermiş ve SNL 
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kullanılmasının son ürünün performans özelliklerini arttırdığını istatistiksel olarak 

çalışmalarında sunmuştur [17], [25], [26].    

 

4. SONUÇ  

Bu çalışma çevre dostu bir biyopolimer olan nişastanın küresel pazar değerini, küresel 

üreticilerini ve farklı alt türlerinin farklı sektörlerdeki ve özellikle orman ürünleri sektöründeki 

yerini, yenilikçi orman ürünleri geliştirilmesindeki kullanımını ve önemini kapsayan derleme 

bir çalışmadır. İncelenen çalışmalar ve geniş literatür çalışması nişastanın geniş bir kullanım 

alanına sahip olduğunu, birçok sektörde kullanıldığını ve özellikle yenilikçi orman ürünleri 

geliştirilmesinde yaygın bir kullanım alanına sahip olduğunu göstermiştir. Makro, mikro ve 

nano boyuttaki selüloz taneciklerinin ve liflerinin nişasta ile birlikte kullanılarak yenilikçi 

biyokompozitlerin üretildiği ve başarılı sonuçlar verdiği bu derleme çalışmada gösterilmiştir. 

Kağıt teknolojilerinde son ürünün kalitesini ve performans özelliklerini artırdığı ve en büyük 

kullanım bu sektörde olduğu bu çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
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ÖZET 

Geleneksel halk hekimliğinde Ihlamur türleri (Tilia spp)’nin tıbbi amaçlı kullanımı 

yüzyıllardır bilinmektedir. Kış mevsiminin en çok tüketilen bitki çaylarından biridir. Üretimin 

büyük bir kısmı Bursa ve Yalova İllerindeki doğal gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench.) 

ormanlarından temin edilmektedir. Çiçek üretimi amacıyla kurulmuş plantasyonlar 

bulunmadığından, doğal ormanlardan yapılan üretim aşırı tahripkar olmaktadır. Bu tahribatın 

önüne geçilebilmesi için mutlaka çiçek verimi ve kalitesi yüksek bireyler seçilip klonal yolla 

çoğaltılarak çiçek üretimine yönelik plantasyonların kurulması gerekmektedir. Doğal 

popülasyonlarda çiçeklenme zamanı, çiçek rengi, iriliği, kokusu vb. unsurların değişkenlik arz 

ettiği görülmektedir. Bu çalışmada; doğal ıhlamur meşcerelerinin taranarak popülasyonlar 

arasında ve popülasyon içerisinde ıhlamur çiçeklerinin yağ miktarlarının farklı olup 

olmadığının belirlenmesi, mevki, rakım, bakı, eğim, taç yönü, çiçek rengi gibi fizyografik 

faktörlerin incelenmesi ve etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Bursa-

Gökçeören, Karacabey-Yeniköy ve Yalova-Esenköy’deki doğal popülasyonlardan tam 

çiçeklenme zamanında gümüşi ıhlamur çiçekleri toplanarak usulüne uygun kurutulmuş, 

Clevenger cihazı ile yağ miktarları belirlenmiştir. Yağ miktarları ile fizyografik faktörler 

arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; ıhlamur çiçeklerinin yağ 

veriminin yörelere ve toplanan rakıma göre değişiklik gösterdiği, eğim ve bakının ise 

etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Kapalılık, ağaç taç çapı, çiçek toplanan taç yönü, çiçek 

rengi, tomurcuk ve çiçeklenme durumlarının yağ verimini etkilemediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gümüşi ıhlamur, Tilia tomentosa Moench, Yağ verimi, Fizyografik 

faktörler 
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ABSTRACT 

The medicinal use of linden species (Tilia spp) in traditional folk medicine has been known for 

centuries. It is one of the most consumed herbal teas in the winter season. A large part of the 

production is obtained from natural silver linden (Tilia tomentosa Moench.) forests in Bursa 

and Yalova provinces. Since there aren’t any plantations, flower production from natural forests 

is extremely damaging. In order to prevent this destruction, it is absolutely necessary to select 
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high quality flowers and propagation by clonal ways to establish plantations for flower. it is 

seen that in natural populations, flowering time, flower color, bigness, odor and ect. are 

variable. In this study; it is aimed to examine the physiographic factors such as location, 

altitude, aspects, slope, crown aspect, flower color and to determine their effects and whether 

the oil amounts of the linden flowers are different or not among the natural populations. For 

this purpose flowers were collected from the natural populations in Bursa-(Gökçeören), 

Karacabey-(Yeniköy) and Yalova-(Esenköy) full blooming time and after dried, the oil amount 

was determined by Clevenger apparatus. Relations between oil amounts and physiographic 

factors were examined. As a result of the study; It has been determined that the oil yield of the 

linden flowers varies according to the locality and the altitude, while the slope and aspects have 

no effect. It was determined that crown closure, tree crown diameter, crown aspect, flower 

color, bud and full blooming did not affect oil yield. 

Key words: Silver linden, Tilia tomentosa Moench, Oil yield, Physiographic factors 

GİRİŞ 

Türkiye; Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan olmak üzere üç farklı bitki coğrafya bölgesini 

kapsamaktadır. Bu bölgelerin her biri kendi endemik türlerine ve doğal ekosistemlerine sahiptir 

[1] ve 8.988 doğal, 2.991 endemik türü bulunmaktadır [2]. Türkiye’de dört türle temsil edilen 

ıhlamur (Tilia rubra subsp. caucasica, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa) orman 

alanlarımızın % 0,06’sını kaplamakta ve bunun yaklaşık yarısını da en yaygın olanı ve en çok 

tanınan gümüşi ıhlamur (Tilia tomentosa Moench) oluşturmaktadır [3]; [4]. Yüksekliğe bağlı 

olarak üç ekotipi bulunmaktadır [5]. Yaprakların alt yüzü gümüşi beyaz, yıldız tüylü çiçekleri 

beş parçalı, sarımsı renkli, kendine has özel ve kuvvetli kokusu vardır [6]. Geleneksel olarak 

kışın çay şeklinde tüketilen, orman halk ilişkilerine önemli katkılar sağlayan ıhlamur çiçeği 

üretiminin yarıdan fazlası Bursa ve Yalova illerindeki doğal ormanlardan karşılanmaktadır [7]. 
Orman Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre 28 yıllık ortalama üretim 37 ton olup son yıllarda 

üretim artmış ve 2017’de 208 ton olarak gerçekleşmiştir [8]. 
 

Gümüşi ıhlamurun çiçek ve tomurcukları yüzyıllardır teskin edici [9], hafif gerginliklerde 

sakinleştirici ve terletici olarak kullanılmaktadır [10]; [11]; [12]; [13]. Tedavi edici etkileriyle 

ilgili ilk bulgular birkaç yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır [14]. Gümüşi ıhlamurun merkezi 

sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkisi iyi bilinmektedir [15]. Ayrıca yaprak ve çiçekleri 

terletici, balgam söktürücü, grip, öksürük, migren, çeşitli sindirim problemleri, spazm türleri, 

karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır [16]. Gümüşi ıhlamur 

çiçekleri bronşit, nezle ve öksürük gibi sağlık sorunlarına karşı dünyanın her yerinde bilinmekte 

ve kullanılmaktadır [17]; [18]; [19]. Ihlamur çiçeği hazmettirici, balgam söktürücü ve terletici 

etkilerinden dolayı özellikle soğuk algınlıklarında halk arasında yaygın olarak tüketilmektedir. 

Müsilaj etkisi ile boğaz şişkinliklerini azaltıcı etkisi bulunmaktadır [20]; [21]; [22]; [23]. 
Gümüşi ıhlamur Türk halk hekimliğinde de bu gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır. Çoğu 

zaman pazarlarda saf çiçek olarak veya brahteli çiçek şeklinde satılmaktadır [24]. Ihlamur 

çayında çok güçlü antioksidan içeren flavonoid yapısında polifenoller olduğu ve bu bileşiklerin 

kateşin ve türevlerinden kaynaklandığı, antioksidan içeren bileşiğin hücreleri serbest radikal 

hasarlarına karşı C ve E vitaminlerinden çok daha iyi koruduğu ve immun sistemi desteklediği 

gösterilmiştir [25]; [26]. Çok güçlü bir antioksidan aktiviteyi sağlayan ve ıhlamur çayında 

bulunan flavonollerin (glycosides, quercetin, kaempferol, hydroxycinnamic acids ve 

ellagitannins gibi) C vitamininden 20 kez daha etkili olduğu belirlenmiştir [27]; [28]. Ihlamur 

arıcılık için de önemli bir bitkidir. Ihlamur çiçeğinin önemli bir özelliği ıhlamur balının temel 

bileşenlerinden birisi olması ve arıcılıkta yaygın olarak yararlanılmasıdır. Çiçekleri, hoş kokulu 
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olmasından dolayı bal arıları ve diğer böcekler için oldukça cezbedicidir [29]; [30]; [31]; [32]; 
[33]. Normal bala göre daha koyu ve kıvamlı olan ıhlamur balı birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılmaktadır [6]. Bir koloni arının bir ıhlamur ağacından 16 kg bal yapabildiği saptanmıştır 

[34]. Odunu birçok alanda kullanılmaktadır [35]. 
 

Gümüşi ıhlamurda genellikle çiçek yağ bileşenlerini belirleme çalışmaları yapılmış [36]; [18]; 

[37] fakat yağ verimine dönük çok az çalışmaya rastlanılmıştır. Popülasyon çeşitliliği 

ortalaması 0.50 olup [38] çiçek yapıları bakımından çok farklı bireylere rastlanmaktadır. Bu 

husus göz önüne alınarak popülasyonların taranması ve çiçek yağ verimi farklı bireylerin ortaya 

konması amaçlanmıştır. Ayrıca çiçeklerde yağ verimini etkileyen fizyografik faktörlerin etkisi 

ortaya konmaya çalışılmıştır. Üç farklı popülasyondan çiçekler toplanarak yağ verimleri 

belirlenmiştir.  

 

MALZEME VE METOT 

Bitki Materyali 

Çalışmanın materyalini Bursa-Gökçeören, Karacabey-Yeniköy ve Yalova Esenköy’de doğal 

yayılış gösteren saf veya karışık gümüşi ıhlamur ormanları oluşturmaktadır. Üç farklı 

popülasyondan, 110 ağaçtan çiçek örneklemeleri yapılmıştır. Çiçekler yerden 3-5 metre 

yükseklikten 3-4 yaşlı dallar kesilerek ve tacın dış kısımlarından toplanmıştır. Üç farklı yöreden 

farklı ağaçlardan en az 500 gr olacak şekilde 15-23 Haziran tarihleri arasında ıhlamur çiçekleri 

toplanmıştır. Brahteleri ile koparılan çiçekler hemen polietilen torbalara konularak ağızları 

bağlanmış ve su kaybetmeleri önlenmiştir. Laboratuvara getirilen örnekler tartıldıktan sonra 

raflara konularak ışık görmeden hava kurusu hale gelinceye kadar 2 hafta süreyle 

kurutulmuştur. Analiz zamanına kadar oda sıcaklığında bekletilmiştir. Analizlerde 8 adet 

Clevenger aparatı ve dörtlü sabit mantolu ısıtıcılar kullanılmıştır. 

Metot 

Ihlamur Çiçeklerinin Toplanması 

Araştırma alanının fizyografik özelliklerini belirlemek için arazi şekli, mevki, bakı, yükselti, 

yamaç eğimi, yerin koordinatları GPS ile alınarak envanter karnesine kaydedilmiştir. Eğimin 

belirlenmesinde örnek alanın bulunduğu mevki dikkate alınmıştır. İklim özelliklerinin 

belirlenmesi için en yakında bulunan Bursa ve Yalova meteoroloji istasyonu verileri 

kullanılmıştır. Araştırma alanının iklim tipleri, ortalama yağış ve ortalama sıcaklık değerleri 

kullanılarak Thorntwaite [39] yöntemine göre belirlenmiştir. Meteoroloji istasyonu verileri 

araştırma alanına enterpole edilirken sıcaklık değerleri her 100 m’de 0,5 ºC azaltılmış, yağış 

değerleri ise her 100 m’de 54 mm arttırılmıştır [40]; [41]. Çiçek toplanan taç yönü, kapalılık, 

çiçeklenme durumu, çiçek rengi gibi yağ miktarını etkileyebilecek faktörler envanter 

karnelerine işlenmiştir.  

Örneklerin Hazırlanması ve Yağ analizlerinin Yapılması 

Ihlamur çiçekleri iki hafta süresince kağıtlar üzerine serilerek kurutulmuş, daha sonra yağ 

analizi yapılana kadar kesekağıtlarında muhafaza edilmiştir. Ihlamur çiçeklerinin brahteleri 

farklı boyutlarda olduğundan standart ölçüm yapabilmek için brahteleri koparılarak analizlerde 

sadece çiçek kurulları kullanılmıştır. Kurutulmuş çiçeklerden 50 g tartılmış ve bir litrelik şilifli 

balonlara konularak 500 ml saf su ilave edilmiştir. Clevenger tipi su buharı destilasyon 

düzeneğinde 3 saat boyunca kaynatılarak çiçek yağları elde edilmiştir. İstatistiki anlamda 

farklılıkları belirlemek için p < 0,05 önem düzeyinde ANOVA ve Duncan testleri yapılmıştır. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Klimatolojik Bulgular 

Bursa’ya ait 1926 – 2016 yılları arasındaki verilere göre yıllık ortalama sıcaklık 14,6˚ C ve 

yıllık yağış ortalaması 707,5 mm dir. Aynı yıllarda Yalova’ya ait ortalama yıllık sıcaklık 14,7˚ 

C ve yıllık yağış ortalaması 749,8 mm bulunmuştur. Thorntwaite [39] yöntemiyle yapılan 

tespitlere göre Bursa; nemli, orta sıcaklıkta (mezotermal), su noksanı yaz mevsiminde ve çok 

kuvvetli olan, Okyanus iklimine yakın iklim tipine sahiptir. Yalova ise yarı nemli, orta 

sıcaklıkta (mezotermal), su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan, okyanus iklimine 

yakın iklim tipine sahiptir. 

 

Odunsu Floristik Yapı 

Çalışma alanlarında ıhlamur ile karışıma giren odunsu türler; Castanea sativa (Kestane), 

Quercus cerris (Saçlı Meşe), Quercus petraea (Sapsız Meşe), Corylus avellana (Adi fındık), 

Laurus nobilis (Defne), Daphne pontica (Sırımbağı) Hedera helix, Alnus glutinosa, Styrax 

officinalis, Rubus ssp., Erica ssp., Arbutus andrachne, Cistus salviifolius, C. Laurifolius, 

Sorbus torminalis, Rhus coriaria, Alnus glutinosa, Platanus orientalis, Populus tremula, 

Carpinus betulus, Fraxinus ornus, F. angustifolia, Rosa canina, Cornus mas, Corylus avellana, 

Diospyros lotus, Acer campestre olarak belirlenmiştir. Bu türlere ek olarak Euphorbia 

amygdaloides, Helleborus orientalis, Primula vulgaris, Rubus hirtus, Ruscus aculeatus, Ruscus 

hypoglossum, Smilax aspera, Smilax excelsa, Viola sieheana gibi bitki türlerinin ıhlamura eşlik 

eden türler arasında olduğu belirtilmiştir [42]; [43]. 

Çiçek Yağ Verimleri 

Yaptığımız çalışmada 100 gram çiçekten elde edilen ortalama yağ 0,09 ml olarak bulunmuştur. 

Yörelere göre 100 gram çiçek örneklerinden elde edilen ortalama yağ miktarları Karacabey’de 

0,11 ml, Yalova’da 0,07 ml ve Bursa’sa 0,05 ml’dir (Tablo 1). En yüksek yağ miktarı 

Karacabey’den, en düşük Bursa’dan alınan örneklerde bulunmuştur. Literatür verileriyle 

kıyaslandığında T. platyphyllos yaprak ve çiçeklerinde yağ oranı sadece % 0,03 düzeyinde 

bulunurken, T. rubra ve T. tomentosa’da bu oranın daha düşük olduğu belirtilmektedir [22]. 
Yapılan bir başka çalışmada ise yağ oranı %0,02 - % 0,1 arasında [18] değişmekte olup 

bulgularımızla uyum göstermektedir. 

 

Çiçeklerdeki nem içeriği Yalova’dan toplanan örneklerde daha yüksek düzeyde bulunmuştur. 

Toplanan çiçeklerde brahte büyüklükleri farklılık gösterdiğinden kuru ağırlık olarak 

çiçek/brahte oranlarında yöreler arasındaki farklar belirlenmiştir. Bursa’dan toplanan 

örneklerde bu oranın daha fazla olduğu görülmektedir. Çiçek toplanan rakımlar 

kademelendirilerek yapılan istatistiki analizlerde rakım faktörünün çiçek yağ miktarını 

etkilediği belirlenmiştir. 0-400 m. rakımlar arasındaki yağ miktarı daha yüksek bulunmuştur. 

Yükseklikle yağ miktarının ters oranlı olduğu görülmektedir. Arazi eğimi ve bakının ise yağ 

miktarına etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Ihlamur çiçeği yağ miktarlarının toplama yeri, rakım, eğim ve bakıya göre değişimi 

(One way Anova) Subset for alpha = 0.05 

Yağ miktarı 

(F-4,832) (Sig. -0,010) 

Çiçek/brahte 

oranı 

(F-4,642) (Sig.-

0,012) 

Nem içeriği 

(%) 

(F-29,430) 

(Sig.-0,000) 

Rakım (m) 

(F-3,636) (Sig.-

0,030) 

Eğim (%) 

(F-0,711) (Sig.-

0,494) 

Bakı 

(F-2,645) (Sig.-

0,053) 

Karacabey 0,11 a 1,9 a 84 b 0-200 0,11 a 0-40 0,09 a Doğu 0,05 a 

Yalova 0,07 ab 1,8 
a 

89 
a 201-

400 
0,09 a 41-70 0,08 a Batı 0,07 a 

Bursa 0,05 b 2,3 
b 

76 
c 401-

600 
0,04 b 

71-

100 
0,11 a Kuzey 0,11 a 

          Güney 0,07  

Çiçek yağ veriminde, toplandığı yön, kapalılık gibi faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Çiçeklerin 

tomurcuk ve tam açma durumları arasında beş sınıflama yapılarak yağ verimine etkisi 

incelenmiştir. Toplanan çiçeklerde farklı renk durumlarına göre de sınıflaması yapılarak yağ 

verimleri belirlenmiş, fakat yapılan istatistiki analizlerde tüm bu faktörlerin yağ verimi üzerinde 

etkili olmadığı görülmüştür (Tablo 2). 

Tablo 2. Ihlamur çiçeği yağ miktarlarının çiçeklenme durumu, taç yönü, kapalılık ve çiçek 

rengine bağlı değişimi (Subset for alpha = 0,05) 

Çiçeklenme durumu  

(F-2,053) (Sig.-0,092) 

Taç yönü 

(F-2,053) (sig.-0,092) 

Kapalılık 

(F-0,901) (sig.-0,409) 

Çiçek rengi 

(F-3,093) (Sig.-0,050) 

Tomurcuk 0,10 a Doğu 0,08 a Gevşek (10-40) 0,06 a Yeşil 0,07 a 

% 25 açmış 0,15 a Batı 0,08 a Orta (41-70) 0,09 a Açık sarı 0,11 a 

% 50 açmış 0,12 a Kuzey 0,11 a Tam (>71) 0,09 a Koyu sarı 0,12 a 

% 75 açmış 0,08 a Güney 0,09 a       

% 100 açmış 0,07 a          

 

SONUÇLAR  

Yağ verimi bakımından populasyonlar arasında fark bulunmuştur. Klonal üretim ve plantasyon 

kurma çalışmalarında yağ verimi yüksek populasyonların tercih edilmesi doğru bir yaklaşım 

olacaktır. Yükseltinin yağ verimi üzerinde etkisi ortaya konmuş, alçak rakımlarda yağ 

veriminin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bakımdan plantasyonların 0-400 m. arasında 

tesis edilmesi tavsiye edilebilir. Eğim ve arazi bakısının yağ verimine etkisinin olmadığı 

görülmektedir. 

 

Toplanan çiçeklerin tomurcuk veya tam açmış olması yağ verimini etkilememektedir. Bu 

bakımdan erken tomurcuk döneminde de çiçekler toplanabilir. Ağacın taç yönü ve kapalılığın 

da yağ verimini ekilemediği ortaya konulmuştur. Çiçek renginin yağ verimi üzerinde etkisi 

belirlenememiştir. Ağacın taç çapı, müdahale görüp görmediği gibi hususların da çiçek yağ 

verimini etkilemediği görülmüştür.  
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Özet  

Bu çalışma Bursa ili sekiz halk pazarında (Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi ilçelerinde) 2018 yılı, 

Mart – Nisan aylarında yapılmıştır. Çalışmanın amacı Bursa Halk Pazarları’nda bulunan bazı 

tıbbi - aromatik bitkiler ve odun dışı orman ürünlerinin kullanım alanlarının saptanmasıdır. 

Yapılan literatür araştırmaları sonucunda Bursa halk pazarlarında böyle bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Araştırma süresince on yedi satıcı ile yüzyüze görüşme metodu uygulanmıştır. 

Örnekler fotoğraflanmıştır. Taksonların adlandırılmasında Flora of Turkey and the East Aegean 

Islands vol.1-10 ve vol. 11 adlı eserden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda 37 familya, 67 

cinse ait 69 tür’ün kullanım alanları tespit edilmiştir. Bununla birlikte müşterilerin tercihlerinin 

mevsimsel değişimleri, satıcıların bu ürünler hakkında aldıkları eğitimler, satıcıların bu ürünleri 

nereden temin ettikleri belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bursa, Halk pazarları, Odun dışı orman ürünleri, Tıbbi ve aromatik 

bitkiler. 
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Abstract 

This study was conducted in folk bazaars of Bursa city (Nilufer, Yildirim, Osmangazi counties) 

in March and April months of 2018. The aim of this study is to determine the usage areas of 

some medicinal-aromatic plants and non-wood forest products in Bursa folk bazaars. As a result 

of the literature researches, no such study was found in the public markets of Bursa. Face-to-

face interviews were applied with seventeen vendors during the research. Samples are 

photographed. Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol.1-10 and vol. 11 were used for 

the nomenclature of taxa. At the end of the study, the use areas of 69 species belonging to 37 

families and 67 genera were determined. In addition to this, seasonal changes of the preferences 

of the customers, the training received by the sellers on these products and the places where the 

vendors have obtained these products were determined. 

 

Keywords: Bursa, Folk bazaar, Non-wood forest products, Medicinal and aromatic plant. 
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1. GİRİŞ  

İnsanoğlu yeryüzünde var oluşundan bu güne kadar bitkileri birçok alanda kullanmaktadır. 

Geçmişte bitkilerin kök, yaprak, meyve, tomurcuk, vb. kısımları doğal olarak yiyecek, yakıt, 

ilaç, vb. amaçlarla kullanılmaktaydı. Kimya biliminin gelişmesi sağlıktan, gıdaya birçok 

kimyasal ürünü de beraberinde getirmiştir. Kimyasalların kullanımında sıkça görülen olumsuz 

etkiler insanların kimyasal ürünlerden ziyade doğal ürünleri tüketme eğilimini arttırmıştır. Bu 

eğilimin sonucu toplum tarafından kullanılan bitkilerin kullanım alanlarını belirlemeye yönelik 

çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. Asil, E. ve Soner, O. [1], Ertuğ, F., [2] Ersöz, T. [3], 

Tümen, G. ve Sekendiz, O. [4], Alpınar, K. [5], Polat, R. vd. [6], Karaca Öner, E. vd. [7], Şahin 

Yiğit, S. [8], Akan, H. ve Bakır Sade, Y. [9], Güler, B. vd. [10], Güler, B. vd. [11], Altan, Y. 

vd. [12], Uğurlu, E. ve Seçmen, Ö.[13], Şenol, S. G. vd.[14] ve daha bir çok araştırmacı bu 

konularda yapılan araştırmalara örnek gösterilebilir. Pazarlar ile ilgili araştırmalara 

bakıldığında ise sınırlı olup;  Akan vd. [15]; Şanlıurfa’nın semt pazarlarını; Altay ve Çelik [16]; 

Antakya (Hatay) Semt pazarlarını, Yaylagül [17] Samsun’da bulunan semt pazarlarını, Akgül 

vd. [18] ise Kapadokya merkezde bulunan halk pazarları ve aktarları araştırmışlar ve 

etnobotanik açıdan incelemişlerdir. Uluslararası düzeyde de benzer çalışmalar yapılmış, halk 

tarafından kullanılan bitkilerin kullanım alanları kayıt altına alınmıştır; Sezik. E. ve Honda, G. 

[19], Walid, R. vd.[20], Afroz, S. S.[21], Rahmatullah, M. vd. [22] ve daha birçok araştırma 

mevcuttur. 

 

İnsanlar bu tür odun dışı orman ürünleri ve tıbbi – aromatik bitkileri bir çok yerden temin 

edebilmektedir. Ancak geçmişten bu güne pazar kültürünün var olması, toplumun örf, adet ve 

geleneklerini yansıtan mekanlar olmaları, müşterilerin birçok ürünü aynı alanda bulabilmeleri 

vb. çok fazla avantajının oluşu pazarların günümüzde çok fazla tercih edilmesine neden 

olmaktadır. Pazarlarda diğer ürünlerin olduğu gibi odun dışı orman ürünleri ve tıbbi – aromatik 

bitkilerin satışında da büyük bir yeri vardır, bununla birlikte pazarların diğer ticaret 

merkezlerine oranla satıcı – müşteri iletişiminin yüksek olduğu alanlar olması ve bunun da 

müşterilerin ürünleri kullanım şekillerini doğrudan etkilemesi gibi nedenlerden dolayı pazarlar 

araştırma sahası olarak düşünülmüştür ve araştırmalar sonucunda Bursa ilinde böyle bir 

çalışmanın daha önceden yapılmadığı görülmüştür.  
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2. MATERYAL ve METOT 

Bu çalışma Bursa’da kurulan Esenevler halk pazarı (16.03.2018), Alemdar halk pazarı 

(19.03.2018), Gökdere halk pazarı (21.03.2018), Görükle halk pazarı (14.04.2018), İhsaniye 

halk pazarı (14.04.2018), Bağlarbaşı/Hamitler halk pazarı (16.04.2018), Sinandede halk pazarı 

(17.04.2018), Konak halk pazarı (18.04.2018) (Şekil 1.) belirtilen tarihlerde gezilmiştir. 2 

kadın, 15 erkek olmak üzere toplamda 17 pazarcı ile yüzyüze görüşme metodu uygulanarak, 

ürünlerin yöresel isimleri, kullanılan kısımları, kullanım şekilleri ve kullanım alanlarının neler 

olduğu sorularak çalışma defterine not edilmiş ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman 

Fakültesi’ne getirilerek bilgisayara aktarılarak tablolar, grafikler ve spektrumlar oluşturularak 

odun dışı orman ürünleri ve tıbbi - aromatik bitkilerin kullanım alanlarını belirlemek için 

çalışmalar yapılmıştır. 

 

 
Şekil 1. Araştırma alanları, Bursa. 

 

Taksonların tayininde ve çalışmanın bir çok aşamasında Flora of Turkey and the East Aegean 

Islands vol.1-10 [23], Flora of Turkey and the East Aegean Islands vol. 11 [24] ve Türkiye’de 

Bitkiler İle Tedavi Geçmişte ve Bugün [25] adlı eserlerden yararlanılmıştır. 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

37 familya, 67 cinse ait 69 tür’ün kullanım alanlarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar 

sonucunda; 

• Türlerin yöresel isimleri 

• Kullanılan kısımları,  

• Kullanım şekilleri ve  

• Kullanım alanları  

belirlenmiştir ve Tablo 1. ‘de verilmiştir. 
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Bunun yanında satıcılarla yüzyüze görüşülerek toplanan bilgiler ile  

• Satıcıların yaşları,  

• Cinsiyetleri,  

• Eğitim durumları,  

• Mesleğe başlangıçları,  

• Tıbbi – aromatik ve odun dışı orman ürünlerinin kullanım alanları ile ilgili konularda 

eğitim alıp – almadıkları,  

• Müşterilerin genel yaş aralıkları,  

• Satıcıların ürünleri nereden temin ettikleri ve  

• Müşterilerin ürün taleplerinin mevsimsel olarak değişimleri 

belirlenmiştir ve Tablo 2.’ de verilmiştir.  
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Şekil 2. Bursa halk pazarlarında en çok bulunan odun dışı orman ürünleri ve tıbbi – aromatik 

bitkiler. A. Salvia officinalis, B. Juglans regia, C. Amygdalus communis L., D. Zingiber 

officinale, E. Curcuma longa, F. Corylus avellana, G. Tilia cordata, H. Rosa canina, I. 

Cinnamomum verum, İ. Thymus vulgaris, J.  Piper nigrum, K.  Eremurus spectabilis, L. 

Coriandrum sativum M. Agaricus bisporus, N. Eugenia caryophyllata  

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

440



 

Şekil 3. Çalışma alanı örnek görseli 

 

 

Şekil 4. Çalışma alanı örnek görseli
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Tablo 2. Satıcı ve müşteri bilgileri 
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D
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1 54 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış, 

kendisi araştırmış 

25+ Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

2 37 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Babadan 

görme 

Eğitim almamış 30+ Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

3 43 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış, 

kendisi araştırmış 

40 - 50 Köylülerden Kışları daha çok 

talep 

4 37 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Babadan 

görme 

Eğitim almamış 20 - 75 Kendi 

bahçesinden 

Kışları daha çok 

talep 

5 32 Kadın İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış 20 - 70 Kendi 

bahçesinden 

Kışları daha çok 

talep 

6 68 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış 20+ Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

7 29 Erkek Lise 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış 30 - 50 Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

8 61 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış 20 - 50 Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

9 50 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış 45+ Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

10 60 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış 20+ Toptancıdan Yaz - Kış eşit 

talep 

11 45 Erkek Lise 

Mezunu 

Babadan 

görme 

Eğitim almamış 25+ Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

12 53 Erkek İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almış 25 - 50 Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

13 43 Erkek Lise 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış, 

kendisi araştırmış 

25 - 60 Köylülerden Kışları daha çok 

talep 

14 81 Erkek Eğitim 

Almamış 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış 20 - 60 Kendi 

bahçesinden 

Kışları daha çok 

talep 

15 56 Kadın İlkokul 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış, 

kendisi araştırmış 

25 - 55 Kendi 

bahçesinden 

Kışları daha çok 

talep 

16 35 Erkek Lise 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış 20 - 60 Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 

17 44 Erkek Önlisans 

Mezunu 

Kendisi 

başlamış 

Eğitim almamış, 

kendisi araştırmış 

25 - 70 Toptancıdan Kışları daha çok 

talep 
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Araştırma alanlarında görüşülen satıcıların 2’si kadın, 15’inin erkek olduğu ve yüzde olarak 

erkeklerin sayısı genel sayıya oranlandığında % 88 gibi yüksek bir oran olduğu, kadınların 

orananın ise %12 olduğu belirlenmiştir (Tablo 2.). 

Araştırma alanlarında görüşülen satıcıların eğitim durumları ele alındığında 1’inin hiç eğitim 

almadığı, 11’inin ilkokul mezunu, 4’ünün lise mezunu ve 1’inin önlisans mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Yüzde olarak değerlendirildiğinde ilkokul mezunu satıcılarının %65 gibi yüksek 

bir sayıya sahip olduğu, lise mezunu satıcıların %23 oranınanda olduğu, hiç eğitim almayan ve 

önlisans mezunu satıcıların ise %6 oranına sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2.). 

Örnek alanlarda görüşülen satıcılara işe kendilerinin mi başladığı, babadan görme mi girdikleri 

sorulmuştur. Alınan cevaplara bakıldığında işe kendisi başlayanların sayısının 14 olduğu ve 

tüm satıcılara oranının yüzde olarak %82 gibi yüksek bir değere sahip olduğu, işe babasından 

görerek başlayanların ise sayısının 3 olduğu ve tüm satıcılara oranının %18 olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 2.). 

 

Çalışma alanlarında satıcılar ile yapılan görüşmelerde tıbbi – aromatik bitkiler ve odun dışı 

orman ürünlerinin kullanım şekil ve alanlarıyla ilgili eğitim alıp almadıkları sorulmuş ve alınan 

cevaplar ile 11’inin eğitim almadığı, 5’inin eğitim almadığı fakat kendi imkanları ile araştırarak 

öğrendiği, 1’inin ise eğitim aldığı belirlenmiştir. Yüzde olarak ele alındığında eğitim alanların 

genel kişi sayısına oranının %6 olduğu, eğitim almayan fakat kendi imkanları ile araştırarak 

öğrenenlerin oranının %29 olduğu, eğitim almayanların ise %65 olduğu görülmektedir (Tablo 

2.). 

 

Çalışma alanlarında satıcılar ile görüşülerek ürünleri nereden temin ettikleri sorulmuştur ve 

cevaplara bakıldığında satıcılardan 2’sinin ürünleri köylülerden, 4’ünün kendi bahçesinden, 

11’inin ise toptancıdan temin ettiği belirlenmiştir. Yüzde olarak ele alındığında ise ürünleri 

satıcılardan % 12’sinin köylülerden, %23’ünün kendi bahçesinden, %65’inin ise toptancıdan 

temin ettikleri görülmektedir (Tablo 2.). 

Çalışma alanlarında satıcılar ile görüşülerek müşterilerinin mevsimsel taleplerinde olan 

değişimleri sorulmuştur ve sadece 1 satıcı yaz – kış eşit talep olduğunu belirtmiş, 16 satıcı ise 

kış aylarında yaz aylarına oranla gözle görülür bir şekilde talep artışı olduğunu belirtmiştir. 

Yüzde olarak ele alındığında ise satıcılardan %6’sı müşteri taleplerinin yaz - kış eşit olduğunu, 

%94 ‘ünün ise kış aylarında yaz aylarına oranla talepte gözle görülür artış olduğunu belirttiği 

görülmektedir (Tablo 2.). 
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4. SONUÇLAR 

Bursa ili Esenevler (16.03.2018), Alemdar (19.03.2018), Gökdere (21.03.2018), Görükle 

(14.04.2018), İhsaniye (14.04.2018), Bağlarbaşı/Hamitler (16.04.2018), Sinandede 

(17.04.2018), Konak (18.04.2018) halk pazarlarında Mart – Nisan 2018 aylarında yapılan 

çalışma sonucunda 37 familya, 67 cinse ait 69 tür’ün kullanım alanları Tablo 1. ‘de verilmiştir, 

müşterilerin tercihlerinin mevsimsel değişimleri, satıcıların bu ürünler hakkında aldıkları 

eğitimler, satıcıların bu ürünleri nereden temin ettikleri Tablo 2. ‘de verilmiştir. 

Araştırma alanında satışı yapılan bitkilerin infüzyon, dekoksiyon, toz, çiğ, kaynatılarak - 

kızartılarak, pişirilerek, reçel, olarak kullanımları yaygındır. Bitkilerin tüketilen kısımlarına 

bakıldığında 22 türün yaprağı, 11 türün toprak üstü kısımlarının, 16 türün meyvelerinin, 11 

türün çiçek – çiçekli dal – çiçekli yapraklı dal kısımlarının, 1 türün genç sürgününün, 6 türün 

kök – rizom kısımlarının, 3 türün tohum kısımlarının kullanıldığı belirlenmiştir. 

Satıcıların yaşlarının 29 – 81 arasında değiştiği ve erkek ağırlıklı olduğu, eğitim durumlarına 

bakıldığında ise 1 satıcının hiç eğitim almadığı, 11 satıcının ilkokul mezunu olduğu, 4 satıcının 

lise mezunu olduğu ve 1 satıcının önlisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Satıcılardan 14’ünün 

işe kendisinin başladığı, 3’ü babadan görme olarak girdiği belirlenmiştir. Satıcıların tıbbi – 

aromatik bitkiler ve odun dışı orman ürünlerinin kullanım şekil ve alanlarıyla ilgili eğitim alıp 

almadıklarına bakıldığında 11’inin eğitim almadığı, 5’inin eğitim almadığı fakat kendi 

imkanları ile araştırarak öğrendiği, 1’inin ise eğitim aldığı belirlenmiştir. Ürün temini ele 

alındığında satıcılardan 2’sinin ürünleri köylülerden, 4’ünün kendi bahçesinden, 11’inin ise 

toptancıdan temin ettiği belirlenmiştir. Satıcılara, müşterilerin taleplerinin mevsimsel değişimi 

sorulduğunda ise tamamına yakınından kış mevsiminde yaz mevsimine oranla gözle görünür 

seviyede fazla talep olduğu belirlenmiştir. 
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Özet  

Bu çalışma Düzce yöresindeki odun dışı orman ürünleri ve hizmetlerinin araştırılması ve 

değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Düzce ili merkezindeki ve yakın 

çevresindeki orman kaynaklarında yer alan odun dışı ürünlere ilişkin bilgiler Düzce Orman 

İşletme Müdürlüğü kayıtlarından, aktarlardan, halk pazarlarında köylüler tarafından yöre 

ormanlarından toplanan ürünlerden, Düzce ot festivaline getirilen çeşitli odun dışı orman 

ürünlerinden, konuyla ilgili diğer resmi ve bilimsel çalışmalardan yararlanılarak elde 

edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; Düzce ilinde başlıca odun dışı orman ürünleri olarak 

kaldirik, kanlıca mantarı, dağ çileği, ısırgan otu; odun dışı orman hizmetleri kapsamında da 

Bıçkıyanı Köyü C Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri karşımıza çıkmaktadır. Araştırma bulguları 

neticesinde yörede 315 çeşit tıbbi, aromatik ve yemeklik bitki türü, 24 av ve yaban hayvanı 

türü, 11 adet mesire alanı olmak üzere oldukça zengin odun dışı kaynakların olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü kayıtlarında bu türlerden sadece 8 

tanesinin satışının yapıldığı görülmektedir. Odun dışı ürün ve hizmetlerle ilgili araştırma 

alanında birçok kaynak bulunmasına rağmen bu kaynaklara yeterince önem verilmediği, 

envanter çalışmalarının sağlıklı yapılmadığı ve ekonomik anlamda değerlendirilemediği 

anlaşılmaktadır. Çalışma sonucunda odun dışı orman ürünleri ve hizmetleri kapsamında 

Düzce yöresine ilişkin bir takım öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ormancılık, Odun Dışı Orman Ürünleri, Düzce. 

 

 

Assessment of Düzce Region's Forest Products and Services 
 

Yaşar Selman GÜLTEKİN1 and Güçlü İlker MÜFTÜOĞLU2 

 
1 Düzce University, Faculty of Forestry, Department of Forest Engineering, 81620, Düzce, TURKEY 

2 Manisa Celal Bayar University, Forestry Department, Forestry and Forest Products Education Program, 45900, 

Manisa, TURKEY 

 

Corresponding Author: Yaşar Selman GÜLTEKİN, selmangultekin@duzce.edu.tr 

 

 

Abstract 

This study was conducted to investigate and evaluate non-wood forest products and services 

in Düzce region. For this purpose, the information about non-wood products in the forest 

resources of Düzce city center and its vicinity is obtained from records of Düzce Forest 

Enterprise, the products collected from the local forests by the villagers in the public markets, 

various other non-wood forest products brought to the Düzce grass festival, were obtained 

from studies. According to research findings; mainly as non-wood forest products, bamboo 

mushroom, mountain wicker, stinging nettle; within the context of non-wood forest services, 
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Bıçkıyanı Village C Type Forest Recreation Area has come to the forefront in Düzce 

province. As a result of the research findings, it was determined that there are 315 kinds of 

medicinal, aromatic and edible plant species in the region, 24 game and wild animal species 

and 11 rich recreational areas. However, it is seen that only 8 of these species have been sold 

in Düzce Forest Enterprise records. Although there are many resources in the field of research 

on non-wood products and services, it is understood that these resources are not given enough 

importance, inventory studies are not healthy and cannot be evaluated economically. As a 

result of the study, some suggestions about Düzce region were presented within the context of 

non-wood forest products and services. 

 

Keywords: Forestry, Non-wood Forest Products, Düzce. 

 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’nin orman kaynaklarından başta odun hammaddesi üretimi olmak üzere, zengin bitki 

türü çeşitliliğinin varlığı sayesinde odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) de üretilmektedir. 

ODOÜ kavramı önceleri ormancılıkta tali ürün olarak nitelendirildiği için son 10 yıla kadar 

gerek ODOÜ üretimi planlaması gerekse ülke ekonomisine katkısının önemi üzerinde 

yeterince durulamamıştır. Ancak günümüzde bazı ODOÜ ve hizmetlerinin asli ürün olarak 

nitelendirilen odun hammaddesi üretiminden daha fazla gelir getirmeye başlaması nedeniyle 

dikkatleri üzerine çekerek bu konuda çalışmaların yapılmaya başlamasına yol açmıştır. 

Bununla birlikte orman kaynakları çevresinde yaşayan yöre halkına da ekonomik gelir 

sağlaması nedeniyle ODOÜ ve hizmetleri ayrı bir öneme sahiptir. 

 

Orman hammaddesi üretimi devlet orman işletmelerinin başlıca gelir kaynağını oluşturmakla 

birlikte ODOÜ ve hizmetleri de göreceli olarak artmaya ve önem kazanmaya başlamaktadır. 

Günümüzde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ODOÜ’nün sürdürülebilir şekilde 

üretilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla Trüf Ormanı, Salep, Sakız, Bal Ormanı, 

Yabanil Meyveli Türler, Maviyemiş-Likapa ve Defne Eylem Planları gibi çalışmalar 

yapılmaya başlanmıştır [1]. 

 

Odun dışı orman ürünleri ve hizmetleri; ormanlardan elde edilen odun dışındaki, orman içi ve 

açıklıklarda yetişen, insanların ve diğer canlıların kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya gelir 

sağlamak suretiyle yararlandıkları tüm bitkisel ve hayvansal ürünler, mantarlar, diğer odun 

dışı ürünler ile birlikte ekoturizm ve rekreasyon olarak tanımlanmaktadır [2]. ODOÜ’ye 

ilişkin literatür incelendiğinde ODOÜ’nün mevcut durumu, mevzuattaki yeri, dış ticaretteki 

rekabet gücü, ticaret ve tüketimdeki paylarını veren, ihracat potansiyellerine değinen, yerel ve 

ulusal ekonomilere yönelik gelir ve istihdam olanaklarını ele alan, ürünlerin üretim tekniği, 

kullanım yeri, talep durumu, ekonomiye katkıları gibi konularda çalışmaların olduğu 

görülmektedir [3-17]. 

 

Orman kanunu 37. madde gereği; kamu ormanlarından alınacak yıllık üretim programına 

alınmış orman ürünlerinin haricindeki her tür ürün grubunun üretimi OGM tarafından tayin 

olunacak mıntıka ve süreler dahilinde gerçekleştirilmekte olup, ODOÜ’ ne ait tüm işler, 

Devlet Orman İşletmesi ve Döner Sermayesi Yönetmeliği gereği; evvela orman köylerini 

kalkındırma kooperatiflerine ve köy halkına veya orman işlerinde çalışan köylülere 

yaptırılmaktadır [18]. 
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2. MALZEME VE METOT 

Çalışmaya konu olan Düzce ilinde orman varlığı yaklaşık 124.390 hektardır. Orman 

varlığının genel alana oranı ise yaklaşık %52’dir. Toplam serveti 33.811.275 m³, artım miktarı 

ise 657.877 m³ dolaylarındadır [19].  

 

Çalışma alanı olan Düzce ili, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Düzce ili 40°37’ ile 

41°07’ kuzey enlemleri ve 30°49’ ile 31°50’ doğu boylamları arasında konumlanmaktadır. 

Yüzölçümü 2392 km² dir. Düzce ilinin sınırları, Bolu ilinin batısı ve kuzeyi, Sakarya ilinin 

doğusu ve Zonguldak ilinin güneybatısı ile çevrilidir. Kuzeyinde ise 30 km uzunluğunda 

Karadeniz vardır [20].  

 

Düzce ili ormanlarının %97’si verimlidir ve yüksek kaliteli ağaçlardan oluşmaktadır. Ana 

ağaç türleri Kayın, Meşe, Göknar, Karaçam, Sarıçam türleridir [21]. 

 

Bu çalışma, Düzce ilinde bulunan ODOÜ ve hizmetleri ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede 

Düzce ili sınırları araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Araştırma alanındaki ekonomik açıdan 

önemli olan ODOÜ ve hizmetleri ele alınarak değerlendirilmiştir.  

 

Araştırma alanındaki orman işletme kayıtları ve verileri ile birlikte arazi araştırmalarında halk 

pazarlarına gelen orman köylüleri ve ilçede faaliyet gösteren aktarlarla görüşülerek ODOÜ 

varlığı, yayılışı, türleri, endemizm varlığı ve kullanım alanlarına ilişkin konularda bilgi elde 

edilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Düzce ilinde 102 familya, 471 cins, 1.200 tür ve tür altı takson olduğu ifade edilmektedir. 

Toplam familya sayısının %6’sını eğreltiler, %3’ünü Gymnospermae ve %91’ini 

Angiospermae’ye ait familyaların oluşturduğu, toplam cins sayısının ise %1,6’sını eğreltiler, 

%1’ini Gymnospermae ve %97,4’ünü de Angiospermae’ye ait cinslerden oluştuğu, toplam tür 

ve tür altı takson sayısının da %1’ini eğrelti, %0,5’ini Gymnospermae ve %98,5’unu da 

Angiospermae’ye ait tür ve tür altı taksonların oluşturduğu bildirilmektedir [22]. 

 

“Düzce’nin biyoçeşitliliğinin belirlenmesi sonucu il genelinde yayılış yaptığı saptanan 1253 

taksondan 80 familya, 240 cinse ait 315 bitkinin, tıbbi değeri olan ve yemeklik olarak 

kullanılabilen bitkiler olduğu saptanmıştır. (Çizelge 7.) Bu taksonlardan 259’unun tıbbi değeri 

olduğu, 13’ünün sadece yemeklik olarak kullanıldığı, 43’ünün ise hem tıbbi özellikli olup 

hem yemeklik olarak kullanıldığı belirlenmiştir. (Çizelge 8. ve Şekil 8.) Tıbbi değeri olan ve 

yemeklik olarak kullanılan taksonların familyalara dağılımı şu şekildedir: Asteraceae (34 

takson), Lamiaceae (25 takson), Rosaceae (17 takson), Fabaceae (16 takson), Apiceae (13 

takson), Brassicaceae (11 takson), Boraginaceae, Caprifoliaceae, Malvaceae, Plantaginaceae 

ve Polygonaceae (8’er takson). (Şekil 9.) Bu familyalara ait en çok kullanılan cinsler ise 

şunlardır: Salvia, Rumex, Euphorbia, Plantago, Hypericum, Lactuca, Lamium, Mentha, 

Orchis, Quercus, Salix, Tilia, Tragopogon ve Trifolium [23]. 

 

Yapılan çalışma ile Düzce ilinde yayılış gösteren belli başlı ODOÜ’lerin Eğrelti otu, Orman 

Gülü sürgünü, Ihlamur yaprağı, Kestane, Fındık, Şimşir sürgünü, Tavşan Memesi, diğer 

gövde ve dallar, ibreli ağaç kabuğu ve her çeşit bitki artığı şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bu 

odun dışı orman ürünlerinin hasılat planları yapılmakta, her yıl yenilenen tarife bedelleri ile 

satılmakta ve kayıtları tutulmaktadır [24].   

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan 2013 ve 2017 yılları arasındaki muhasebe 

kayıtlarına göre, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’nün gelirleri kıyaslanınca odun dışı 
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bitkisel ürünleri gelirleri ve rekreasyon amaçlı hizmetler olan mesire yerleri, kent ormanları, 

yayla işletme, orman içi dinlenme yerleri gelirleri, diğer gelirlere göre daha azdır. 2013 

yılında odun dışı bitkisel orman ürünleri ve rekreasyon amaçlı gelirler diğer orman gelirleri 

altında kaydedilmiştir. 2014 ve2016 yılı odun dışı bitkisel orman ürünleri tali ürün gelirleri 

şeklinde belirtilmiştir. 2017 yılında ise odun dışı orman ürünleri altında belirtilmiştir. 2015 

yılında odun dışı bitkisel orman ürünleri satışı yapılmamıştır (Çizelge 1) [24].  

Çizelge 1. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Kayıtlarındaki 2013-2017 yılları arası satış 

gelirleri (TL) 

Gelir Çeşidi 2013 2014 2015 2016 2017 

Piyasa Satışları 3.035.789 11.037.655 12.902.418 21.128.162 30.662.684 

Tahsisli Satışlar 739.182 1.760.695 3.319.011 8.448.048 9.675.939 

1/3 Maliyet Bedelli 

Satışlar 
282.831 306.852 374.167 226.075 403.852 

Tarifeli Satışlar 239.427 675.750 701.592 661.241 910.626 

Köylere Ve 

Kooperatiflere Yapılan 

Satışlar 

717.865 1.555.435 1.384.015 2.451.672 3.814.009 

Orman Ağaçları Fidan 

Satış Gelirleri 
28.574 268.139 5.600 104.919 236.134 

Diğer Orman Gelirleri 86.411 - - - - 

Odun Dışı Bitkisel 

Ürünler Satış Gelirleri 
- 4.245 0 1.974 4.439 

Mesire Yerleri Gelirleri - 76.487 87.433 86.112 234.419 

Kent Ormanları Gelirleri - 668 6.628 7.008 811 

Yayla İşletme Gelirleri - - 16.538 - 17.459 

Orman İçi Dinlenme 

Yerleri Gelirleri 
- - - - 235.418 

 

Düzce Orman İşletmesi 2013-2017 yılları arasındaki satışları incelendiğinde ağırlıklı olarak 

odun hammaddesi satışlarından birincil gelirleri elde ettiği görülmektedir. Bu gelirlerin son 

yıllarda artan bir trend izlediği de gözlenmiştir. Bununla birlikte tahsisli, tarifeli ve köylere ve 

kooperatiflere yapılan satışlarda da geçmiş yıllara göre artan oranda bir satış gelirlerinin 

olduğu anlaşılmaktadır. ODOÜ ve hizmetlerin satış gelirlerine bakıldığında ise, öncelikli 

gelirlerin mesire yerlerinin kiralanmasından elde edilen gelirler olduğu, ardından orman içi 

dinlenme yerleri gelirleri, yayla işletme gelirleri, kent ormanları gelirleri ve odun dışı bitkisel 

ürünlerden elde edilen satış gelirleri olduğu görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, 

odun dışı bitkisel ürünlerden elde edilen gelirlerin odun dışı hizmetlerden çok daha düşük 

seviyelerde  kalmaktadır. Bunun nedeninin odun dışı bitkisel ürünlerin bir çoğunun satışı 

yapılmadan doğrudan orman kaynaklarından toplanarak elde edildiği söylenebilir. Halk 

pazarlarında bir çok ODOÜ satışının yapıldığı arazi çalışmalarında gözlemlenmiş fakat bu 

satışı yapılan ürünlere dair orman işletmesi kayıtlarında her hangi bir veriye rastlanılmamıştır. 

 

Düzce ilinde bulunan bazı odun dışı bitkisel ürünler yöre halkı tarafından toplanmakta, 

yemeklerde malzeme olarak kullanılmakta, reçel veya marmelatları yapılmakta ve bazıları da 

halk pazarlarında satılmaktadır. Düzce ilindeki, Pazartesi ve Perşembe Pazarı, Salı pazarı, 
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Konuralp pazarı ve Düzce Ot Festivali’nde ormandan toplanmış ve satışı yapılan ürünler 

genel olarak kaldirik, kestane, ısırgan otu, ıhlamur yaprağı, kanlıca mantarı, kuzu kulağı 

mantarı, istiridye mantarı, tellice mantarı vb. yenilebilir mantar türleridir. Bu mantar türleri ile 

birlikte Düzce ilinde toplam 31 adet yenilebilir mantar türü bulunmaktadır [25].  

 

Çizelge 2’de bölgede önemli bir ekonomik katma değer yaratan diğer ODOÜ’nden olan 

humusa ilişkin (her çeşit bitki artığı) bilgiler yer almaktadır.   

 

Çizelge 2. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2017 Yılı Odun Dışı Bitkisel Ürünler Üretim-

Satış Programı ve Gerçekleşmeleri 

Odun Dışı 

Ürün Adı 

Program 

Miktarı 

(Kg) 

Satış Nevii 

(Tarife-

İhale) 

ODOÜ Tarife 

Bedeli 

(TL) 

Gerçekleşme 

Miktarı 

(Kg) 

Satış 

Tutarı 

(TL) 

Eğrelti Otu 10.000  0,00 - - 

Orman Gülü 

Sürgünü 
10.000  0,00 - - 

Diğer Gövde ve 

Dallar 
2.000.000 58.000 1,27 58.000 73,66 

Ihlamur Yaprağı 1.000  0,00 - - 

İbreli Ağaç 

Kabuğu 
5.000  0,00 - - 

Her Çeşit Bitki 

Artığı 
25.000  0,00 - - 

Kestane 100.000 240 0,19 240 45,60 

Fındık - 21.601 0,20 21.601 4.320,20 

Diğer Ürünler 2.000  0,00 - - 

Toplam 2.153.000 79.841 - 79.841 4.439,46 

 

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2017 Yılı Odun Dışı Bitkisel Ürünler Üretim-Satış 

Programı ve gerçekleşmelerine ilişkin Çizelge incelendiğinde, işletmenin 2017 yılında 2 

milyon kg üzerinde bir program yapmasına karşın yaklaşık 80 bin kg odun dışı bitkisel ürün 

satışından 4.439,46 TL gelir elde ettiği görülmektedir. Çizelgenun analizi göstermiştir ki 

bölgede odun dışı bitkisel ürün üretim potansiyelinin olmasına rağmen karşılığında elde 

edilen gelirin oldukça düşük kaldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kayıt dışı ODOÜ 

toplanmasından ve halk pazarlarında satılmasından da orman köylüsünün ekonomik bir gelir 

etmiş olabileceği söylenebilir. 

 

Çizelge 3’te ise Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 6 işletme şefliğinde yer alan 

toplam 11 adet mesire alanı bulunmaktadır.  
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Çizelge 3. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2018 yılı mesire yerleri gelirleri* 

Şeflikler Mesire Yerleri Gelirler (TL) 

Asar Bıçkıyanı köyü C tipi orman içi 

dinlenme (OİD) yeri 

76.658 

 

Cumaova 

Cumayeri B tipi mesire yeri 15.368 

Çeltiklik B tipi mesire yeri 3.013 

Gümüşova B tipi mesire yeri 6.908 

Darıyeri Gırgın çayırı C tipi OİD yeri 1.914 

 

Düzce 

Kalıcı konutlar C tipi OİD yeri 8.898 

Üç köprü C tipi mesire yeri 6.509 

Yenikent C tipi OİD yeri 2.858 

Darıyeri Aksu Yaylagöl A tipi mesire yeri 30.701 

Melen Avlayan köyü C tipi OİD yeri 913 

Çilimli B tipi mesire yeri 5.493 

Toplam 159.233 

* 2018 yılı verileri Mart ayı sonuna kadar elde edilen bilgileri içermektedir. 

 

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2018 yılına ait kayıtlarında mesire yerleriden en çok 

gelirin Asar işletme şefliğinde yer alan Bıçkıyanı köyü C tipi orman içi dinlenme (OİD) 

yerinden elde edildiği görülmektedir.  

 

Düzce ilinde aktarlar tarafından piyasaya arz edilen odun dışı bitkisel ürünlerin isimleri ve 

2018 yılı fiyatları Çizelge 4’te verilmiştir.  

 

Arazi çalışmaları sırasında orman köylüsünün ODOÜ ve hizmetlerine yönelik hasat, üretim, 

depolama ve pazara sunma gibi faaliyetlerde bilinçsiz ve eğitimsiz hareket edildiği 

gözlemlenmiştir. Bu durum tüm Türkiye’de olduğu gibi Düzce yöresinde de aktarların ortak 

sorunların ve şikâyetlerin başında gelmektedir. Bölgedeki aktarların büyük çoğunluğu il 

merkezine toptancılardan ürün gruplarını tedarik etmekte, geriye kalanlar ise bölgeden 

özellikle ıhlamur yaprağı, kestane, kuşburnu, çıra, ısırgan otu gibi belli başlı bazı ODOÜ’ni 

toplatarak piyasaya arz etmektedirler. İl merkezinde bir takım endemik ve aromatik tıbbi 

türlerinin olduğu ve bu hususta ayrı bir çalışma yapılması gerektiğinin de arazi çalışmalarında 

tespit edilmiştir. Bölgede orman köylüsünün özellikle kestane ve ıhlamur ağaçlarına zarar 

verdiğine yönelik şikayetler gözlemlenmiştir. Orman köylüsünün halk pazarlarına ve aktarlara 

orman köy ve çevresinden yeterli ve uygun fiyatta mal getirmediği, getirdiği ürün gruplarının 

bazılarında toptancı fiyatlarının üzerinde rakamlar talep ettiği ve ürün gruplarına yönelik 

maddi beklentinin azalmakta olduğu da tespit edilmiştir.  
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Çizelge 4. Düzce ilinde bazı aktalar tarafından piyasa arz edilen odun dışı bitkisel ürünler ve 

2018 yılı fiyatları 

Bitkiler Birim Aktarium  Aktar Hamit Aktar Diyarı  

Adaçayı Kg/TL 100 50 30 

Açlık otu Kg/TL 40 40 23 

Aynı safa Kg/TL 80 100 60 

Ayrık otu Kg/TL 50 40 50 

Biberiye Kg/TL 30 40 14 

Civanperçemi Kg/TL 40 50 42 

Çörek otu Kg/TL 30 30 25 

Defne Kg/TL 40 50 19 

Ekinezya Kg/TL 60 150 127 

Havlıcan Kg/TL 50 50 23 

Hibiskus Kg/TL 50 30 20 

Isırgan otu Kg/TL 40 50 20 

Kabuk zencefil Kg/TL 30 50 29 

Karabaş otu Kg/TL 50 50 35 

Kedi otu Kg/TL 134 100 100 

Kekik Kg/TL 30 40 27 

Kırkkilit otu Kg/TL 26 30 29 

Kızılcık Kg/TL 35 40 40 

Kiraz sapı Kg/TL 42 50 16 

Kurtpençesi Kg/TL 50 50 51 

Kuşburnu Kg/TL 20 20 13 

Mate Kg/TL 50 100 50 

Melisa otu Kg/TL 100 150 110 

Meyankökü Kg/TL 30 50 20 

Nane Kg/TL 30 35 25 

Papatya Kg/TL 60 70 68 

Sinameki Kg/TL 50 30 18 

Şahtere Kg/TL 50 50 29 

Tane karabiber Kg/TL 70 40 35 
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4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışma Düzce ilindeki ODOÜ ve hizmetlerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Elde edilen bilgilerin ışığında ODOÜ ve hizmetleri dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de 

de gerek ekonomiye olan katkısı gerekse bölge halkının kalkınması açısından önemli yer 

tutmaktadır. Bu bakımdan ODOÜ’ye verilen önem her geçen gün artmakla birlikte elde edilen 

gelirler de giderek katlanmaktadır. Ancak Türkiye ODOÜ kaynaklarının tüm Avrupa 

kıtasından bile daha fazla ve zengin olmasına rağmen elde edilen gelirin ülke kapasitesinin 

çok daha altında olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda biyoçeşitlilik bakımından zengin olan 

ülkemizde odun dışı orman ürünlerinin üretim kapasitelerini ve bu ürünlerden daha fazla 

faydalanma yollarının araştırılması ve bu konuda yeni projelerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bu konuda Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Orman Bölge Müdürlükleri ve Orman 

İşletme Müdürlüklerine önemli görevler düşmektedir. Bu durum Düzce ili özelinde 

değerlendirildiğinde benzer sonuçlara ulaşılmaktadır.  

 

ODOÜ’nin Düzce’de özellikle orman köylüleri tarafından bilinçsizce toplanması ve yeterli 

düzeyde piyasaya arz edilememesi ve toplanan ürünlere karşı yapılan bilinçsiz yaklaşım ile 

birlikte yüksek fiyat bölgede ürün çeşitliliğini daraltmış, bölgede dışarıdan hali hazır ürün 

alınır hale getirmiştir. Arazi araştırmalarında bölgenin tıbbi, aromatik ve endemik 

potansiyeline sahip bitki türlerinin bulunduğu, bu konuda ayrı bir çalışma yapılması gerektiği 

vurgulanarak bu çalışmaların ekonomik ve sosyal açıdan faydalarının da araştırılmasının 

yararlı olacağı düşünülmektedir. Bölge ormanlarımızdan elde edilen her türlü orman ürünü 

hem yörede yaşayan halka, hem de ümilli gelire katkı yapması bakımından önemli getiriler 

sağlayacağı açıktır. Bölgede ODOÜ ve hizmetlerinden çok çeşitli şekillerde faydalanma 

olanağı bulunmaktadır. Gerek toplanmasından, işletme ve pazarlamaya kadar tüm 

aşamalarında, gerekse yöre halkının devamlı olarak faydalanacağı bir bölge olması sebebiyle 

kaynaklarının korunması, üretimi, hasadı, işlenmesi ve pazarlanması konularında ilgili kurum 

ve kuruluşlar, üniversite işbirliği ve eşgümü ile eğitim programları hazırlanarak farkındalık 

çalışmaları başlatılmalıdır. 

 

Özellikle ODOÜ üretimi ve pazarlamasında tüm Türkiye’de olduğu gibi Düzce yöresinde de 

ciddi sorunlar bulunmaktadır. Orman kaynaklarından izinsiz ve aşırı toplayıcılık yoluyla 

temin düşük düzeyde de olsa Düzce yöresinde de görülmüştür. Özellikle piyasada gelir 

getiren kestane, ıhlamur yaprağı gibi ağaçlardan sürdürülebilir olmayan şekillerde 

yararlanıldığı bilinmektedir.  Bölge halkı ve perakendeciler bitkiler, faydaları ve tüketim 

biçimi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle bilgilendirilmelidirler. Arz ve talep 

konusundaki gelişmeler orman işletmeleri ve perakendeciler tarafından takip edilmeli, 

bölgeye ilişkin kırsal kalkınma projeleri hayata geçmelidir. Doğayla iç içe yaşayan orman 

köylüleri odun dışı bitkisel ürünlerini tanıyabilmekte ve onlardan faydalanmasına rağmen 

ekonomik değeri hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Özellikle istihdam imkânlarının 

kısıtlı olduğu bölgede bu durumu avantaj haline getirebilmek amacıyla çalışmaların yapılması 

mümkündür. 

 

Son olarak, tıpta, eczacılıkta ve sanayide kullanılan bazı odun dışı orman ürünlerinin 

kültürünün yapılarak alternatif üretim ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve ihracatta 

önemli bir yere sahip olan bazı odun dışı orman ürünlerinin devlet tarafından teşvik edilerek 

arz açığının kapatılması ve ihracat gelirinin arttırılması sağlanabilir. 
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Özet  

Bu çalışma Turgutlu Orman İşletmesindeki odun dışı orman ürünleri ve hizmetlerinin 

araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Manisa iline bağlı 

Turgutlu ilçe merkezindeki ve yakın çevresindeki orman kaynaklarında yer alan odun dışı 

ürünlere ilişkin bilgiler Turgutlu Orman İşletme Şefliği kayıtlarından, aktarlardan, halk 

pazarlarında köylüler tarafından yöre ormanlarından toplanan ve pazara getirilen çeşitli odun 

dışı orman ürünlerinden, konuyla ilgili diğer resmi ve bilimsel çalışmalardan yararlanılarak 

elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; Turgutlu işletmesinde başlıca odun dışı orman 

ürünleri olarak odun kömürü, humus, adaçayı, fıstık çamı ve kekik karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırma bulguları neticesinde işletmede odun dışı ürünler kapsamında sadece odun kömürü, 

humus ve kekik satışlarından gelir elde edildiği; ancak 12 adet daha odun dışı bitkisel 

kaynağın olduğu tespit edilmiştir. Odun dışı ürün ve hizmetlerle ilgili araştırma alanında 

birçok kaynak bulunmasına rağmen bu kaynaklara ilişkin sadece son iki yıla ait envanter 

kayıtlarının bulunabildiği, envanter çalışmalarının sağlıklı yapılmadığı, ekonomik anlamda 

gereken önemin verilmediği ve yeterince değerlendirilemediği anlaşılmaktadır. Çalışma 

sonucunda odun dışı orman ürünleri ve hizmetleri kapsamında Turgutlu Orman İşletmesine 

ilişkin bir takım öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ormancılık, Odun Dışı Orman Ürünleri, Turgutlu. 
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Abstract 

This study was conducted to investigate and evaluate non-wood forest products and services 

in Turgutlu Forest Enterprise. For this purpose, the information about non-wood products in 

the forest resources of Turgutlu city center in Manisa province and its vicinity is obtained 

from records of Turgutlu Forest Enterprise, the products collected from the local forests by 

the villagers in the public markets, were obtained from studies. According to research 

findings; it is understood that mainly as non-wood forest products, charcoal, humus, sage, 

peanut pine and thyme species. According to the findings of the research, only wood charcoal, 

humus and thyme sales were generated in the scope of non-wood products; but it has been 
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determined that there are 12 more non-wood plant sources. Although there are many 

resources in the field of research related to non-wood products and services, it is understood 

that inventory records belonging only to the last two years related to these resources can be 

found, inventory studies are not made healthy, economic importance is not given and 

sufficient evaluation is not possible. As a result of the study, some suggestions about Turgutlu 

Forest Enterprise were presented within the context of non-wood forest products and services. 

 

Keywords: Forestry, Non-wood Forest Products, Turgutlu. 

 

 

1. GİRİŞ 

Ormanlık alanı 22.342.935 hektar olan Türkiye’nin yaklaşık % 28,6’sı ormandır. Ormanlık 

alan dağılımında koru orman alanı %88, baltalık orman alanları %12, yıllık cari artımda koru 

orman alanı %95, baltalık orman işletmeleri ise %5, ağaç serveti bakımından ise koru orman 

alanı %97, baltalık orman alanları ise yaklaşık %3’ünü  temsil etmektedir. Normal kapalı alan 

%57, boşluklu kapalı alanları ise yaklaşık %43 olarak ifade edilmektedir. Orman 

kaynaklarından alınan yıllık eta ise yaklaşık 18.314.621 m³’tür [1]. 

 

Orman kaynaklarımız genel bir ifade ile oduna dayalı hammadde üretimi başta olmak üzere, 

karbon tutma, su üretimi, odun dışı orman ürünleriyle (ODOÜ) Türkiye ekonomisine katma 

değer oluşturma, erozyon ve çığ önleme, yurt savunması, yaban hayatını koruma, rekreasyon 

vb. birçok işlevi yerine getirmektedir. Toplumun sunulan tüm işlevlere yönelik demografik, 

sosyo-ekonomik ve kültürel gelişim sürecine bağlı olarak talepleri ise elbette farklılık 

göstermektedir [2]. 

 

Orman ürünleri kavramı günümüzde, ormanlardan elde edilen odun ve diğer verimler olarak 

ele alındığında, asli ve tali ürünler olarak yapılan ayrımı doğurmuştur. Toplumun değişen ve 

gelişen orman kaynaklarından yararlanma şekilleri farklılaşarak; ODOÜ şeklinde talep edilir 

hale gelmiştir [3]. ODOÜ’nüin sürdürülebilir şekilde üretilmesi ve biyoçeşitliliği korumak 

amacıyla günümüzde Trüf Ormanı, Salep, Sakız, Bal Ormanı, Yabanil Meyveli Türler, 

Maviyemiş-Likapa ve Defne Eylem Planları gibi çalışmalara yoğunlaşılmıştır [4]. 

 

Literatür incelendiğinde ODOÜ’ne yönelik mevcut durum, dış ticaretteki rekabet gücü, ticaret 

ve tüketimdeki payları ele alan, ihracat potansiyellerine değinen, yerel ve ulusal ekonomilere 

yönelik gelir ve istihdam olanaklarını ele alan, ürünlerin üretim tekniği, kullanım yeri, talep 

durumu, ekonomiye katkıları gibi konularda çalışmalar yapıldığı da görülmektedir [5-17]. 

 

6831 sayılı orman kanununun 37. maddesi gereği; kamu ormanlarından alınacak yıllık üretim 

programına alınmış orman ürünlerinin haricindeki her tür ürün grubunun üretimi Orman 

Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından tayin olunacak mıntıka ve süreler dahilinde 

gerçekleştirilmekte olup, ODOÜ’ ne ait tüm işler, Devlet Orman İşletmesi ve Döner 

Sermayesi Yönetmeliği gereği; evvela orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve köy 

halkına veya orman işlerinde çalışan köylülere yaptırılmaktadır [18]. 

 

Orman varlığı 539.648 hektar olan Manisa ilinin genel alanına oranı yaklaşık %40’tır. Manisa 

ili Turgutlu ilçesine bakıldığında ise; Turgutlu Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde ise 

11.365 ha normal koru, 6.186 ha boşluklu koru ormanı olmak üzere toplam 17.550 ha orman, 

24.714 ha ormansız açıklık alan ile birlikte 42.264 ha genel alana sahip olduğu görülmektedir 

[1].  
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Çalışmada Manisa ili Turgutlu ilçesinde yer alan Orman İşletme Şefliği kayıtları başta olmak 

üzere, aktarlardan, halk pazarlarından, konuyla ilgili diğer resmî ve bilimsel çalışmalardan 

yararlanılarak elde edilen bilgilerle, ODOÜ hizmetlerinin işletme sınırları içerisinde 

değerlendirilmesi amaçlamıştır. Bölgede ekonomik açıdan getirisi ve işletmede kaydı olan 

odun kömürü, humus ve kekik dışında ayrıca mantar, kestane, laden, kantaron, çıra, ağaç-

ağaççık kabukları, alıç, kuşburnu, adaçayı, karabaş otu, fıstık çamı ve kozalak gibi belli başlı 

ODOÜ bulunmaktadır.  

 

2. MALZEME VE METOT 

Bu çalışma, Manisa ili Turgutlu ilçesinde bulunan ODOÜ ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede 

Turgutlu Orman İşletme Şefliği sınırları araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

ODOÜ ‘nin bölgede ekonomik açıdan önemli olan türleri ele alınmaya çalışılmıştır.  

 

Bölgede İşletme Şefliği kayıtları ve verileri ile birlikte saha araştırmalarında halk pazarlarına 

gelen orman köylüleri ve ilçede faaliyet gösteren 10 kadar aktarla görüşülerek ODOÜ varlığı, 

yayılışı, türleri, endemizm varlığı ve kullanım alanlarına ilişkin konularda bilgi elde 

edilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan bu çalışmada Manisa ili Turgutlu ilçesinde yayılış gösteren belli başlı ODOÜ’nden 

özellikle odun kömürü, humus ve kekiğe yönelik potansiyel ekonomik çıkarımlar 

değerlendirmeye alındığında, bu ürünlere ilişkin aşağıdaki çizelgeler incelendiğinde orman 

köylüsünün ekonomik açıdan bu ürünlerden gelir elde ettiği ve ilçede katma değer 

oluşturduğu anlaşılmaktadır. Çizelge 1’ de 2015-2018 yılları arasında Orman İşletme 

Şefliğinde üretilen ve kayıt altında bulunan lif yonga ve yakacak emvale ilişkin değerler 

görülmektedir. Birim satış bedeli ödeyerek emvali alıp torluklarda  %20 verim ile ürüne 

dönüştüren orman köylüleri aşağıdaki yıllara ait çeşitli kilogram fiyatları ile ürettikleri odun 

kömürünü piyasaya sürerek kazanç sağlamışlardır.  

 

Çizelge 1. Turgutlu Orman İşletme Şefliği kayıtlarındaki satış gelirleri ve yaklaşık orman 

köylüsü satış ve kazanç değerleri 

YILLAR 

ÜRETİM (STER) 
İŞLETME BİRİM SATIŞ 

BEDELİ (STER/TL) 

ÇIKAN KÖMÜR KG  

(% 20 VERİM) 
TOPLAM 

KÖMÜR 

(KG) 
LİF 

YONGA 
YAKACAK 

LİF 

YONGA 
YAKACAK 

LİF 

YONGA 
YAKACAK 

2015 
ÜRETİM 

YOK 
5755 

ÜRETİM 

YOK 
34,05 

ÜRETİM 

YOK 
621540 621540 

2016 
ÜRETİM 

YOK 
6877 

ÜRETİM 

YOK 
41,17 

ÜRETİM 

YOK 
742716 742716 

2017 730 4265 52,59 44,36 93440 460620 554060 

2018  

(6 

AYLIK) 

800 3200 60,01 52,97 102400 345600 448000 

 

Bilindiği üzere 1 Ster Lif Yonga 640 kg, 1 Ster Yakacak Emvalin ise 540 kg gelmektedir. 

Turgutlu Orman İşletmesi 2015 yılında sadece yakacak emvalden 195957,75 TL gelir elde 

ederken, orman köylüsü işletmeden birim satış bedeli karşılığı aldığı emvalden odun kömürü 

elde ederek kilogramını yaklaşık 1,20 TL’den piyasada tüketiciyle buluşturmuş ve yaklaşık 

745848 TL gelir elde etmiştir. 2016 yılında işletme yakacak emvalden 283126,09 TL gelir 

elde ederken orman köylüsü aynı yıl kg fiyatı 1.30 TL’ye sattığı odun kömüründen 965531 

TL gelir elde etmiştir. 2017 yılında işletme lif yongada 38390,70 TL, yakacak emvalden ise 

189195,40 TL gelir elde ederken, orman köylüsü 2017 yılında kg fiyatı 1,40 TL olan odun 

kömüründen 775684 TL gelir elde etmiştir. 2017 toplam gelirinin bir önceki yıla nazaran daha 
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düşük olduğu ise dikkat çekmektedir. 2018 yılının ilk 6 aylık verilerinde ise işletmenin 

48008,00 TL lif yongadan, 169504,00 TL ise yakacak emvalden gelir elde ettiği görülürken, 

orman köylüsü 2018 yılının ilk 6 ayında pazara odun kömürünün kg fiyatını yaklaşık 1,50 

TL’den vererek 672000 TL gelir elde etmiştir. Son 4 yıla ilişkin veriler incelendiğinde lif 

yonga ve yakmaya mahsus emvali birim satış bedeli karşılığında alarak işleyen ve kömüre 

dönüştüren müteşebbis orman köylüleri bölgede bu üründen ekonomik kazanım 

sağlamışlardır.  

 

Çizelge 2’ de bölgede önemli bir ekonomik katma değer yaratan diğer ODOÜ’nden olan 

humusa ilişkin (her çeşit bitki artığı) bilgiler yer almaktadır.   

 

Çizelge 2. Turgutlu Orman İşletme Şefliği kayıtlarındaki Her Çeşit Bitki Artığı (Humus) 

üretim ve satış değerleri 

YILLAR 
TOPLANAN 

(TON) 

İŞLETME SATIŞ 

BEDELİ (TL) 

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN YAKLAŞIK KG 

SATIŞ FİYATI (TL) 

2016 3096 29,98 150 

2017 2064 31,90 200 

2018  

(6 AYLIK) 
1211 33,82 250 

 

2016-2018 yılları arasını kapsayan dönemler incelendiğinde, işletmenin 2016 yılında 

92818,080 TL gelir elde ettiği, işletme satış bedeli karşılığı ürünü alıp piyasaya süren orman 

köylüsünün ise aynı yıl yaklaşık 150 TL/Ton birim fiyat ile 464400 TL kazanç sağladığı 

görülmektedir. 2017 yılında işletme 65841,600 TL, orman köylüsü ise 412800 TL kazanç 

sağlamıştır. 2018 yılının ilk 6 aylık dilimi ele alındığında ise 40956,020 TL işletme gelirine 

karşın orman köylüsünün pazardan yaklaşık 302750 TL gelir elde ettiği görülmüştür. 

Çizelgenin analizi göstermiştir ki bölgede humus için müteşebbis orman köylüsü için 

ekonomik bir çıkarım söz konusu olmuştur. 

 

Çizelge 3’de Turgutlu ilçesinde Orman İşletme Şefliği bünyesinde kayıt altına alınan bir diğer 

ekonomik değeri olan ODOÜ olan kekik yer almaktadır. Bölgede halk pazarlarında ve 

aktarlarda rastlanılan ve çiçekli dal ve yapraklarından istifade edilerek hazırlanan çeşitli 

formlarıyla gribal enfeksiyonlar başta olmak sindirim ve solunum sistemi hastalıklarının 

tedavisinde, mide-bağırsak rahatsızlıklarında vb. birçok alanda kekik baharatı, kekik yağı ve 

kekik suyu şeklinde pazarlandığı görülmüştür. 

 

Çizelge 3. Turgutlu Orman İşletme Şefliği kayıtlarındaki Kekik Üretim ve Satış Değerleri 

YILLAR TOPLANAN (KG) İŞLETME SATIŞ BEDELİ (TL/KG) 

2016 3000 0,07 

2017 3000 0,08 

2018 (6 AYLIK) 3000 0,10 

 

2016-2018 yıllarında Turgutlu Orman İşletme Şefliği kayıtlarında kekik üretiminin son 3 

yılda yaklaşık 3000 kg dolaylarında ve stabil olduğu görülmüştür. İşletme satış bedeli 

karşılığında üretim alanlarından pazarladığı emvale ilişkin gelirlere bakıldığında ise 2016 

yılında 210 TL, 2017 yılında 240 TL ve 2018 yılının ilk 6 ayı için 300 TL gelir elde edildiği 

görülmektedir. Özellikle birçok aktarın ve orman köylüsünün orman içi açıklıklar ve yüksek 

kesimlerden ürünü kendilerinin topluyor oluşu ve temininin kendilerince kolay olması 

pazarda farklı fiyatların karşımıza çıkması sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple orman köylüsü 

için ekonomik bir katma değer oluşturmasına rağmen ilgili yıllara ilişkin orman köylüsünün 
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pazara sunduğu birim fiyatları ve gelir düzeyleri araştırmada net bir şekilde elde edilemeyen 

bulgulardandır. 

 

Arazi çalışmalarında orman köylüsünün ODOÜ ‘ne yönelik hasat, üretim, depolama ve 

pazara sunma gibi faaliyetlerde bilinçsiz ve eğitimsiz hareket ettiği de gözlemlenmiştir. Bu 

durum bölgedeki aktarların ortak sorun ve şikâyetleridir. Bölgedeki aktarların yaklaşık %90‘ı 

ilçe merkezine yakın İzmir ilinden ve toptancılardan ürün gruplarını tedarik etmekte, geriye 

kalanlar ise bölgeden özellikle alıç, defne yaprağı, kuşburnu, lavanta, karabaş otu, bilye kekik, 

sivri kekik, sarı kantaron, çıra, sarmaşık, ıhlamur ve adem otu gibi belli başlı bazı ODOÜ’ni 

toplatarak piyasaya arz etmektedir.  İlçede birtakım endemik ve aromatik tıbbi türlerin olduğu 

ve bu hususta ayrı bir çalışma yapılması gerektiğinin de altı çizilmiştir. Bölgede orman 

köylüsünün özellikle de sahlep bitkisinin damızlık çiçeğine zarar verdiği ve bitkinin giderek 

bölgede yok olmaya başladığına yönelik şikayetler gözlemlenmiştir. Orman köylüsünün halk 

pazarlarına ve aktarlara orman köy ve çevresinden yeterli ve uygun fiyatta mal getirmediği, 

getirdiği ürün gruplarının bazılarında toptancı fiyatlarının üzerinde rakamlar sunduğu ve ürün 

gruplarına yönelik maddi beklentinin azalmakta olduğu tespit edilmiştir.  

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

ODOÜ’nin ilçede özellikle orman köylüleri tarafından yeterince toplanmaması ve pazara 

sürülmemesi ve toplananlar üzerinde sergilenen bilinçsiz yaklaşım ile birlikte yüksek fiyat 

bölgede ne yazık ki ürün çeşitlerini daraltmış, bölgeyi dışarıdan hali hazır ürün alır hale 

getirmiştir. Arazi araştırmalarında bölgenin tıbbi, aromatik ve endemik potansiyeline yönelik 

ayrı bir çalışma yapılması gerektiği vurgulanarak bu çalışmaların ekonomik, sosyal açıdan 

faydalı olacağı düşünülmektedir. Bölge ormanlarından elde edilen her türlü ODOÜ, hem 

bölgede yaşayan halka hem de milli gelire katkı sağlaması bakımından önemli katkılar 

yapacağı söylenebilir. Bölgede ODOÜ’ nden çeşitli şekillerde faydalanma imkânı 

bulunmaktadır. Gerek toplanmasından, işletme ve pazarlamaya kadar tüm aşamalarında, 

gerekse yöre halkının devamlı olarak faydalanacağı bir bölge olması sebebiyle kaynakların 

korunması, üretimi, hasadı, işlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim programlarının 

hazırlanarak farkındalık çalışmaları başlamalıdır. 

 

Özellikle pazarda satılmakta olan ODOÜ’nden tüketicilerin büyük bir bölümü fayda 

görmektedir. Ancak, doğadan izinsiz toplayıcılık yoluyla temin etme düşük düzeyde de olsa 

bu bölgede de görülmektedir. sebeple ürünlere ilişkin talepler sürekli devam etmektedir. 

Özellikle adem otu kökünün son dönemlerde yasaklanmasına rağmen toplandığı görülmüştür.  

Bölge halkı ve perakendeciler bitkiler, faydaları ve tüketim biçimi konusunda ilgili kurum ve 

kuruluşların desteğiyle bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidirler. Talep artışı konusundaki 

gelişmeler perakendeciler tarafından takip edilmeli ve bölgeye ilişkin kırsal kalkınma 

projeleri yapılarak hayata geçmelidir. Doğayla iç içe yaşayan yöre insanı odun dışı bitkisel 

ürünlerini tanıyabilmekte ve onlardan faydalanmasına rağmen ekonomik değeri hakkında 

yeterince bilgi sahibi değildir. Özellikle istihdam imkânlarının kısıtlı olduğu bölgede bu 

durumu avantaj haline getirebilmek mümkündür.  
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Özet  

Son yıllarda Dünya genelinde odun dışı orman ürünlerine yönelik artan ilgi ve talep, bu 

kaynakların etkin ve verimli kullanımıyla birlikte sürdürülebilirliğinin sağlanmasını zorunlu 

kılmıştır. Bu çalışma, odun dışı orman ürünleri kaynaklarının ve faydalanmanın 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en önemli paydaşlar arasında yer alan orman köylülerinin 

konuya ilişkin farkındalık düzeyinin değerlendirmesini amaç edinmiştir. Bu bağlamda, Elazığ 

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan toplam 144 orman köylüsüne yüz 

yüze görüşme tekniğine dayalı anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda, orman 

köylülerinin odun dışı orman ürünlerine ilişkin görüşleri arasında mesleği, orman 

kaynaklarından faydalanma durumu ve bu ürünleri kullanmaya başlama nedenleri 

değişkenlerine göre istatistiksel düzeyde anlamlı farklılıklar bulunduğu (p<0,05) tespit 

edilmiştir. Diğer yandan, odun dışı orman ürünleri kullanım nedeninin genel itibariyle eskiden 

gelen deneyimler olduğu ve katılımcıların büyük çoğunluğunun bu ürünlerden herhangi bir 

şekilde gelir elde etmediği anlaşılmıştır. Aynı zamanda çalışma sonuçları, söz konusu 

ürünlerin üretim ve kontrolünün devlet denetiminde olması gerektiği kanısının katılımcılar 

arasında yaygın bir görüş olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Odun dışı orman ürünleri, orman köylüsü, farkındalık, faydalanma. 
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Abstract 

In recent years, the raising interest and demand for non wood forest products around the 

world has entailed its durability as well as the effective and productive utilization of these 

resources. This study aims the evaluation of the awareness levels of forest villagers, who are 

among the most important shareholders in obtaining the sustainability and utilization of non 

wood forest product resources, concerning this issue. In this context, a survey application 

based on tbe face to face interview was conducted to a total of 144 forest villagers in the 

responsibility area of Elazığ Forest District Directorate. As a result of the study, statistically 

significant differences (p<0,05) have been detected in the views of forest villagers concerning 

the non wood forest products according to variables of occupation, reasons for starting to use 
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these products, utilization of forest resources. On the other hand, it has been understood  that 

the reason for the usage of non wood forest products generally originates from the past 

experiences and most of the participants doesn't earn any income from these products. At the 

same time, study findings have revealed that having production and control of products in 

question state mandated is a common view between participants. 

 

Keywords: Non wood forest products, forest villager, awareness, utilization. 
 

1. GİRİŞ  

Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ), orman ve ağaç kaynaklı odun haricindeki biyolojik ve 

mineral esaslı ürünlerin yanı sıra mantarlar, orman humusu ve orman örtüsü de dâhil ürünler 

olarak tanımlanmaktadır [1]. Diğer yandan, orman alanlarından elde edilen odun esaslı 

ürünler dışındaki her türlü faydalanmanın ODOÜ kapsamına girdiğini bildiren tanımlamaların 

yapıldığı da bilinmektedir [2].   

Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler ormanların çevresel, biyolojik ve 

rekreasyonel niteliklerinin önemini ve odun dışı faydalanma gereksinimini artırmıştır [3]. 

ODOÜ’ler dünya nüfusunun yaklaşık %80 kadarı için vazgeçilmez gıda, tıbbi ve aromatik 

bitki kaynağını oluşturmasının yanı sıra sağladığı gelir dolayısıyla ekonomik kalkınmada 

giderek daha önemli hale gelmektedir [4, 5, 6].  ODOÜ’lerin Dünya genelinde yaklaşık 100 

milyar $’lık bir gelir katkısı sağladığı bildirilmektedir [7]. Türkiye’de Orman Genel 

Müdürlüğünün (OGM) bilançolarında yer alan ODOÜ’lerin yaklaşık %49’u ihraç edilmekte 

ve yıllık yaklaşık 436 milyon $’lık bir gelir elde edilmektedir  [8].    

Türkiye ODOÜ’ler açısından önemli ekonomik potansiyele sahip olmasına karşın, henüz bu 

ürünlere ilişkin envanterler tam olarak oluşturulamamıştır [9]. Diğer yandan,  OGM 

tarafından yapılan üretimlerin yanı sıra orman köylülerinin kayıt dışı ve kontrolsüz şekilde 

geleneksel yöntemlerle yaptığı üretimler söz konusudur [10]. Tüm doğal kaynak 

kullanımlarında olduğu gibi ODOÜ’lerde de kaynakların varlığının ve faydalanmanın 

sürekliğinin sağlanması esastır. Ancak, orman alanları içinde veya bitişiğinde yaşayan orman 

köylüleri, bu alanlardaki kaynaklardan doğrudan yararlanırken, uygulanacak yönetim 

stratejilerinden ilk etkilenecek toplumsal grup konumundadır [11].  ODOÜ kaynaklarının 

daha verimli şekilde değerlendirilebilmesi, üretim faaliyetlerinin kayıt ve kontrol altına 

alınabilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla geliştirilecek stratejilerde orman 

köylülerinin göz ardı edilmemesi gereklidir [11, 12]. 

Bu çalışma, ODOÜ için ilk toplayıcı, kullanıcı ve pazarlayıcı konumundaki orman 

köylülerinin, bu ürünlerden ekonomik açıdan faydalanma durumlarını ve farkındalık 

düzeylerini belirlemeyi amaç edinmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOT 

Çalışma alanı olarak, ODOÜ açısından önemli potansiyele sahip olması yanı sıra söz konusu 

ürünlerin tarımının yapılabilmesi için gerekli nitelikleri taşıdığı bildirilen [13] Elazığ Orman 

Bölge Müdürlüğü (OBM) sorumluluk alanı seçilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın birincil 

verilerini Elazığ OBM sorumluluk alanı içinde yer alan orman köylerindeki yerel halka 

uygulanan anketler oluşturmuştur.  

Elazığ OBM bünyesinde Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Malatya, Muş, Tunceli ve Van 

Orman İşletme Müdürlükleri yer almaktadır. Elazığ OBM sorumluluk alanında toplam 

1.283.596 Ha orman alanı mevcut olup, %31’i normal, %69’u bozuk orman formu şeklindedir 

(Tablo 1) [14].   
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Tablo 1. Elazığ OBM orman varlığı [14]. 
Orman Formu Bingöl  Bitlis   Elazığ  Hakkâri  Malatya Muş Tunceli  Van  Toplam  

Normal (Ha) 46.701 71.542 42.762 35.278 48.480 29.651 119.043 4.796 398.253 

Bozuk (Ha) 218.233 108.695 127.130 112.934 140.860 48.775 105.218 23.498 885.343 

Toplam 264.934 180.237 169.892 148.212 189.340 78.426 224.261 28.294 1.283.596 

 

Genel değerlendirme yapılarak ve literatürdeki çalışmalardan faydalanılarak [10,15] 

hazırlanan veri toplama aracı 23 farklı orman köyünde toplam 144 orman köylüsüne yüz yüze 

görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak belirlenen anket, 14 adet soru 

ve katılımcıların farkındalık düzeyini belirlemeye yönelik 5’li likert yapısıyla hazırlanmış 16 

önermeden oluşturulmuştur.  

TUİK 2017 yılı verilerine göre TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve TRB2 (Van, Mu, 

Bitlis, Hakkâri) alt nüfus bölgelerinde belde ve köyler nüfusu toplamı 761.496 kişidir [16]. 

Evrenden alınması gereken asgari örneklem sayısı evrendeki eleman sayısı bilinen 

uygulamalar için Denklem (1) yardımıyla hesaplanmıştır [17].  

n = [N. t2. p. q]/[d2. (N − 1) + t2. p. q]                                                                     (1) 

N= Evrendeki eleman sayısı  

n= Alınacak örneklem sayısı  

t= Güven katsayısı (%95’lik güven için 1,96) 

p= Ölçülmek istenilen niteliğin evrende bulunma ihtimali 

q= Ölçülmek istenilen niteliğin evrende bulunmama ihtimali (1-p) 

d= Örnekleme hatası (%10)  

Buna göre, alınması gereken örneklem sayısı en az 96 olarak hesaplanmış olup, araştırmada 

ise 144 katılımcıya ulaşılmıştır.  

Çalışmada elde edilen verilerin tablolanması, yüzdelik oranlara dönüştürülmesi ve grafiklerin 

oluşturulmasında Microsoft Excel paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için 

SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıştır. Kullanılacak istatistiki yöntemi tespit 

edebilmek amacıyla verilere Tek Örneklem Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve tüm 

önermeler için p<0,05 anlamlılık değerine ulaşılmıştır. Dolayısıyla verilerin homojen 

dağılmadığı görülmüş olup [18] nonparametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.  

Gruplar arası görüş farklılıklarını tespite yönelik üç veya daha fazla bağımsız örneklemli 

karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Bu analizlerde, test 

değişken grubunu oluşturan 16 maddelik önerme, benzer niteliği ölçmeyi hedefleyen 

maddeler halinde gruplandırılarak 4 ana gruba indirgenmiştir.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

3.1.  Verilerin Geçerlilik ve Güvenirliği  

Çalışmada, veri toplama aracının ölçülmek istenen niteliği ölçebilme yeteneği olarak 

tanımlanan geçerliliği test edebilmek amacıyla, kısmi ve gözlenen korelasyon katsayılarının 

karşılaştırılması ilkesini esas alan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) geçerlilik testi kullanılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre KMO katsayısı 0,648 ve anlamlılık değeri (p) 0,000 olarak 

hesaplanmış ve yeterli geçerlilik düzeyinin sağlandığı [19] görülmüştür.  

Yapılan ölçümün tutarlılığı olarak tanımlanan güvenirlik analizi için Cronbach Alfa yöntemi 

kullanılarak güvenirlik katsayısı 0,801 olarak hesaplanmış ve verilerin yeterli güvenirlik 

düzeyini sağladığı [19] anlaşılmıştır.  

 

3.2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların 48’i kadın (%33) ve 96’sı (%67) erkek olarak gerçekleşirken en yüksek katılım 

41-60 yaş grubunda oluşmuştur. Katılımcıların %50’sı ilköğretim ve alt öğrenim düzeyi 
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grubunda yer almış olup, en yüksek katılım ise %33 ile lise öğrenim düzeyinde 

gerçekleşmiştir.  Katılımcıların %64’ünün aylık gelirinin 2500 TL’nin altında olduğu, 

%39’unun çiftçilik ve %29’unun hayvancılıkla gelir elde ettiği tespit edilmiştir. Diğer yandan, 

katılımcıların %32’sini emekli-memur grubu oluşturmuştur (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Katılımcıların bazı niteliklere göre dağılımı. 
Nitelikler Değişkenler Frekans Oran (%) 

Yaş 

18-25 24 17 

26-40 24 17 

41-60 66 46 

>=61 30 21 

Toplam 144 100 

Öğrenim Durumu 

Okuryazar değil 9 6 

Okuryazar 42 29 

İlköğretim 21 15 

Lise 48 33 

Üniversite 24 17 

Toplam 144 100 

Gelir Durumu 

0-500TL 12 8 

501-1500 30 21 

1501-2500 39 27 

≥2500 63 44 

Toplam 144 100 

Meslek 

Çiftçilik 56 39 

Hayvancılık 42 29 

Emekli 24 17 

Memur 22 15 

Toplam 144 100 

3.3. Odun Dışı Orman Ürünlerine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların %65’i sağlıklı kalmak ve sağlık sorunlarını gidermek amacıyla ODOÜ’leri 

kullandığını beyan ederken, %28’i ise bu ürünleri keyif aldığı için kullandığını bildirmiştir. 

Korkmaz ve Fakir [15] ODOÜ’lerin nihai tüketici özellikleri üzerinde durdukları 

çalışmalarında, bu ürünlerin genel itibariyle sağlık amacıyla kullanıldığını bildirmiştir. Orman 

kaynaklarından faydalanma durumuna ilişkin soruya katılımcıların %35’i yeterince 

faydalanıyorum, %45’si faydalanma yetersizdir ve %27’i ise hiç bir şekilde fayda 

sağlamadıkları yönünde cevap vermiştir.  Diğer yandan, katılımcıların  %38’inin orman 

kaynaklı herhangi bir gelirinin bulunmadığı,  toplam %34’ünün 1000 TL’nin üzerinde bir 

gelire sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 1). Orman köylülerinin orman kaynaklarından 

sağladıkları gelirleri konu edinen çalışmalarda [11, 20], bu araştırmanın bulgularını destekler 

nitelikte sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, orman köylülerinin orman 

kaynaklarından elde ettikleri gelirlerin aile bütçesine önemli katkılar sağladığı, ancak bu 

gelirin aile geçimi için yeterli düzeye ulaşmadığı [21, 22] söylenebilecektir.   

 
Şekil 1. Katılımcıların orman kaynaklı gelir durumları. 

38%

21%

8%

17%

17%

Hiç gelirim yok

<500 TL

500-1000 TL

1001-2000 TL

>2000 TL
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Katılımcıların %75’i ODOÜ kullanımına aile büyükleri ve yakın çevrenin tavsiyesi ile 

başlarken, doktor tavsiyesi ile kullanım ise sadece %4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer 

yandan televizyon ve radyo reklamlarının (%13) dergi, kitap ve gazete tanıtımından (%8) 

daha etkili olduğu anlaşılmıştır (Şekil 2). Benzer şekilde, literatürde yer alan bazı 

çalışmalarda [15, 23], ODOÜ’lerin kullanımında geçmişten günümüze kadar süregelen 

geleneklerin önemli bir rol oynadığı bildirilmiştir.  

 

Şekil 2. Katılımcıların ODOÜ kullanımına başlama nedenleri. 

 

Katılımcıların %44’ü ODOÜ’lerin orman köylüsü tarafından üretilmesi gerektiğini 

düşünürken, %15’i Devlet Orman İşletmeleri ve yine %15’i üretimin ODOÜ ticaretini 

yapanlar tarafından üretilmesi gerektiği görüşünü savunmuştur (Tablo 3). Türkiye’de kırsal 

kalkınmanın sağlanabilmesinin kırsal göçün azaltılması ve orman köylüsüne yerleşim 

alanlarında geçim kaynağı oluşturulmasına bağlı olduğunu bildiren çalışmalar [24, 25], 

ODOÜ üretiminin orman köylüsü tarafından yapılması gerektiği yargısını destekler 

niteliktedir. 

  

Tablo 3. Katılımcılara göre ODOÜ üretimini gerçekleştirmesi gereken birimler. 
Tavsiye Edilen Birim Frekans Oran (%) 

Devlet Orman İşletmeleri 21 15 

Orman Köylüsü 63 44 

Tüccarlar 21 15 

Diğer 39 27 

Toplam 144 100 

 

Çalışmanın yapıldığı orman köylerinde meşe mazısı, mantar, alıç, ışkın, kekik, kuşburnu, dağ 

sarımsağı, badem, kenger ve defne en çok kullanılan ODOÜ arasında yer alırken, bu 

ürünlerden sadece meşe mazısı, mantar, ışkın, kekik ve kozalak orman köylüsü için gelir 

getirici ODOÜ olarak değerlendirilebildiği belirlenmiştir (Tablo 4). Katılımcılar tarafından en 

çok kullanılan ODOÜ %51 ile mantar olurken bu ürün aynı zamanda %17’lik oranla en fazla 

ticareti yapılan ürün olduğu görülmüştür. Göksu ve Adanacıoğlu [26], bilgi ve denetim 

yetersizliği, düzensiz faydalanma ve ilk toplayıcı/üretici durumundaki orman köylüleri ile 

orman ürünleri endüstrisi işletmeleri ve OGM arasındaki iletişim eksikliklerinin ODOÜ’lerin 

ticari anlamda değerlendirilememesi sonucuna yol açtığını bildirmiştir. 

  

58%

17%

4%

8%

13%

Eskilerden (Aile büyükleri) deneyimler

Yakın çevre tavsiyesi

Doktor tavsiyesi

Dergi, kitap, gazete vb.

Televizyon ve radyo reklamları
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Tablo 4. Çalışma alanında kullanılan ve ticareti yapılan ODOÜ’ler. 

ODOÜ 
Kullanılan Ticareti Yapılan 

Durum 

Durumu 

Katılımcı 

Sayısı 

Oran (%) Durum 

Durumu 

Katılımcı 

Sayısı 

Oran (%) 

Meşe mazısı + 15 10 + 15 10 

Mantar + 73 51 + 24 17 

Alıç + 28 19 -   

Işkın + 37 26 + 18 13 

Kekik + 49 34 + 12 8 

Kuşburnu + 4 3 -   

Dağ sarımsağı + 12 8 -   

Badem + 12 8 - 3 2 

Sahlep + 7 5 -   

Kenger + 3 2 -   

Defne + 3 2 -   

Kozalak - 5 3 + 10 7 

 

3.4. Gruplar Arası Görüş Farklılıklarına İlişkin Bulgular 

Katılımcılar arasında, meslek gruplarına göre ODOÜ’lerin doğrudan kullanımı ve elde edilen 

gelir faydaları ile ODOÜ’lere ilişkin farkındalığın yetersiz olduğu ve desteklenmesi 

gerektiğini bildiren yargılara ilişkin istatistiksel düzeyde anlamlı görüş farklılıkları (p<0,05) 

olduğu görülmüştür (Tablo5). Buna göre, çiftçilikle uğraşan katılımcılar doğrudan kullanım 

ve sağladıkları ekonomik gelir bakımından ODOÜ’lerin faydasını önemli bulurken, emekli 

katılımcılar ise sağlanan faydaların önemini en alt düzeyde değerlendirmiştir. Benzer şekilde, 

ODOÜ farkındalığının yetersiz olduğu ve eğitimlerle geliştirilmesi çiftçiler ve hayvancılıkla 

uğraşan katılımcılar için en üst düzeyde gereklilik iken, emekli-memur grubundaki 

katılımcılar için hususun gereklilik düzeyi düşük olarak değerlendirilmiştir.  

 

Tablo 5. Meslek değişkenine göre yargılar ölçeğinde Kruskal-Wallis test sonuçları. 
Yargılar Meslek  N Sıra Ortalaması Ki-Kare  p 

ODOÜ’lerin Doğrudan Kullanımı 

ve Ekonomik Yönden Faydaları 

Çiftçilik 56 86,51 

14,044 0,003* 

Hayvancılık 42 61,79 

Emekli 24 54,50 

Memur 22 76,93 

Toplam 144  

OGM’nin Çalışmaları ve 

Kontrolünün Gerekliliği 

Çiftçilik 56 80,96 

4,368 0,224 

Hayvancılık 42 67,18 

Emekli 24 71,00 

Memur 22 62,75 

Toplam 144  

ODOÜ’ler Hakkında Bilgi Sahibi 

Olma 

Çiftçilik 56 77,80 

3,163 0,367 

Hayvancılık 42 74,21 

Emekli 24 60,69 

Memur 22 68,61 

Toplam 144  

Farkındalık ve Eğitimlerin 

Artırılması Gerekliliği 

Çiftçilik 56 83,38 

8,123 0,044* 

Hayvancılık 42 71,32 

Emekli 24 62,56 

Memur 22 57,91 

Toplam 144  

*p<0,05 

 

Katılımcıların ODOÜ kullanımına başlanmasında etkili olan faktörlere göre gruplandırılmış 

yargıların 3 adedinde katılımcılar arasında anlamlı görüş farklılıkları bulunduğu (p<0,05) 
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tespit edilmiştir (Tablo 6).   Dergi, kitap ve gazete kaynaklı bilgilerden dolayı ODOÜ 

kullanmaya başlayan katılımcılar, bu ürünlerin hem kullanım hem gelir sağlama açısından 

önemli faydaları olduğunu, bu ürünler üzerinde OGM kontrol ve denetiminin güçlendirilmesi 

gerektiğini ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi olduklarını düşünürken, çevre tavsiyesi ve 

aileden gelen eski deneyimlerle ürünleri kullanan katılımcıların söz konusu hususlara ilişkin 

farkındalık düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşan 

Yaldız ve Ark. [27], ODOÜ’lere ilişkin farkındalık düzeyinin düşük olduğunu ve 

geliştirilmesi gerektiğini bildirmiştir.   

Orman kaynaklarından faydalanma durumuna göre ODOÜ’lerin OGM kontrolünde üretilmesi 

gerekliliği ve bu ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olduğu yargılarına ilişkin katılımcılar 

arsında anlamlı görüş farklılıkları bulunduğu (p<0,05) görülmüştür (Tablo 7). Orman 

kaynaklarından yeterince faydalandığını düşünen katılımcı grubunun, ODOÜ’ler hakkında 

yeterli bilgiye sahip olduklarını, OGM’nin ODOÜ’lere ilişkin çalışmalarının geliştirilmesi ve 

bu ürünler üzerindeki kontrolün OGM tarafından sağlanması gerektiğini düşündükleri tespit 

edilmiştir. Diğer yandan, Tablo 7’den söz konusu hususlar üzerindeki olumlu düşüncelerin 

ormandan sağlanan fayda ile doğru orantılı bir ilişki içinde olduğu, faydalanma düzeyinin 

azalmasıyla farkındalık düzeyinin de azaldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Birben ve 

Ark.’larının [28], genel olarak toplumun orman kaynakları hakkındaki farkındalık düzeyinin 

düşük olduğunu bildirdiği çalışma sonuçları ile aynı doğrultuda sonuçların elde edildiği 

söylenebilir.  

 

Tablo 6. ODOÜ kullanımına başlanmasında etkili olan faktörler değişkenine göre yargılar 

ölçeğinde Kruskal-Wallis test sonuçları. 

Yargılar Etkenler  N 
Sıra 

Ortalaması 
Ki-Kare  p 

ODOÜ’lerin Doğrudan 

Kullanımı ve Ekonomik 

Yönden Faydaları 

Eskilerden gelen deneyimler 84 67,20 

28,499 0,000* 

Çevre tavsiyesi 24 47,94 

Doktor tavsiyesi 6 90,50 

Dergi, kitap, gazete vb. 12 111,50 

TV ve radyo reklamları 18 98,00 

Toplam 144  

OGM’nin Çalışmaları ve 

Kontrolünün Gerekliliği 

Eskilerden gelen deneyimler 84 66,13 

15,235 0,004* 

Çevre tavsiyesi 24 61,63 

Doktor tavsiyesi 6 87,50 

Dergi, kitap, gazete vb. 12 104,38 

TV ve radyo reklamları 18 90,50 

Toplam 144  

ODOÜ’ler Hakkında Bilgi 

Sahibi Olma 

Eskilerden gelen deneyimler 84 65,48 

14,542 0,006* 

Çevre tavsiyesi 24 67,06 

Doktor tavsiyesi 6 65,00 

Dergi, kitap, gazete vb. 12 99,50 

TV ve radyo reklamları 18 97,00 

Toplam 144  

Farkındalık ve Eğitimlerin 

Artırılması Gerekliliği 

Eskilerden gelen deneyimler 84 69,18 

5,832 0,212 

Çevre tavsiyesi 24 71,94 

Doktor tavsiyesi 6 83,75 

Dergi, kitap, gazete vb. 12 98,00 

TV ve radyo reklamları 18 68,00 

Toplam 144  

*p<0,05 
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Tablo 7. Orman kaynaklarından faydalanma değişkenine göre yargılar ölçeğinde Kruskal-

Wallis test sonuçları. 
Yargılar Etkenler  N Sıra 

Ortalaması 

Ki-Kare  p 

ODOÜ’lerin Doğrudan 

Kullanımı ve Ekonomik 

Yönden Faydaları 

Yeterince faydalanıyor 51 76,21 

0,643 0,725 
Faydalanmıyor 72 70,69 

Kısmen faydalanıyor 21 69,71 

Toplam 144  

OGM’nin Çalışmaları ve 

Kontrolünün Gerekliliği 

Yeterince faydalanıyor 51 83,09 

7,048 0,029* 
Faydalanmıyor 72 63,63 

Kısmen faydalanıyor 21 77,21 

Toplam 144  

ODOÜ’ler Hakkında Bilgi 

Sahibi Olma 

Yeterince faydalanıyor 51 87,76 

15,748 0,000* 
Faydalanmıyor 72 59,00 

Kısmen faydalanıyor 21 81,71 

Toplam 144  

Farkındalık ve Eğitimlerin 

Artırılması Gerekliliği 

Yeterince faydalanıyor 51 81,85 

4,991 0,082 
Faydalanmıyor 72 69,56 

Kısmen faydalanıyor 21 59,86 

Toplam 144  

*p<0,05 

 

4. SONUÇLAR  

Bu çalışmada, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki orman köylüsünün 

ODOÜ’lere ilişkin farkındalık düzeyi değerlendirilmiştir. Bu kapsamda orman köylülerine 

anket uygulaması yapılmıştır.  Yapılan değerlendirmelere göre, orman köylülerinin orman 

kaynaklı gelirlerinin beklenen yaşam standardını sağlayabilecek düzeyin altında kaldığı ve bu 

yerleşim yerlerinde orta ve üst yaş grubundaki nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu 

görülmüştür.  

Orman köylerindeki ODOÜ kullanımının büyük ölçüde geleneksel alışkanlık ve deneyimlere 

bağlı olarak gerçekleştiği ve bilinçli bir faydalanmanın söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer yandan, orman köylüleri tarafından doğrudan kullanılan çok sayıdaki ODOÜ 

bulunmasına karşın, ticareti yapılan ürün sayısının çok daha az olduğu görülmüştür.  

Yapılan çalışma, çiftçilikle uğraşan orman köylülerinin ODOÜ’ler hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olduklarını ve faydalanma düzeyi arttıkça bu ürünlere ilişkin bilgi düzeyinin arttığını 

ortaya koymuştur. Ancak genel itibariyle, orman köylülerinin ODOÜ’lere ilişkin farkındalık 

düzeyinin düşük olduğu ve geliştirilmesi gerektiği açıktır. ODOÜ kaynaklarının ve 

faydalanmanın sürdürülebilirliği için üretimin konu hakkında eğitimli bireyler tarafından 

yapılması ve OGM birimlerinin kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi 

gereklidir. 

En yüksek farkındalık düzeyinin dergi, kitap, gazete vb. kaynaklı olduğu dikkate alınarak, 

eğitim kurumlarında ormanların ODOÜ’ler dâhil işlevsel nitelikleri hususunda daha fazla 

bilinçlendirme yapılması bir gerekliliktir. Diğer yandan, dergi, gazete vb. medya iletişim 

araçlarında konuya daha fazla yer verecek çalışmalar yapılması sağlanmalıdır.  

OGM’nin ODOÜ’lere ilişkin envanter çalışmalarının neticelendirilmesi sağlanmalı, üretim ve 

pazarlama faaliyetleri OGM ve orman köylüsü işbirliğinde yürütülerek ODOÜ’lerin kırsal 

kalkınmadaki etkinliği geliştirilmelidir.  
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Özet 

Kırsal fakirliği azaltma, yerel ekonomiyi geliştirme ve ormanları sürdürülebilir yönetme sorunlarının çözümünde 

kullanılan bitkisel odun dışı orman ürünleri, Dünya nüfusunun %80’i tarafından sağlık ve gıda ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak bu ürünlerin büyük bir kısmı odun üretimi için yetiştirilen ağaç 

türleri dışındaki bitkilerden elde edilmektedir. Bununla birlikte odunu için yetiştirilen birçok orman ağacı cinsinin 

sürgün, kozalak, yaprak, meyve, tohum, kök, kabuk gibi kısımları sağlık, gıda, kozmetik ve dekorasyon amaçlı 

kullanılmaktadır. Bu ağaç cinslerinden biri olan meşe, Fagaceae familyasından olup 500’e ulaşan türle Kuzey 

Yarımkürede yayılış göstermektedir. Bu ağaç türleri genellikle odunu için yetiştirilmekle birlikte, genç dal-sürgün, 

yaprak, kabuk ve palamut-kadeh gibi kısımları da odun dışı bitkisel ürünler olarak faydalanılmaktadır. Ancak 

Türkiye’nin en önemli ağaç türlerinden biri olduğu halde meşe ağaçlarının odunu dışındaki faydalı kısımlarından 

yeterince yararlanılmamaktadır. Bu çalışmada meşe ağaçlarından elde edilen odun dışı ürünlerin kullanım 

olanakları tanıtılmış, ayrıca Türkiye ormanlarından elde edilen meşe palamutlarının hayvan yemi olarak 

kullanılması halinde, 2017 yılı saman fiyatı temel alınarak, sağlanacak ekonomik faydanın parasal değeri tahmin 

edilmiştir. Bu çalışmanın materyalini konuyla ilgili bilimsel araştırmalar, dergi ve gazete yazıları, uzman görüşleri, 

resmi istatistikler ve raporlar oluşturmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Meşe, odun dışı orman ürünleri, meşe palamudu, yem değeri. 

 

Utilization Opportunities from Oak Forests to Obtain Non-Wood Herbal 

Products (Turkey Example) 

Abstract 

Non-wood herbal forest products used to solve rural poverty reduction, to development of local economy, and to 

sustainable management of forests, which they are used by 80% of the world population in order to meet health 

and food needs. However, shoots, cones, leaves, fruits, seeds, roots, bark, etc. species of forest trees grown for 

wood  are used for health, food, cosmetics and decoration purposes. Oak from Fagaceae family reaches to 500 

species in Northern Hemisphere. While oak trees are usually grown for wood, young branch shoots, leaves, bark 

and bonito-chalice of these trees are also used as non-wood herbal products. Nevertheless, non-wood products of 

oak trees, which Turkey’s most important forest tree species are not, used enough. In this study is stated utilization 

opportunities from oak forests to obtain non-wood herbal products, also acorns obtained from forests in Turkey 

when used as animal feed, based on straw price of 2017 year,  monetary value of obtained economic benefit were 

guessed. The materials of this study are composed of scientific research, journal and newspaper articles, expert 

opinions, official statistics and reports. 

Key Words: Oak, non-wood forest products, acorns, feed value. 

 

1. GİRİŞ  

Günümüzde ormanlar çeşitli bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli ürünler elde etmek amacı 

ile işletilmektedir. Ancak geçmişte ormanlardan esas yararlanma amacı odun elde etmek olduğu 

için; bu ürün asli ürün olarak, diğer ürünler ise tali (ikincil) ürün olarak kabul edilmekteydi. 

Toplumların odun dışındaki diğer orman ürünlerine olan talebinin artması sonucunda, ormanlar 

bu ürünleri üretmek amacıyla da işletilmeye başlanmıştır. Böylece odun dışı orman ürünleri 

ikincil ürün olarak nitelendirilmekten vaz geçilmiştir. Bununla birlikte odun dışı orman ürünü 

terimini tanımlamak, diğer bir ifade ile hangi orman ürünlerinin odun dışı orman ürünü olarak 
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kabul edildiğini belirtmek kolay değildir. Çünkü bir yandan odun dışı orman ürünlerinin 

çeşitleri zamanla değişmiş ve artmış, diğer yandan mevcut odun dışı orman ürünlerinin kapsamı 

konusunda uzlaşma sağlanamamıştır. Örneğin toplayıcılık döneminde ormandan beslenme 

konusunda yararlanırken, tarımın gelişmesi ile ormanın beslenme olanaklarına katkısı 

azalmıştır. Diğer yandan av-yaban hayvanlarının, suyun ve minerallerin odun dışı ürünleri 

kapsamı dışında tutulması gerektiğini savununlar olduğu gibi, odun hariç diğer tüm ürünlerin 

(hayvan otlatma, rekreasyon, su deposu olma, CO2 tutma, gen kaynağı olma, bilimsel amaçlı 

yararlanma vb.) odun dışı orman ürünü sayılması gerektiğini iddia edenler de bulunmaktadır. 

Ayrıca toplumların sahip olduğu sosyoekonomik, teknolojik ve ekolojik koşullar, aynı 

ihtiyaçları gideren malların çeşitlerinin birbirinden farklı olmasına neden olmaktadır 1, 2.           

 

Dünya’daki bu gelişime paralel olarak Türkiye’de de odun dışı orman ürünlerinin kapsamının 

zaman içinde değiştiği söylenebilir. Bununla birlikte 1988-2017 dönemi orman tali ürünleri 

olarak Türkiye Ormancılık İstatistiklerinde 55 çeşit bitkisel kökenli ürün adı listelenmiştir. 

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün güncel teşkilat yapısı 

incelendiğinde, odun dışı orman ürünleri ile ilgili görevlerin Odun Dışı Ürün ve Hizmetler 

Dairesi Başkanlığına verildiği görülmektedir. İlgili Daire Başkanlığının görevleri; 

a) Odun dışı orman ürünlerinin ve ormanın ekosistem hizmetlerinin; envanteri, değer 

tespiti, teşhis, tanıtım, planlama, haritalandırma, projelendirme, üretim, taşıma, depolama ve 

pazarlanmasına ait iş ve işlemleri belirlemek, yapmak veya yaptırmak, 

  b) Orman içi su kaynaklarını korumak, geliştirmek, bu alanlarda yapılacak faaliyetleri 

düzenlemek, orman içi av ve yaban hayatına, otlatmaya, arıcılığa ait konuları takip etmek, 

  c) Uygun yerlerde eko-turizm faaliyetlerini desteklemek, 

  d) Mesire yerlerinin, kent ormanlarının ve ağaç parkı sahalarının ayrılması, korunması, 

işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak, 

  e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak, 

olarak belirtilmiştir 3.   Bu görevler incelendiğinde Türkiye’de odun dışı orman ürünü 

çeşitlerini de net olarak belirtmenin mümkün olmadığı görülür. Bununla birlikte Odun Dışı 

Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın alt birimleri gözden geçirildiğinde1; Türkiye’de odun 

dışı orman ürünleri kapsamının oldukça geniş tutulduğu söylenebilir. Ancak odun dışı orman 

ürünü kapsamı içine suyun ve av-yaban hayatının alınmadığı görülmektedir.     

 

Türkiye zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olduğu için odun dışı orman ürünleri alanında önemli 

bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca, coğrafi konumu ve tarihsel geçmişine bağlı olarak Türkiye’de 

yabani bitkilerden ve odun dışı orman ürünlerinden faydalanma çeşitliliği görülmektedir 2.     

 

Bu çalışmada esas olarak Türkiye’de meşe ormanlarından odun dışında elde edilebilecek orman 

ürünlerinin tanıtılması amaçlanmıştır. Ayrıca meşe ormanlarının odun dışı ürünlerden meşe 

palamutlarının hayvan yemi olarak kullanılması halinde yaratılacak faydanın parasal değeri 

belli varsayımlar altında tahmin edilmiştir.  Bu tahminde 2017 yılı saman fiyatı temel alınmıştır.   

 

1.1. Odun Dışı Orman Ürünlerinden Kaynak Olarak Yararlanma Koşulları 

Bir malın kaynak olarak nitelendirebilmesi için: 1) Faydalı olarak tanınması, 2) Farkında 

olunması, 3) İşlemek için yeterli teknik beceri-yeteneğe sahip olunması,  gerekmektedir 4. 

Ancak bu üç koşulun Dünya’nın her yerinde aynı zamanda gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle bazı mallar bu üç koşulu sağlayan yörede/bölgede/ülkede kaynak olarak kabul 

edilirken, bu üç koşulu sağlamayan yöre/bölge/ülkede kaynak olarak kabul edilmez. Ancak 

1 Envanter Planlama Şube Müdürlüğü, Bitkisel Ürünler Şube Müdürlüğü, Hayvansal Ürünler Şube Müdürlüğü, Orman Biyolojik Çeşitliliği 

Şube Müdürlüğü, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Ekoturizm Şube Müdürlüğü, Mesire Yerleri Şube Müdürlüğü. 
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yöreler/bölgeler/ülkeler arasındaki bilgi ve teknoloji transferini sağlayan araçların gelişmesi ve 

küresel ticaretin yaygınlaşması ile giderek daha fazla mal kaynak olarak kullanılmakta ve 

ihtiyaçları gideren ürün yelpazesi giderek zenginleşmektedir. Böylece önceden kaynak olarak 

görülmeyen çok sayıda mal günümüzde kaynak haline gelmiştir. 

  

Sağlık, gıda, kozmetik ve dekoratif nitelikli ihtiyaçları gideren odun dışı orman ürünlerinin 

kaynak haline gelebilmesi için yukarıda belirtilen üç koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekir. 

Bu nedenle bazı odun dışı orman ürünleri (örneğin kekik, defneyaprağı) tüm Dünyada kaynak 

olarak kabul edilirken, bazıları (meşe palamudu) yalnızca belli yöre/bölge/ülkede kaynak olarak 

değerlendirilmektedir. Odun dışı orman ürünlerinin kırsal kalkınmada ve sürdürülebilir orman 

kaynakları yönetiminde önemli katkı yaptığı bilinmektedir. Bu nedenle ülkeler kaynak olarak 

kabul ettikleri odun dışı orman ürünlerinin çeşitlerini artırma gayreti içindedir. Bu gayrete bağlı 

olarak Türkiye’de çok sayıda odun dışı orman ürünü (bal, reçine, defne, sakız, salep, mavi 

yemiş, trüf, yabanıl meyveler) için eylem planları hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur 5.    

 

Türkiye yer aldığı coğrafik konum nedeniyle zengin bitkisel odun dışı orman ürünleri 

çeşitliliğine sahiptir. Ancak yurtdışında kaynak olarak faydalanıldığı halde, Türkiye’de gereği 

gibi değerlendirilemeyen birçok bitkisel odun dışı orman ürünü bulunmaktadır. Meşe 

ağaçlarının odunu dışındaki ürünleri de bu gruba girmektedir.  

 

1.2. Odun Dışı Bitkisel Ürünler 

Dünyada çeşitli amaçlarla kullanılan bitki sayısı 20.000 civarındadır. Bunlardan 4.000’i bitkisel 

ilaç olarak yaygın bir şekilde kullanılırken, yaklaşık %10'unun ticareti yapılmaktadır. 

Türkiye’de diğer pek çok ülkede olduğu gibi odun dışı orman ürünlerinin en önemli kısmını 

odun dışı bitkisel orman ürünleri oluşturmaktadır. Çünkü Türkiye %32 kadarı endemik olan 

10.000 aşkın bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitki türlerinden 500 kadarı sağlık 

sektöründe kullanılmaktadır. Ancak ticareti yapılan bitki türü sayısı 350 civarındadır ve 

bunların 112’si uluslararası ticarete konu edilmiştir, ayrıca bu bitki türlerinden 24’ü endemiktir.  

Doğadan toplanan ve aktarlar, semt pazarları ve marketler aracılığıyla ticareti yapılan türlerin 

sayısının da 179 olduğu tespit edilmiştir  6, 7.     

 

Türkiye’de odun dışı bitkisel ürün teriminin “bazı orman ağaç ve ağaççıklarının gövdelerine 

tekniğine uygun metotla yara açmak suretiyle elde olunan reçine, sığla yağı v.s., gibi balzamik 

yağlar, defne, okaliptüs v.s. gibi ağaç ve ağaççıkların yaprakları, mazı, palamut, sumak, defne, 

mahlep, menengiç, çam fıstığı gibi meyveler, bazı ağaç ve ağaççıkların gövde kabukları, ince 

dal ve sürgünleri ile, gerek orman altı florayı teşkil eden gerekse orman rejimine giren sahalarda 

yayılış gösteren kekik, adaçayı, eğrelti otu, nane, pelin otu, hardal v.s. gibi ağaççık, çalı, çalımsı 

görünüşteki bitkiler ile, otsu, rizomlu, yumrulu ve soğanlı bitkiler” olarak tanımlandığı, ayrıca 

bu tanım içine “asli ürün odunun üretimi esnasında açığa çıkan ağaç kabukları, kozalaklar, 

çalılar, yongalar, kökler ile mantarlar, orman toprağı ve örtüsü” dahil edildiği belirtilmiştir. Adı 

geçen eserde ormanlardan elde edilen bitkisel kökenli ürünleri; yabanıl besin bitkileri, tıbbi 

bitkiler, aromatik bitkiler, boya bitkileri,  soğanlı bitkiler, mantarlar, liken-yosun-kamış 

şeklinde sınıflandırılmıştır 7. Bu sınıflandırmada bitkisel kökenli ürünlerden “dekoratif ve 

estetik”, “hayvan yemi”, “çevresel”, “malzeme ve imalat ürünleri”, “kültürel miras”  

kullanımının göz önüne alınmadığı görülmektedir 2, 8, 9.  

 

1.3. Türkiye’de Meşe Ormanlarının Yayılışı  

2015 yılı itibarıyla Türkiye’nin ibreli ve yapraklı orman serveti dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Türkiye İbreli-Yapraklı Orman Serveti Dağılımı 10. 

 

Şekil 1’den görüleceği üzere Türkiye ormanlarının çoğunluğu (%67 kadarı) ibreli ormanlardır. 

Bununla birlikte yapraklı orman alanı varlığı da azımsanmayacak kadardır (%33).  

Dünya üzerinde 400-500 türle temsil edilen meşelerin bir kısmı herdem yeşil, bir kısmı kışın 

yaprağının dökmektedir 11. Türkiye’de 17-18 meşe türü (7 alt tür ve 2 varyete olarak) toplam 

5 886 195 hektar alanda yayılış göstermektedir (Tablo 1).  

Tablo 1. Türkiye Meşe Ormanlarının Yayılışı 10.  

Ağaç türü Toplam (ha) Normal (ha) Boşluklu Kapalı (ha) 

Meşe - Oak (Quercus sp) 5 886 195 2 382 933 3 503 262 

 

Meşe ormanları deniz seviyesinden 2.300m yükseltiye kadar geniş bir alanda (Türkiye orman 

alanın %26’sı kadar) yayılış göstermektedir. Ülkemizde saf ve karışık meşçereler halinde geniş 

yayılış gösteren meşe türleri: Ak meşe grubundan Quercus petraea, spp. iberica (Mattuschka) 

Lieb. (Sapsız meşe), Quercus hartwisssiana Steven) (Istıranca meşesi), Quercus frainetto Ten. 

(Macar meşesi), Quercus pubescens Willd. (Tüylü meşe), Quercus infectoria Oliver (Mazı 

meşesi), Quercus virgiliana Ten (Yabancı tüylü meşe), Quercus robur L. (Saplı meşe), Quercus 

vulcanica (Bois. Heldr.ex)  Kotschy (Kasnak meşesi), Quercus macranthera susp.syspirensis;  

kırmızı meşe grubundan Quercus libani, Quercus brantii,  Quercus cerris L. (Saçlı meşe), 

Quercus ithaburensis Decne (Palamut meşesi), Quercus trojana P.B. Webb 

(Makedonya/Troya/Kazdağı meşesi); herdem yeşil meşe grubundan Quercus coccifera L. 

(Kermes meşesi), Quercus ilex L. (Pırnal meşesi), Quercus aucheri, olarak sayılabilir (Adil, 

2016a, Şahin, 2016). Quercus vulcanica, Quercus macranthera susp.syspirensis, Quercus 

trojana supsp. Yaltiriki vulcanica ülkemiz için Quercus aucheri ise ülkemiz ve Ege adaları için 

endemiktir 11, 12, 13.  

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Genel olarak odun dışı orman ürünleri ve özel olarak meşe ağaçları ile ilgili literatür ve 

istatistikler materyal olarak kullanılmıştır. 

Bu çalışmada meşe ağaçlarından odun dışında elde edilebilecek ürünler ve bu ürünlerin 

kullanımına ilişkin bilgiler derlenmiştir. Ayrıca Türkiye’deki meşe ormanlarından elde 

edilebilecek palamutlardan hayvan yemi olarak yararlanması halinde elde edilebilecek faydanın 

parasal değeri tahmin edilmiştir. Bu tahmin için Türkiye’deki meşe meşçerelerinden elde 

edilebilecek palamut hasılat (yaş ve/veya çapa bağlı ürün miktarları) tablosu oluşturulmadığı 

için, 1 hektarlık meşe ormanının yılda ortalama 6 ton palamut ürettiği varsayılmıştır 14.  Bu 
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üretimin olgunluk çağındaki meşe meşçerelerinden söz konusu olduğu düşünülerek, palamut 

üretimi için normal yapıdaki meşe ormanlarının yarısı (1.191.466,5 ha) göz önüne alınmıştır. 

Ayrıca hayvan yemi olarak kullanılabilecek meşe palamutlarının normal meşe ormanlarının 

yarısından elde edilebileceği ve bu toplam ürün hasılatının yalnızca %25’inin alınacağı 

varsayılmıştır. Hayvan yemi olarak kullanılan samanın 2017 yılı fiyatı 350 TL/ton olarak 

belirlenmiş ve bu fiyatın 1 ton meşe palamudu için geçerli olduğu kabul edilmiştir 15. Bu 

bilgilere göre ülkede hayvan yemi olarak 1 yılda üretilen meşe palamudu (YMPM) miktarı 

eşitlik 1’e göre; 

YMPM=(((NMOA/2) × MPQ) / 2)        (1) 

Ardından ülkede hayvan yemi olarak 1 yılda üretilen meşe palamudunun parasal değeri 

(TMPD) eşitlik 2’ye göre tahmin edilebilir: 

TMPD = YMPM × MPP         (2) 

Yukarıdaki formüllerde; NMOA: Normal meşe ormanı alanı, MPQ: 1 hektarlık normal meşe 

ormanından elde edilen meşe palamudu miktarı, MPP: 1 ton meşe palamudu fiyatı, anlamına 

gelmektedir.  

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

3.1 Meşe Ormanlarından Elde Edilebilecek Odun Dışı Ürünler ve Yarattıkları Faydalar 

Odun dışı orman ürünü olarak meşe ağaçlarının genç dal ve sürgünleri, yaprakları, kabukları, 

mazıları, meyveleri (palamut ve kadehleri) ve meşe meşcerelerinin ekolojik ortamından 

yararlanılmaktadır. Aşağıda meşe ağacı veya meşe meşçerelerinden elde edilen odun dışı 

bitkisel ürünler ve faydaları açıklanmıştır:   

 

1) Meşe ağaçlarının dalları ısıtma ve pişirme amaçlı, taze-genç sürgünler ve yapraklar ise 

hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Bu amaç için özellikle yaşlı meşe ağaçları 

budanmaktadır. Taşeli platosu gibi çalılık meraların sürdürülebilir olmasını, meşe ağaçlarının 

devamlı budanmasına ve keçi otlağı olarak kullanılmasına dayandırılmaktadır. Bu kullanım 

şekli Türkiye için yaklaşık 2000 yıldır gelenekseldir 16.  

 

2) Meşe palamutları tarım gelişmeden önce birçok kültürde güvenilir bir temel gıda maddesiydi. 

Günümüzde meşe palamudu Kore, Çin, Kuzey Afrika pazarlarında ve ABD'nin bazı büyük 

şehirlerinde beslenme amaçlı satılmaktadır. Ak meşe türlerinin palamutları 1 yılda, kırmızı 

meşe grubunda ise 2 yılda olgunlaşır. Zengin tohum yılları ise 3 ila 4 yıl arasında değişmektedir.  

1000 tane ağırlığı da meşe türlerine göre değişmekte olup palamudun saplı ya da sapsız oluşuna 

göre 1,5 ile 7,9 kg arasında değişmektedir 17.  

 

Meşe ağaçlarından elde edilen palamutların beslenme amaçlı kullanılması, karbonhidrat 

ihtiyacının yıllık bitkilerden elde edilmesine kıyasla verimli toprakların yok olmasını engeller. 

Çünkü yıllık bitkilerden karbonhidrat elde etmek için modern çiftçiler toprağı aşırı işleyerek, 

toprak karbonu ve toprak biyoçeşitliliğinin kaybına yol açarlar. Oysa oldukça uzun ömürlü olan 

meşe ağaçları yalnızca besin sağlamaz, aynı zamanda gölge, barınak, yakıt ve ilaç sunarken 

toprak ve iklimi de sabitleştirir. Bu nedenle aşırı toprak işleme ve gübre kullanımı sorunlarına 

çözüm arayanların uzun ömürlü meşe palamudu üretimini desteklemeleri gerekir. Çünkü mısır, 

arpa, buğday veya pirinçten farklı olarak, meşe palamudu üretiminde toprak işleme 

gerekmediği gibi gübre ve suya da ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca meşe palamutlarının toplanması, 
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saklanması ve işlenmesi basittir. Bu nedenle meşe palamutları insanlar ve hayvanlar için iyi bir 

besin kaynağıdır (Şekil 2) 17. 

 

  
Şekil 2. Meşe Palamutlarının Gıda Olarak Kullanılması 

 

Geçmişte meşe palamudu, Amerika’da (Kaliforniya yerli kültürlerinin çoğunda) temel bir besin 

maddesiydi. Çünkü bu ürün protein, aminoasitler, mineraller ve vitaminler (özellikle A ve C) 

açısından zengin bir karbonhidrat kaynağıdır (California Quercus spp % 3-5 protein,% 4-9 yağ 

ve % 38-69 karbonhidrat). Palamut ununun besin değerinin buğday veya arpaya eş değer olduğu 

kabul edilmektedir. Ayrıca meşe palamudu yağının kalitesinin ve lezzetinin de zeytinyağına 

benzer olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle meşe palamutları yağ için preslendikten sonra 

artıkları hayvan yemi olarak kullanılabilir. Beyaz meşe meşe palamutları genellikle kırmızı 

meşeden daha iyi bir tada sahiptir 14, 18.  

 

Meşe palamutlarının ülkemizde besin olarak kullanımı çok fazla bilinmediği için toplanan 

palamutlar İspanya, Güney Kore ve Çin'e ihraç edilmektedir. İhraç edilen meşe palamutlarının 

özellikle Uzakdoğu ülkelerinde nişasta yapımında kullanıldığı, bu nişastanın pasta, börek ve 

çörek gibi mamullerin daha uzun süre dayanmasını sağladığı ve protein değerini yükselttiği 

belirtilmektedir. İsviçre, Almanya gibi ülkelerde ise domuz yemi olarak kullanılmaktadır. Bu 

ürün köylüden 2012 yılında kilo başına 40 kuruş ödeme yapılarak alınmıştır 19. 2018 yılında 

Batman ilinde çiğ olarak kilosu 4 liraya, pişirilmiş haliyle 7 liraya satılmaktadır 20.   

 

3) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yapılan bir 

araştırmada sapsız meşe, palamut meşesi ve pırnal meşe pelitlerinden elde edilen ekstraktların 

yağ ve protein oksidasyonunun engellenmesinde 7 günlük depolama boyunca etkili olduğunu, 

dolayısıyla etin raf ömrünü uzattığını ve doğal antioksidan görevi gördüğünü ortaya 

konulmuştur 21. 

 

4) Meşe palamudu birçok hastalığın tedavisinde (şeker hastalığı, ishal vakalarında, mikrop 

öldürücü, egzama, kanama durdurucu, basur, prostat, frengi gibi hastalıkların) kullanılmaktadır 

22. 

 

5) Meşe palamudu, meşe palamutlarının yanı sıra, potansiyel bir temel gıda veya besin maddesi 

olarak, meşe ağaçlarıyla yetişen geniş yemeklik mantar seçeneklerinden dolayı 

misafirperverliğini kanıtlamaktadır. 

 

6) Sulardaki kadmiyum kirliliğinin giderilmesinde meşe palamudu kullanılabileceği yapılan bir 

araştırma ile belirlenmiştir Yapılan çalışmada meşe palamudu kadehinin yoğun olarak 

kadmiyumu adsorbe ettiği tespit edilmiştir 23. 
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7) Meşe palamudu kadehlerinin indirgeyici (tanin maddesi nedeniyle) özelliğinden yararlanarak 

elektronik atık devrelerinde bulunan değerli metallerin geri kazanılmasında kullanılabileceği 

de ortaya konulmuştur 24. 

 

8) Meşe ağacı kabuklarından yapılan çay tıbbi olarak bazı hastalıkların (mid eve sindirim 

sistemi, ishal, cilt hastalıklarında, el-ayak terlemelerinde, iltihapların kurutulmasında) 

tedavisinde kullanılmaktadır 25.  

 

9) Meşe palamutları boya üretiminde kullanılır. 

 

10) Odunsu kokular içeren birçok parfümde meşe odun kullanılır. 

 

11) Mazı arısının mazı meşesi tomurcuklarına yumurta bırakmasıyla oluşan ve “mazı” adı 

verilen gallerde bol tanen bulunmaktadır Çok yüksek oranda tanen içeren mazılar, eski 

zamanlardan bu yana dericilikte, boyacılıkta ve ilaç olarak kullanılmaktadır.  

 

12) Mantar meşesinin kabuğundan elde edilen mantar tabakasının uzay gemisi, otomobil 

motoru, ayakkabı, ısı yalıtımı, şişe mantarı ve sağlık sektöründe kullanılmaktadır. Dünya şişe 

mantarı üretiminin % 80’ini Portekiz elinde bulundurmaktadır. Mantar meşesinin kabuğundan 

elde edilen çeşitli mantar ürünleri içerisinde tıpalar mantar endüstrisinde çok önemli bir yere 

sahiptir ve en yüksek katma değeri yaratmaktadır 26, 27.  

 

13) Meşe ve çam meşçerelerinden kuşların birey ve tür sayısı zenginliğinin ağaç yaşıyla pozif 

yönlü ilişki olduğu saptanmıştır. Ağaçkakanlar ile yerde yuvalayan kuşların meşe 

meşçerelerinden diğer türlere kıyasla daha fazla olduğu saptanmıştır. Özellikle yaşlı ağaçlarda 

yaşayan endemik böcek faunası da söz konusudur. Bu nedenle doğadaki yaşlı meşe ağaçları 

uygun yaşama alanları oluşturarak zengin biyolojik tür çeşitliliğini desteklemektedir 17.  

 

14) Meşe ağacı yaprakları, kadeh ve palamutlar estetik ve dekoratif materyal olarak 

kullanılmaktadır (Şekil 3).  

 

         
Şekil 3. Meşe Palamutlarının Estetik ve Dekoratif Ürün Olarak Kullanılması 

 

3.1 Meşe Palamudunun Hayvan Yemi Olarak Kullanılmasının Yarattığı Faydanın 

Parasal Değeri  

14’de 0,4 hektardan 6.000 libre  (2.724 kg) meşe palamudu elde edildiği bildirilmektedir. Bu 

çalışmaya göre 1 hektar meşe ormanından 6.810 kg (6,810 ton) meşe palamudu üretilmektedir. 

Türkiye meşe ormanları için bu konuda bir çalışma olmadığı için 1 ha’lık normal meşe 

ormanından ortalama 6 ton meşe palamudu üretildiği kabul edilmiştir. Ardından hayvan yemi 

olarak kullanılabilecek meşe palamutlarının normal meşe ormanlarının (NMOA) yarısından 

elde edilebileceği ve bu toplam ürün hasılatının yarısının doğaya terkedileceği varsayılmıştır. 
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Bu kabullere göre ülkede yem olarak kullanılabilecek meşe palamudu miktarı eşitlik 1 ve 2’den 

yararlanarak aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: 

TMPD =(((2 382 933/2)×6)/4) ton × 350 TL 

TMPD = 1.787.199,75 ton × 350 TL =  312.759.956,25 TL  (49.644.437 Amerikan Doları ($))     

2017 yılında odun dışı orman ürünleri geliri 7.723.623 TL (1.225.971,90 $) olmuştur. 

Görüleceği üzere tahmin edilen meşe palamudunun yem değeri, toplam odun dışı gelirinin 40 

katı kadardır. Ancak bu sonucun kabul edilen varsayımların gerçekçi olmaması halinde tutarlı 

olma ihtimali zayıftır. Bununla birlikte kabaca yapılan bu tahmin ile meşe palamutlarının yem 

değeri vurgulanmak istenmiştir.   

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Meşe palamutlarının beslenme ve yem amaçlı kullanılması durumunda, karbonhidrat 

ihtiyacının yıllık bitkilerden elde edilmesine kıyasla verimli toprakların yorulmasını 

engellemektedir. Çünkü yıllık bitkilerden karbonhidrat elde etmek için çiftçiler toprağı aşırı 

işleyerek, toprak biyolojik çeşitliliğinin kaybına neden olurlar. Oysa oldukça uzun ömürlü olan 

meşe ağaçları yalnızca besin veya yem sağlamaz, aynı zamanda gölge, barınak, yakıt ve ilaç 

sunarken toprağı ve iklimi de stabil hale getirmektedir. Bu nedenle tarım nedeniyle aşırı toprak 

işlendiği ve gübre kullanıldığından yakınanların, meşe palamudu üretimini desteklemeleri 

gerekmektedir. Çünkü mısır, arpa, buğday veya pirinç gibi yıllık zirai bitkilerden farklı olarak 

meşe palamudu üretiminde toprak işlenmesine gübre kullanımı ve sulamaya ihtiyaç yoktur. Bu 

nedenle meşe palamutları insanlar ve hayvanlar için iyi bir besin kaynağıdır. Beslenme ve yem 

amaçlı kullanılan meşe palamutu dışında, kabuk, yaprak, mazı, mantar, palamut kadehi gibi 

ürünler ilaç, boya, dericilik, uzay, otomobil gibi sektörlerde  kullanılmaktadır.  

Türkiye ormanlarının %26,34’ünde doğal olarak yetişen meşe cinsi Türkiye’de 17 farklı türü 

ile yayılış göstermektedir. Ancak bu ormanlar geçmişte toplumun ısınma, barınma, beslenme, 

sağlık, hayvan yemi, zengin biyolojik çeşitlilik gibi çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için aşırı 

kullanıldığı için bozulmuştur. Bu nedenle topluma zengin odun dışı bitkisel ürünleri sunan meşe 

ormanlarının rehabilitasyonu sağlanmalı, meşe ormanlarının envanteri ve planlaması meşe 

türleri bazında ele alınmalıdır. Ayrıca her meşe türünün sağladığı odun dışı bitkisel ürün 

diğerinden farklı olduğu için meşe ormanlarının odun dışındaki faydalarından yararlanma 

şekilleri araştırılmalı ve bu meşe ormanları saptanan faydalara göre düzenlenmelidir. Meşe 

ormanlarından geleneksel faydalanma şekilleri (koru ve baltalık) belirlenecek ölçütlere göre 

yapılmalıdır. İlave olarak meşe meşcereleri zengin biyoçeşitliliği desteklemektedir. Bu nedenle 

meşe ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren meşe türlerini odun dışı ürünler kapsamında 

ayrıntılı olarak değerlendirilmesi, gerekli envanterin yapılması, belirlenen odun dışı ürünlere 

ait hasılat tablolarının yapılması gerekir. Ayrıca 2000 yıldır süregelen meşe ormanlarının 

baltalık olarak işletilmesi geleneğini sürdürülmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.   
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Özet 
Avcılık faaliyetlerinin sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi, ekonomi ve halk sağlığı üzerinde önemli etkileri 

vardır. Bu nedenle birçok ülkede avcıların sosyoekonomik özellikleri ve avlanma davranışları izlenmektedir. Bu 

çalışmada köklü bir avlanma tarihine sahip olan İstanbul'da 2013 yılında rekreasyon avcılarının harcama eğilimleri 

belirlenmiş ve bu avcıların ulusal ekonomiye katkıları tahmin edilmiştir. Çalışmanın dayandığı temel veri, 

İstanbul'da 433 rekreasyonel avcı ile yüz yüze yapılan anketten elde edilmiştir. Bu çalışmada yöntem olarak, 

betimsel analiz teknikleri ve parametrik olmayan ilişkiler analiz tekniği uygulanmıştır. İstanbul'un demografik 

özelliklerinin bir sonucu olarak, bu çalışmanın bulguları tüm Türkiye için geçerli kabul edilmiştir. Böylece 

Türkiye'deki tüm rekreasyonel avcıların ulusal ekonomiye katkısı belirlenmiştir. Avlanma ve vahşi yaşam 

olanaklarının yetersiz olduğunu iddia eden rekreasyonel avcılar, av mevsimi boyunca ortalama 26 av gezisine 

gitmektedir. Bu avcılar genel olarak avlanma silahı olarak tüfek tercih etmekte ve göçmen kuşları avlamaktadır. 

Rekreasyonel avcılar avlanma etkinliği için yıllık gelirlerinin % 38'ini harcamakta ve bu harcama tutarı Türkiye 

Ulusal Gelirlerinin %3'ne karşılık gelmektedir. % 5 anlamlılık düzeyinde gerçekleştirilen ki-kare testi bağımsızlık 

testi sonuçlarına göre, avcılık etkinlikleri için harcamaların düzeyi ile eğitim, gelir düzeyi ve yaş arasında anlamlı 

ilişki bulunmaktadır. 

 

Determination of Expenditures Trends of Recreational Hunters and for 

National Income Contribution (Istanbul Case)  
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Abstract 
Hunting activities have significant impacts on sustainable wild life management, economy and public health. For 

this reason, in many countries, the socio-economic characteristics of hunters and their attitudes towards hunting 

are monitored. In this study, the spending tendencies of recreational hunters as of the year 2013 in Istanbul, which 

has a deep-rooted hunting history were determined in Istanbul, which has a long history of hunting, and their 

contributions to the national economy were estimated. The main data on which the study is based are obtained 

from a survey conducted as a series of face-to-face interviews with 433 recreational hunters in Istanbul. The 

methods of research implemented in this study are descriptive analysis techniques and non-parametric relations 

analyze technique. Also because of the demographic characteristics of Istanbul, the findings of this study were 

considered valid for the whole of Turkey. Thus, all of the recreational hunters in Turkey contribute to national' 

economy has been determined. Claiming that the game and wild life assets are insufficient, the hunters go on an 

average of 26 hunting expeditions in a hunting season. They mostly prefer hunting rifles as their weapon of choice 

and they usually target migratory birds. They spend an average of 38% of their annual income for hunting 

activities, this spending which corresponds to 3% of Turkey National Income. According to the results of the chi-

square test for independence conducted with a significance level of 5%, the correlation between the amount of 

expenditure on hunting activities an the education, income level and age was found to be statistically significant.  

 
Keywords: Recreational hunting, Expenditure trend, Survey, Istanbul. 
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1. GİRİŞ  
 

Avcılık birbirinden farklı amaçlar için yapılabilmektedir. Avlanma etkinliği ile ilgili 

amaçlardan başlıcaları rekreasyon-spor, ticaret, bilimsel ve zararlı türleri yok etme olarak 

sayılabilir. Bu amaçlar göz önüne alındığında; rekreasyon amaçlı avcılıkta avlanma etkinliği 

boş zamanları hoşça vakit geçirmek için, ticaret amaçlı avcılıkta yabani hayvanlar kar etmek 

amacı güdülerek avlanılmakta, bilimsel avcılıkta çeşitli hayvan türlerine ait örnekler öğrenmek 

amaçlı toplanılmakta, zararlı türleri yok etme avcılığında ise yasal olarak zararlı olduğu kabul 

edilen hayvanların popülasyonu azaltılmak veya yok edilmek istenilmektedir 1. Farklı 

amaçlarla yapılıyor olsa da avcılığın temel felsefesi, doğaya katkı sağlamak, doğal denge 

unsuru olmak ve doğal yaşamı koruyarak av hayvanlarının daha çok üremesini temin etmektir  

2. Yukarıda belirtilen avlanma amaçlarından ilk üçünde bu temel felsefeye uygun 

davranılırken, sonuncu avlanma amacında bu temel felsefeye tamamen zıt bir davranış 

sergilenmektedir. Bununla birlikte günümüz avcılığında kesinlikle hiçbir yabani hayvan 

varlığını yok etme hedefi güdülemez. Çünkü yabani hayvan türlerinin özünlü, miras veya 

gelecek değerlerine giderek daha fazla önem verilmektedir. Bu nedenle günümüz avcılık 

etkinlikleri ile ilgili yasa ve mevzuat bu temel felseyi baz alarak düzenlenmekte, avlanma 

etkinlikleri avlanma belgesine dayandırılmak suretiyle, kamu malı olarak kabul edilen av 

hayvanlarının serbestçe avlanılmasının önüne geçilmek istenmektedir 3, 4, 5.  Bununla 

birlikte pek çok ülkede bu temel felseyi baz alan avcılıkla ilgili yasalar geçerli olmadığı gibi 

sahip olunan yaban hayvanı varlığı da tam olarak bilinememektedir. Bu yüzden bazı ülkelerde 

usulsüz avlanma geleneği yaygın olarak sürdürülmekte, yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerde 

biyoçeşitlilik-ekosistem dengesinin bozulmasına, toplumsal refah kaybına neden olunmaktadır. 

 

Türkiye 761 yaban hayvan türünü barındırmaktadır. Bu hayvanların 150’si memeli (%82,5), 

481’i kuş, 130’u sürüngendir. Bunların %82,7’si (121 memeli, 378 kuş ve 130 sürüngen) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından nesli tükenme riski nedeniyle koruma altına alınmıştır. 

Bu bilgiye göre Türkiye’de var olan yaban hayvanı türlerinin ancak %11,3’ü (10 memeli ve 

103 kuş türü) avlanabilir durumdadır. Ancak bazı yıllarda daha az sayıda yaban hayvanı türüne 

avlanma izni verildiği göz önüne alınırsa, avlanma izni verilen yaban hayvanı türlerinin payının 

çok daha düşük olduğu söylenebilir. Örneğin 2013-2014 av sezonunda yalnızca 7 memeli ve 

31 kuş türünün avlanılmasına izin verilmiştir. Bu oranlar Türkiye’deki yaban hayvanlarından 

birçoğunun yok olma riski ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir 2, 6. Bu riski yaratan 

faktörlerin başında “usulsüz ve aşırı avlanma alışkanlığı” gelmektedir. Oysa iyi yönetilen 

avlanma etkinliği, sürdürülebilir yaban hayatının ve doğal kaynak yönetiminin garantisi olduğu 

gibi avcılıkla ilgili ekonomik etkinlikleri (çok sayıda mal/hizmetin üretilmesi-tüketilmesi) 

destekleyerek ülke ekonomisinin canlanmasına katkı yapmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir 

doğal kaynak yönetimini başarmayı ve avcılık etkinliklerinin ülke ekonomisine katkısını 

artırmayı hedefleyen ülkeler; sahip oldukları av ve yaban hayatı varlığını belirlemek, mevcut 

avcı nüfusunun demografik, sosyoekonomik, avlanma ve avcılık özelliklerini bilmek, bu 

bilgilere dayanarak ülkede geçerli olan av ve yaban hayatı ilke ve ölçütlerini belirlemek 

zorundadır. Türkiye bu hedef doğrultusunda incelendiğinde, av ve yaban hayatı varlığı, 

avlanma etkinliği ve avcılık hakkında kısıtlı sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir 7.  Bu 

nedenle Türkiye’nde avcılık ve av-yaban hayatı ile ilgili bilinmeyenleri ortaya koymaya yönelik 

çok sayıda araştırma yapmaya gereksinim vardır.  

Bu çalışmanın amacı köklü bir avlanma tarihine sahip olan İstanbul baz alınarak Türkiye’deki 

rekreasyonel avcıların demografik, sosyoekonomik özelliklerini ve bu özellikler arasındaki 

ilişkileri, avlanma eğilimlerini, avlanma etkinliğine ait harcama çeşitlerini-düzeylerini, avcılık 

etkinliği harcamalarının ulusal ekonomiye katkısını ortaya koymaktır. Bu çalışma ile ayrıca 

konuyla ilgili literatüre de katkı yapılmış olacaktır. 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

485



2. MATERYAL ve YÖNTEM  

2.1. Materyal 

Bu çalışmanın temel materyali, İstanbul’da rastgele seçilen 433 rekreasyonel avcı ile yapılan 

anketlerden sağlanan veridir. Çünkü resmi kayıtlara göre Türkiye’de 2013 yılı lisanslı 

rekreasyonel avcı nüfusu 189.234’tür. Bu avcı nüfusu evren kabul edilmiş ve örnek büyüklüğü 

Sekaran 1992’ye atfen verilen “Belli evrenler (N) için kabul edilebilir örnek büyüklükleri (S)” 

başlıklı tablodan yararlanılarak, anket yapmak için örnek büyüklüğü 377 olarak belirlenmiştir 

8. Ancak anket uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunlar göz önüne alınarak örnek 

büyüklüğü, 433’e yükseltilmiştir. Bununla birlikte 2013 yılında yapılan 433 anketten 32’si 

(yeterli görülmediği için) elenmiştir. Böylece temel araştırma verisi olarak 401 rekreasyonel 

avcı anketinden yararlanılmıştır. Yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilen bu anketlerde, 

rekreasyonel avcıların demografik, sosyoekonomik, avcılık bilinci ve avcılık harcamalarına 

ilişkin 52 adet değişkenle ilgili sorulara yer verilmiştir.  

 

Çalışma alanı olarak İstanbul’un seçilmesinde; bu ilin Türkiye’nin başta sanayi olmak üzere, 

ulaşım, ticaret, hizmet sektörleri ve tarımda büyük gelişme gösteren, jeomorfolojik bakımından 

çok özel bir konuma sahip olması, demografik-sosyoekonomik özellikler bakımından 

Türkiye’nin genelini yansıttığının kabul edilmesi ve araştırmacıların bu ilde yaşaması etkili 

olmuştur.  

 

2.2. YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye’deki rekreasyonel avcılarla ilgili: 

1. Demografik ve sosyoekonomik özelliklerin belirleme, 

2. Avcılık bilinçlerinin-avlanma tutumlarının, avcılık harcama çeşitleri ve düzeylerinin 

ortaya koyma, 

3. Yukarıdaki özellikler arasındaki istatistiki olarak anlamlı ilişkilerin saptama, 

4. Avcılık harcamalarının ulusal ekonomiye katkısının tahmin etme, 

sorunlarının çözümüne odaklanılmıştır.  

 

İlk iki sorunun çözümünde betimsel analiz teknikleri (frekans analizi, çapraz tablolama), 

üçüncü sorunun çözümünde ise nonparametrik ilişki analizi tekniği (Khi kare bağımsızlık testi) 

uygulanmıştır. Bu testlerde anlamlılık düzeyi %5 kabul edilmiş ve araştırma hipotezi (H1) 

“Değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki vardır.” olarak kurgulanmıştır. İstatistiki 

analizler Excel 2013 ve SPSS 17.0 programları yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Dördüncü 

sorunun çözümünde ise İstanbul’daki rekreasyonel avcıların yıllık ortalama avlanma etkinliği 

harcama tutarı hesaplanmıştır. Ardından “Avcılarının demografik, sosyoekonomik (gelir ve 

harcama düzeyleri hariç olmak üzere) ile avcılık etkinliği özellikleri bakımından İstanbul ile 

Türkiye geneli arasında fark yoktur” hipotezi, 9, 10, 11, 12 ve 13’de verilen bilgilere 

dayanarak istatistiki sınama yapmaksızın geçerli kabul edilmiştir. Böylece İstanbul’daki 

rekreasyonel avcılar için belirlenen özellikler (refah ve harcama düzeyleri hariç), Türkiye 

rekreasyonel avcıları için geçerli sayılmak suretiyle bu avcıların ulusal ekonomiye katkıları 

hesaplanmıştır. 

 

İstanbul’daki avcıların refah ve harcama düzeylerinin Türkiye için geçerli olmamasının nedeni 

Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri 13.250 TL iken, İstanbul 

Bölgesinde 18.248 TL olmasıdır 14. Bu rakamlara göre avcılık etkinliği harcama düzeyi 

İstanbul’da Türkiye genelinden daha yüksek olacaktır. Bu gerçeklikten hareket edilerek 

Türkiye’nin rekreasyonel avcı başına avcılık harcama tutarı, İstanbul rekreasyonel avcı başına 
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avcılık harcama tutarının % 72,61’i (13.250/18.248=0,7261) olduğu kabul edilmiştir. Bu kabul 

doğrultusunda Türkiye’deki rekreasyonel avcıların ülke ekonomisine katkısı (RAHUEKTUR); 

İstanbul’un rekreasyonel avcı başına yıllık avcılık harcama (alternatif maliyet gözetilerek ve 

gözetilmeksizin) düzeyinin (AHİST)1 %72,61 hesaplanmış (0,7261×AHİST),  bulunan bu  değer 

ile ülkedeki lisanslı rekresyonel avcı nüfusu (TURLNRA) veya lisanslı+lisanssız rekreasyonel 

avcı nüfusu (TURL+LSIZNRA) çarpılmak suretiyle dört şekilde belirlenmiştir:  

 

1) RAHUEKTUR = 0,7261×AHİST (Alternatif maliyet göz önüne alınmaksızın) × TURLNRA 

2) RAHUEKTUR = 0,7261×AHİST (Alternatif maliyet göz önüne alınarak) × TURLNRA 

3) RAHUEKTUR = 0,7261×AHİST(Alternatif maliyet göz önüne alınmaksızın) × 

                               (TURLNRA+TURL+LSIZNRA) 

4) RAHUEKTUR = 0,7261×AHİST(Alternatif maliyet göz önüne alınarak) × 

                               (TURLNRA+TURL+LSIZNRA) 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Demografik ve sosyoekonomik özellikler 

Rekreasyonel avcıların %99,5’i erkek ve %80’i 18-60 yaş grubuna dahildir. 60 yaş üzeri 

olanların oranı %20, 35-59 yaş grubuna girenlerin oranı ise %63’tür. Bu avcıların %52’si 

avlanmaya 10-19 yaş aralığında, %38’i ise 20-29 yaş aralığında başlamıştır. Eğitim düzeyleri 

göz önüne alındığında %33’ü ilk ve orta, %42’si lise, %15’i üniversite mezunudur.  %84’ü evli 

olan bu avcıların %85’i serbest meslek sahibidir. Meslek grupları açısından incelendiğinde 

%42’si esnaf, %20’si çalışan (işçi-memur), %14’ü sanayici, %7’si mimar-mühendis, %5’i 

gazeteci-reklamcı ve %4’ü tekstil işi ile ilgilenmektedir.  

 

3.2. Avcılık Özellikleri ve Avlanma Bilinci 

Rekreasyonel avcıların %72’si avlanmak için en yakın avlanma alanlarını tercih etmekte ve bir 

av sezonunda (Ağustos ortası- Şubat sonu) ortalama 26 kez avlanmaktadır. Buna göre 6,5 aylık 

bir av sezonunda haftada bir avlanılmaktadır.  Avlanmak için %98’i ateşli silahları, %38’i 

oltayı, %35’i ise avlanma bıçağını kullanmaktadır. Av sahasına çoğunlukla (%80)  kendi 

araçlarını kullanarak ulaşan bu avcılar, avlanma sahasına gidiş-dönüş için ortalama 7 saat 

harcamakta, av sahasında ise ortalama 19,7 saat kadar kalmakta, geceleme söz konusu 

olduğunda %26’sı kendi araçlarında, %24’ü çadırda, %20’si köy evinde kalmaktadır.  

 

Bir avlanma sezonunda bu avcıların %57’si 101-500 adet fişek, %18’i ise 500’den fazla fişek 

harcamaktadır. Avlanmak için çoğunlukla (%80) tatil günlerini (resmi tatiller, hafta sonları) ve 

gündüz avlarını (%74’ü) tercih eden bu avcıların çoğunluğu (%82) ortalama 4 kişilik arkadaş 

grubuyla avlanmaktadır. Arkadaşlarla avlanma tercihinin arkasında tasarruf etme, dostluk 

pekiştirme ve daha hoş vakit geçirme isteği yatmaktadır. En çok avlanılan av hayvanlı sırası ile 

bıldırcın, çulluk,  ördek, tavşan ve yaban domuzudur. Çok az da olsa kaya güvercini, sülün, 

tilki, turna, sakarmeke, ceylan ve geyik de avlanılmaktadır. Görüldüğü üzre avlanmak için 

çoğunlukla göçmen kuşlar tercih edilmektedir. Rekreasyonel avcıların %52’si en az bir adet av 

köpeğine sahiptir ve bu köpekler için avcılık bütçesinden %17’lik bir pay ayırmaktadır. Ancak 

1 Rekreasyonel avcıların yalnızca %20’si için avcılık etkinliğinde geçirilen sürenin alternatif maliyeti hesaplanmıştır. Anket verilerine göre 

İstanbul’daki rekreasyonel avcıların yıllık ortalama geliri 28.114,98 TL’dir. Bir yıldaki işgünü sayısı 250 kabul edilerek, avcıların bir işgününün 

ortalama geliri 112,45 TL (28.114,98/250) olarak, bir avcının bir yılda avcılık için harcadığı zamanın fırsat maliyeti ise 3.303,78TL 
(29,38×112,45) olarak hesaplanmıştır. Bu değer Türkiye rekreasyonel avcıları için, 3.303,78x0,7261=2.400 TL’dir. 
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yalnızca %6’sı sürekçi ve/veya çantacı ile avlanmayı tercih etmektedir. Avcılık etkinliği ile 

donanımların yenilenme süresi  2-8 yıl arasında değişmektedir.  

 

Çoğunlukla (%88) gençlik döneminde avlanmaya başlayan bu avcıların %84’ü avcılıkla ilgili 

eğitim aldıklarını belirtmekte; avcılık etkinliğini doğa sevgisi (%30), sakin ve huzurlu 

ortamlarda vakit geçirmek (%27), arkadaşlarla hoşça vakit geçirmek (%20’), alışkanlık (%10) 

nedeniyle yapmaktadır. Bununla birlikte avcıların %61 foto safari ile ilgilenmekte, %96,2’si av 

ve yaban hayatı ile ilgi programlar izlemekte ve %85’i av hayvanları ile ilgili bilgi düzeylerinin 

yeterli olduğunu düşünmektedir. Usulsüz avlanma şekilleri olarak; ruhsatsız avlanma (%26), 

gece avlanma (%21) ve av limitlerine uymamak (%17) öne çıkmıştır.  Av hayvanı varlığı 

yetersiz bulunmakta (%85) ve usulsüz avlanma yapıldığı (%89) belirtilmektedir. Usulsüz 

avlanmaya önlem olarak; kaçak ve gece avcılığının önlenmesi (%24), avlak sayısının artırılması 

(%16), av hayvanı miktarının artırılması (%13), avlanma harcı tutarlarının düşürülmesi (%12), 

bilinçli avcılık yapılması (%7), avlaklarda zirai ilaç kullanımının engellenmesi (%3), av 

limitlerinin değiştirilmesi (%3) ve avcı üzerindeki baskının azaltılması (%3), önerileri 

belirtilmiştir.  

Rekreasyonel avcılar, avcı organizasyonları ve ilgili bakanlıklar arasında koordinasyon 

sağlanmasını, lisanssız avcılarla mücadele edilmesini, gece avcılığının engellenmesini, yöre 

avcıları ile dışarıdan gelen avcılar arasındaki çatışmanın giderilmesini, av-avcılıkla ilgili 

nitelikli eğitim verilmesini, avlakların kalitelerinin iyileştirilmesini ve avlanma etkinliği için 

ödenen ücretin düşürülmesini talep etmektedir.Bir ya da daha fazla avcı derneğine üye 

olabilmelerine rağmen, ankete katılan avcıların % 40’ı dernek üyeliği durumunu belirtmemiştir.  

 

Avcı derneklerinin % 93’nün yönetim merkezi ve lokali bulunmaktadır. Avcı dernekleri sosyal 

faaliyetleri ve av organizasyonları düzenlemektedir. Avcı derneklerinin %78’i av sezonunun 

açılışında ve/veya kapanışında şölen (yemek, eğlence vb.) etkinlik düzenlemektedir.  

 

3.3. İlişki Analizi Sonuçları 

İlişki analizine (ki-kare bağımsızlık) testlerinde H1 hipotezinin kabul edildiği (hesaplanan 

p<0,05) sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.   

 

Tablo 1. Ki-kare bağımsızlık testi sonuçları. 

Değişken 
Örnek 

büyüklüğüa 

Serbestlik 

derecesi 

Teorik değeri 

5’den küçük göze 

sayısı %20’den az 

Teorik değeri 

5’den küçük göze 

sayısı %20’den 

fazla 

Pearson 

Ki-kare 

Değeri 

p 

(Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Fisher's 

Exact 

Test 

Değeri 

p 

(Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Avcılık toplam harcama düzeyi X Eğitim 294 8 397,579 0,000 - - 

Avcılık toplam harcama düzeyi X Yaş 281 12 32,918 0,001 - - 

Avcılık toplam harcama düzeyi X Gelir 260 8 18,445 0,018 - - 

Avcılık malzemeleri harcama düzeyi X 

Kullanılan fişek sayısı 
263 6 38,535 0,000 - - 

Avcılık malzemeleri harcama düzeyi X 

Medeni durum 
263 6 - - 13,183 0,029 

Avlanma sıklığı X Gelir  109 4 15,595 0,004     
 

Tablo 1’den görüleceği üzere  “Avcılık toplam harcama düzeyi” değişkeni ile “Eğitim”, “Yaş”, 

“Gelir” değişkenleri arasında; “Avcılık malzemeleri harcama düzeyi” değişkeni ile “Kullanılan 
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fişek sayısı” ve “Medeni durum” değişkenleri arasında; “Avlanma sıklığı” değişkeni ile “Gelir” 

değişkeni arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır (p>0,05). 

 

3.4. Avcılık Harcamalarının Ulusal Ekonomiye Katkısı 

Avcıların rekreasyonel avcılık etkinliği ile ilgili 31 adet mal-hizmet alımını yaptığı 

saptanmıştır. Bu harcamalar ödeme yerleri, benzer fayda yaratma özellikleri göz önüne alınarak 

8 grupta sınıflandırılmış ve her bir harcama grubunun ve bu gruplarda yer verilen harcama 

çeşitlerinin ortalama düzeyleri 2013 yılı itibarıyla İstanbul ve Türkiye için hesaplanmıştır 

(Tablo 2).  

Tablo 2. Rekreasyonel Avcılık Etkinliği Harcama Çeşitleri ve Düzeyleri 

Rekreasyonel Avcılık Harcamaları Tutar (TL/Yıl/Avcı) 

Harcama Grubu Harcama Çeşidi İstanbul  Türkiye 

A) Resmi kurum-

kuruluşlara yapılan 

ödemeler 

1 Av cezaları 360,00    360,00    

2 Avcılık belgesi harcı 135,50    135,50    

3 Av pulu satın alma 54,14    54,14    

4 Avcılık belge alımı 8,00    8,00    

5 Silah ruhsatı 5,00    5,00    

Toplam 562,64    562,64    

B) Avcılık malzemeleri 1 Silah alımı 790,00    573,62    

2  Fişek-mühimmat 300,00    217,83    

3 Giyim 416,00    302,06    

4 Gözlük, dürbün vb.  127,00    92,21    

5  Kamp malzemeleri 200,00    145,22    

6 Diğer malzeme 260,00    188,79    

7 Yön bulma sistemleri 135,00    98,02    

8 Taşıma malzemesi 115,00    83,50    

Toplam 2.343,00    1.701,25    

C) Av köpeği 1 Av köpeği bakım masrafı 1.664,00    1.208,23    

2 Av köpeği alımı 178,60    129,68    

Toplam 1.842,60    1.337,91    

D) Ulaşım 1 Alana gidiş ve dönüş 1.852,00    1.344,74    

Toplam 1.852,00    1.344,74    

E) Yeme-İçme 1 Yeme-içme 1.474,00    1.070,27    

Ara Toplam 1.474,00    1.070,27    

F) Avcı eğitimi 1 Poligon 353,00    256,31    

2 Avcılık Eğitimi(Silah vd) 18,00    13,07    

Toplam 371,00    269,38    

G) Konaklama 1 Konaklama 460,00    334,01    

Toplam 460,00    334,01    

H) Gruplandırılamayan 

avcılık etkinliği 

harcamaları 

1 Avcılık yayınları  84,00    60,9924 

2 Av sahasındaki ikramlar 335,00    243,2435 

3 Av sahası keşif giderleri 289,00    209,8429 

4 Spor yapma 183,00    132,8763 

5 Sağlık masrafı 181,00    131,4241 

6 Kaza sigortası 154,00    111,8194 

7 Film-tv-belgesel izleme 144,00    104,5584 

8 Foto safari vb 375,00    272,2875 

9 Çantacı tutma 7,50    5,44575 

1

0 Dernek aidatı 50,00    36,305 

1

1 Sağlık raporu 4,00    2,9044 

Toplam 1.806,50    1.311,70    

Genel Toplam 10.711,74 7.931,90 
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Anket verisinden İstanbul rekreasyonel avcıların yıllık ortalama geliri 28.114,00 TL olarak 

hesaplanmıştır. Bu durumda İstanbul rekreasyonel avcıları gelirlerinin % 38’ni avcılık 

etkinliğine tahsis etmektedir. 

Rekreasyonel avcılık harcamalarının ulusal ekonomiye katkısını hesaplamak için, ülkedeki 

lisanslı ve lisansız rekreasyonel avcı nüfusunun belirlenmesi gerekir.  2013 yılı itibarıyla 

Türkiye’de 189.234 lisanslı rekreasyonel avcı mevcuttur. Lisanssız rekreasyonel avcı sayısı ise 

Iğırcık 2001 temel alınarak 4.037.792 olarak tahmin edilmiştir. Bu avcı nüfusları ve Tablo 

2’deki harcama düzeyleri göz önüne alınarak, Türkiye rekreasyonel avcılık etkinliği 

harcamalarının tutarları aşağıdaki gibi hesaplanabilir:  

1) RAHUEKTUR = 0,7261×AHİST (Alternatif maliyet göz önüne alınmaksızın) × TURLNRA 

2) RAHUEKTUR = 0,7261×AHİST (Alternatif maliyet göz önüne alınarak) × TURLNRA 

3) RAHUEKTUR = 0,7261×AHİST(Alternatif maliyet göz önüne alınmaksızın) × 

                               (TURLNRA+TURLSIZNRA) 

4) RAHUEKTUR = 0,7261×AHİST(Alternatif maliyet göz önüne alınarak) × 

                               (TURLNRA+TURLSIZNRA) 

 

Bu formüllere ait değerler ve sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. Türkiye’nin toplam avcılık harcamaları tutarları  (2013, TL) 

Rekreasyonel avcı nüfusu 

 

Ortalama rekreasyonel 

avcılık etkinliği harcama 

tutarı 

(TL/avcı) 

Türkiye rekreasyonel 

avcılık etkinliği harcama 

tutarı 

RAHUEKTUR 

(TL) 

TURLNRA 

(A) 

TURLNRA+TURLSIZNRA 

(B) 

0,7261×AHİST 

Alternatif 

maliyet yok 

(C) 

0,7261×AHİST 

Alternatif 

maliyet var 

(D) 

1 2 3 4 

A×C A×D B×C B×D 

1
8

9
.2

3
4
 

4
.0

3
7
.7

9
2

 

7
.9

3
1
,9

0
  
  

1
0

.3
3
3

,2
7
 

1
.5

0
1
.2

4
4

.4
1
5

,1
8

 

1
.5

9
1
.8

6
9

.3
3
4

,7
1

 

3
2

.0
3
2

.8
9

4
.1

3
9

,8
4

 

3
3

.9
6
6

.6
0

8
.8

7
9

,8
0

 

 

Türkiye’nin 2013 yılı avcılık etkinliği harcamalarının (RAHUEKTUR), “Gayri Safi Mili Hasıla 

(GSMH)”, “Ulusal (Milli) Gelir (MG)”, “Yerleşik ve Yerleşik Olmayan Hane Halklarının 

Yurtiçi Tüketimi (Y-YOHYT)” içindeki payları Tablo 4’de verilmiştir.  

 

Tablo 4. Avcılık etkinliği harcamalarının Türkiye ulusal geliri içindeki payları  

Avcılık etkinliği 

harcamaları 

(RAHUEKTUR) 

Ulusal Gelir İçindeki Pay (%) 

GSMH 

(1.567.289.237.900TL) 

MG 

(1.561.510.000.000TL) 

Y-YOHYT 

(1.107.099.286.000TL) 

1 0,096 0,096 0,136 

2 0,102 0,102 0,144 

3 2,044 2,051 2,893 

4 2,167 2,175 3,068 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yasal olarak Türkiye’de avlanmak için avlanma lisansına sahip olmak gerekir. Ancak ülkede 

2013 yılı itibarıyla nüfusun yalnızca  %0,3’ü avlanma lisansı almışken, %5,3’ü lisanssız olarak 

avlanmaktadır. Ülkedeki tüm avcılar göz önüne alınır (%5,6) ve diğer ülkelerle karşılaştırılırsa, 

Türkiye rekreasyonel avcı nüfusu bazı ülkelerden yüksek (Polonya (%0,2), Almanya (%0,4), 

Hollanda (%1,2), İtalya (%1,25), Avustralya (%1,5), Fransa (%2,1), Danimarka (%3,3)),  bazı 

ülkeler ile benzerdir (Finlandiya (%5,7) görülmektedir 15, 16, 17. Bu oranlara göre 

Türkiye, rekreasyonel avcı nüfusu fazla olan ülkeler arasına girmektedir 18.  

  

Türkiye’deki avcıların %80’i serbest meslek sahibi iken, Almanya’daki avcıların 27%’si 

serbest meslek sahibidir 16. Avcılar cinsiyet bakımından incelendiğinde; erkek avcıların oranı 

Türkiye’de %99,5, İtalya’da %99,3, Macaristan’da 9%8,8, Avustralya’da %97,8, İrlanda %97, 

Finlandiya’da %96, Holanda’da %95, United Kingdome’de %93, Yeni Zelanda’da ise %93, 

USA %91 ve Kanada’da %85’dir. Kadın avcı oranının bazı ülkelerde %15’e ulaştığı 

düşünülürse, Türkiye’deki kadın avcı miktarının çok düşük olduğu görülür. Türkiye’deki 

avcıların %71’i 30-60 yaş arasındadır. Bu yaş grubunun avcı nüfusu içinde payı Kanada, Yeni 

Zelanda ve Avustralya’da %67’dir 15. 60 yaş ve üzeri avcı oranı ise %20’dir. Bu durumda 

16-60 yaş arası avcı oranı %80’dir. Avrupa ülkelerinde avcıların yaşı artarken Türkiye’de 

Amerika Birleşik Devletlerindeki gibi her yaş grubundan avcı bulunmaktadır. Türkiye’de 

avlanmak için çoğunlukla (%72) en yakın avlaklara gidilmekte ve bir av sezonunda (Ağustos 

ortası-Şubat sonu) ortalama 26 kez avlanılmaktadır. Avlanma silahı olarak da genellikle ateşli 

silah (tüfek) (%96,7) tercih edilmektedir. Avcıların avlanma süresi (ulaşım için harcanan süre 

dahil olmak üzere) ortalama 27 saattir. Türkiye’de av için en çok tercih edilen yaban hayvanları 

sırası ile bıldırcın, çulluk, ördek, tavşan ve domuzdur. İlk üç sırada göçmen kuşlar yer 

almaktadır 16, 190-21. Çünkü göçmen kuşlar avlamak için en iyi durumda olan yaban 

hayvanlarıdır 17Bununla birlikte ekolojik koşullar değiştikçe avlanan yaban hayvanı türleri 

değişmektedir 19, 22.   

 

Avcılık harcamaları ile eğitim düzeyi, yaş ve gelir düzeyi artıkça arasında, gelir düzeyi ile 

avlanma sıklığı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç 23 ile 

uyumludur. Türkiye’deki avcıların motivasyon kaynağı doğal ortamda bulunma ve  hoşça vakit 

geçirmek isteğidir. 24 ve 25’da da benzer sonuç söz konusudur. Bu bakımdan motivasyon 

kaynağı olarak yaban hayvanı eti ve boynuz için avlanan ülkelerden (örneğin Avusturalya ve 

Yeni Zelanda) ayrışmaktadır 15. Çünkü Türkiye’de yaban hayvanı ürünü (et, boynuz) için 

avlandığını belirten avcı oranı çok düşüktür (%9) 20.   

 

Avcıların büyük bir bölümü avcılık etkinliği için yüksek ödeme eğilimine sahiptir 15, 

26.Türkiye’deki avcılar da bir av sezonunda yıllık gelirlerinin %38’ni avcılık etkinliği için 

harcamaktadır. Bu bakımından Türkiye’deki avcılar diğer ülke avcıları ile benzeşmektedir. 

Türkiye’nin 2013 yılı rekreasyonel avcılık etkinliği harcamalarının tutarı 1,5 milyar TL’dir 

(585 milyon Euro). Lisanslı ve lisanssız rekreasyonel avcılar göz önüne alındığında bu harcama 

tutarının 32-34 milyar TL (12.480-13.260 milyon Euro) olması beklenir. Bu harcama tutarlarına 

göre avcılık harcamalarının ulusal gelir içindeki payları %0,1-3 arasında değişmektedir. Oysa 

2013 yılı itibarıyla bazı Avrupa ülkelerinde avcılık etkinliği harcamalarının ulusal gelir içindeki 

payları: Almanya, % 0,023; Danimarka, % 0,21; Finlandiya % 0,041 ve İrlanda, % 0,05’tir 16, 

17. Avcılık etkinliği harcamaları, ulusal gelir hesaplamasında tüketim harcamaları grubu 

içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla avcılık etkinliği harcamalarının büyümesi, tüketim 

harcamalarını artıracak ve böylece ulusal gelir de büyüyecektir. Görüldüğü üzere Türkiye’de 

avcılık harcamalarının ulusal gelire katkısı önemli düzeydedir.  
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Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de avcılar, yaban hayatı ile ilgili en büyük paydaş 

gruplarından biridir. Avlanma etkinliği bakımından aktif olan avcılar, avlanmak için ödeme 

yapmaya oldukça heveslidir. Kurallara uygun avlanmak dışında başkaca sorumluluğu olmayan 

avcılarla daha fazla ilgilenilmesi halinde, ülkedeki av-yaban hayatı varlığının ve ülke 

ekonomisinin çok daha fazla olumlu yönde etkileneceği kesindir.  
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Özet  

Dünyada biyolojik çeşitliliğin önemi her geçen yıl artmakta ve ormanlarımız biyoçeşitlilik 

bakımından en önemli doğal kaynaklardan biri olarak görülmektedir. Biyolojik çeşitliliğin ve 

ekosistemlerin sağladığı faydalar insan hayatının devamlılığında önemli bir etken 

olabilmektedir. Ayrıca, biyolojik çeşitliliğin fazla olması, o ülkeye ekonomik anlamda da 

kazanç sağlamaktadır. Bu bağlamda, çok değişik bitki türlerini içermekte olan odun dışı 

orman ürünleri biyolojik çeşitlilik için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle odun dışı orman 

ürünlerinin kullanım alanlarının dikkatli değerlendirilmesi ve sürekliliğinin korunması 

gerekmektedir. Çok farklı kullanım alanları olan odun dışı orman ürünleri yangına hassas 

bölgelerde özellikle yangın emniyet yollarının kenarlarında ve yangını durdurma zonlarında 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yangına müdahale ve yangının yayılmasını engelleme 

amacıyla yapılan yollar ve odun dışı orman ürünü kullanılan tesisler incelenmiştir. Büyük 

yangınlara karşı yangın önleyici tesisler olarak planlanan yangın durdurma zonlarında 

yetiştirilen yangına dirençli odundışı orman ürünleri, odun üretimi yüksek ormanların 

bulunduğu blok alanların korunmasının yanı sıra, orman köylüsüne ekonomik gelir imkanı 

sunmak ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığına sağlamak gibi çok önemli faydaları olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Odundışı orman ürünleri, Yangın emniyet yolları, Yangın durdurma 

zonları 
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Abstract 

The importance of biological diversity in the world is increasing every year and forests are 

seen as one of the most important natural resources in terms of biodiversity. The benefits of 

biological diversity and ecosystems can be an important factor in the continuity of human life. 

In addition, the greater the biodiversity, the more economically profitable to that country. In 

this context, nonwood forest products that contain a wide variety of plant species are of great 

importance for biodiversity. Therefore, the usage areas of nonwood forest products should be 

evaluated carefully and their continuity should be maintained. Nonwood forest products with 

very different usage areas are used in fire sensitive zones, especially at the edges of fire break 

roads and in fire-stop zones. In this study, fire spread roads and facilities which used 

nonwood forest product to prevent fire were investigated. Fire resistant nonwood forest 
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products, which are grown in fire-stop zones as fire prevention facilities against large fires, 

ensure the protection of the block areas with highly productive production forests, while they 

have very important benefits such as providing economic income to the forest villager and 

ensuring the continuity of biodiversity. 

 

Keywords: Nonwood forest products, Fire breaks, Fire-stop zone 
 

 

1. GİRİŞ  

İklim değişikliği ile birlikte yeryüzünde ormanlar ve orman ürünlerinde olumsuz etkilerin 

ortaya çıktığı ve arttığı düşünülmektedir. Bu olumsuz etkilerden hızlı sıcaklık değişikliğine 

bağlı olarak orman yangınlarındaki artış ortaya çıkmaktadır. Orman yangınlarında ortaya 

çıkan artış orman yangınları ile mücadele koşullarını da etkilemektedir. Bu konuda çeşitli 

alternatif çözümler aranmaktadır. Yangına müdahale basamağında ulaşım büyük önem 

taşımaktadır. Yangın noktasına ulaşım amacıyla orman yol şebekesi; orman yolları, yangın 

emniyet yol ve şeritleri kullanılmaktadır. Yangın emniyet yolları ve yangın emniyet şeritleri, 

yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden yararlanılarak yapılan, çıplak veya örtülü 

olan ve yangının yayılmasını engelleyen tesislerdir [1]. 

Yangına hassas bölgelerde kullanılan bu yolların orman yangınları gibi acil müdahale 

gerektiren durumlarda en kısa yoldan yangın noktasına ulaşılarak; söndürme organizasyonuna 

erken başlamayı, yanan alanı azaltarak yangının etkisini düşürmeyi sağlar [2]. Daha önce en 

kısa sürede müdahale etmek amacıyla en uygun yol ve rotalarının bulunması amacıyla çeşitli 

araştırmalar yapılmıştır [3]. Çalışmada yangına müdahale amacıyla kullanılan yolların 

planlanmasında ve yapımında odun dışı orman ürünlerinin kullanımı incelenmiştir.  

 

2.ORMAN YANGININA MÜDAHALE AMACIYLA PLANLANAN YOLLAR 

Yangına müdahale amacıyla çeşitli yol planları yapılmaktadır. Bu planlar öncelikle Türkiye’ 

de yangınla müdahale ve koruma amacıyla yol standartları Orman Genel Müdürlüğü’nün 285 

Sayılı “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Uygulama Esasları” isimli 

tebliğine göre belirlenmektedir. Bu yollar üç ana başlık altında incelenebilir; 

1. Yangın Emniyet Yolları (YY): 

2. Yangın Emniyet Şeridi (YŞ): 

3. Yangın Emniyet Yol ve Şeritleri (YYŞ): 

 

1.Yangın Emniyet Yolları (YY): Yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden 

yararlanılarak inşa edilen üzerinde yanıcı madde bulunmayan çıplak tesislerdir. Yangın 

emniyet yolu tek başına yangına hassas, kıymetli ve tehlikeli alanlarda, yangın emniyet yol ve 

şeritleri ile oluşturulmuş parsellerin iç taksimatı amacıyla kullanılacaktır. Çıplak yangın 

emniyet yolları; Genişlikleri 6-15 metre (ortalama 10 metre)’dir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. 

Yangın emniyet yolları (YY) 

 

2 - Yangın Emniyet Şeridi (YŞ): Mevcut veya yapılacak yollardan; Devlet İl yolları, köy 

yolları, orman yolları, yangın emniyet yolları gibi yolların kenarlarında tek taraflı veya iki 
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taraflı oluşturulacak yangın engelleyici yeşil tesislerdir. Yangın emniyet yolu ile iki tarafında 

oluşturulan yeşil alanların birleşmesinden meydana gelen daha geniş yangın engelleridir. 

Genişlikleri 60-120 metredir (Şekil 2).  

3 - Yangın Emniyet Yol ve Şeritleri (YYŞ): Yangın emniyet yolu ile bunun tek veya iki 

tarafında oluşturulan yangın emniyet şeritlerinin kombine edilmesi ile meydana gelir. Yangın 

emniyet yol ve şeritleri, yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden yararlanılarak 

yapılan, çıplak veya örtülü yangının yayılmasını önleyen tesislerdir. Çoğunlukla yangın 

tehlikesinin fazla ve ekstrem olduğu orman alanlarında inşa  edilmektedirler. Genellikle 

yangınla savaş için bir savuma hattı,  karşı  ateşi  uygulama  yerleri,  mekanik  yangın  engeli,  

transport olmak  üzere 4 ana amaca  hizmet  etmektedir. Bu engellerin amacı,  örtü yangınının 

yayılmasına direkt bir engel  oluşturmak  ve  yangınların  küçük  alanlar  içinde  kalmasını 

sağlamaktır.  

 

 

 

Şekil 2.Yangın emniyet şeritleri (YŞ) 

 

  

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

496



 

 

 

Şekil 3. Yangın Emniyet Yol ve Şeritleri (YYŞ) 

Yangın emniyet şeritleri ve yangın emniyet yol ve şeritlerinde yöre özelliklerine bağlı olarak 

çeşitli odun dışı orman ürünleri de tesis edilerek yangını engelleyen ve yayılmasını önlemek 

amaçlanmıştır. Yanmaya dirençli bitkiler su içeriği fazla ve yumuşak (esnek) yapraklara sahip 

olmaları, ölü kısım miktarının düşüklüğü, hatta çoğu kez bitki üzerinde ölü materyalin 

birikmemesi, bitki özsuyunun kokusuz ve daha ziyade normal suya benzemesi, yüksek tuz, 

mineral madde ve kül içeriğine sahip olması, silindiri andıran gövdelerinin bulunması ve 

uçucu yağ, parafin ve reçine gibi yanıcı madde içeriğinin az olması gibi özellikleri 

bulunmaktadır [4]. Yangına hassas ve yangın zarar görmüş alanlarda bu bitkilerin kullanımı 

önem taşımaktadır. 

Özellikle 2008 yılında Antalya da meydana gelen büyük yangın sonrası Orman Genel 

Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen “Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve 

Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP)” hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu 

projenin amacı “yangına hassas ormanlarda yangınlara karşı direnci arttırmak, yanıcı madde 

miktarını azaltmaya yönelik meşcere bakımlarını yapmak, yangın sırasında açığa çıkan ısı 

enerjisini düşürmeye yönelik yangın zayıflatma alanları oluşturmak, ağaç, ağaççık ve 

çalılardan oluşan hatlar tesis etmek, ihtiyaç halinde ulaşım tesisleri yapmak, ayrıca yangına 

direnç gösteren yöreye uygun türler ile karışık ormanlar kurmak” olarak belirlenmiştir [5]. 

Proje kapsamında, yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında; yangın 

önleyici tesislerde (YMT, YOAT, ZOAT) yetişme ortamı şartlarına uygun, güç yanan ve 

rüzgar perdesi oluşturan otsu veya odunsu bitkilerden (servi, fistikçamı, harnup, dişbudak, 
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incir, dut, ceviz, akasya, uygun meşe türleri, zakkum, erguvan, menengiç, frenk inciri, katir 

tirnağı vb.) faydalanılmaktadır. Yardop kapsamında oluşturulan tesisleri inceleyecek olursak; 

Yangın Müdahale Tesisi (YMT) 

• Yangından Zarar Görmüş Yeniden Tesise Konu Orman Alanlarında Yangın Müdahale 

Tesisi (YMT) 

• Yangına Hassas Olup Dirençli Hale Getirilecek Orman Alanlarında Yangın Müdahale 

Tesisi (YMT) 

Yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında; mevcut yol, yangın emniyet 

yolu (YY), yangın emniyet yolu ve şeritleri (YYŞ) ile ihtiyaç halinde yapılacak ulaşım 

tesislerinin iki tarafında tesis edilecek YMT'lerde kullanılacak türler, ormana doğru 

sıralandığında sırasıyla; kısa boylu, sonra uzun boylu, güç yanan otsu ve odunsu bitkilerle 

(kekik, katır tırnağı, frenk inciri, zakkum, menengiç, harnup, akasya, incir, dut, ceviz, 

dişbudak, vb.) oluşturulan 20-30 metrelik bir zon ve devamında en az 10-15 sıra (20-30m) sık 

ve çapraz dikilmiş serviden oluşturulmaktadır (Şekil 4-5). 

 

 

Şekil 4. Yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında Yangın Müdahale 

Tesisi(YMT)  

 
Şekil 5. Yangına hassas olup dirençli hale getirilecek orman alanlarında Yangın Müdahale 

Tesisi (YMT) 

Yerleşim yeri ile orman arazisi ayırma tesisleri:  

• Yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında Yerleşim Yeri ile 

Orman Arazisi Ayırma Tesisleri (YOAT) 

• Yangına hassas olup dirençli hale getirilecek orman alanlarında Yerleşim Yeri ile 

Orman Arazisi Ayırma Tesisleri (YOAT) 

Yerleşim yerleri ile orman arazisinin ayrılması tesisinin genişliği, ulaşım tesislerinden itibaren 

ormana doğru YMT'lerde olduğu gibi yapılmakta, YOAT’ların genişliği yangına hassasiyete 

ve arazi yapısına bağlı olarak değişmekte, kırık hatlar oluşturulmamasına özen 

gösterilmektedir. Ulaşım tesisinin yerleşim yerlerine bitişik yapılmadığı durumlara yerleşim 

yeri sınırını belirleyici yangına dirençli otsu ve odunsu bitkilerle YOAT tesis edilmektedir 

(Şekil 6-7). 
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Şekil 6. Yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında Yerleşim 

Yeri ile Orman Arazisi Ayırma Tesisleri (YOAT) 

 

 

Şekil 7. Yangına hassas olup dirençli hale getirilecek orman alanlarında Yerleşim Yeri ile 

Orman Arazisi Ayırma Tesisleri (YOAT) 

Ziraat Arazileri ile Orman Arazilerinin Ayrılması Tesislerin (ZOAT) 

• Yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında Ziraat Arazileri İle 

Orman Arazilerini Ayırma Tesisleri (ZOAT) 

• Yangına hassas olup dirençli hale getirilecek orman alanlarında Ziraat Arazileri İle 

Orman Arazilerini Ayırma Tesisleri (ZOAT) 

Ziraat Arazileri ile Orman Arazilerinin Ayrılması Tesislerin (ZOAT) ziraat arazileri ile orman 

arazilerinin sınırından itibaren ormana doğru yapılan tesislerdir. ZOAT'ların tesisi sırasında 

karayolu, köy yolu, yerleşim ve tarım arazilerinin orman ile olan sınırlarında orman yolu, 

yangın emniyet yolları (YY) ile yangın emniyet yol ve şeritlerinden (YYS) 

faydalanılmaktadır. 

 

Şekil 8: Yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında Ziraat 

Arazileri İle Orman Arazilerini Ayırma Tesisleri (ZOAT) 
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Şekil 9: Yangina hassas olup dirençli hale getirilecek orman alanlarında ziraat 

Arazileri İle Orman Arazilerini Ayırma Tesisleri (ZOAT) 

Yangından zarar görmüş yeniden tesise konu orman alanlarında yapılacak yangın önleyici 

tesislerde (YMT, YOAT, ZOAT), yetişme ortamına uygun, yangina dirençli, ormanhalk 

ilişkilerine olumlu katkı sağlayacak, köylünün ormana sahip çıkma duygusunu pekiştirecek ve 

odun yanında, odun dışı ürünler de üretebilecek mahalli türler tercih edilmektedir. Kızılçam 

yayılış alanlarında mevcut doğal türler (Kermes meşesi, Pirnal meşesi, defne, delice vb. hariç) 

ve yangına dirençli olduğu tecrübe edilmiş fıstıkçamı, dişbudak, harnup, incir, çinar, dut, 

ceviz, badem, çitlembik vb. yerli türlerin korunarak ve gerekirse teşvik edilerek karışıma 

katılmaları planlanmaktadır. 

YARDOP proje alanı içerisinde bulunan yol ve şeritlerin kenarlarına tercihen piramidal servi 

(Cupressus sempervirens var. pyramidalis L.) ve yangına dayanıklı yöresel ekolojik şartlara 

uygun yapraklı türler; incir (Ficus spp.), dut (Morus alba, M. nigra), ceviz (Juglans regia), 

harnup (Ceratonia siliqua), zakkum (Nerium oleander), defne (Laurus nobilis), menengiç 

(Pistacia terebinthus), erguvan (Cercis siliquastrum), sakız (Pistacia lentiscus), frenk-hint 

inciri (Opuntia ficusindica), çitlembik (Celtis australis), sığla (Liquidambar orientalis), dağ 

muşmulası (Coteneaster spp.), alıç (Crataegus spp.), ahlat (Pyrus spp.), geyik-at elması 

(Erlolobus spp.), badem (Amygdalus spp.), sumak (Rhus spp.) ve hünnap (Zizyphus jujuba) 

gibi ağaç ve ağaççıklar yangına hassasiyet derecesine göre genişlikleri değişen (50-100 m) 

bantlar oluşturacak şekilde dikilmesi gerektiği vurgulanmaktadır [6]. 

Daha önceki birçok çalışmada yangına dayanıklı otsu ve odunsu bitkiler ve etkileri hakkında 

inceleme yapılmıştır. [7] otsu türlerden geofit ve terofitler de yaşam formları sayesinde 

yangından korunurlar ve en az etkilenirler. Çok yıllık otsu türlerden geofitler toprak içinde 

derinlerdeki yumru, soğan ve rizomları ile yangından korunurlar (birçok orkide türü). Bir 

yıllık otsu türlerin (terofitler) birçoğu da yangından sonra tohumları sayesinde yaşamlarını 

sürdüreceklerini belirtmiştir. 

YARDOP proje alanlarındaki yanıcı madde tiplerinin dönüştürülmesi işlemi 

uygulanacağında,bitki türünün tutuşabilirlik özelliği yanında, yangına karşı dirençli (elastik), 

yani yangından sonar kendini çabuk toparlayabilen vejetasyon tiplerine dönüşüm esas 

alınmalıdır [8]. YARDOP hakkında yapılan çalışmalarda yanıcı madde azaltmaya yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır. büyük açıklıkların yanı sıra kullanılacak türlerin önemi ve bakımı 

önem taşıdığı belirtilmektedir. Türler yöreye uygun odun dışı orman ürünleri olduğu taktirde 

yöre halkına katkı sağlamakla birlikte yöre halkının ürüne sahip çıkması ile bakımsızlıktan 

meydana gelebilecek yangın risklerini de önleyebileceği düşünülmektedir. 

 

SONUÇLAR 

Orman yangınları ile mücadele de yangınların etkisini aza indirmek, yangın çıkma olasılığını 

ve yayılma oranını düşürmek için orman yangınına hassas bölgelerde daha dirençli ve orman 

yangının yayılmasına karşılık daha dayanıklı olmasını sağlamak gerekmektedir. Yanıcı madde 
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oranı yangının yayılmasında büyük önem taşımaktadır. Daha önceki araştırmalarda belirtildiği 

üzere yangına dayanıklı türlerin bu bölgelerde kullanılması olumlu etki sağlayacaktır. Odun 

dışı orman ürünlerinin yetiştirilmesinden elde edilecek gelir ile yerel halkın ekonomisine 

katkı sağlayacak ayrıca halkın orman alanına sahip çıkması ilede yangın riskinin 

azaltılabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle orman alanlarında büyük açık alanlardan ziyade 

odun dışı orman ürünleri ile yapılacak durdurma zonları hem çevresel katkı sağlanacak hem 

de sosyo-ekonomik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   

Yangın emniyet yol ve şeritleri ve YARDOP kapsamında yapılan çalışmalarda odun dışı 

orman ürünleri büyük önem taşımaktadır. Yangın sahasında öncelikle yanıcı maddenin 

tutuşma yönü ve şekli, yanıcı madde özellikleri, arazinin yangını yayma eğilimi topoğrafik 

özellikler ile hangi miktarda yanıcı madde azaltma işleminin yapılacağı ve yöre özelliklerine 

bağlı hangi odun dışı orman ürününün uygun olduğu tespit edilmelidir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, palmiye ağacı kabuklarının liflevha üretiminde değerlendirilebilme 

olanaklarının araştırılmasıdır. Çalışmada kullanılan palmiye ağacı, Giresun-Merkez’den 

alınmış ve kesim sonrası bölümlere ayrıldıktan sonra bir süre doğal kurutmaya bırakılmıştır. 

Lifsel kabuk kısımları, gövdeden ayrılarak levha üretimi için küçük boyutlu parçalar haline 

getirilmiştir. Bu lifsel parçalar, farklı oranlarda kayın liflerine karıştırılmış ve üre formaldehit 

(ÜF) tutkalı kullanılarak levha üretimleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen liflevha örneklerinin 

yüzey pürüzlülüğü, renk değişimi ve parlaklık değerleri araştırılmıştır. Buna göre, palmiye 

lifinin kullanım oranına bağlı olarak levha özelliklerinin değişim gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Palmiye ağacı kabuğu, liflevha, yüzey pürüzlülüğü, renk değişimi, 

parlaklık 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the possibilities of evaluating palm tree bark in 

fiberboard production. The palm tree used in this study was taken from Giresun City Center 

and left to natural drying for a while after leaving the post-cutting sections. The fibrous bark 

parts were separated from the stem and made into small pieces for fiberboard 

production.These fibrous pieces were mixed to beech fibers at different ratios and board 

production was carried out using urea formaldehyde (UF) adhesive. Surface roughness, colour 

change and gloss values of the produced fiberboard samples were investigated. Accordingly, 

it has been determined that these properties of the fiberboard changed depending on the usage 

ratio of the palm fiber. 

 

Keywords: Palm tree bark, fiberboard, surface roughness, colour change, gloss 
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1. GİRİŞ 

Eskiden “Palmae” olarak bilinen palmiyelerin ait olduğu familya olan “Arecaceae” familyası, 

monokotiller arasında ayrı bir bitki grubunu oluşturmaktadır [1]. Kambiyumu olmayan ve 

primer dokulu olan palmiyeler [2], primer bünyelerini bir yıl içinde değil uzun senelerde 

kuran ve sekonder kalınlaşma yapmayan uzun ömürlü bitkilerdir [3]. Direkt güneş ışığına, çöl 

kurağına, serin kış şartlarına ve nemli yaz periyoduna maruz kalmamak palmiyelerin temel 

yetişme istekleri arasında yer almaktadır [4]. Büyük bir bölümü tropik iklim kuşağı florasında 

bulunan palmiyelerin günümüzde yaklaşık 200 cins ve bu cinslere ait 2500 dolayında türü 

olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de doğal olarak yetişen iki palmiye türü bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Datça hurması olarak da adlandırılan Phoenix theophrastii, diğeri ise Bodrum-

Gölköy’de bulunan ve Datça hurmasının bir alt türü olan Phoenix theophrastii ssp. 

Gölköy’dür. Türkiye’de Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nde Trachycarpus fortunei, Ege 

Bölgesi’nde Washingtonia filifera ve Phoenix canariensis, Akdeniz sahil kuşağında ise 

Washingtonia robusta ve Phoenix dactylifera yaygın olarak kullanılan palmiye türleridir [5]–
[6]. Oviasogie ve ark. [7], Nijerya Palmiye Araştırma Enstitüsünde beş palmiye türü 

bulunduğunu ve bu türlerin organik gübre üretimi ve alternatif kullanımlar (liflevha, 

kontrplak, yongalevha vb.) için kullanılabilen biyokütle ürettiğini rapor etmişlerdir. Hegazy 

ve Aref [8], her yıl yaşlı, ölü ya da kırılmış palmiye dallarının budanması sonucu önemli 

miktarda atık elde edildiğini ve bu atıkların yonga levha üretiminde değerlendirildiğini 

belirtmişlerdir.  

 

Dünyada son yıllarda odun esaslı levha ürünlerinin artan üretim kapasiteleri ile birlikte; 

hammaddelerin rasyonel kullanımı, farklı hammadde kaynaklarına yönelme ve çeşitli atıkların 

değerlendirilmesi, alternatif ürün geliştirme gibi birçok konu giderek daha fazla önem 

kazanmaya başlamıştır. Özellikle kompozit levha üretiminde bu amaçlarla çeşitli yıllık 

bitkilerin, zirai atıkların, odun dışı orman ürünlerinin vb. kullanımına yönelik yapılan 

araştırmaların sayısı hızla artış göstermiştir. Bu anlamda, çeşitli kullanım alanları 

düşünüldüğünde odun dışı orman ürünleri önemli bir hammadde kaynağı olarak göze 

çarpmaktadır. Birçok ağaç türü ve bitkinin değişik kısımlarından (tohum, kök, yaprak, 

kozalak, meyve, kabuk vb.) çok sayıda farklı ürünün üretiminde yararlanılmaktadır. 

 

Literatürde, palmiye ağacının farklı kısımlarının (gövde, dal, kabuk lifleri, yaprak, yaprakçık, 

yaprak demeti, yaprak orta damarı vb.) hammadde olarak kullanılarak liflevha [9]–[10], 

yongalevha [11]–[16], LVL [17] ve kompozit levha [18]–[21] üretimlerinin gerçekleştirildiği 

birçok araştırma bulunmaktadır. Ayrıca Tenorio ve ark. [22], palmiye ağaçlarının boş meyve 

demetleri ve meyve mezokarplarını kullanarak pellet üretmişlerdir. Işıker ve Yeşilata [23], 

palmiye lif katkılı beton malzemeler üreterek ısı iletim katsayılarını belirlemişlerdir. Temiz ve 

Olgar [24], palmiye yaprağı kullanarak ürettikleri palmiye lifli panellerin ısı ve ses yalıtım 

özelliklerini araştırmışlardır. Srivaro ve ark. [25], palmiye ağacı gövdesinden elde ettikleri 

deney örneklerinin fiziksel (yoğunluk, su alma yüzdesi, radyal yönde genişleme) ve mekanik 

özelliklerini (eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü) araştırdıkları çalışmalarında 

palmiye ağacının yapısal olmayan amaçlar için kullanılmasını önermektedirler. 

 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, palmiye ağacından üretilen levhaların daha çok 

fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırıldığı, yüzey özelliklerinin araştırıldığı çalışmaların 

ise çok az olduğu görülmüştür. Hashim ve ark. [26], palmiye ağacının farklı kısımlarından 

(kabuk, yaprak, orta ve öz kısım) levhalar üretmiş ve yüzey pürüzlülük değerlerini (Ra) 

belirlemişlerdir. Buna göre, kabuktan üretilen levhaların en pürüzlü yüzeye ve iç (öz) 

kısımdan üretilen levhaların ise en düzgün yüzeye sahip olduğunu bulmuşlardır. Yüzey 

pürüzlülüğü parametreleri, özellikle yüzeyi ince kaplama materyalleri ile kaplanacak paneller 
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için önemlidir. Dolayısıyla, panelin yüzeyinde meydana gelen düzensizlikler kaplama 

malzemelerinin etkinliğini ve nihai ürünün kalitesini etkilemektedir [27]. Bu çalışmanın 

amacı, palmiye kabuk lifleri kullanılarak üretilen liflevhaların bazı yüzey özellikleri (yüzey 

pürüzlülüğü, renk değişimi ve parlaklık değerleri) üzerinde bu hammaddenin etkisinin 

araştırılmasıdır. 

 

2. MALZEME VE METOT 

Bu çalışmada Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den temin edilen kayın lifleri 

ile Giresun-Merkez’den alınan palmiye ağacının kabuk lifleri kullanılmıştır. Palmiye ağacı 

kabukları, öncelikli olarak doğal ortamda kurutmaya bırakılmış ve daha sonra küçük lif 

boyutlarına dönüştürülerek kullanılmıştır. Bu lifler %5, 10 ve 15 oranında alınarak kayın 

liflerine karıştırılmış ve üre formaldehit (ÜF) tutkalı (%13 oranında) kullanılarak tutkallama 

işlemi gerçekleştirildikten sonra levha taslağı haline getirilmiştir. Bu levha taslakları 

180℃’de 7 dakika süre ile sıcak preste preslenerek levha haline getirilmiştir. Üretilen levhalar 

klimatize edilmiş ve testlere uygun hale getirilmiştir. Üretimde kullanılan palmiye ağacı 

kabuğu Şekil 1’de, üretilen liflevha örnekleri Şekil 2’de, levha grupları ve içerikleri Tablo 

1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Palmiye ağacı kabuğu 

 

 

Tablo 1. Levha grupları ve içerikleri 
Levha grupları İçerik 

P1 %95 lif +%5 Palmiye kabuk lifi 

P2 %90 lif +%10 Palmiye kabuk lifi 

P3 %85 lif +%15 Palmiye kabuk lifi 

Kontrol %100 lif 

 

 

Şekil 2. Palmiye kabuk lifi takviyeli liflevhalar 
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2.1. Yüzey pürüzlülüğü 

Levha örneklerinin yüzey pürüzlülüğü parametreleri (Ra ve Rz) DIN 4768 [28], standartına 

göre levha örneğinin aynı noktasından olacak şekilde Time TR 100 cihazı kullanılarak 

ölçülmüştür. 

 

2.2. Renk değişim değerleri 

Levha örneklerinin renk değişim değerleri (Δa*, Δb*, ΔL*, ΔE*) Konica Minolta CM-2600d 

spektrofotometresi ile CIE L*a*b* sistemine [29] göre ölçülmüştür. Bu ölçümlerde kontrol 

grubu referans değer olarak alınmıştır. 

 

2.3. Parlaklık değerleri 

Levha örneklerinin parlaklık değerleri Konica Minolta CM-2600d spektrofotometresi ile ISO 

2470 [30] standartına göre belirlenmiştir. Parlaklık ölçümlerinde de kontrol grubu referans 

değer olarak alınmıştır. 

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1.Yüzey pürüzlülüğü parametreleri 

Farklı oranlarda palmiye kabuk lifi ilave edilerek üretilen levhalar ile kontrol levha 

örneklerinin yüzey pürüzlülüğü parametrelerindeki (Ra, Rz) değişimler Şekil 3 ve 4’te 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Levha örneklerinin Ra değerleri 
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Şekil 4. Levha örneklerinin Rz değerleri 
 

Şekil 3’ten görüleceği üzere, levha üretiminde kayın liflerine farklı oranlarda karıştırılan 

palmiye kabuk lifinin kullanım oranının artışı ile levha örneklerinin Ra değerleri artış 

göstermiş, bu liflerle üretilen levhaların ortalama Ra değerleri kontrol grubunun Ra değerinden 

daha yüksek olarak bulunmuştur. En yüksek Ra değeri %15 palmiye lifi ilave edilerek 

üretilmiş levha örneklerinden elde edilirken, en düşük Ra değeri %5 palmiye lifi ilave edilerek 

üretilmiş levha örneklerinden elde edilmiştir. Şekil 4’ten görüleceği üzere Rz değerlerindeki 

değişimin de Ra değerlerine benzer bir seyir gösterdiği görülmektedir. Palmiye lifinin 

kullanım oranının artışı ile Rz değerleri de artış göstermiş ve bu liflerle üretilen levhaların 

ortalama Rz değerlerinin kontrol grubunun Rz değerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Bu değerler arasında da en düşük Rz değeri %5 palmiye lifi ilave edilerek üretilmiş levha 

örneklerinden elde edilmiştir. Palmiye kabuk liflerinin yapısal özelliklerinin lifsel 

hammaddeden farklılık göstermesi sebebiyle levha üretiminde kayın lifleriyle karışım 

esnasında homojen bir dağılım gösteremediği ve levha yüzeylerinde düzensizlikler meydana 

getirdiği görülmüştür. Dolayısıyla bu durumun yüzey pürüzlülüğü değerlerindeki artışın 

sebebi olduğu düşünülmektedir. Bilindiği üzere, üretim parametreleri ve materyal özellikleri 

yüzey pürüzlülüğünün derecesini etkilemektedir [31]. 

 

3.2. Renk değişim değerleri 

Levha örneklerinin renk değişim değerleri sırasıyla Tablo 2’de ve Şekil 5’te 

verilmiştir.  
 

Tablo 2. Renk değişim değerleri (ΔL*,Δa*,Δb*) 

 

 

 

 

Tablo 2’den görüldüğü üzere; tüm renk parametrelerinin değerleri palmiye kabuk lifi 

kullanım oranına bağlı olarak farklılık göstermiştir. Renk ölçeğinde ΔL* değerinin + ve - 

olması açıklık ve koyuluğu belirtirken, +a* ve -a* kırmızı ve yeşil renkleri; +b* ve -b* sarı ve 

mavi renkleri temsil etmektedir [32]. Buna göre; üretilen levha örneklerinin ΔL* değerleri 

pozitif yönde 0.19 ile 1.71 arasında değişim göstermiştir. En yüksek ΔL* değeri P1 grubunda, 

en düşük ΔL*değeri ise P2 grubunda belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre ölçümlendirilen 

Δa* değerleri ise P1 ve P2 için pozitif olarak bulunurken, P3 grubu için negatif olarak tespit 
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Levha grupları ΔL* Δa* Δb* 

P1 1.71 0.01 -1.28 

P2 0.19 0.43 -0.24 

P3 1.14 -0.98 -2.87 
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edilmiştir. Yine Tablo 2’den görüleceği üzere; P1, P2, P3 gruplarının Δb* değerlerinin ise 

negatif olduğu; bu örneklerin renklerinin mavi yönde eğilim gösterdiği görülmektedir. 

 

Şekil 5. Levha örneklerinin ΔE* değerleri 
 

Şekil 5’te tüm levha grup örneklerinin kontrol grubuna göre ΔE* değerlerindeki değişim 

görülmektedir. ΔE* değerlerindeki değişim şu şekilde sıralandırılabilir: P3 (3.39) > P1 (2.16) 

> P2 (1.43). Buna göre, en yüksek ΔE* değeri %15 palmiye kabuk lifi kullanılarak üretilen P3 

grubundan elde edilmiştir. En düşük renk değişimi değeri ise %10 palmiye kabuk lifi 

kullanılarak üretilen P2 grubunda belirlenmiştir. Şekil 2’den görüleceği üzere; bu değerlerde 

palmiye kabuk lifi kullanım oranı artışına bağlı olarak beklenen düzenli artış olmamıştır. Bu 

durumun, palmiye kabuk liflerinin boyut ve yönleniş şekilleri sebebiyle levha üretim sırasında 

homojen dağılamamış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bilindiği üzere levha 

üretimi sırasında homojen yapıda bir levha taslağı oluşturabilmek için lif morfolojisi önemli 

bir parametredir [33]. Ayrıca P3 grubu levha örneklerinin diğer gruplardaki levha 

örneklerinden daha fazla renk değişimi gösterdiği, P2 grubu levha örneklerinin yüzeylerinde 

ise düzensiz renk farklılıklarının olduğu gözlenmiştir. Cui ve ark.’na ithafen [34] Moya ve 

Calvo-Alvarado [35], rengin değişim değerinin (ΔE*) rengin farkını algılayan seviyeleri 

tanımladığını ve 1.5’tan 3’e kadar değişen ΔE* değerinin fark edilebilir olarak tanımlandığını 

belirtmişlerdir. Sonuç olarak, bu çalışmada P1 ve P3 grubuna ait levha örneklerinin ΔE* 

değerleri 1.5’tan yüksek değerler olmakla birlikte bu levhalardaki renk değişimleri görsel 

algıda da fark edilmektedir. 

 

3.3. Parlaklık değerleri 

Levha örneklerinin parlaklık değerlerindeki değişim Şekil 6’da verilmiştir. 
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Şekil 6. Levha örneklerinin parlaklık değerleri 

 

Şekil 6’dan görüleceği üzere, palmiye kabuk lifi ilave oranının artışı ile levhaların parlaklık 

değerleri azalma eğilimi göstermiştir. Buna göre en düşük parlaklık değeri (9.91) palmiye 

lifinin %15 oranında ilave edildiği P3 levha grubunda, en yüksek parlaklık değeri (12.62) ise 

palmiye lifinin %5 oranında ilave edildiği P1 levha grubunda belirlenmiştir. Parlaklık, bir 

yüzeyin görünümü ile ilgili optik bir olaydır ve bir yüzeyin ışığı yansıtma kapasitesini temsil 

etmektedir [36]. Bu çalışmada, palmiye kabuk lifleri levha yüzeylerine estetik bir görünüm 

kazandırırken yüzeyde bazı düzensizlikler de oluşturmuştur. Yüzeydeki bu düzensizliklerin 

varlığı ışık yansıması ile ilişkili olarak ölçülen parlaklık değerlerini azaltmış olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

4. SONUÇLAR 

Çalışma sonucunda, yüzey pürüzlülüğü, renk değişim ve parlaklık değerlerinin kayın liflerine 

ilave edilen palmiye kabuk lif oranlarına bağlı olarak değişim gösterdiği belirlenmiştir. 

Palmiye kabuk lif oranının artışı ile yüzey pürüzlülük değerleri artmış, parlaklık değerleri 

azalmış, renk değerleri ise çeşitlilik göstermiştir. Yüzey pürüzlülüğü ile parlaklık değerleri 

arasında ters orantılı bir değişim gözlenmiştir. En yüksek yüzey pürüzlülük değerleri %15 

palmiye lifi ilaveli levha örneklerinden, en düşük yüzey pürüzlülük değerleri ise %5 palmiye 

lifi ilaveli levha örneklerinden elde edilmiştir. Özellikle yüzey pürüzlülüğü parametreleri, 

yüzeyi ince kaplama materyalleri ile kaplanacak levhalar için önemli olabilmekte ve bu 

parametrelerdeki değişimler ürün kalitesinde belirleyici rol oynayabilmektedir. Ayrıca genel 

olarak düşünüldüğünde dekoratif ve diğer amaçlı kullanım yerlerinde estetik görüntüsü uygun 

olan levhaların yüzeylerinin tercihen kaplanmadan da kullanılması mümkün olabilmektedir. 

Bu çalışmada palmiye lifi ilavesinin üretilen levhalara aynı zamanda görsellik kazandırdığı 

görülmüştür. Dolayısıyla bu levhaların yüzeylerinin kaplanmadan da dekoratif amaçlı 

kullanım yerlerinde değerlendirilebileceği söylenebilir. 
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Özet  

Osmanlı döneminde ormandan elde edilen ürünlerin bugünkü anlamda bir sınıflandırmaya tabi 

tutulduğuna dair kanıtlar bulunmamaktadır. Arşiv belgeleri incelendiğinde, bugün odun dışı 

orman ürünü olarak adlandırılan tüm ürünlerin “orman mahsulatı” olarak ifade edildiği, odun 

ve odun dışı veya ana ürün tali ürün şeklinde bir ayrıma gidilmediği görülmektedir. Bu bakışın 

altında odun dışı ürünlerin, o günün koşullarında taşıdığı önemin yer alması olasıdır. Örneğin 

gemilerin ahşaptan yapıldığı dönemde, katran, zift ve reçine gibi orman mahsulatı stratejik 

ürünlerin başında geliyordu. Bununla birlikte palamut, çam kabuğu, kök boya bitkisi gibi 

ürünler de, deri ve diğer sanayinin vazgeçilmez hammaddesiydi. Ayrıca geleneksel tıp 

tedavisinde yine ağırlıklı olarak, ormandan elde edilen bitkiler kullanılıyordu. 1908 yılında 

yayınlanan Orman İstatistiğine göre 100’e yakın mahsulatın 17 ülkeye ihraç edildiğinden 

hareketle odun dışı orman ürünleri piyasasının bugünden aşağı kalmayacak şekilde canlı olduğu 

anlaşılmıştır.  
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Abstract 

There is no evidence about the classification of forest products during the Ottoman era as it is 

today. As the archive is reviewed, it is seen that the all non-wood products obtained from forests 

are mentioned as "Orman Mahsulatı" - meaning forestry products - and any sorting, as wood or 

non-wood and main products or by-products, is not encountered. This approach is, probably, 

due to the importance of the non-wood products at that time. For example, the usage of tar, 

bitumen, and resin were the core strategic forest products in the time of wood ships 

construction. In addition, products such as acorn, pine tree bark, and madder plants were the 

primary material of the leather industry. Furthermore, forest plants were mainly used in 

traditional medicine. As stated by the forest statistics, published in 1908, approximately 100 

products were exported to the 17 different countries; which demonstrates the active market of 

non-wood forest products in the past as in recent decades. 
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1. GİRİŞ 

Yabancı araştırmaların Küçük Asya olarak tarif ettikleri Anadolu coğrafyası, orman 

bakımından şanslı sayılabilecek bir konumdadır. Bu coğrafyaya hakim olmuş devletler stratejik 

öneme sahip olan keresteyi ormanlardan kolayca temin ediyor ve bir kısmını Levanten1 

tüccarlara satıyordu [1]. Örneğin Selçuklular, Anadolu’ya hakim olduktan sonra Yakın-Doğu 

ticaret akışının devamını sağlayarak ormanların az bulunduğu ülkelere eskisi gibi kereste 

satışına izin verdiler [2]. Bu sayede Kahire, İskenderiye ve Suriye tüccarları Fethiye, Antalya 

ve Alanya’da yerleşik Türkmenlerden aldıkları kereste balyalarını İskenderiye, Dimyat ve 

Mısır’ın başkaca limanlarına göndermişlerdir [3]. Pegolotti [4], Türkmenlerin 1340 yıllarına 

doğru İtalyanlara meşe palamudu, mazı, kök boyası gibi ürünler sattığını bildirmektedir.   
 

Küresel güç olma yolunda, beylikten devlet düzenine geçen Osmanlının ormanlardan 

faydalanması ağırlıklı olarak Yıldırım Bayezid döneminde başlamıştır. Yıldırım Bayezid, 1390 

yılında Saruca Paşa'yı kapudan-ı deryalık görevine getirerek Gelibolu'da bir deniz üssü 

kurmakla vazifelendirmiştir [5]. Böylece ülke ormanlarının bir kısmı askeri ihtiyaçların temini 

için donanmaya tahsis edilmiştir. Ocaklık olarak tabir edilen bu ormanlardan kereste dışında 

katran, zift ve reçine üretilerek tersanenin ihtiyaçları karşılanmıştır. Geriye kalan ormanlar ise 

sosyal devlet anlayışı doğrultusunda halkın ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde karşılayabileceği 

Cibalı Mubaha ormanlarıydı. Bununla birlikte ormanlardan ticari maksatla üretilen tüm ürünler 

vergiye tabiydi [6]. Ormanlardan kereste, mahrukat (yakacak odun) ve mahsulat (odun dışı 

orman ürünleri) olmak üzere üç ana başlıkta üretim yapılıyordu. Ürün çeşidi, miktarı ve 

bölgesine göre tespit edilen vergiler ihale edilerek iltizam usulüyle toplanıyordu [7]. 

 

Ormanların çoğunun Cibalı Mubaha ile yönetilmesine karşın, hiçbir orman ürününün devletin 

izni olmadıkça dışarıya satılması söz konusu değildi [8]. Satışına izin verilen ürünler karayolu 

ile başta İzmir olmak üzere liman kentlerine getirilerek, buradan ihraç ediliyordu [9]. Ancak 

gümrük vergilerini aşağıya düşüren 1838 tarihli Baltalimanı Antlaşması sonrasında yabancı 

tüccarlar Osmanlı ülkesinde serbestçe boy göstermeye başlamıştır. Osmanlı Devleti gümrük 

anlaşmasıyla birlikte vergi gelirlerini ve stratejik ürün tekelini yavaş yavaş kaybetmiştir. 

İktisadi sıkıntıların artışıyla birlikte, Osmanlı Devleti ekonomisini ayakta tutabilmek, dış 

pazarda orman ürünlerinin tanınırlığını artırmak ve rekabet ortamı oluşturmak için Uluslararası 

fuarlara katılmıştır. Geçmişte Osmanlı limanlarından yüksek fiyatlarla hammadde alan yabancı 

tüccarlar yeni durumdan faydalanarak orman ürünleri işleyen fabrikalar açma teşebbüsünde 

bulunmuştur. Örneğin 1855 yılında Dimitraki Kiryako adında yabancı bir girişimci Biga ve 

Balıkesir sancaklarına yakın olan ormanlardan kereste, reçine, zift ve neft yağlarını imal ve 

ihraç etmek için fabrika yapım izni istemiştir [10]. 

Önceleri sadece vergiye tabi olan reçine, katran ve benzeri ürünlerinin üretimi, Tanzimat 

sonrası yayınlanan 22 maddelik ilk orman layihasında, orman görevlilerinin vereceği izin 

belgesine bağlanarak disiplin altına alınmaya çalışılmıştır. Reçine çıkarılacak ağaçların, 

görevlilerce işaretlenmesiyle Haziran ve Ağustos aylarında kesilmelerine, müsaade edileceği 

bildirilmekteydi [11]. 1870 tarihli Orman Nizamnamesine bağlı olarak başkaca yönetmeliklerle 

odun dışı orman ürünlerinin üretim ve satış işlemleri kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. 

Ancak çok kıymetli olan orman mahsulatı her türlü kanuni düzenlemeye rağmen kaçak olarak 

el değiştirebiliyordu.  Özellikle Ege denizinde adaların birbirine yakın yerlerinde küçük 

kayıklarla çam kabuğu kaçaklığı çok yaygındı [12]. Yakalanan kayıkçılara Orman 

Nizamnamesi hükümleri uygulanıyordu. Ayrıca mücadele kapsamında Ege’den Karadeniz 

limanlarına giden yabancı gemi kaptanlarının elinde Orman İdaresi'nden verilen tezkere 

olmadığı takdirde iki kat vergi alınacağı hükmü getirilmiştir [13]. Buna rağmen kaçakçılığı 

1 Levanten: Doğu Akdeniz ülkelerine yerleşmiş ve genellikle ticaret yapan Avrupalıları ifade eden bir terim 
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sanat haline getiren kayıkçıların kontrolü ve men'i için Orman, Rüsumat, Reji ve Düyun-ı 

Umumiye gibi dört dairenin işbirliğiyle sahil arama tarama botlarıyla mücadele edilmesine 

karar verilmiştir [14].  

2. MALZEME VE METOT  

Bu çalışmada, öncellikli olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına bağlı 

Osmanlı Arşivinde odun dışı orman ürünüyle ilgili belgeler taranmıştır. Bunlardan gerekli 

görülenler bir araya getirilerek, orman mahsulatının temin edildiği yöreler, sevkiyat işlemleri, 

kullanım alanları ve ticari işlemleri hakkında bilgiler elde edilmiştir. Nadir eserlerin bulunduğu 

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hakkı Tarık Us koleksiyonu, ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığında döneme ait İstatistik kitapları ve 1909 Bursa Sergisi Mecmuası 

taranmıştır. Osmanlı’nın son dönemleri, TBMM kitaplığından ve İstanbul Üniversitesi-C 

Orman Fakültesi kütüphanesinden incelenmiştir. Arşiv belgelerinin eksik veya bağlantısız 

kaldığı yerlerde konuyla ilgili güncel kaynaklar taranarak belgelere dayanan çıkarım yöntemi 

izlenmiştir. 

 

3. OSMANLI’DA ORMAN MAHSULATI SAYILAN ÜRÜNLERİN GENEL 

KULLANIM ALANLARI 

3.1. Savunma Sanayisinde Kullanımı 

Gemilerin ahşaptan yapıldığı dönemde orman mahsulatı sayılan katran, reçine, sakız, neft yağı 

ve zift gibi ürünler stratejik öneme sahipti. Belgelerden anlaşıldığına göre, 1390 yılında Sarıca 

Paşa tarafından Gelibolu’da kurulan ve gemilerin inşa veya tamir edildiği Tersane-i Amire 

teşkilatında marangoz, burgucu esnafının yanında geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile 

doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getiren kalafatçı esnafı görevliydi. Bu ustalar 

tekneleri önce funda yakarak kurutuyor sonra ziftle en az üç kere kalafatlıyordu. Zift, katrandan 

elde edilen ısıtıldığında akışkan ve soğuk ortamda katılaşan bir maddedir. Katip Çelebi ünlü 

eseri Cihannüma’da,  ilk kalafatlama işleminde on iki kantar üstüpü ve yirmi beş kantar zift 

kullanıldığını anlatmaktadır [15]. Ayrıca Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesinde kalafat 

esnafıyla ilgili bilgiler vererek İstanbul’da o dönemde yaklaşık 300 kalafat dükkanı ve 1000 

adet de kalafatçı esnafı olduğunu, zift, reçine, çam sakızı ve katran kullanıldığını yazmaktadır 

[16]. Osmanlı’nın müttefiki sayılan Fransız gemileri de ücret karşılığında Osmanlı limanlarında 

tamir, bakım ve kalafatlama işlemlerinden faydalanabiliyordu [17]. Kara savunmasının 

kalelerle yapıldığı dönemde orman mahsulatının kullanıldığı diğer bir alan ise top 

kundaklarının dış etkilere karşı katranlamak [18] ve mühimmat yapımında yanıcı madde olarak 

kullanılmasıdır [19]. 
 

3.2. Deri ve Dokuma Sanayisinde Kullanımı 

Dericilikte ham deriyi kullanılabilir hale getirmek için uygulanan işlemlerin tümüne sepileme 

(tabaklama) işlemi denir. Böylece tabaklanan deriler çürümeden ve bozulmadan işlenebilir hale 

gelmektedir. Kimyasal sepileyici maddelerin bulunmadığı zamanlarda ham deriler tanence 

zengin çam kabuğu veya palamut meşesinin meyvesi ile tabaklanmıştır. Deri kösele hale 

getirilmek istenirse, kitre denilen orman mahsulatı ile ayrıca muamele edilmelidir. Mazı, 

sumak, kestane ve mimoza dericilikte kullanılan diğer sepileyici bitkisel ürünlerdir. Derilerin 

bitkilerle boyanmasında kırmızı renk için kızılkök, akçaağaç, kızılağaç, zencefil ve kına 

kullanılıyordu. Kara hurma, mersin ağacı, meşe palamudu, çivit otu mavi renk elde etmek için, 

nar kabuğu, sumak ağacı kökü ise beyazlatıcı, sarı renk için sumak, menekşe mavisi için ise 

akasya, kadın tuzluğu özü ve gülhatmi, safran ise hem boya hem de sabitleştirici olarak 

kullanılırdı. Cevizden de siyah renkli deri elde edilirdi [20].  
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Türk halı ve kilimciliğinin dünya çapında üne kavuşmasının en önemli nedeni motiflerinin 

güzelliği yanında, yün iplerinin bitkisel boyalarla boyanmasıdır. Orman mahsulatı sayılan 

birçok ürün dericilikte olduğu gibi dokuma sanayinde de renklendirici olarak kullanılmıştır. 

Kök boya, cehri ve safran en çok aranan ürünlerin başında geliyordu. Evliya Çelebi 

seyahatnamesinde, Alaşehir'de 70, Aydın'da yine o kadar boyahaneye karşılık, İzmir'de 

Basmane civarından geçen Boyacı Deresi etrafında 20 boyahane mevcut olduğunu 

yazmaktadır. Bu sebeple orman mahsulatı ticaretinin merkezi sayılan İzmir’de Fransız Mösyö 

Şarlo gibi yabancı tüccar hammaddeyi işleyecek fabrika kurmak için girişimde bulunmuştur 

[21]. 1700’lü yıllarda Osmanlı Devleti, dünyadaki kök boya ihtiyacının üçte ikisini tek başına 

karşılayıp 1875 yılına kadar yalnız İzmir limanından çıkan kök boya gelirinin 500.000 altın 

lirayı geçmekte olduğu düşünüldüğünde, yeni yatırım girişimlerinin haklı olduğunu görmek 

gerekir [22].  

 

3.3. Tıbbı ve Aromatik Bitki Olarak Kullanımı 

Hastalıkların tedavisinde Anadolu, geçmiş medeniyetlerin mirasçısı olarak birçok bilimsel 

tecrübeyi içinde barındırmaktadır. Geleneksel tedavi yöntemine göre hastalıkların önemli bir 

kısmı ormandan temin edilen bitkilerle yapılıyordu. Drog anlamına gelen eczalardan basit 

(müfred deva) veya gelişmiş (mürekkep) ilaçlar hazırlanıyordu [23]. Tedavide incir, kuşburnu, 

ıhlamur vb. hastanın reçetesine doğrudan müfred deva olarak yazılabiliyordu. Bunun yanında 

çocuk ishallerini kesici olarak meşenin kadehi ve tırnakları toz haline getirildikten sonra, başka 

karışımla mürekkep tarzda ilaç yapılıyordu.  

16. Yüzyılda bu tecrübeyi yerinde görmek isteyen meraklı Avrupalı bilim adamları resmi 

görevli, tüccar veya gezgin sıfatıyla Osmanlı ülkesini gezerek rastladıkları drogları elde ediş ve 

kullanışlarıyla birlikte öğrenmeye çalıştığı görülmektedir. 1547 yılında ülkemize gelen Fransız 

biyolog Belon İstanbul’da 20, Şam’da 15 ve Kahire’de 6 drogun ismini kaydetmiştir. Aynı 

şekilde 1535 ve 1573 yıllarında iki kere Osmanlı ülkesine gelen Alman hekim Rauwolff 

topladığı bitkilerle koleksiyon oluşturmuştur. Hollanda asıllı İngiliz Wheler ise 1675 yılında 

yaptığı Anadolu gezisinde saptadığı bitkileri bizzat kitabında resmetmiştir [24].  

Ayrıca Evliya Çelebi seyahatnamesinde, bir doğabilimci gibi gezdiği yerlerin vejetasyonunu 

yazarak tıbbı ve aromatik bitkilerimizle ilgili çok değerli bilgiler paylaşmıştır. Osmanlı 

döneminde drog satışı Aktarlar tarafından yapılmakta iken modern eczanelerin ve sanayi tipi 

ilaçların ortaya çıkmasıyla aktarlara olan ilgi giderek azalmıştır. Ayrıca 1878 tarihli Eczacılar 

Nizamnamesi ile aktarlara sınırlandırma getirilmiş ve 1885 tarihinde ise Attarlar (Aktar) ve 

Kökçüler Nizamnamesi ile mürekkep ilaç malzemelerini bulundurmaları ve ilaç yapmaları 

tamamen yasaklanmıştır.  

4. TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İÇİN BOTANİK BAHÇELERİNİN 

KURULMASI  

1839 yılında açılan Mektebi Tıbbiye’de, tedavide kullanılan tıbbi bitkilerin tanınması için bitki 

gravürleri kullanılmıştır. Mektebin kurucu müdürü Avusturyalı hekim Bernard’ın, Viyana’da 

olduğu gibi eğitimin özel bir botanik bahçesinde yapılmasını tavsiye etmesiyle birlikte okul 

bahçesi içerisinde bir Botanik bahçesi kurulmuştur. Bahçenin tanzimi için Avrupa’dan uzman 

ve bahçıvanlar getirildikten sonra bahçenin direktörlüğüne Alman kökenli eczacı Noe 

atanmıştır [24]. Noe, İstanbul civarından topladığı bitki örnekleriyle okul yanında bir 

herbaryum oluşturmuş fakat 1848 yılında çıkan bir yangında okul ve herbaryum tamamen 

yanmıştır. Bu süreçte Topkapı Sarayı bahçesinin Botanik bahçesine dönüştürülmesine hız 

verilmiş ve Gülhane’de kurulan Botanik bahçesi için gerekli olan ve Türkiye’de bulunmayan 

tıbbı ve aromatik bitkilerin tohum ve fidanları Mısır’dan getirilmiştir [25]. Ancak 1869 yılında 
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Rumeli Demiryollarının inşası sebebiyle bahçenin ömrü kısa sürmüş ve bahçe içine yapılan 

istasyon nedeniyle bitki ve ağaçlar Galata Sarayı bahçesine taşınmıştır [26]. 

5. FUAR ve SERGİLERDE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN TANITIMI 

Tanzimat’la beraber yüzünü Batıya biraz daha çeviren Osmanlı Devleti, Avrupa’nın pek çok 

kurum ve anlayışını model olarak benimserken sergilere de kayıtsız kalmamıştır [27]. Bu 

bağlamda Osmanlı Devleti 1851 yılında Londra Sergisine iştirak etmiştir.  

Sergiye hazırlık bir yıl önceden yapılmış ve yarı resmi gazete sayılan Ceride-i Havadis’in 1 

Ekim 1850 tarihli nüshasında “Gül yağı ve itri yağı ve nane yağı ve biberiye yağı ve kekik yağı 

ve ada çayı yağı ve çiçek yağı ve çitlembik yağı ve pelin yağı ve taflan yağı ve bunlar gibi 

yağlardan yüz dirhem miktarı gönderilecektir. Karagünlük ve karagünlük kabuğu ve katran ve 

zift ve çam sakızı ve adi sakız ve kükürt ve daha bunlar gibi şeylerden yarımşar kıyye miktarı 

gönderilecektir. Zamk ve palamut ve çam kabuğu ve beyaz mazı ve yeşil mazı ve cehrî ve aşısız 

yabani cehri ve al boya için asbur çiçeği ve mahmuziye ve küherçile ve kalye taşı ve göztaşı ve 

zaç kıbrısı ve boya yapılır toprak ve neft yağı ve bezir yağı ve acı kireç ve balık tutkalı ve çarık 

tutkalı ve ökse ve daha gerek nebatî ve gerek madeni boya için istimal olunan ve gerek meyan 

kökü gibi mualece için kullanılan her türlü kökler ve çiçeklerden birer kıyye veya eşyasına göre 

yüzer dirhem gönderilecektir…” şeklinde bir haber yapılmıştır [28]. 

Bu serginin ardından Osmanlı Devleti, 1855 Paris, 1862 Londra, 1867 Paris, 1873 Viyana, 1876 

Philedelphia, 1889 Paris, 1893 Chicago sergilerine katılmıştır. Amerika’nın keşfinin 500. Yılı 

münasebetiyle düzenlenen Chicago Sergisi’ne özel önem verilmiş ve diğer ürünlerin yanında 

orman mahsulatı da gönderilmiştir [29].  

Figure 1. Ceride-i Havadis’in 1 Ekim 1850 tarihli nüshası [28] 

 

Batıda yapılan sergilerden hareketle Osmanlı Devleti de 1863 yılında Sultanahmet 

Meydanı’nda ulusal bir sergi düzenlemiştir. 5 ay boyunca devam eden sergiyi yerli ve yabancı 

150.000 kişi ziyaret etmiştir. Sergi binası kendi içinde 13 ana bölüme ayrılmış ve birinci bölüm 

tarım ve ormanlara tahsis edilmiştir. Bu sergide Orman Mektebi’nin kurucusu Tassy’nin 

talebesi Artin Efendi, ormandan üretilen tüm ürünleri coğrafi sıraya göre sergilemiştir [30]. 
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Anadolu’da yapılan ilk sergi, Bursa Mamulat ve Mahsulat Sergisi adıyla 1906 yılının Eylül 

ayında açılmıştır. Orman mahsulatının teşhiri için Mekteb-i İdâdî-i Mülki’de iki oda tahsis 

edilmiştir [31]. 1909 tarihinde Sultan Reşad’ın himayeleriyle gerçekleşen ikinci sergi şüphesiz 

en görkemli olanıdır. Zira Padişah sergiyi gezmek için özel olarak Bursa’ya gelmiştir [32]. 

Serginin tanıtımı için çıkarılan dergilerden anlaşıldığına göre, civar ormanlardan elde edilen 

mahsulatının teşhiri için, ilkinde olduğu gibi yine iki oda verilmiştir. Odanın içerisinde özel 

tasarlanmış dört raflı banko üzerinde defne yaprağı, kitre, yabani salep, beyaz mazı, mahlut 

mazı, çivit mazı, çam reçinesi, yabani soğan, meyan kökü, çiriş, sarı boya, palamut gibi ürünler 

cam kavanoz içerisinde teşhir edilmiştir. Odanın diğer köşesinde ise kızıl katran, kara ardıç 

meyvesi, sanevberi (fıstık çamı) kozalağı, yabani zamk, meşe yosunu, çam ibresi, çam reçinesi, 

sumak yaprağı, ıhlamur çiçeği, zift, çöven, keten yaprağı, çam sakızı, kara katran, ardıç katranı, 

meşe ve kayın ağacı meyveleri sergilenmiştir [33].  

 

 

 

Figure 2. Bursa Sergisinin resmi açılış töreni-23 Temmuz 1909 [33] 

6. İSTATİSTİKLERDE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ 

6.1. 1897 Yılı Devlet İstatistiği 

1897 yılında İstatistik Umum (Genel) Müdürlüğü tarafından yayınlan ve Osmanlı Devletinin 

ilk ve tek genel istatistik yıllığı olan "Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'nin 1313 Senesine Mahsus 

İstatistik-i Umumîsi" adlı eserde orman mahsulatına da yer verilmiştir [34]. Yıllıkta 

“ormanlardan hasıl olan çam kabuğu, palamut ve sairenin miktarı” başlığıyla üretilen 

mahsulatın miktarı Tablo 1 de olduğu gibi verilmiştir.  
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 Table 1. 1897 yılında üretimi yapılan orman mahsulatı miktarı  [34]  
Ürün Cinsi Üretim miktarı (kıyye-i cedid2) 

Çam kabuğu 2.845.473 

Palamut 1.505.154 

Katran 907.396 

Tere yaprağı 639.777 

Menengiç yaprağı 275.267 

Mazı 193.482 

Kitre 123.804 

Çöven 107.703 

Sığla yağı 107.665 

Zift 69.135 

Çam sakızı 30.800 

Çiriş 22.294 

Mahmuze kökü 8.510 

Salep 3.058 

Mahmuze 773 

Neft 552 

Cehri 39.834 

Toplam 6.880.677 

Ayrıca yıllıkta ihracatı yapılan orman mahsulatı ülkelere göre çıkarılmış ve Tablo 2’de olduğu 

gibi gösterilmiştir.  

Table 2. 1897 yılında ihracatı yapılan orman mahsulatı  [34]   

Ürün çeşidi 

İhracat yapılan ülkeler 

İngiltere Fransa Rusya Avusturya Almanya İtalya Yunanistan Bulgaristan Toplam 

(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

Çiriş  500       500 

Nar kabuğu    800     800 

Katran    200   378 2.697 3.275 

Havaciva  1.760       1.760 

Acı badem   2.172      2.172 

Palamut  646.371       646.371 

Ceviz özü ve 

kökü 
 319.827       319.827 

Kitre 36.348 108.626  9.941 540 4.390   159.845 

Çam kabuğu   51.500    170.770  222.270 

Mazı 39.598 384.639   100.759    524.996 

Mahmuze  129   45    174 

Mahmuze kökü 24.102 6.261  3.170 4.381    37.914 

Ihlamur çiçeği  17.234       17.234 

Şimşir 320.957    1.200    322.157 

Meyan kökü       84  84 

Genel Toplam 421.005 1.485.347 53.672 14.111 106.925 4.390 171.232 2.697 2.259.379 

 

6.2. 1910 Yılı Orman İstatistiği  

Osmanlı Devleti’nin ilk müstakil orman yıllığı ise 1907/1908 yılları kapsayan “1323 Senesi 

Orman Yıllığı” ismiyle yayınlanmıştır. Fakat bu yıllık, beklentileri tam karşılamadığı için 1910 

yılında daha derli toplu şekilde “Memalik-i Osmaniyenin 1325 Senesi Orman Yıllığı” olarak 

yeninden düzenlenmiştir [35]. Yeni yıllık Tablo 3’de gösterildiği gibi ormanlardan üretilen 

2 1 kıyye-i cedid = 1 kilogram  
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kereste, mahrukat (yakacak), mahsulat (ürün) ve edevat (araç) olarak dört ana ürün üzerinden 

hazırlanmıştır.  

 

 Table 3. Tüm orman ürünlerinin satış değerleri  [35] 

Ürün cinsi 

Genel değeri  Genel toplam içindeki yüzdesi İç 

piyasa 

satış 

oranı  

(%) 

Dış 

piyasa 

satış 

oranı 

(%) 

Toplam 

(kuruş) 

İç piyasada 

satılan 

(kuruş) 

Dış 

piyasada 

satılan 

(kuruş) 

Toplam 

(%) 

İç piyasa 

(%) 

Dış 

piyasa 

(%) 

Kereste 74.928.047 54.867.986 20.060.061 55,12 40,36 14,76 52,94 61,93 

Mahrukat 50.093.682 41.228.718 8.864.964 36,85 30,33 6,53 39,82 27,37 

Mahsulat 7.725.270 4.578.564 3.146.706 5,68 3,37 2,31 4,42 9,71 

Edevat 3.198.167 2.878.032 320.135 2,35 2,11 0,23 2,78 0,99 

Toplam 135.945.166 103.553.300 32.391.866 100 76,17 23,83 100 100 

 

Tablo 3’den görüldüğü gibi, bugün odun dışı orman ürünü olarak adlandırdığımız mahsulatın 

toplam orman ürünleri değeri içerisinde % 5,68’lik bir paya sahiptir. Odun dışı ürünlerin ihraç 

edilen orman ürünleri içerisindeki payı ise % 2,31 kadardır. Cetvelin son sütununda dışarıya 

satılan ürün bedelinin dışa piyasaya satılan ürünlerin toplamı bedeli içerisindeki payı yüzde 

olarak verilmiştir. Mahsulat için hesaplandığında 3.146.706/32.391.866x100=9.71’lik orana 

sahiptir.  

Yıllıkta Osmanlı ormanlarından üretilen mahsulatın, palamut, mazı, meşe kozalağı, harnup, 

çam fıstığı, katran, zift, neft, ardıç katranı, ardıç sakızı, çam sakızı, kara sakız, kenger sakızı, 

terementi, çiriş, cehri, çöven, salep, kitre, günlük buhuru, mahmuze sütü, sığla yağı, kekik yağı, 

nane yağı, hardal, mahlep, iç mahlep, havaciva, anason, çay, ada çayı, kekik otu, şaşkın otu, 

meyan kökü, ceviz kökü, mahmuze kökü, funda kökü, sakız ağacı meyvesi, çitlenbik, defne 

tohumu, ıhlamur çiçeği, menekşe çiçeği, sumak yaprağı, titre yaprağı, defne yaprağı,  mersin 

yaprağı,  sakız yaprağı,  hardal yaprağı,  dut yaprağı, meşe yaprağı,   sarıca ağaç yaprağı, çam 

kabuğu, ıhlamur kabuğu, meşe kabuğu, göknar kabuğu, pırnal kabuğu, ceviz kökü kabuğu, nar 

kabuğu, ıhlamur soymuğu, cila boyası, kök boyası, gürgen kavı, ceviz uru, şimşir odunu, 

çitlembik odunu, sarı boya odunu, kızılcık odunu, kayacık odunu, eşcarı hasise odunu, fındık 

fidanı, zeytin fidanı, dut fidanı, sanevberi fidanı, meşe fidanı, ılgın fidanı, sümbül soğanı, 

yabani soğan, sarmaşık, kamış, saz, yosun, çimen, ot, semer otu ve diğer benzeri ürünler 

zikredilmiştir. Bu ürünleri içerisinden en çok üretilen ürünler Tablo 4’de olduğu gibi parasal 

değerleriyle birlikte verilmiştir. 
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Table 4. Üretimi en fazla yapılan mahsulatı gösterir tablo  [35] 
Cinsi                      Miktarı Değeri (kuruş) 

Palamut 2.711.304 kg 1.461.918 

Çam kabuğu 2.951.172 kg 1.051.665 

Katran 618.220 kg 658.843 

Kitre 73.664 kg 646.422 

Şimşir 406.326 kg  428.261 

 

 
Çöven 31.8107 kg 395.763 

Sığla yağı 76.392 kg 352.289 

Mazı 135.228 kg 344.324 

Defne Yaprağı 908.419 kg 336.712 

Diğer ürünlerin toplamı  2.049.073 

Genel Toplam  7.725.270 

 

Yıllıkta, yabancı ülkelere satılan orman mahsulatına ait parasal değerler kuruş cinsinden Tablo 

5’de gösterilmiştir. Mahsulat satışından olarak yıllık 3.146.706 kuruş ihracat geliri elde 

edilmiştir. Elde edilen bu gelirin günümüzdeki anlamını daha iyi kavrayabilmek için bir değer 

eşleştirmesi yapmak gereklidir. O dönemin 100 kuruşu, 1 Osmanlı lirası olup 6.615 gram saf 

altına denktir. Buna göre toplam ihracat yaklaşık 31.467 Osmanlı lirası karşılığında 

31.467x6,615=208.154 gram saf altın etmektedir. Bir gram altının günümüz ortalama fiyatı 200 

TL kabul edildiğinde, bugünkü rayiçle yıllık 41.630.800 TL değerinde ihracat gerçekleşmiştir 

[36]. 

  

Table 5. Mahsulatının ihraç edildiği ülkeleri gösterir tablo  [35] 

İhracat Yapılan Ülke Değeri (kuruş) 

Fransa 478.791 

Mısır 434.185 

İngiltere 335.808 

Avusturya 123.722 

Lübnan 122.543 

Yunanistan 51.617 

Kıbrıs 46.007 

Almanya 30.696 

Bulgaristan 20.893 

İtalya 3.324 

Tunus 3.000 

Rusya 2.995 

Romanya 1.925 

Amerika 1.531 

Felemenk 1.114 

Karadağ 100 

Diğer ülkeler 1.488.455 

Toplam 3.146.706 

 

6.3. 1923 Yılı İzmir İstatistiği 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bir sene sonra İzmir İstatistik Müdürlüğü tarafından “1339 

Yılı İzmir Vilayeti Orman ve Maâdin (Madenler) İstatistiği” isimli bir çalışma yapılmıştır.   

Yıllık için 1923 yılına ait Orman ve Maden verileri  derlenmiş ve Eylül 1924 tarihinde 

yayınlanmıştır. Yıllıkta orman mahsulatı olarak ihracatı yapılan ürünler cetveli Tablo 6 da 

verilmiştir [37].  
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Table 6. Üretimi en fazla yapılan mahsulatı gösterir tablo  [37] 
Cinsi                      Miktarı Değeri (kuruş) 

Çöven 323 kg 6.460 

Mazı 1.206 kg 2.4120 

Sorkun sepet çubuğu 889 kg 8.890 

Kitre 377 kg 11.190 

Defne yaprağı 594 kg 4.752 

Yabani sümbül soğanı 140 kg 2.800 

Sumak yaprağı 805 kg 5.635 

Ihlamur Çiçeği 73 kg 3.650 

Genel Toplam  67.497 

 

Tablo verileri incelendiğinde ihraç edilen ürün çeşidi ve miktarının ciddi olarak azaldığı 

anlaşılacaktır. Orman ürünlerinin üretildiği ve satıldığı bir merkez olması bakımından İzmir’de 

üretim ve satış rakamlarının düşük olmasını, Birinci Dünya Savaşı ile ardından yapılan Kurtuluş 

Savaşı’nın getirdiği ekonomik zorluk veya ürünlere olan ilginin azalması olarak görebiliriz.   

7. SONUÇ 

Osmanlı döneminde stratejik öneme sahip orman ürünleri öncellikle devletin ihtiyacı görülecek 

şekilde kontrollü ve izinli olarak üretilip satılmıştır. Yüksek kaliteli orman mahsulatı, deniz ve 

kara ticaret yollarıyla Avrupa pazarına ulaşıp uzun yıllar kıymetini korumuştur. Bu dönem 

içerisinde Osmanlı Devleti sadece kök boya bitkisinden toplamda 500.000 altını geçen gelir 

elde etmiştir. Ancak sanayi devrimiyle birlikte kimyasal ürünlere yönelim maalesef doğal 

ürünlerin tekelini sekteye uğratmıştır. Dünya kök boya üretiminin üçte ikisini karşıladığımız 

1700’lü yıllardan, sıfır talebin olduğu günlere gelinmiştir. Tarihsel süreç içerisinde yaşanan 

gelişmelerin, önce Osmanlı ve ardından mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti’nin, dünya odun dışı 

orman ürünleri pazarındaki önemini ve etkisini azaltacak şekilde sonuçlandığı görülmektedir.  

Ancak kimyasal maddelerin kanserojen madde içermesi, alerji yapması ve insan sağlığını tehdit 

etmesi gibi nedenlerle tekrardan eskiye dönüş görülmektedir. Bu bağlamda ülkemizin 

geçmişten gelen üretim tecrübesi ve sahip olduğumuz bitki zenginliğimiz ile başta ilaç sanayisi 

olmak üzere deri ve tekstil sanayisine hammadde sağlayacak potansiyele sahip olduğu 

düşünülebilir. İsim ve işlevi unutulmuş bitkilerin arşiv belgelerinden tespit edilmesi, geleneksel 

bilgi halini almış ve halk arasında halen var olan bilginin derlenerek yok olmamasının 

sağlanması gereklidir. Coğrafyamızın sağladığı üstünlüklerimize ek olarak, tarihsel 

birikimlerimizin bulunduğu, talebi tekrar artma eğilimi gösteren önemli türler tespit edilmeli, 

bu türlerin yetişme muhiti haritaları çıkarılmalı ve hatta bazılarının kültüre alınmasıyla, dünya 

ölçeğinde önemli üretim fırsatlarının değerlendirilmesi gereklidir. 
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Özet  

Bambu tropikal iklim etkisi altında bulunan alanlarda en önemli doğal kaynaklardan birisidir. 

Diğer lignoselülozik kaynaklarla karşılaştırıldığında yüksek verim ve düşük maliyete sahiptir. 

Nanoselülozun yüksek mekanik kuvveti, biyouyumluluğu, yüksek yüzey alanına sahip olması 

kompozit, gıda ve eczacılık gibi alanlarda kullanılma potansiyelini ortaya çıkarmış, ucuz 

kaynaklardan doğru metotlarla üretilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada, ülkemizde de 

bulunabilen Forgesia nitida bambu türünden sülfürik asit yöntemiyle görünen ortalama 200 

nm çaplarında selüloz nanofibrilleri elde edilmiştir. Öncelikle bambu selüloz liflerini izole 

etmek için sokslet ekstraksiyon yöntemiyle yağsı maddeler ve karışımda çözünen safsızlıklar 

sikloheksan(2:1)etanol kullanılarak 12 saatte ayrılmıştır. Alkali işlem için %8’lik potasyum 

hidroksit kullanılarak lignin ve hemiselüloz uzaklaştırılmıştır. Katı madde %10’luk asetik asit 

çözeltisiyle nötralize edilmiştir. Daha sonra TAPPI metoduna göre sodyum klorit ile tekrar 

ağartma işlemi uygulanmıştır. Selüloz nanofibrilleri 6,5M sülfürik asit çözeltisiyle 2 saatte 

60°C’de reflaks yapılarak üretilmiştir. Nanofibrillerin kimyasal özellikleri FTIR 

spektroskopisi, termal özellikleri TGA-DTG analizi, morfolojik özellikleri de ışık mikroskobu 

ile incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: bambu, ışık mikroskobu, nanofibril selüloz, selüloz izolasyonu. 
 

Summary 

 

Bamboo is one the important bioresources under the tropical climate. It has high growth 

efficiency with a low cost between other lignocellulosic resources. It has become important to 

produce nanocelulose with the right methods and from economical sources that reveal its 

potential with its high mechanical strength, biocompatibility in the areas such as composites 

or pharmaceuticals. Cellulose nanofibers were obtained at an observable minimal of 200 nm 

by the sulfuric acid method of Forgesia nitida bamboo. First, bamboo was soxlet extrated 

with cyclohexane (2: 1) ethanol for 12 hours to dissolve and remove the leachate and waxy 

materials. Then 8% of potassium hydroxide was used for alkaline treatment. The solid was 

neutralized with 10% acetic acid solution. Then, re-bleaching with sodium chloride was 

applied according to TAPPI method. Cellulose nanofibrils were produced by refluxing at 

60°C for 2 hours with 6.5 M sulfuric acid solution. Chemical properties of nanofibrils were 

investigated by FTIR spectroscopy, thermal properties TGA-DTG analysis, light microscopy 

with morphological characteristics. 

 

Keywords: bamboo, light microscopy, nanofibrillated cellulose, cellulose isolation. 
 

 

1. GİRİŞ  

Bambu, selüloz liflerinin lignin matris içine gömülü olduğu doğal bir lignoselülozik 

kompozittir. Bambu liflerinin ortalama uzunluğu 2 mm ve ortalama çapı 10-20 µm’dir. 
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Bambunun kimyasal içeriği temelde selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşmaktadır. Bu temel 

bileşenler hücre çeperinin %90-98’ini oluşturmaktadır. Diğer kalan %2-10’luk kısım ise 

düşük molekül ağırlıktaki ekstraktiflerdir. Bambu sapında %60-70 holoselüloz, %20-25 

pentosanlar, ayrı ayrı 20-30% oranlarında lignin ve hemiselüloz bulunmakla birlikte, eser 

miktarlarda rezinler, tanenler, yağlar ve inorganik tuzlar mevcuttur[1]  (Thomas,  1977;  

Browing,  1975). Selüloz liflerinin mikrofibril açısı çok küçüktür ve bambu polilamellar 

duvar yapısına sahiptir[2]. 

 
Şekil 1.  Bir bambu lifinin polilamellar çeper yapısı modeli[3] 

 

Bu faktörlerden dolayı fiber yönünde bambunun darbe, çekme ve eğilme dayanımı yüksektir. 

[4] Bambu hızlı büyüyen ve yüksek verimle yenilenebilir bir kaynaktır. Bambunun hızlı 

büyümesi kullanımı için önemli bir teşvik edici özelliktir. Bambu günde 15-18 cm büyümeyle 

4-6 ayda maksimum yüksekliğine ulaşabilir. Kalın çeperleri ve uzun sapından dolayı bambu, 

un, lif, pul, cips gibi birçok partikül haline dönüştürülebilir. Bambunun yoğunluğu 0.4-0.9 

g/cm³ arasında anatomik yapısına göre değişiklik gösterir. Ağaca benzeyen bambu, heterojen 

ve anizotropik bir malzemedir. Bundan dolayı mekanik özellikleri mikroyapı özellikleri, sap 

uzunluğu, sap lokasyonu, yoğunluk ve nem içeriğiyle ilgili olarak son derece düzensizdir. 

Kopma direnci 50-120 MPa arasında değişebilirken, elastik modülü 1700-6300 aralığındadır. 

Liflere paralel kesme direnci 4-14 MPa olabilirken, liflere paralel baskı direnci 24-70 MPa 

değerlerini gösterebilir [5].  

Nanoselüloz, bitkilerden veya bakterilerden elde nano boyutlu doğal selüloz olarak 

tanımlanmaktadır. Genellikle, nanoselülozlar 3 tür olarak ayrılırlar, selüloz nanokristaller 

(CNC), selüloz nanofibriller (CNF) ve bakteriyel nanoselüloz (BNC). CNC ve CNF çıkarma 

kaynakları ahşap, pamuk, kenevir, keten, buğday samanı, şeker pancarı, patates yumruğu, dut 

kabuğu, rami, vb.dir. Asit hidrolizi gibi kimyasal olarak oluşturulmuş yıkım stratejisi, doğal 

selülozdan CNC'nin çıkarılması, amorf bölgelerin uzaklaştırılması ve yüksek kristalin yapının 

korunması yoluyla yaygın olarak gerçekleştirilir. Yayılmış nanopartiküller (CNC) 5–30 nm 

çapında ve 100-500 nm uzunluğunda (bitkisel selülozundan) veya 100 nm uzunluğa kadar 

birkaç mikrometre (tunik ve yosun selülozlarından) uzunluklarda elde edilebilmektedir [6]. 

Mevcut çalışmada ülkemizde peyzaj amacıyla kullanılan Forgesia nitida bambu türünden ilk 

defa nanofibril selüloz üretimi sülfürik asit metoduyla gerçekleştirilmiş, karakterizasyonu için 

de FTIR, TGA ve ışık mikroskobu kullanılmıştır. 
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Şekil 2. Nanoselülozun hiyerarşik yapısı [6,7] 

 

 

 

2. MALZEME VE METOT 

2.1. Malzemeler 

Bambu odun öğütme makinasıyla (Fritsch pulverisette 19) öğütülmüş (Şekil 3), öğütülen 

bambulardan sokslet ekstraksiyon yöntemiyle sikloheksan(2:1)etanol karışımı kullanılarak 

çözünebilen safsızlıklar uzaklaştırılmıştır. %8’lik potasyum hidroksit ile alkali işlem 

uygulanmış ve daha sonrasında lifler %10’luk asetik asit çözeltisiyle nötralize edilmiştir. 

Daha sonra sodyum klorit kullanılarak TAPPI metoduyla ağartma işlemi yapılmıştır. Ağartma 

işlemi yapılan selülozlara 6.5 M sülfürik asit çözeltisi 60°C’de 2 saat boyunca uygulanarak 

selüloz nanokristaller elde edilmiştir. Karakterizasyon için TGA analizi ve FTIR 

spektroskopisi, optik mikroskop kullanılmıştır. 

 

Şekil 3. Fotoğraf (a) işlem görmemiş bambu (b) öğütülmüş bambu  

2.2. Sokslet Ekstraksiyonu 

Bambu selüloz liflerinden yağsı maddeler ve çözülebilen safsızlıkları ayırmak için 90°C’de 

12 saat boyunca sokslet ekstraksiyonu uygulanmıştır. Sokslet ekstraksiyonunda 

sikloheksan(2:1)etanol karışımı kullanılmıştır (Şekil 4).  
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Şekil 4. Sokslet ekstraksiyonu 

2.3. Potasyum Hidroksit ile Alkali İşlem 

Alkali işlemde %8’lik potasyum hidroksit 1 L saf suda çözünmesi sağlanmıştır. Sokslet 

ekstraksiyon işlemi görmüş toz haldeki bambu %8 KOH çözeltisine eklenerek 90 °C’de 

manyetik karıştırıcıda 12 saat bekletilmiştir. Daha sonra %10’luk asetik asit çözeltisiyle 

süzme işlemi yapılmıştır ve 100 °C’de etüvde bekletilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Alkali işlem sonucu lifler 

2.4. Sodyum Klorit ile Ağırtma 

Ağartma işlemi TAPPI metodu esas alınarak yapılmıştır. Bu metotta toplam ağırlığı 27,5 g 

olan bambu ikiye ayrılmıştır. 14,2 g işlem görmüş bambu liflerine 500 mL saf su ilave 

edilerek homojenizatör yardımıyla küçük parçalara ayrılmıştır. Daha sonra manyetik 

karıştırıcıda 70°C’de 1000 rpm karıştırılırken saat başı 2,8 mL asetik asit ve 14,56 mL 

sodyum klorit eklenmiştir. Bu işlem 3 saat boyunca uygulanmıştır. Sonrasında karışım oda 

sıcaklığına düşürüldükten sonra sırasıyla saf su ve aseton ile süzme işlemi gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 6. Ağartma işlemi sonunda lifler 
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2.5. Nanokristal Üretimi 

Ağartma işlemi yapılmış olan 7,4 g bambu selülozu 187,5 mL sülfürik asit çözeltisi(122,6 mL 

saf su- 64,9 mL sülfürik asit) içerisinde 60°C’de 1000 rpm manyetik karıştırıcıda 

bekletilmiştir. Uygulama sonunda oda sıcaklığına inildikten sonra karışımın 10 katı kadar 

soğuk saf su ilave edilmiştir. Analizler için kullanılmak üzere bu karışımdan 36 mL alınarak 

santrifüj cihazında (Sigma 1-14 Mikro Santrifüj) 1,5 mL’lik 24 parçaya ayrılmıştır. Santrifüj 

cihazında 12.000 rpm 3 dk’lık periyotlarla 15 defa yıkama işlemi yapılarak pH değeri 5-6 

arasına getirilmiştir. Karışımın santrifüjde kullanılmayan büyük kısmı ise filtre kağıdı 

kullanarak kurutmadan süzme işlemi yapılmış ve pH 5-6 değerine getirilmiştir (Şekil 7). 

Süzme işlemi biten nanoselülozlar dolapta 4°C’de tutulmuştur. 

 

Şekil 7. Nanokristal selüloz elde edilmesi 

2.6. TGA Ölçümü 

Bambu nanoselülozun termal kararlılığı TGA analizi ile belirlenmiş ve işlem görmemiş 

bambuyla karşılaştırılmıştır. TGA analizi 30-800 °C sıcaklıklarında 10°C / dk ısıtma hızında 

gerçekleştirilmiştir. 

2.7. FTIR Analizi 

Bambu ve bambudan elde edilen CNC’un kimyasal yapısı ve değişimleri FTIR 

spektroskopisiyle araştırılmıştır. FT-IR spektrumları için universal ATR aksesuarı olan 

Brooker marka cihaz kullanılmıştır.  Ölçümler 4000 - 400 cm-1 dalga boyları arasında 4 cm-1 

çözünürlükte yapılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1.  TGA-DTG ait Bulgular 

Şekil 8’de işlem görmemiş bambu ve bambudan elde edilen nanokristalin selülozun termal 

bozunma sonucu ağırlık kaybı-sıcaklık grafiği gösterilmiştir. 100°C’ye kadar olan ağırlık 

kayıplarının yapıya bağlı olmayan suyun uzaklaşması olarak yorumlanmaktadır. Bundan 

sonraki ağırlık kayıpları ise piroliz sonucu gerçekleşmektedir. Bambu 250°C-350°C 

bölgesinde bozunurken, selüloz nanolifleri 200°C-400°C gibi geniş bir bölgede bozunmakta 

olup, degradasyonun iki basamakta gerçekleştiği görülmektedir. Nanoselülozların düşük 

bozunma sıcaklığı bambuya kıyasla küçük lif boyutlarındaki geniş spesifik yüzey alanı olarak 

yorumlanabilir [8]. Sülfürik asit ile üretilen CNF’in termal analizde onset sıcaklığı 
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200°C’lerde olup bambuya göre ve diğer asit ve yöntemlerle üretilen CNFlere göre düşüktür 

[8]. Bunun sebebinin sülfürik asit ile muamele esnasında yapıya bağlanan sülfat gruplarının, 

sıcaklıkla birlikte kopması ve genel yapının termal stabilitesini düşürmesi olarak açıklamak 

mümkündür [9]. Sıcaklıkla yapıdan ayrılan sülfat grupları, ortamdaki asitliği ve reaktiviteyi 

arttırarak selülozun depolymerizasyonunu hem bazı hidroksil gruplarını bozmasıyla ya da 

katalizör etkisiyle hızlandırmakta olduğu düşünülmektedir.  

Şekil 

8. İşlem görmemiş bambu ve CNC’un TGA ve DTG grafikleri 

3.2. FTIR Spekroskopik Bulgular 

Şekil 9’da işlem görmemiş bambu ve selüloz nanofibrillerin FTIR spektrası gösterilmiştir. İki 

örnek de 3200-3500 cm-1 band aralığında çoğunlukla selüloz moleküldeki hidroksil gruplarına 

ait O-H gerilim titreşimi görülmektedir. 2850-2950 cm-1 band aralığı da C-H ve C-H2 gerilim 

titreşimleri olarak bilinmektedir. İşlem görmemiş bambu temel olarak 1600 cm-1 ve 1730-

1740 cm-1 bölgelerinde hemiselüloz ve lignin komponentlerinden kaynaklanan titreşimlere 

sahiptir. İşlem görmemiş bambudaki 1728 cm-1 bandını oluşturan C-O titreşimi, hemiselüloz 

ve pektindeki asetil ve üronik ester gruplarından ve lignindeki p-kümerik asitlerideki ester 

bağlantılarında görülmektedir [10]. Bu bandın CNF’de tamamen kaybolduğu ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca işlem görmemiş bambudaki 1604 cm-1 lignin aromatik gruplarındaki C-C 

düzlem için simetrik gerilme titreşimi olarak bilinmekte olup, CNF örneğinde kaybolmuştur 

[11]. Bu bandların CNF’de kaybolmaları lignin ve hemiselülozun özellikle kimyasal 

ekstraksiyon sürecinde uzaklaşması sebebiyle olmuştur. 

Selüloz miktarının yüzde olarak arttığını da band yoğunluklarından anlamak mümkündür, 

özellikle 897 cm-1 bandının yoğunluğunun arttığı gözlenmektedir. Bu band selüloz 

molekülünde glikoz birimleri arasındaki glikozidik bağa ait titreşimden kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 9. İşlem görmemiş bambu ve bambu nanofiberlerinin FTIR spektroskopisi 

3.3. Işık Mikroskobuna ait Bulgular 

Şekil 10’da selüloz nanofibrillerin ışık mikroskobu altında görüntüsü verilmektedir. 1 μm 

ölçekle verilen resimde görüntü alınabilen birçok lifin çapının ortalama 200 nm olduğu, 

boylarının ise farklılık göstermekle birlikte 3 μm’den fazla olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 

farklı bölgelerde başka bölgelerde 2-3 μm çapında 20-30 μm uzunluğunda makrofibrillerin de 

olduğu görülmüştür. Parçacık boyutlarını kesin olarak belirlemek ve dağılımını ortaya 

çıkarmak için parçacık boyutu analizi yaptırmak gerektiği görülmüştür. 

 

Şekil 10. Selüloz nanofibrillerin ışık mikroskobu altındaki görüntüsü (40x objektif -1µm 

ölçek) 
 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmayla literatürde ilk defa Forgesia nitida bambu türünden sülfürik asitle hidroliz 

yöntemiyle selüloz nanofibrillerin üretilmiştir. Üretilen nanofibril selüloz termal olarak, 

kimyasal olarak ve yapısal olarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda termal ve 

kimyasal bulguların literatürle uyumlu bir şekilde olduğu. Nanofibril boyutunun ışık 

mikroskobuyla fark edilebilen ölçekte 190 nm’lere kadar fibril çapı görülmüştür, ancak birçok 

makrofiberinde görüldüğü sonuçlarda, asit hidroliz süresinin arttırılmasının gerekli olduğu 

anlaşılmıştır. 
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Özet  

Bu çalışmada kızılçam kabuğu örneklerinde sıcak su, %1 Na2SO3+%0,25 Na2CO3, %2 

Na2SO3+%0,50 Na2CO3, %3 Na2SO3+%0,75 Na2CO3 içeren sulu çözeltiler kullanılarak 1/6, 

1/8 ve 1/10 kabuk çözücü oranında, 70°C ve 100°C sıcaklıklarda ekstraksiyonlar 

gerçekleştirilerek örneklerde tanen verimi ve stiasny sayısı değerleri belirlenmiştir. 

Ekstraksiyon aşamasında elde edilen veriler ile optimum şartlar belirlenip püskürtmeli kurutucu 

kullanılarak kızılçam su ve sülfit tanenleri elde edilmiştir. Elde edilen tanenler ve 

paraformaldehit kullanılarak hazırlanan formülasyonların pH’ı ile jel zamanı arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kızılçam kabuğu için optimum ekstraksiyon 

parametreleri  %2 Na2SO3+%0,50 Na2CO3 içeren çözeltide 1/8 kabuk çözücü oranında 70°C 

ekstraksiyon sıcaklığında % 33,24 ekstraksiyon verimi ve 92,05 stiasny sayısı olduğu 

görülmüştür. Kızılçam su ve sülfit taneni ile hazırlanan formülasyonlarda pH’a bağlı jel zamanı 

sonuçlarına göre en düşük değerler pH 8’de belirlenirken en yüksek jel zamanı değerleri pH 

13’te elde edilmiştir. Ayrıca pH’a bağlı jel zamanı sonuçları incelendiğinde sülfit taneni tüm 

pH değerlerinde daha yüksek jel zamanına sahip olduğu ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Kızılçam, kabuk, tanen, ekstraksiyon, jel zamanı. 
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Abstract 

In this study, 1/6, 1/8 and 1/10 shells were prepared by using aqueous solutions containing hot 

water, 1% Na2SO3 + 0.25% Na2CO3, 2% Na2SO3 + 0,50% Na2CO3, 3% Na2SO3 + 0.75% 

Na2CO3, solvent ratio, 70 ° C and 100 ° C, the tannin yield and stasis number values were 

determined in the samples. The optimum conditions were determined with the data obtained at 

the extraction stage and the reddish water and sulfide tannins were obtained by using the spray 

drier. The relationship between the pH of the formulations prepared using the obtained tannins 

and paraformaldehyde and the gel time was investigated. According to the results obtained, the 

optimum extraction parameters for red bean husk were found to be 33.24% extraction yield and 

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

530



92.05 stiasny at 70 ° C extraction temperature in the ratio of 1/8 shell solvent in the solution 

containing 2% Na2SO3 + 0.50% Na2CO3. The highest gel time values were obtained at pH 13 

while the lowest values according to pH-dependent gel time results were determined at pH 8 in 

formulations prepared with red sea water and sulphite tannins. Furthermore, when the gel time 

results related to the pH are examined, it is shown that the sulphite tannin has a higher gel time 

at all pH values. 

 

Keywords: Turkish red pine, bark, tannin, extraction, gel time. 
 
 

1. GİRİŞ  

Orman ürünleri endüstrisinde farklı üretim prosesleri sonucunda ve orman işletmelerinde 

tomruk üretim kesimleri sırasında ortaya çıkan atık kabuk önemli bir biyokütledir. Türe ve 

yetişme koşullarına göre değişmekle birlikte bir ağacın yaklaşık %10-20’si kabuktan 

oluşmaktadır [1]. Ağaç kabukları ise yüksek oranda fenolik ekstraktif olan tanen içermektedir. 

Bu nedenle son dönemlerde farklı kaynaklardan elde edilen atık durumundaki kabuktan tanen 

eldesi ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır [2], [3], [4], [5] [6]. 

Tanenler alkoloid, jelatin, protein ve birçok farklı kimyasal maddeler ile reaksiyon verme 

kabiliyetinde bileşiklerdir [7]. Ham derinin işlenmesinde, boya endüstrisinde, kimya 

sektöründe, doğal tutkalların üretimi gibi alanlarda kullanılırlar. Bunların yanında mürekkep 

üretimi, tekstil ürünlerinin boyanması, metallerde korozyonun önlenmesi, bira ve şarabın 

berraklaştırılması, atık suların arıtılması, doğal emprenye maddesi olarak odun koruma gibi 

alanlarda da kullanıldığı bilinmektedir [8], [9], [10], [11]. 

 

Farklı lignoselülozik bitki dokularından tanen üretim işleminin en önemli noktası doğru 

ekstraksiyon yöntemi, ekstraksiyon parametreleri ve çözücüler kullanarak tanenin yapısını ışık, 

hava, yüksek sıcaklık ve enzimatik reaksiyonların neden olduğu oksidatif ve termal etki ile 

bozunmasını önleyerek, otokondenzasyon reaksiyonlarına neden olmadan yüksek verim ve 

saflıkta izole edilmesidir [12], [13]. Bunların yanında değişik ekstraksiyon teknikleriyle elde 

edilen tanenlerin yapılarında farklılıklar görülebilir. Biyobazlı ahşap tutkalı uygulamaları için 

çok fazla uygun olmayan tanen olmayan fraksiyonun oranını ekstraksiyon aşamasında azaltmak 

mümkündür. Taneni ekstraksiyon aşamasında modifiye ederek tanen bazlı tutkal hazırlamada 

sülfitleme bilinen en eski ve kullanılışlı yöntemlerden biridir. Genellikle sülfitleme ile tanen 

çözeltisinin viskozitesi düşer ve çözünürlüğü artar. Bu etkiler suyu sevmeyen eterosiklik 

gruplarının giderilmesi işlemiyle gerçekleşir [14]. Farklı kaynaklardan tanen ekstraksiyonu için 

su, sodyum sülfit, sodyum bisülfit, sodyum hidroksit, sodyum karbonat, üre ve bunların 

karışımlarını içeren sulu çözeltiler sıklıkla kullanılmaktadır [15], [16]. 

 

Tanen bazlı biyotutkallar ahşap levha endüstrisinde kullanılan formaldehit içeren sentetik 

tutkallara yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilen alternatif durumundadır. Ancak bu 

tutkallarda yüksek viskozite ve düşük jel zamanı değerleri tutkalın kullanım alanlarını 

kısıtlayan önemli parametrelerdir. Bu sorunu aşmak için biyotutkal üretiminde kullanılacak 

tanenin ekstraksiyon aşamasında sülfit içeren bileşikler ile muamelesi sonucunda tanen 

çözeltisinin viskozitesinin düşürülerek çözünürlüğünün artırılması mümkündür. Yine tanen 

bazlı biyotutkallarda pH’ın tutkal jel zamanı ve viskozite değerleri üzerinde önemli etkileri 

olduğu bilinmektedir.   

 

Bu çalışmada öğütülmüş kızılçam kabuğu örneklerinde sıcak su, %1 Na2SO3+%0,25 Na2CO3, 

%2 Na2SO3+%0,50 Na2CO3, %3 Na2SO3+%0,75 Na2CO3 içeren sulu çözeltiler kullanılarak 

1/6, 1/8 ve 1/10 kabuk çözücü oranında, 70°C ve 100°C sıcaklıklarda ekstraksiyonlar 

gerçekleştirilerek örneklerde tanen verimi,  stiasny sayısı ve pH değerleri belirlenmiştir. Daha 
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sonra püskürtmeli kurutucuda kızılçam su ve sülfit taneni üretilmiş ve bu tanenler kullanılarak 

hazırlanan örneklerde jel zamanı değerleri pH 2-13 arasında belirlenmiştir.  

 

 

2. MALZEME VE METOT 
 

2.1. Malzeme 

Bu araştırmada materyal olarak kızılçam kabuğu (Pinus brutia) kullanılmıştır. Kızılçam kabuğu 

örnekleri Mersin bölgesi orman işletmelerinden, üretim kesimlerinden elde edilmiş tomrukların 

kabuk soyma aleti ile soyulmasının hemen ardından kabukların toplanması şeklinde alınmıştır. 

Kabuk örnekleri içerisindeki ahşap parçaları ve diğer safsızlıklar (taş ve metal parçaları, yosun, 

yaprak, plastikler) temizlenerek oda sıcaklığında birkaç hafta bekletilip % 10-12 rutubete kadar 

kurumaları sağlanmıştır. Daha sonra kabuk örnekleri öğütme için uygun boyutlara 

parçalanmıştır. Ardından örnekler Wiley değirmende öğütülmüştür.   

 

2.2. Sulu Çözelti Ekstraksiyonları,  pH Tayini ve Püskürtmeli Kurutucuda Tanen Üretimi  

Öğütülmüş kızılçam kabuk örnekleri için kullanılan çözücüler, kabuk çözücü oranları, 

ekstraksiyon sıcaklığı ve süresi Tablo 1’de verilmiştir. Kızılçam kabukları için mümkün olan 

en yüksek ekstraksiyon veriminin elde edilebilmesi için ekstraksiyon sıcaklığı ve süresi, değişik 

çözelti türleri ve bunların karışımı, kabuk çözücü oranı gibi parametreler ile ekstraksiyon 

denemeleri yapılmıştır.  

Tablo 1. Ekstraksiyon Parametreleri 

 

Kabuk/Çözücü 

Oranı 

(g/ml) 

Ekstraksiyon 

Süresi 

(Saat) 

Ekstraksiyon 

Sıcaklık 

(⁰C) 

Sıcak Su 

1/6 

1 70 100 1/8 

1/10 

%1 Na2SO3 + 

%0,25 Na2CO3 

1/6 

1 70 100 1/8 

1/10 

%2 Na2SO3 + 

%0,50 Na2CO3 

1/6 

1 70 100 1/8 

1/10 

%3 Na2SO3 + 

%0,75 Na2CO3 

1/6 

1 70 100 1/8 

1/10 

 

 

Tanen ekstraksiyonları ve verim analizleri sonrası elde edilen her çözelti için pH tayini 

yapılmıştır. pH tayini için Hanna HI 2211-05 masa üstü tip pH metre kullanılmıştır. Sulu tanen 

çözeltisinin suyu BUCHI B-290 Mini Spray Dryer kullanılarak buharlaştırılmıştır. Elde edilen 

tanenin kimyasal yapısını koruma amacı ile tanen çözeltilerine koruyucu kurutma prosesi 

uygulanmıştır. Püskürtmeli kurutucu giriş sıcaklığı 165⁰C, çıkış sıcaklığı 70⁰C ve 0,5 lt/saat 

çözelti beslemesi şartlarında tanen üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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2.3. Stiasny Sayısı Tayini 

Stiasny reaksiyonu için 50 mL % 0.4’lük sulu ekstrakt çözeltisi 10 mL  %37’lik formaldehit ve 

% 5 mL konsantre HCl çözeltisi ile reaksiyona sokulmuştur. Karışım 30 dakika geri soğutucu 

altında manyetik karıştırıcıda kaynatılmış süre sonunda çöken maddeler cam krozelerden 

vakum altında süzülmüştür. Ardından örnekler kaynar su ile yıkanmış ve 103ºC’deki etüvde 

kurutulmuştur. Ağırlık kaybından gidilerek stiasny sayısı belirlenmiştir [17]. 

 

2.4. Jel Zamanı Tayini 

10 g % 30’luk tanen çözeltisi behere alınıp ve üzerine 500 mg paraformaldehit eklenerek 

karıştırılmıştır. Çözeltinin pH’ı 1 M NaOH yada 4 M HCl ile pH ayarlanmıştır. Daha sonra 

95⁰C’deki su banyosuna alınan örneklerde cam bagetle jelleşme kontrol edilmiş ve jelleşme 

süresi belirlenmiştir [18]. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kızılçam kabuğu ile farklı ekstraksiyon çözeltileri ve parametrelerinde gerçekleştirilen 

ekstraksiyonlar sonucu elde edilen verim, stiasny sayısı ve pH değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo incelendiğinde sıcak su ile 70°C sıcaklıkta gerçekleştirilen ekstraksiyonlarda en yüksek 

ekstraksiyon verimi değeri 1/8 kabuk çözücü oranında % 31.86 olarak belirlenirken 

ekstraksiyon sıcaklığının 100°C’ye çıkmasıyla aynı ekstraksiyon parametrelerinde verim değeri 

% 34.18 olduğu görülmüştür. Ancak her iki örneğin stiasny sayısı değerleri incelenirse 

verimdeki bu artışa rağmen stiasny sayısı değerinin 88.80’den 88.58’e düştüğü görülmüştür. 

Bu durum ekstraksiyon sıcaklığı artışının ekstrakt verimini artırmasına rağmen ekstrakt 

bileşimindeki kondanse tanen miktarında artışa neden olmadığını ortaya koymaktadır. 

Örnekteki verim artışının ekstrakt bileşiminde tanen olmayan fraksiyonun artmasından 

kaynaklandığı bildirilmektedir [19].  
 

Tablo 1. Verim, Stiasny Sayısı ve pH Sonuçları 

  Verim Stiasny Sayısı pH 

Örnek Porsiyon 70°C 100°C 70°C 100°C 70°C 100°C 

%1 
Na2SO3+%0.25 

Na2CO3 

1/6 27.60 31.23 87.07 90.00 6.22 6.17 

1/8 32.20 34.69 90.35 90.87 6.23 6.09 

1/10 32.19 36.13 89.35 89.70 6.09 6.05 

%2 
Na2SO3+%0.50 

Na2CO3 

1/6 28.19 32.57 88.52 89.98 6.96 6.73 

1/8 33.24 35.83 92.05 91.92 6.97 6.71 

1/10 33.21 37.44 91.35 89.85 6.87 6.61 

%3 
Na2SO3+%0.75 

Na2CO3 

1/6 29.35 33.83 90.40 90.80 7.26 7.05 

1/8 33.99 37.51 92.43 92.85 7.26 7.06 

1/10 33.52 38.13 90.70 90.03 7.19 7.01 

H2O 

1/6 24.69 28.24 84.83 87.15 3.71 3.59 

1/8 31.86 34.18 88.80 88.58 3.74 3.59 

1/10 26.10 35.68 87.68 87.00 3.78 3.62 
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Çalışma kapsamında üç farklı kabuk çözücü oranında (1/6, 1/8 ve 1/10) ekstraksiyon 

denemeleri gerçekleştirilmiştir. Tüm ekstraksiyon çözeltileri için en düşük ekstraksiyon verimi 

değeri 1/6 kabuk çözücü oranında belirlenmiştir. 1/8 kabuk çözücü oranın ile 1/10 kabuk çözücü 

oranında gerçekleştirilen ekstraksiyonlarda elde edilen verim değerleri incelendiğinde sıcak su 

ekstraksiyonu dışındaki örneklerde her iki kabuk çözücü oranında önemli değişiklikler 

olmadığı görülmektedir. Bu durumunda kızılçam kabuğu için 1/8 kabuk çözücü oranının en 

uygun kabuk çözücü oranı olduğu değerlendirilmektedir. Sodyum sülfit ve sodyum karbonat 

içeren çözeltiler ile gerçekleştirilen ekstraksiyonlarda elde edilen sonuçlara göre, sülfit 

ekstraksiyonu ile 1/8 kabuk çözücü oranında verim değeri % 31.86’dan % 33.99’a, aynı örnekte 

stiasny sayısı değeri 88.80’den 92.43’e yükselmiştir.  

Ekstraksiyon sonucu elde edilen ekstrakt çözeltilerinin pH değerleri incelendiğinde en düşük 

pH değerleri sıcak su ekstraksiyonlarında belirlendiği görülmektedir. Sıcak su ekstraksiyonları 

için ekstraksiyon sıcaklığının 70°C’den 100°C’ye yükselmesi ile ekstrakt çözeltisinin pH’ı 

3.78’den 3.62’ye düşmüştür. Bu durumun yüksek sıcaklığın daha fazla asidik bileşenin 

çözeltiye geçmesine neden olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Tüm ekstraksiyon 

denemelerinde ekstraksiyon sıcaklığın artmasıyla ekstrakt çözeltisi pH değerlerinde düşüş 

meydana geldiği görülmektedir. Sodyum sülfit ve sodyum karbonat içeren çözeltilerin 

ekstraksiyonda kullanılması ile ekstrakt pH değerlerinde artış belirlenmiştir. En yüksek pH 

değerleri %3 Na2SO3+%0,75 Na2CO3 içeren sulu çözeltiler ile gerçekleştirilen 

ekstraksiyonlarda elde edilmiştir.  

Tablo 2. Jel Zamanı Sonuçları 

Kızılçam Sülfit Kızılçam Su 

pH 
Jel Zamanı  

(sn) 
pH 

Jel Zamanı  

(sn) 

2 119 2 102 

3 193 3 174 

4 153 4 143 

5 125 5 116 

6 86 6 82 

7 59 7 74 

8 38 8 31 

9 32 9 25 

10 141 10 68 

11 1305 11 1018 

12 1696 12 1303 

13 1741 13 1586 

 

Kızılçam kabuğu kullanılarak 70°C ekstraksiyon sıcaklığı 1/8 kabuk çözücü oranında sıcak su 

ve %2 Na2SO3+%0,50 Na2CO3 içeren sulu çözelti kullanılarak elde edilen ekstrakt çözeltileri 

spray dryer kullanılarak kurutulmuş ve toz tanen elde edilmiştir. Elde edilen kızılçam su ve 

sülfit tanenleri ile farklı pH değerlerinde gerçekleştirilen jel zamanı tayin sonuçları Tablo 2 ve 

Şekil 1’de verilmiştir. Kızılçam su taneni için pH 2’de jel zamanı 102 sn olarak belirlenirken 

pH 9’da jel zamanı 25 sn’ye kadar düşmekte daha sonra pH 13’te 1586 sn’ye kadar 

yükselmektedir. pH 2 ile pH 10 aralığında su taneni ile sülfit taneni jel zamanı değerlerinde 

önemli farklılık olmamasına rağmen pH 11’den itibaren sülfit taneninde daha yüksek jel zamanı 

değerleri görülmektedir. Bu durum sülfitlemenin kızılçam kabuk tanen ile hazırlanacak tutkal 
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formülasyonlarında jel zamanı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kızılçam sülfit taneni kullanılarak hazırlanacak biyotutkal formülasyonlarında pH değerinin 

minimum 11 olması gerektiğini göstermektedir.  

 

Şekil 1. Kızılçam Tanen Örneklerinde Jel Zamanının pH’a Göre Değişimi 
 

4. ÖNERİLER 

Kızılçam kabuğu ekstraksiyon denemeleri sonucunda elde edilen verim ve stiasny sayısı 

değerlerine göre 1/8 kabuk çözücü oranı ve 70°C ekstraksiyon sıcaklığında ekstraksiyonların 

oldukça başarılı olduğu belirlenmiştir. Ekstraksiyon çözeltisinde sodyum sülfit ve sodyum 

karbona içeren çözeltiler kullanılması ile verim ve stiasny sayısı değerlerinde iyileşme olduğu 

bu amaç için  %2 Na2SO3+%0,50 Na2CO3 içeren sulu çözeltinin sonuçta elde edilen ekstrakttaki 

anorganik madde miktarının da düşünülerek toz tanen eldesinde uygulanması gerektiği 

görülmüştür. Farklı pH değerlerinde belirlenen jel zamanı sonuçları ile ekstraksiyonda sülfit 

içen çözelti kullanılmasıyla tanenin modifiye olduğu ve elde edilen kızılçam sülfit taneninin 

sıcak su ekstraksiyonu ile elde edilen su tanenine göre biyotutkal uygulamalarında tercih edilen 

daha uzun jel zamanına (pH 11 ve üzeri) sahip olduğu ortaya konulmuştur.    
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Özet  

Ülkemiz; zengin bitki örtüsü, farklı iklim ve coğrafik özellikleri ile arıcılığa son derece elverişli 

bir ortam oluşturmaktadır. Türkiye bulunduğu coğrafya, iklim koşulları ve bitki örtüsü ile ideal 

bir arıcılık bölgesidir. Dünyada da arıcılık bakımından Türkiye son derece yüksek öneme 

sahiptir. İstatistiklere bakıldığında ise Türkiye gerek arıcılıkla uğraşanlar gerekse kovan varlığı 

bakımından üst sıralarda olmasına rağmen üretilen arı ürünleri bakımından birçok ülkeden 

geride bulunmaktadır. Bursa ili içerisinde 2013- 2016 yılları arasında toplamda 725,3 hektar 

alanda 5 adet Bal Ormanı kurulmuş olup yapılan çalışmalar sonucunda 2016 yılından itibaren 

bu sayı 17 olmuştur. Bu çalışmamızda, Bursa ili, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları 

içerisinde bulunan bazı odunsu türlerle kurulabilecek Bal Ormanlarının, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri kullanılarak belirlenmesi ve bunun 

sonucunda yöreye ve ülkemize getirilecek gelirin bulunması amaçlanmıştır. Alanların 

belirlenmesinde gerekli olan kriterlere Bal Ormanı Eylem Planından erişilmiştir. Yapılan 

analizler sonucunda odunsu türler bazında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 

bal ormanına konu olabilecek alanlar belirlenmiştir. 
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Abstract 

Our country, with its rich vegetation, different climate, and geographic features, creates an 

extremely favorable environment for beekeeping. Turkey has an ideal beekeeping region with 

climatic conditions and vegetation. The world beekeeping has extremely high significance in 

terms of Turkey. Statistics shows that Turkey should apiculture bee products produced, 

although higher rankings for the presence of both sleeves is situated behind many countries. In 

this study, it is aimed to determine the Honey Forests, which can be established with some 

woody species within the boundaries of Bursa Forest Regional Directorate, using Geographical 

Information Systems (GIS) and Remote Sensing (UA) technologies. The criteria required for 

the determination of the areas were reached from the Honey Forest Action Plan. It is aimed to 

find the income to be brought to the region and our country. As a result of the analyzes, the 
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areas that may be subject to the honey forest within the boundaries of Bursa Forest Regional 

Directorate were determined on the basis of woody species. 

  

Keywords: Honey Forest, Geographical Information Systems, Remote Sensing, Linden, 

Chestnut 
 

 

1. GİRİŞ  

Ormanlar ve arılar arasında karşılıklı bir yarar söz konusudur. Dünyada en önemli tozlayıcı 

böcek olan arılar, tozlaşmayı sağlayarak toprağı koruyan otsu ve odunsu bitkilerin yayılmasında 

önemli rol üstlenmektedir. Bitkilerin yayılması erozyonu önler. Toprağa tohum düşmeden 

bitkilerin yayılması ve üretimin devamı mümkün değildir. Özellikle tozlaşması arılar tarafında 

yapılan endemik bitkiler arılar sayesinde korunmaktadır. Arılar birkaç yıl görev yapmazsa 

endemik bitkiler yok olacağı ve erozyon hızlanacağı düşünülmektedir [1].  Dünya gıda 

maddelerinin %90’ı 82 bitki türünden elde edilir. Bu bitki türlerinden 63’ü (%77) arı tarafından 

tozlaşmaya gereksinim duymaktadır. Özellikle 39 bitki türü için arı tozlaşması mutlaka 

gereklidir. İnsan gıdasının 1/3 ‘ü doğrudan veya dolaylı olarak arı tozlaşmasına ihtiyaç duyan 

bitkilerden oluşur. Bu nedenle yeterli düzeyde tozlaşmayı sağlamak için çiçeklenme 

dönemlerinde arı kolonilerine ihtiyaç duyulmaktadır. [2] Meyve bahçelerinde de bal arısı 

kolonilerinin verimi artırıcı yönde çok önemli katkılar sağladığı ve etkin kullanımı sağlandığı 

takdirde mevcut bahçelerden verim artışı olacağı aşikârdır. Bal arılarının büyük kolonilere 

sahip olması, kolayca taşınabilmesi ve yönetilebilmesi nedeniyle birinci derecede tozlaştırıcı 

olarak kabul edilirler. Dolayısıyla Bal ormanları ile hem doğal polinatörler olan arılar ve 

endemik bitki türleri korunmuş olacak; hem de erozyon doğal yollardan önlenmiş olacaktır [3]. 

 

Günümüzdeki dünya nüfusunun artışı aynı zamanda temel gıda, mal ve hizmetleri artırırken bu 

doğrultuda miktar ve kalite olarak da aynı oranda bir artış görmekteyiz. Nüfus artışı sonucunda 

meydana gelen artan ihtiyaçlar ve beklentiler de insanların ormanlardan daha fazla 

yararlanmasını ortaya çıkarmaktadır. Bu artış hem çeşit hem de miktar olarak kendini 

göstermekte ve dolayısıyla orman kaynaklarının planlanması ve yönetimine yönelik hazırlanan 

planlar başta olmak üzere birçok ekonomik hesaplamalarında odun hammaddesi üretimi 

yanında bu mal ve hizmetlere yönelik bilgiler de yerini almaktadır. Bunlardan biri de 

ormanların bal üretimine yaptığı katkılardır [4]. 

 

Monokültür tarımın artması ve pestisitlerin yaygın olarak kullanılması da bal arılarının 

yararlandığı nektar kaynaklarını azaltmıştır. Bu durum, daha yoğun gezginci arıcılığın 

yapılmasına neden olmuştur. Ancak, son yıllarda orman zararlıları ile mücadele biyolojik yolla 

yapılmaya başlanmış, ormanlık alanlardaki bal arılarının nektar kaynaklarının kimyasal 

atıklardan ari olduğu ve buralardan elde edilen balların gıda güvenliği açısından daha sağlıklı 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda, bal ormanlarının kurulmasının maksadı daha iyi 

anlaşılmaktadır [5]. 

 

Kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü, ahlât gibi orman ağaç ve ağaççıklarından ve orman 

sayılan alanlardaki otsu bitkiler ve çiçeklerden elde edilen bal üretimi de dikkate alındığında 

toplam bal üretiminin büyük bir kısmının ormanlar ve orman sayılan yerlerden elde edildiği 

hesaplanmaktadır. Diğer yandan ormanların sürdürülebilir bir anlayışla ve toplumun 

ormanlardan beklentileri göz önünde bulundurarak yönetilmesi, günümüz çağdaş 

ormancılığının amacını oluşturmaktadır. Verimsiz alanlar daha verimli hale getirilerek 

ormanların ekolojik, sosyal ve ekonomik faydaları da arttırılabilecektir. Orman köylüsünün 

ekonomik olarak kalkınması ile ormana olan baskısı da azalmış olacaktır. Bal ormanlarının 
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kurulması ile ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğin önlenmesine katkı sağlanmış 

olunacaktır. Bu bağlamda, bal ormanlarının kurulması büyük önem arz etmektedir [6]. 

 

“Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Sınırlarında Bulunan Bazı Odunsu Türlerle Kurulabilecek 

Potansiyel Bal Ormanı Alanlarının Belirlenmesi” adlı çalışmamızda, Bursa Orman Bölge 

Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlık alanlarda bal üretimine konu olabilecek potansiyel 

alanlarının belirlenmesi ve ileride yapılabilecek Bal Ormanlarına konum olarak yardımcı 

olabileceği umulmaktadır. Bu sayede sosyal ormancılığa, orman köylüsüne ve arıcılığa katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Araştırmamızda, çalışma alanı olarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ormanlık alanları 

seçilmiş olup, Bursa yöresindeki bal ormanı üretim alanlarını ve potansiyellerinin belirlenmesi 

amacıyla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Amenajman Planları (2017), OGM Bal Ormanı 

Eylem Planı (2013), Bal Ormanları İşletilmesi Ve Yönetilmesi Tebliği, bazı illerde yürütülen 

Bal Ormanı Projelerinden (OGM, 2012; OGM, 2013) ve çeşitli istatistiki verilerden (TÜİK, 

2017; FAO, 2016) yararlanılmıştır [7,8]. 

 

Elde edilen bilgiler ışığında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde potansiyel bal 

ormanı alanlarının mevcut durumla karşılaştırılması üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Bu 

çalışmada Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan işletme şefliklerin 

planları dijital ortamda incelenerek eylem planında yer alan kriterler kapsamında potansiyel 

haritalanması yapılmıştır. Aynı zamanda belirlenen potansiyel bal ormanı alanlarından elde 

edilecek balların Bursa ve Türkiye’ye olan katkıları incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL ve METOT 

Araştırma sahası Bursa, Bilecik, İnegöl, Keles, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Yalova Orman 

İşletme Müdürlüklerini barındıran Bursa Orman Bölge Müdürlüğüdür. (Şekil 1). BOBM 

sınırlarında kurulan bal ormanları TÜİK aracılığıyla elde edilmiş olup 2013-2017 tarihleri 

arasında 6 adet bal ormanı kurulmuştur. Yapılan çalışma kapsamında potansiyel bal ormanı 

sahalarını belirlememiz için gerekli olan odunsu türler: Ihlamur ve Kestane olarak 

belirlenmiştir. Bu türlerin saf ve karışıma girmiş olan meşcereleri ilgili alan olarak ele 

alınmıştır. Dijital veriler incelenerek bal ormanı olabilecek uygun sahalar, çeşitli kriterler 

sonucunda önerilmiştir. 

 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (BOBM) 07.02.1951 tarihinde kurulmuş olup, Bursa, Bilecik 

ve Yalova illerini kapsamaktadır. Bünyesinde 7 İşletme Müdürlüğü mevcuttur. Bu İşletme 

Müdürlüklerinin orman varlığı Tablo 1’de verilmiştir. BOBM’nin genel alanı 1.555 milyon 

hektar olup, bunun 749 bin hektarı ormanlık alan, 805 bin hektarı ormansız alandır. 
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Şekil 1. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Haritası. 

 

Bu çalışmada Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (BOBM) sınırları içerisinde kurulacak olan bal 

ormanlarının potansiyel alanlarının belirlenmesinde kullanılacak konumsal veri tabanının 

tasarımı yapılmıştır. Bu tasarıma göre Arc/Info 10.5 programı aracılığıyla BOBM’ne ait 

sayısallaştırılmış haritalar kullanılarak alana ilişkin eğim, yükselti, rüzgâr, sulak alanlar ve 

iskân haritaları oluşturulmuştur. Elde edilen veriler Arc/Info programı ile analize tabi 

tutulmuştur. 

 

Çizelge 1. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Varlığı. 

İşletme 

Müdürlüğü 

Normal 

Orman 

(Ha) 

Bozuk 

Orman 

(Ha) 

Toplam 

Orman Alanı 

(Ha) 

Ormansız 

Alan 

(Ha) 

 

Genel 

Alan 

(Ha) 

Bursa 135.396 93.253 228.649 190.879 419.528 

Bilecik 98.431 51.958 150.389 212.201 362.590 

İnegöl 47.616 20.114 67.730 110.899 178.629 

Keles 21.312 15.354 36.666 27.762 64.428 

Mustafakemalpaşa 80.976 31.940 112.916 160.075 272.991 

Orhaneli 65.684 41.569 107.253 71.576 178.829 

Yalova 35.958 10.655 46.613 32.573 79.186 

          Toplam               485.373  263.843               749.216             805.965      1.555.181 

Çalışmamızda kullandığımız ağaçlardan kestane ve ıhlamur hakkında bilgi verilecek olursa;  

Kestane ( Castanea sativa Mill.), Bal arısı hem polen hem nektar hem de salgı topladığından 

bal üretimi için önemli bir ağaç türüdür, ülkemizde 88.772 ha kestane ormanı mevcut. Bol çiçek 

yıllarına göre değişmekle beraber ortalama 1 dönümde 20-25 kg bal elde edilir. En önemli 

özelliği uzun süre saklanabilmesidir. Balları hafif acımtırak ve koyu renklidir. Polen verimi 

normaldir. Sıcak ve nemli havalarda bal verimi yüksektir. Çok çiçek açması nedeniyle 

önemlidir (Türkiye Ormanları, 2014). 

Ihlamur (Tilia spp.), Türkiye'de özellikle Karadeniz’de ağırlıklı olarak yayılış gösterir. 

Ülkemizde 4.581,5 ha ıhlamur ormanı mevcut. Ihlamur ormanları hem çiçek hem de salgı balı 

üretimi için önemli bir bal bitkisidir. Bal kitlesi ve aroması çok yüksektir. Donma süresi 

uzundur. Aranılan bir bal çeşididir. Dökülen yaprakları ile toprağı iyileştirici rolü de vardır.[9] 

Potansiyel bal ormanlarından elde edilen balların satış fiyatları TÜİK verilerinden elde edilerek 

hesaplanmıştır. 
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Bal ormanlarının kurulması için gerekli olan kriterlere Bal Ormanı Eylem Planından 

ulaşılmıştır. Kriterlere sahip alanlar bulgular kısmında gösterilmiştir. Bu kriterler; 

•En az rüzgâr tutan yer olmalıdır.  

•Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise en az 30 

metre uzaklıkta yer almalıdır.  

•İnsan ve hayvan hareketlerinden uzakta olmalıdır. 

•Özellikle trafikten etkilenmeyecek alanlar olmalıdır. 

•Yakınında sürekli olarak temiz su sağlayan bir kaynak bulunmalıdır. 

•Arıcılığın yoğun olduğu bölgeler ile talebin fazla olduğu yerler seçilmelidir. 

•En az 20 hektar alan olmalıdır [6]. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Dünyada da arıcılıkta bal üretimi 2010-2016 yılları arasındaki verilere göre 451 bin ton ile Çin 

birinci sırada iken, ikinci sırada 97 bin ton ile Türkiye daha sonra sırasıyla 71 bin ton ile ABD 

ve 68 bin ton ile İran gelmektedir [6]. Ülkemiz bu istatistiklerden de anlaşılacağı üzere 

dünyadaki en önemli ikinci bal üreticisidir.[4] Kovan varlığı bakımından dünyada üçüncü 

sırada yer almasına rağmen, ülkemizde kovan başına ortalama bal üretimi 16 kg dolayında olup 

dünya ortalaması olan 20 kg’ın altındadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin dünya bal ticaretinde 

%1.87‘lik payla 10. sırada yer alışı, sahip olunan kovan varlığı ve bal üretimi ile uyum 

sağlamamaktadır. Hem dünya bal ticaretindeki payımız hem de koloni başına bal üretimimiz 

dikkate alındığında, ülkemizin sahip olduğu arıcılık potansiyelinden yeteri kadar 

faydalanmadığı ortadadır [6]. Yurdumuzda 100.000’den fazla aile, balarısı kolonisine sahiptir. 

Bunların ancak %10’u kadarı geçimini arıcılıktan kazanmakta, %30’u kadarı ise yan gelir 

kaynağı olarak kullanmaktadır. Geriye kalan büyük bir kısmı ise hobi tipi arıcılık faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. İstatistiklere bakıldığında ise Türkiye gerek arıcılıkla uğraşanlar gerekse kovan 

varlığı bakımından üst sıralarda olmasına rağmen üretilen arı ürünleri bakımından birçok 

ülkeden geride bulunmaktadır [4]. Türkiye’deki bal ormanlarının sayısal ve alan olarak 

dağılımını ele aldığımızda; 2018 yılı itibari ile bal ormanı sayımız 424 olmuştur [7]. 2013- 2017 

tarihleri arasındaki bal ormanlarının sayısal ve alansal dağılımları Şekil 2.’de verilmiştir. 

Ülkemiz; zengin bitki örtüsü, farklı iklim ve coğrafik özellikleri ile arıcılığa son derece elverişli 

bir ortam oluşturmaktadır. Türkiye bulunduğu coğrafya, iklim koşulları ve bitki örtüsü ile ideal 

bir arıcılık bölgesidir. 
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Şekil 2. Türkiye’deki bal ormanlarının sayısal ve alansal dağılımı. 

Çalışma alanımız olan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları Şekil 3’de belirtilerek Bal 

Ormanı Eylem Planında yer alan kriterler ışığında ihtiyacımız olan haritalarla desteklenerek 

potansiyel bal ormanı olabilecek alanlar belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

Şekil 3. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Lokasyon Haritası. 
 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden alınan bölge bazındaki rüzgâr haritaları kullanılarak 

en az rüzgâr alan bölgeler Şekil ’de belirtilmiştir. Kırmızı renkten mavi renge doğru giden 

skalada mavi renkli olan alanlar en az rüzgâra sahip bölgelerdir. 
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Şekil 4. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden Alınan Rüzgâr Haritaları. 
 

 

Şekil 5. Potansiyel Bal Ormanı Alanlarının Lokasyon ve Yol Ağları. 
 

Amenajman planlarından elde edilen veriler ışığında bal ormanı olarak seçilen Kestane ve 

Ihlamur meşcereleri incelenerek harita oluşturulmuştur. Potansiyel haritalar oluşturulurken 

meşcerelerin en az 20 ha olmasına, en az rüzgâr almasına, iskân alanlarından uzakta ve trafiğin 

yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, orman yollarından ise en az 30 metre 

uzaklıkta yer almasına dikkat edilmiştir. (Şekil 5.) Elde edilen sonuçlar bal ormanı 

kurulabilecek alanlar, Kestane ve Ihlamur ormanlarının çoğunlukta olduğu BOBM Yalova OİM 

ve M.Kemalpaşa OİM sınırları içerisindedir. Bu alanlar harita ve öznitelik tablosunda 

gösterilmiştir. (Şekil 6.) 
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Şekil 6. Potansiyel Bal Ormanı Alanları 

Tablo 2. Potansiyel Bal Ormanı Alanları. 

Bölme No Meşcere Tipi Alanı (ha) İşletme Adı Şeflik Adı 

178 KsMzbc3 20 YALOVA TAŞKÖPRÜ 

49 KsMzab3 20 YALOVA YALOVA 

142 IhMlcd3 20.1 M.KEMALPAŞA YENİKÖY 

83 Ksbc3 20.4 YALOVA YALOVA 

71 IhKnbc3 20.5 YALOVA TAŞKÖPRÜ 

90 IhMzbc3 20.8 YALOVA TAŞKÖPRÜ 

91 IhMzbc3 21 YALOVA TAŞKÖPRÜ 

49 KsIhcd2 21.1 YALOVA YALOVA 

75 IhKnbc3 21.3 YALOVA TAŞKÖPRÜ 

142 IhKscd3 21.5 M.KEMALPAŞA YENİKÖY 

109 IhKnbc3 21.9 YALOVA YALOVA 

150 KsKnb3 22 YALOVA YALOVA 

37 IhKsc3 22.4 YALOVA YALOVA 

118 IhKscd3 22.5 M.KEMALPAŞA YENİKÖY 

113 KsKnb3 25.8 YALOVA YALOVA 

117 IhMlcd3 32 M.KEMALPAŞA YENİKÖY 

112 KsGnb3 32.5 YALOVA YALOVA 

114 IhDycd3 33.8 M.KEMALPAŞA YENİKÖY 

151 IhKnbc3 33.9 YALOVA YALOVA 

148 IhMld2 33.5 M.KEMALPAŞA YENİKÖY 
     

 

Tablo 3. BOBM ve ilgili şefliklerde PBO alanları ve yüzdeler. 

Orman İşletme 

Şefliği 

Potansiyel 

Bal 

Ormanı 

(Ks+Dy) 

Potansiyel 

Bal 

Ormanı % 

(Ks+Dy) 

Potansiyel 

Bal 

Ormanı 

(Ih+Dy) 

Potansiyel 

Bal 

Ormanı 

% 

(Ih+Dy) 

Potansiyel 

Bal 

Ormanı 

Toplam 

Alan(ha) 

Alan % 

TAŞKÖPRÜ 20.00 12.36% 83.6 25.71% 103.6 21.27% 

YALOVA 141.8 87.64% 78.2 24.05% 220.00 45.17% 

YENİKÖY 0.00 0,00% 163.4 50.25% 163.4 33.55% 

BOBM Toplam 161.8 100,00% 352.2 100,00% 487,00 100,00% 
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Ülkemizde bal üretimine yönelik birçok çalışmada (OGM, 2010; BOEP, 2013; OTB, 2013; 

TAB, 2015) dikkate alınmıştır. Bu listede kestane ve ıhlamur türleri bal üretim potansiyeli 

açısından yüksek verimli türler (dördüncü sınıf ve daha üzeri bal üretimi yapan) sınıfında yer 

almıştır. İlgili listeye göre bir hektar kestane ve ıhlamur ormanında yaklaşık 200-300 kg 

(ortalama 250 kg) bal üretimi yapılabilir [6,10]. 

Tablo 3’e göre BOBM genelinde; toplam 487 ha PBO alanı, dördüncü sınıf ve üzeri bal 

potansiyeline sahip orman ağaçları ve diğer ballı bitkiler ile kaplıdır. Buna göre Bursa yöresi 

için belirlenen PBO alanlarında hektar başı ortalama 250 kg bal üretimi potansiyeli olduğu göz 

önüne alınırsa toplam üretim potansiyeli yaklaşık 122 ton (121750 kg=487 ha ×250 kg/ha) 

olmaktadır. 

Tablo 4. Bursa ve yöresinde üretilen çiçek balı ve kestane balı 2017 yılı ortalama satış değerleri 

Arı Ürünü Çeşidi Satış Miktarı (kg) Satış Fiyatı (TL) Toplam Gelir (TL) 

Kestane Balı 904,00 120,00 ₺ 108.480,00 ₺ 

Ihlamur Balı 388,00 100,00 ₺ 38.800,00 ₺ 

Bal Ürünleri Toplamı 1292,00 220,00 ₺ 147.280,00 ₺ 
 

Ortalama (kg / TL)  114,00 ₺ 

 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dâhilinde toplamda 487 hektarda, 122 ton (122.000 

kg) bal üretim potansiyeli olup, kg başına satış fiyatı 114 TL (Bal Ürünleri Toplamı/Toplam 

Gelir) olduğu düşünülürse, Bursa OBM genelinde PBO alanlarından yaklaşık 14 milyon TL 

(13.908.000TL=122.000 kg × 114 TL) bir gelir sağlanmış olacaktır. 

4. SONUÇLAR 

Günümüzde ODOÜ’de yetersiz ve bilinçsiz bir planlama söz konusudur. Dolayısıyla 

ODOÜ’lerinin planlanması konusunda uzmanlaşmaya gidilerek disiplinler arası çalışmaya 

önem verilmelidir [11]. 

Bal üretimi ile ormanlık alanlar ilişkilendirildiğinde, ülkemiz ormanlarında bal üretimi ve verim 

gücüne yönelik araştırmaların yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu araştırmalar 

arttırılmalı ve il bazında potansiyel bal ormanı üretim alanları saptanmalıdır. İlgili sahalarda 

nektar bakımından yoğun ballı bitkilerin ve orman ağaçlarının dikimine  

Yapılan analizler sonucunda odunsu türler bazında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları 

içerisinde bal ormanına konu olabilecek alanlar belirlenmiştir. (Tablo 2.) Alanların 

belirlenmesinde gerekli olan kriterlere Bal Ormanı Eylem Planından erişilmiştir. 

Yapılan bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir:  

• Tespit edilen alanların toplamı 487 hektardır. Bu alanların %70’i Yalova OİM’nde 

bulunurken %30’u M.Kemalpaşa OİM içerisinde yer almaktadır. 

• TÜİK 2017 verilerine göre Yalova ve Bursa ilinde 2017 yılında sırasıyla, 311 ton ve 

980 ton bal üretimi yapılmıştır. Bu balın yaklaşık %70’i kestane, %30’i çiçek balı olarak 

üretilmiş olmasına rağmen piyasadaki arz talep dengesi ile bu oranlar yıldan yıla 

değişmektedir.  

• Yapılan görüşme ve gözlemlerle ortalama olarak fiyatların Kestane balında 100-150 TL, 

Ihlamur-Çiçek balında ise 90-120 TL olduğu düşünüldüğünde geçen yıl 147.280.000 

TL gelir edildiği görülmektedir. 
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• Bursa yöresinde yapılan bal üretim hasat çalışmalarında tek bir tür (kestane) kullanmak 

yerine ballı bitkilerin bulunduğu alanlarda yapılacak üretim daha verimli olacaktır. Bal 

üretiminin kesintisiz devam etmesi ve birden fazla bitki ile üretim yapıldığından dolayı 

balın kalitesi artmakta, bal üreticisi tarafından da bu sahalar oldukça talep görmektedir 

• Bal ormanlarının kurulması, ormanlardan sürdürülebilir bir şekilde ekonomik, ekolojik 

ve sosyal fonksiyonları kullanarak yararlanmamızı sağlamaktadır. 

• Çalışma ile belirlenen potansiyel bal ormanı alanlarında arıcılık potansiyelinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelir, sosyal olarak da yöreye 

ek gelir getirecektir. Bunun sonucunda ise refah düzeyinde gözle görülür bir fark 

meydana geleceği beklenmektedir. 

Bu çalışma, yapılacak olan yeni bal ormanlarına lokasyon olarak zemin hazırlayabilir. Farklı 

parametreler de eklenip sonuç tartışılabilir ve genişletilebilir. 
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Özet  

Reçine, ağaçlardan elde edilen dünyada son yıllarda hızlı büyüme eğiliminde olan bir pazardır. 

Ülkemiz sanayisinde ham madde olarak kullanılmakta olan reçine ve reçine türevlerinin ithalat 

değeri oldukça yüksektir. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağının iklim avantajlarının yanında sahip 

olduğu doğal Kızılçam ve ağaçlandırma yolu ile kurulmuş Sahil çamı ormanları nedeniyle, 

reçine üreticisi olma potansiyeline sahiptir. Yaptığımız bu çalışma ile Bursa ili, Bursa Orman 

Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde reçine üretimi yapılabilecek potansiyel alanların Coğrafi 

Bilgi Sistemler (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojilerini kullanarak belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Tüm sayısal altlıklar (haritalar) Arc/Info 10.5 programıyla sayısallaştırılmıştır. 

Alanların belirlenmesinde 2017 yılında yayımlanan Reçine Eylem Planından yararlanılmıştır. 

Bu çalışmada elde edilen haritalar ve veriler kullanılarak Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 

sınırları içerisinde reçine üretimine konu olabilecek alanlar belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Reçine, Coğrafi Bilgi Sistemi, Uzaktan Algılama, Kızılçam, Sahil Çamı 
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Abstract 

The resin is a market that is rapidly growing in recent years. The import value of resin and resin 

derivatives, which are used as raw materials in our industry, is very high. Our country has the 

potential to become a resin producer due to the climate advantages of the Mediterranean climate 

zone as well as the natural Red Pine and maritime pine forests built by afforestation. The aim 

of this study is to determine the potential areas that can be produced in Bursa within the 

boundaries of Bursa Forest Region Directorate by using Geographic Information Systems (GIS) 

and Remote Sensing (UA) technologies. All maps are digitized using the Arc / Info 10.5 

program. The Resin Action Plan published in 2017 was used to determine the areas. Using the 

maps and data obtained in this study, the areas that may be subject to resin production within 

the boundaries of Bursa Forest Regional Directorate were determined. 

 

Keywords: Resin, Geographical Information System, Remote Sensing, Red Pine, Maritime 

Pine 
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1. GİRİŞ  

 

Reçine ve reçine üretimi insanlık tarihi kadar eskidir. Çam ağaçlarından reçine üretimi 

Asurlular, Finikeliler, Mısırlılar ve Yunanlılar gibi Doğu Akdeniz Milletlerince biliniyordu. 

Anadolu’nun Batı Akdeniz Milletlerince biliniyordu. Anadolu’nun Batı sahillerinde de binlerce 

yıldan beri reçine elde edilmektedir. Reçinenin türevleri ise Kolofan ve Terebentindir. Kolofan 

adı da Lidyalılar devrinde Batı Anadolu’daki Kolofanium adlı şehirden gelmekte olup M.Ö. V. 

Yüzyılda ait ticari belgelerde kolofan adına rastlanmaktadır. Eski Kolofanium şehri bugünkü 

İzmir’e 50-60 km. mesafede, Gümüldür ’ün Doğusunda, Değirmendere köyü etrafındadır. İşte 

buda gösteriyor ki kolofan maddesinin anavatanı Anadolu’dur. Çam ağaçlarından reçine elde 

etme metodları da Anadolu’dan Güney Fransa’ya ve İberik Yarımadasına götürülmüştür. [1] 

Yurdumuzun Bursa, Çanakkale bölgelerinden başlayıp Ege ve Akdeniz bölgesinde Adana’ya 

kadar ulaşan orman kuşağındaki sadece kızılçam türleri göz önüne alınarak reçine üretimi 

yapılabilecek vasıfta yaklaşık 1,5 milyon hektar orman sahası mevcuttur. Ancak, Orman Genel 

Müdürlüğünün bu sahayı kullanma oranı oldukça düşüktür.  

Portekiz, İspanya ve Yunanistan ile aynı iklim kuşağında bulunan ve reçine üretimine elverişli 

yaklaşık 1,5 milyon hektar kızılçam ormanlarına sahip ülkemizde 2014 yılında 3046 ton reçine 

üretilmiştir. Bu oran 2015 yılında 3000 ton, 2016 -2017 yıllarında bu rakam artarak sırasıyla 21 

bin ton ve 45 bin ton olmuştur. [2] [3] 

Türkiye, reçine üretiminde olması gereken seviyelerin yine de altında durmaktadır. Azalan 

üretim miktarları malın muadillerinin ithali için döviz harcanmasına yol açmaktadır. 

Ülkemizin reçine konusunda böylesine geri kalmasını gerektirecek hiçbir sebep mevcut 

değildir. Potansiyelimizin değerlendirilerek üretimin arttırılmasının hedef alınması sonucunda 

ülkemiz dünyada küçümsenmeyecek bir reçine üreticisi ve ihracatçısı durumuna gelebilir. 

Reçinenin su buharı destinasyonuyla elde edilen iki ana ürün olan terebentin, kolofan ve bu gibi 

üründen elde edilen türevler, günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz malzemelerin çoğunun 

üretiminde kullanılmaktadır. Reçine ürünler konusunda dünyaca tanınmış firmalar, büyük 

projelerle 300'den fazla ürünü tabi ham reçineden üretmektedirler.  

Terebentin, renksiz veya açık sarı renkte bir sıvıdır. Günümüzde başlıca kullanım alanı, kimya 

sanayidir. Tat, çeşni ve parfüm materyal olarak terebentinden birçok ürün elde edilebilmektedir. 

[4], [5], [6] 

Terebentin ve türevlerinin en çok kullanıldığı alanlar şunlardır:  

- Yağlı boya ve vernik sanayisinde 

- Balmumu ve benzer mumların çözündürülmesinde, 

- Ayakkabı, linolyum, mobilya ve döşeme cilalarında, sıvı haldeki döşeme ve otomobil 

cilalarında, model mumlarında, resimde kullanılan tebeşir veya kömürden yapılmış 

yumuşak kalemler hazırlanmasında, ağaçların aşılanmalarını takiben sürülen mumların 

hazırlanmasında, 

- Seramikte renkli işlemelerin yapılmasında, 

- Saf halde; tıbbi maksatla, antiseptik olarak, 

- İnsektisitlerin çoğunda, 

- Sentetik kauçuk üretilmesinde, 

- Kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. 
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Reçinenin ikinci ana bileşeni olan kolofan, sanayide daha çok kullanım alanı bulmaktadır. 

ABD'de bu ürünün %75'i vernik, lak ve sabun üretiminde; %3'ü dökme kalıpları, linolyum, 

kauçuk ve yapıştırıcı maddeler gibi sanayilerde değerlendirilmektedir. [4], [5], [6] 

Kolofanın başlıca kullanım alanları şunlardır: 

- Kâğıt sanayisi  

- Boya sanayisi 

- Yapıştırıcılar  

- Matbaa mürekkepler 

- Kauçuk ve lastik  

- Yüzey kaplayıcılar 

 

Dünyada son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde büyüme eğiliminde olan ham reçine pazarını, 

Çin, ardından Endonezya ve Brezilya gibi ülkeler başını çekmektedir. Sentetik reçinenin 

kullanımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle ham reçine önemi ve kullanım miktarı her geçen 

gün artmaktadır. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağının iklim avantajlarının yanında sahip olduğu 

tabii kızılçam alanları ile ağaçlandırma yolu ile kurulmuş sahil çamı ormanları sebebiyle önemli 

bir reçine üreticisi ülke olma potansiyeline sahiptir. [2] 

 

Tablo 1. Çamlardaki Kanal Çapı, Birim Yüzeydeki Sayıları ve Reçine Miktarları 

Çam Türleri Kanal 
Genişliği  

1cm2'deki 
sayıları* 

Reçine miktarı, % 

Diri 
Odun 

Öz 
Odun 

Gövde 

Fıstık çamı (P.pinea) 126 33 3,47 14,16 7,75 

Karaçam (P. nigra) 124 59 3,21 10,25 4,68 

Kızılçam (P. brutia) 100 50 2,74 18,96 7,32 

Sarıçam (P. silvestris) 93,3 - 4,19 9,17 6,81 

*: Değerler diri ve öz odundaki kanal sayılarının ortalamalarıdır. 

 

Tablo 1’e bakıldığında öz odun bakımından, kızılçam diğer çamlara nazaran en yüksek oranda 

reçine içermektedir. Gövde odunu bakımından ise fıstık çamı ve kızılçam en yüksek oranda 

reçine ihtiva etmektedir. [7] 

Fıstık çamı bakıldığında reçine üretimine uygun olarak görünse de kozalaklarındaki tohum 

sayısında azalmaya sebep olduğu için çam fıstığı üretiminde değerlendirilmesi daha uygun 

olduğu belirtilmiştir. 

Karaçam, yayılış sahası olarak rakımı yüksek ve hava sıcaklığının düşük olduğu yerlerde 

üretime uygun görülmemektedir. Fakat bazı ülkelerde yapıldığı belirtilmektedir. 

Sarıçamda ise, sahil kesimindeki dağların kuzeyinde ve güney yayılış sahalarındaki dağların ise 

kuzey yamaçlarında yer aldığı için reçine üretimine uygun görülmemektedir. Fakat karaçamda 

olduğu gibi bazı ülkelerde uygulandığı belirtilmektedir. 

Kızılçamın yayılış alanları ise sıcaklık ve rakım olarak reçine üretimine uygun olduğu 

belirtilmektedir.  

Reçine üretimi üç değişik şekilde yapılmaktadır. Bunlar: 
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- Akma Reçine: Ağaç gövdelerini yaralayarak ormanlardan elde edilen reçinedir. 

o Açık Yara Usulleri 

 Çizgi Usulü 

 Büyük Yara Usulü 

 Kabuk soyma ve Asit – Pasta Uygulaması Usulü 

o Kapalı Yara Usulü (Oyma Delik) 

- Ekstrakt Reçinesi: Ormanda üretim artığı olarak alanlarda bırakılan kızılçam dip ve 

köklerinin çözücü ekstraksiyonuna tabi tutulması sonucu elde edilen reçinedir. 

- Sülfat Reçinesi: Kâğıt sanayisi ile entegre edilerek üretilen veya ham tall yağından elde 

edilen reçineye denir. 

Ülkemizde yukarıdaki reçine üretim şekillerinden, Mazek-Fialla çizgi usulü, kabuk soyma ve 

asit-pasta usulü ile oyma delik usulleri kullanılmaktadır. Bu usullerin kullanıldığı türler ise 

Kızılçam ve Sahil çamı olduğu belirtilmiştir. 

Dünyada Akma reçine üretimi yapılan başlıca türler ve üretici ülkeler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Dünyada Akma Reçine Üretimi Yapılan Çam Türleri ve Üretici Ülkeler 

Ülke Akma Reçine Üretimi Yapılan Çam Türleri 

ABD Pinus elliottii, Pinus palustris 

Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya Pinus pinaster 

İspanya, Yunanistan Pinus halepensis 

Hindistan, Pakistan Pinus roxburghii 

Çin Pinus massoniana, Pinus tabuliformis 

Orta Amerika Pinus caribea, Pinus oocarpa 

Yeni Zelanda Pinus radiata 

ABD ve Portekiz’de yıllık ağaç başına düşen verim miktarı 4 kg. civarındadır ve bu rakam yıllık 

ağaç başına düşen verim miktarı ekonomik işletmecilik için uygundur. (3 – 3,5 kg.) Ülkemizde 

ise yapılan reçine üretim çalışmaları ile kızılçamda ağaç başına düşen verim 1,5 kg, 

sahilçamında ise ortalama 2 kg’dır. [2] 

Ülkemizin reçine ve türevler ihtiyacı açısından dışa bağımlılığını azaltmak, mevcut reçine 

üretim potansiyelini harekete geçirmek, üretimin verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak 

amacıyla reçine üretimi yapılabilecek potansiyel alanların Coğrafi Bilgi Sistemler (CBS) ve 

Uzaktan Algılama (UA) teknolojilerini kullanarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen 

potansiyel reçine fonksiyonuna sahip alanların Bursa yöresine ve Türkiye’ye olan parasal 

katkıları incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOT  

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan tüm işletme müdürlüklerimiz 

araştırma alanımızı oluştururken, konu türlerimiz ülkemizde reçine üretiminin sağlandığı 

Kızılçam ve Sahilçamı meşcereleridir. İlgili türlerin reçine potansiyelini araştırma için Reçine 

Eylem Planında yer alan kriterler ışığında dijital veriler incelenerek potansiyel haritalar 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (BOBM) 07.02.1951 tarihinde kurulmuş olup, Bursa, Bilecik 

ve Yalova illerini kapsamaktadır. Bünyesinde 7 İşletme Müdürlüğü mevcuttur. Bu İşletme 
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Müdürlüklerinin orman varlığı Tablo 1’de verilmiştir. BOBM’nin genel alanı 1.555 milyon 

hektar olup, bunun 749 bin hektarı ormanlık alan, 805 bin hektarı ormansız alandır. 

 

Şekil 2. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Haritası. 

Bu çalışmada Bursa Orman Bölge Müdürlüğü (BOBM) sınırları içerisinde Reçine üretim 

fonksiyonuna sahip alanlarının belirlenmesi üzerinde durulmuştur. Arc/Info 10.5 programı 

aracılığıyla BOBM’ne ait sayısallaştırılmış haritalar kullanılarak alana ilişkin haritalar 

oluşturulmuş ve elde edilen veriler Arc/Info programı aracılığıyla analiz edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Bölge Müdürlükleri Genelinde Reçine Dağılımı. 

 

Çalışmamızda kullandığımız türlerin reçine potansiyeli hakkında bilgi verecek olursak: 

Kızılçam (Pinus brutia Ten.); Kızılçam ormanları hem yayılış alanlarındaki topoğrafya hem de 

iklim koşulları nedeniyle akma reçine üretimine en uygun ormanlar olarak görülmektedir. 

Reçine ürünlerinin yan ürün olarak elde edildiği kâğıt sanayisi için kağıtlık odun üretimi 

çoğunlukla bu türden elde edilmektedir. Bu nedenle reçine üretimi potansiyelini göz önüne 

aldığımızda Kızılçam ülkemiz için en doğru tür olmuştur. [8] 

Sahilçamı (Pinus pinaster ); Bursa ve Sakarya OBM sınırları içerisinde 2013 yılından sonra 

yapılan ağaçlandırmalardan sonra sahilçamı deneme alanlarında reçine üretimi bakımında bu 

türünde ülkemizde kullanılabileceği öngörülmüştür. Portekiz, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin 

çok uzun süredir ham reçine için kullandığı tür olmuştur.[9] 

Ülkemizde reçine üretimi denildiğinde ilk akla gelen türler Kızılçam ve Sahilçamıdır. Reçine 

üretim fonksiyonuna sahip alanlar belirlenirken, bonitet açısından 1.,2. ve 3. bonitetlerde, c, cd 
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ve d çağlarında, yükseltinin 350 metreyi aşmadığı, arazi eğiminin %20’den fazla olmadığı, bakı 

olarak güney bakılarda bulunan en az 5 hektar büyüklüğündeki alanlar üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca deniz rüzgarlarını alan tepe tacı geniş, gövdeleri düzgün ve kapalılığın 2 kapalı olduğu 

orman alanların reçine verimi daha yüksektir. Üretim taleplerinin karşılanabilmesi açısından 

yukarıda belirtilen kriterlere göre planlama yapılması piyasa arzımızı kuvvetlendirecektir.[10] 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA  

Ülkemizde yıllardır var olan reçine kültürünü yeniden kazanmak, reçine ve buna bağlı olan 

reçine türevlerinde yaşanan dışa bağımlılığı azaltmak üzere, reçine üretim fonksiyonuna bağlı 

ormanlar kurulmaktadır. Buna göre kurulacak ormanlar eylem planı çerçevesinde belirtilen 

kriterler göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Türkiye reçine üretimine ilk defa 1956 yılında 

başlamış ve o yıl 340 ton reçine elde edilmiştir. Yıllar içinde giderek artış gösteren üretim 2011-

2017 yaklaşık 264 bin ton olmuştur. [11] 

 

Şekil 2. Türkiye’de Yapılan Reçine Üretimi Grafiği. 
 

Bu kapsamda ArcMap 10.5 programı ile sayısal yükseklik modeli oluşturularak BOBM’nin 

bakı ve eğim haritası oluşturuldu. (Şekil 3.)  

 

Şekil 3. Çalışma alanı içerisinde kalan eşyükselti eğrilerinin sayısallaştırılması ile elde edilen 

SYM, eğim ve bakı haritaları 
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Oluşturulan haritalardan sonra alanların belirlenebilmesi için amenajman planlarından ilgili 

türlerin lokasyonları belirlenmiştir. Belirlenen meşcerelerin reçine üretim fonksiyonuna uygun 

olup olmadığı belirlenerek yeni bir harita çıkarılmış ve Şekil 4.’de gösterilmiştir. Daha sonra 

bu alanlar tabloya dökülerek bölme numarası, meşcere tipi, alanı işletme adı ve şefliği 

verilmiştir. (Tablo 2.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Reçine Üretim Fonksiyonuna Uygun Alanlar 

Tablo 2. Reçine Üretim Fonksiyonuna Sahip Alanlar 

Bölme No Meşcere Tipi Alanı (ha)         İşletme Adı Şeflik Adı 

51 Çzd2 6,1 MUSTAFAKEMALPAŞA DEVECİKONAK 

148 Çzc2 15,2 MUSTAFAKEMALPAŞA KARACABEY 

436 Çzc2 8,4 İNEGÖL YENİŞEHİR 

355 Çzcd2 7,1 BİLECİK GÖLPAZARI 

179 Çzc2 5,3 BİLECİK HARMANKAYA 

78 Çzc2 6,8 BİLECİK EDEBALİ 

50 Çzcd2 12,3 ÇALI ÇALI 

6 Çzcd2 17,1 ÇALI ÇALI 

48 Çzcd2 9,3 ÇALI ÇALI 

142 Çzd2 6,4 BURSA OSMANGAZİ 

119 Çmc1 7,5 YALOVA ARMUTLU 

37 Çmc3 38,4 YALOVA ARMUTLU 

31 Çmc3 8,6 YALOVA ARMUTLU 

84 Çmc3 18,4 YALOVA ARMUTLU 

86 Çmc3 24,4 YALOVA ARMUTLU 

 

4. SONUÇLAR 

 

Yapılan bu çalışmada Sahilçamı ve Kızılçam türleri arasında karşılaştırma yapacak olursak, 

Kızılçam meşcereleri daha fazla olmasına ragmen alan olarak Sahilçamı meşcereleri daha 

fazladır. Sırasıyla Kızılçam 94 hektar, Sahilçamı 97,3 hektar alan kaplamaktadır.  Sahilçamı 
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meşcerelerinin hepsi Yalova OİM, Armutlu OİŞ’nde bulunmaktadır. Kızılçam meşcereleri ise 

Bursa, Çalı, Bilecik, İnegöl Mustafakemalpaşa OİM’nde yer almaktadır. En büyük alanı 38,4 

hektarla Yalova OİM Armutlu OİŞ’nde bulunan Sahilçamı meşceresidir. En küçük alan ise 5,3 

hektar ile Bilecik OİM Harmankaya OİŞ’nde bulunan Kızılçam meşceresidir.  

Daha önce yapılan çalışmalarda ve literatür çalışmalarında Sahil çamında uzaktan algılama ile 

alınan veriler ışığında ağaç başına düşen verim ortalama 2 kg toplam servet ise 14,7-ton, 

Kızılçamda ise ağaç başına alınan ortalama verim 1,5 kg toplam servet ise 30,9-ton olacağı 

düşünülmektedir. 

2017 yılı odun dışı ürünlere ait tarife bedeli cetvellerinde 0,11 TL / Kg olan fiyat sayesinde, 

reçinenin potansiyel reçine alanlarından elde edilecek 45,6 ton (14,7 ton + 30,9 ton) hasılat 

sonucunda bölge yaklaşık 5.021.170,00 ₺ gelir elde edecektir. [12] 

Ülkemizin günümüze kadar sahip olduğu planlama anlayışı, ormanların yalnızca odun 

hammaddesi üreterek kar sağlama amacıyla işletilen ekonomik bir faaliyet alanı olarak 

görülmesine neden olmuştur. Bu da hazırlanan planların odun hammaddesi üretimine yönelik 

olarak hazırlanması sonucunu doğurmuş ve orman kaynağının sağladığı diğer değer veya 

hizmetler ihmal edilmiştir.  

Ancak günümüzde ormanı tüm ürün ve hizmetleriyle ele alan, odun üretimi dışındaki tüm 

fonksiyonların belirlenmesi ve sayısal olarak ortaya konulmasını sağlayan ve alternatif karar 

seçenekleri oluşturup en uygununa optimal karar verme teknikleri ile karar veren ETÇAP 

yaklaşımı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. [13] Bu planlama yaklaşımı sayesinde, 

ODOÜ’nin de amenajman planlarına entegrasyonu sağlanmış olacaktır.  

Yaptığımız bu çalışma daha sonra yapılacak reçine üretimine sahip alanların belirlenmesinde 

kaynak olarak görülebilir. 
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Özet 
Bu bildiride ormanların çeşitli faydaları kapsamında orman ürünleri, orman ekosistem hizmetleri, ormanlardan 

çok yönlü faydalanma, orman kaynağının toplam ekonomik değeri ve ormanların dışsallıkları tartışılmakta ve 

araştırılmaktadır. Bunun yanında ormanların ürün, hizmet ve dışsallıkları farklı şekillerde kategorize 

edilmektedir. 

 

Günümüzde ormanların ve ormancılık çalışmalarının dışsallıkları ve orman ekosistem hizmetleri konusunda 

önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, yapılan çalışmaların sonuçlarından beslenmeler yapılarak 

ormanların faydaları tartışılacaktır. Orman ekosistemi ile ormancılık hizmetlerinin sunduğu ürün ve hizmetler 

ışığında dışsal etkileri konusunda irdelemelerde bulunulacaktır. 
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Abstract 
Under the various benefits of forests, forest products, forest ecosystem services, multi-use benefits from forests, 

total economic value of forest resources and externalities of forests are being discussed and examined in this 

presentation. Besides, the products, services and externalities of forests are categorized in a different approach. 

 

Nowadays significant studies have been conducted on the externalities of forest and forestry efforts and forest 

ecosystem services. In this study, the benefits of forests will be discussed based on the results of these studies. 

Discussions will be made on the external effects of forest ecosystem and forestry services on the products and 

services. 

Keywords: Forest, Products, Services, Externalities, Forest Ecosytem 

 

1. GİRİŞ 

Sosyal, kültürel, ekonomik, biyolojik, ruhsal, estetik ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu 

günümüzde orman kaynakları; “Başlıca unsuru ağaç olmak üzere, geniş bir alanda kendine 

özgü iklim oluşturabilen, özellikle belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçların, ağaççık, çalı, 

otsu bitkilerin, yosun, eğrelti, mantarların, toprak altında ve üstünde yaşayan 

mikroorganizmaların,  havanın, suyun, çeşitli böcek ve hayvanların orman toprağıyla beraber 

oluşturduğu bir yaşam birliği” olarak tanımlanmaktadır (1). 

 

Orman kavramını hukuki açıdan tanımlamak bir hayli güçtür. Ağaç ihtiva eden her yere 

hukuki açıdan orman denilemeyeceği gibi, ağaç ihtiva etmeyen bazı alanların da orman 

kapsamına sokulması gerekmektedir. Birçok tanımı olan ‘orman’ kavramı; yürürlükteki 6831 

sayılı Orman Kanunu’nun birinci maddesinde hukuki olarak kısaca; “Tabii olarak yetişen ve 

emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır” şeklinde 
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belirtilmiştir. Hukuki olarak orman tanımında mülkiyet unsuru öne çıkmaktadır. Bunun 

yanında, Rio Konferansı ile şekillenmeye başlayan 21. yüzyıl ormancılığı ile evren, ekosistem 

ve insan açısından orman değer kazanmaktadır (2). Yerleriyle birlikte orman sayılmasının 

mevzuat açısından da ekosistem olarak kabul edildiğini ifade ettiği düşünülebilir. 

 

Orman Ekosistemi; belirli bir yerde kendini meydana getiren elamanların kompozisyonu, 

karakterleri ve aralarındaki karşılıklı ilişkileri bakımından tekdüze olan herhangi bir orman 

parçası anlaşılmaktadır. Bir başka ifade ile orman ekosistemi; orman ağaçları ile birlikte 

topografik,  klimatik, toprak ve vejetasyon etkenlerinin bütünlüğüdür. Sayılan bu etkenlerin 

karakteristiği, orman ekosistemlerinin özelliğini belirler. Bunun içindir ki orman 

ekosistemlerini (yetişme muhiti şartları) oluşturan faktörlerin iyice tanınması özelliklerinin 

bilinmesi gerekir. Orman ekosisteminde yaşayan canlılar olarak beslenme, barınma, korunma 

ve üremesinde en ideal ortamı sağlayan ekosistem ormanlardır. Bu nedenle en fazla tür ve 

canlıyı bulunduran ortamlar buralardır. Dünyada yaşayan canlıların büyük bir kısmı Ekvator 

Kuşağı çevresindeki ormanlarda bulunur. Orman ekosisteminde mikroskobik canlılar, 

kırkayak, toprak solucanı, salyangoz, karınca, yılan, memeliler, mantar, ağaç ve çalı gibi 

canlılar bulunur. 

 

Ülkemizde orman kaynaklarından beklenen fayda ve işlevleri Eraslan (1982) çalışmasında 10 

grup altında sınıflandırmıştır (3). Bu fayda ve işlevler;  

1. Orman Ürünleri Üretim İşlevi,  

2. Hidrolojik İşlevi,  

3. Erozyonu Önleme İşlevi,  

4. Klimatik İşlevi,  

5. Toplum Sağlığı İşlevi,  

6. Doğayı Koruma İşlevi,  

7. Estetik İşlev,  

8. Rekreasyon İşlevi,  

9. Ulusal Savunma İşlevi,  

10. Bilimsel İşlevdir. 
 

Orman kaynaklarının ürettiği pek çok kullanımı ve değeri bulunmaktadır (Şekil 1). Orman 

kaynaklarının kullanım değerlerini aktif kullanım değerleri ve pasif kullanım değerleri olarak 

iki grupta toplamak mümkündür. Orman kaynaklarının karbon depolama veya karbonun 

atmosfere verilmesi ve yayılmasını önleme işlevi dolaylı kullanım değerleri arasında yer 

almaktadır (4). 

 

Ormanların fayda ve işlevleri ardından orman kaynaklarının toplam ekonomik değeri 

verilmiştir (Tablo -1). Bu tanım ve bakış açılarından sonra orman ekosisteminin ürün ve 

hizmetleri konusunda mülahazalarda bulunulacaktır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışma için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tez tarama merkezinde doğrudan veya 

dolaylı, konu ile ilgili yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiş, Türkiye Bilimsel 

ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ULAKBİM veri tabanından konu ile ilgili 

yerli ve yabancı yayınlar taranmıştır. Kütüphaneler (Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli 

birimlerinin kütüphanesi, Orman Bölge Müdürlükleri Kütüphaneleri, Araştırma Müdürlüğü 

Kütüphanesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi, diğer üniversitelerin 

kütüphaneleri vd) incelenmiş konu ile ilgili literatür genişletilmiştir. Araştırma konusu için 

literatür-dokümantasyon analizi, uzman ve uygulayıcılarla yapılan görüşmeler ve çalışma için 

gerekli belge-dokümanlar belirli bir düzen halinde incelenmiştir. Bu çalışma için, Çölleşme 

ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen GEF destekli Sürdürülebilir 

Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında yapılan “Ekosistem 

Hizmetlerinin Tespiti ve Niceliğinin Belirlenmesi Projesi” ve SDÜ BAP tarafından 

desteklenen “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projelerinin Oluşturduğu Dışsallıkların 

Belirlenmesi: Balıkesir İli Örneği Projesi” sonuçlarından faydalanılmıştır. 
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Tablo 1. Akdeniz Orman Kaynaklarının Toplam Ekonomik Değeri (4). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3. 1. Orman Ekosisteminin Ürün ve Hizmetleri 

Ormanlarımızda bulunan ağaçlardan ve ağaççıklarından endüstriyel odun hammaddesi üretimi 

yapılmakta, bunların dışında odun dışı orman ürünleri (tıbbi, hoş kokulu, parfüm, baharat, 

boya, keyif bitkileri) üretilmekte olup çeşitli böcek ve hayvanlarından, havzalarında bulunan 

yeraltı ve yerüstü sularından faydalanılmaktadır. Ormanlarda bulunan fakat sadece varlığı 

bilinen değerler faydası olmasa da yok olması da istenilmeyen değerlere ‘varoluş değeri’ 

denilmektedir. Orman kaynaklarının fayda ve fonksiyonlarından olan klimatik fonksiyonu, 

“ekstrem sıcaklıkları ılımanlaştırma, yağışların meydana gelmesini uygunlaştırma ve bu yolla 

yağışlardan faydalanmayı artırma, rüzgârların ve fırtınaların hızını kesme, kurutucu etkilerini 

azaltma ve kar savrulmalarını önleme gibi” yönlerden orman kaynaklarının sağladığı faydalar 

şeklinde tanımlanmıştır (3). Bunun yanında son zamanlarda ortaya çıkan sera etkisi, küresel 

ısınma ve küresel iklim değişikliği ile ilgili konuların da klimatik işleve eklenmesiyle bu işlev 

küresel boyutta daha kapsamlı bir anlam kazanmıştır (5). 

 

Orman kaynağının çıktıları ürün ve hizmetler ile fayda ve fonksiyonları önceki dönemlere 

göre giderek hem somutluk kazanmakta, hem de çeşitlenmektedir. Her geçen gün orman 

kaynağının tanımlanması ve bilimsel çerçevesi ileri düzeye getirilmekte, birçok ürün ve 

hizmetler ile fayda ve fonksiyonları analiz edilmesi için ileri adımlar atılmaktadır. Orman 

kaynağının bazı çıktıları daha fark edilir duruma gelmekte ve dün sadece dar bir kesimin ileri 

sürdüğü, dolayısıyla toplum tarafından kabul görmemiş ve kurumsallaşmamış olan bazı fayda 

ve işlevler günümüzde kurumsallaşmış görünmektedir (6). Ormanların çeşitli fayda ve işlev 

olarak kullanımları varken bu kullanımlar çeşitli kurumlarca çeşitli şekillerde 

sınıflandırılmaktadır. Örneğin bir odun dışı orman ürünleri olan bir bitki “odun dışı orman 

ürünleri” olarak ormancılıkta, “tıbbi değeri olan bitkiler” olarak eczacılıkta ve kimya 

sanayiinde,  “Tıbbi-hoş kokulu ve keyfi bitkileri” olarak zirai alanda, çeşitli “Yöre isimleri” 

ile halk dilinde, çeşitli “Bilimsel sınıflandırmalar” ile de biyoloji alanlarında 
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sınıflandırılmaktadır (7). Yani doğal kaynaklara olan talep ile artan orman fayda ve 

fonksiyonlara çeşitli şekilde çeşitli gruplara ulaşmaya ve etki etmeye devam etmektedir. 

Ormancılık sektörü başta olmak üzere, yerel yönetimler, çeşitli iş grupları, biyologlar, sağlık 

sektörü,  eczacılık, kimya, peyzaj, ilaç, kozmetik, parfümeri ve gıda sektörlerinde bitkisel 

ürünlere olan talep sürekli artış göstermektedir. Bu eğilim “Geleneksel Tıp, Doğaya Dönüş, 

Yeşil Dalga, Yeşil-Doğal Hayat ve Yeşil Devrim” gibi sloganlar ile ifade edilmekte ve 

çevreci yaklaşımlar ile önemi vurgulanmaktadır (8). 

 
Tablo 2. ODUNA DAYALI ORMAN ÜRÜNLERİ, 2013-2017(Wooden Forest Products, 2013-2017) 

                

Kod Tanım (Description) Birim Unit 2013 2014 2015 2016 2017 

A  ENDÜSTRİYEL ODUNLAR (Logs of wood) 
m3 13 667 

987 

14 923 

209 

16 637 

598 

 17 009 998  15 521 622 

a) 
İbreli endüstriyel odunlar Logs of coniferous wood m3 10 848 

147 

11 307 

865 

12 807 

215 

 12 715 352  11 486 044 

1 Tomruk Log (coniferous) m3 3 825 965 4 032 980 4 786 774  4 584 456  4 359 579 

2 Tel direği (ibreli) Telephone pole (coniferous) m3 32 639  37 527  54 257   57 574   60 610 

3 Maden direği (ibreli) Mining pole (coniferous) m3 473 866  513 142  619 556   586 683   523 266 

4 Sanayi odunu (ibreli) Other İndustrial wood (coniferous) m3 504 741  508 666  548 661   573 573   498 823 

5 Kağıtlık odun (ibreli) Pulpwood (coniferous) m3 1 986 497 1 730 378 2 147 495  2 188 926  1 897 041 

6 Lif yonga (ibreli) Fibre-chip wood (coniferous) m3 4 011 007 4 476 718 4 641 752  4 714 753  4 139 461 

7 Sırık (ibreli) Thin pole (coniferous) m3 13 432  8 454  8 720   9 387   7 264 

b) 

Yapraklı endüstriyel odunlar (tropikal endüstriyel 

odunlar hariç) 

m3 2 819 840 3 615 344 3 830 383  4 294 646  4 035 579 

  Logs of non-coniferous wood, except tropical wood             

1 Tomruk (yapraklı) Log (non-coniferous) m3 803 864  968 881 1 117 242  1 201 651  1 114 681 

2 Tel direği (yapraklı) Telephone pole (non-coniferous) m3   2 - - - - 

3 Maden direği (yapraklı) Mining pole (non-coniferous) m3 67 905  57 014  44 134   45 485   38 701 

4 Sanayi odunu (yapraklı) Other İndustrial wood (non-coniferous) m3 196 947  220 306  215 349   261 584   253 430 

5 Kağıtlık odun (yapraklı) Pulpwood (non-coniferous) m3 209 937  236 585  227 677   297 669   272 018 

6 Lif yonga (yapraklı) Fibre-chip wood (non-coniferous) m3 1 540 390 2 131 698 2 224 603  2 486 710  2 354 911 

7 Sırık (yapraklı) Thin pole (non-coniferous) m3   795   860  1 378   1 548   1 838 

B YAKACAK ODUNLAR(Fuel wood) (Ster-Stere) 5 981 703 5 257 994 5 022 986  4 877 067  4 359 646 

1 Yakacak odunlar (ibreli) Fuel wood (coniferous) (Ster-Stere) 2 496 347 2 120 632 2 176 826  2 203 385  1 926 629 

2 Yakacak odunlar (yapraklı) Fuel wood (non-coniferous) (Ster-Stere) 3 485 356 3 137 362 2 846 160  2 673 682  2 433 017 

  
 

            

 

Doğal kaynaklar arasında yenilenebilirlik özelliğiyle farklı bir yeri olan ormanlar, yukarıda 

saydığımız gibi değeri hesaplanan veya hesaplanamayan, pazarı olan ve olmayan çeşitli fayda 

ve işlev kombinasyonları sunmaktadır. Bu değerlerden odun üretimi gibi geleneksel orman 

ürünlerine ilişkin değerler, doğrudan pazarlamaya ya da fiyatlandırmaya konu edilebilmekte 

bazı hizmetler pazarlamaya ya da fiyatlandırmaya konu edilememektedir. Bilindiği gibi 

ormancılık üretimi devlet adına Orman Genel Müdürlüğü maharetiyle yapılır. Bu konuda 

TÜİK tarafından açıklanan, Türkiye İşlenmemiş Odun Üretimi (2013-2017) istatistiklerine 

göre son 5 yılın üretim kalemleri miktarlarıyla verilmiştir. Buna göre Endüstriyel Odunlar 

2017 yılında 15.521.622 m3 ve aynı yıl yakacak odun üretimi de 4.359.646 m3 olduğu 

yayımlanmıştır(Tablo-2). Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ), I. Yabani Meyve, II. Tıbbi 

Aromatik Bitkiler, III. Soğanlı Ürünler, IV. Fidan Tohum ve Kök Ürünleri, V. Kimya 

ve Tıbbi Ürünler, VI. Mantar, VII. Diğer ODOÜ. Olarak ayrılmış ve son beş yıllık üretim 

miktarları Tablo-3’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Odun Dışı Orman Ürünleri (2013-2017) (The production of non wood forest products), 
ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ  

Kod         
Tanım  

Description 
Birim 

Unit 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Yabani Meyveler      

1 Keçiboynuzu (harnup) tohumu (Carob seed) Kg - - - - - 

2 Kestane (Chestnut) Ton 158   315   336  1 908  6 461 

3 Keçiboynuzu (harnup) (Carob) Ton 522   539   614  1 492   669 

2. Tıbbi ve Aromatik Ürünler      

1 Kekik, işlenmemiş (Thymus) Ton 1 874  2 493  2 159  1 256  1 511 

2 Defne yaprağı (Laurus nobilis) Ton 15 178  15 581  21 634  21 788  27 678 

3 Kuşdili (biberiye) (Rosmarinus officinalis) Ton 121   172   278   174   264 

4 Adaçayı (Salvia sp.) Ton 324   342   578   279   229 

5 Ihlamur çiçeği ve yaprağı (Tilia sp.) Ton 29   50   48   65   208 

6 Çalba (Ballota cristata, B. Saxatilis) Ton 31   81   110   123   29 

7 Laden (Cistus) Ton 204   307   758   353   258 

8 Kantaron (Hyperium montana) Ton - - - -   1 

9 Ökse otu (White misteltoe) Ton 10 - - -   1 

10 Isırgan otu (Urtica sp.) Ton 1   9 -   1 - 

11 Eğrelti otu (Dryopteris) Ton 30   24   19   16   9 

12 Lavanta (Lavandula officinalis) Ton - - - - - 

13 Karabaş otu (Lavandula stoechas) Ton - - - - - 

14 Katır tırnağı (Scotch broom) Ton - - - - - 

15 Papatya (Matricaria chamomilla) Ton 1 -   1 - - 

16 Oğul otu (Melissa officinalis) Ton 1 -   2 - - 

17 Yayla çayı (Sideritis) Ton - - - - - 

3. Soğanlı Ürünler      

1 Kardelen soğanı (Galanthus elwasii) Kg 34 415  34 484  23 574  32 842  23 800 

2 Yoğurt çiçeği soğanı (Anemone blanda) Kg 5 814  54 449  2 188   500 - 

3 Yılanyastığı soğanı (Arum italicum) Kg 3 098  3 416  2 899 - - 

4 Yılanbıçağı soğanı (Dracunculus vulgaris) Kg 4 418  4 449  2 000 - - 

5 Sarı kar çiçeği soğanı (Eranthis hyemalis) Kg 4 177  50 820  2 723  1 000  1 692 

6 Göl soğanı (Leucojum aestivum) Kg - -  70 000 -  73 003 

7 Ada soğanı (Urginea maritima) Kg 193 -   469   830 - 

8 Devetabanı soğanı (Geranium tuberosum) Kg 390 1375   820 - - 

9 Diğer çiçek soğanları(Other flower bulbs) Kg - - - - - 

      

4. Fidan, Tohum, Kök Ürünleri      

1 Sıklamen (Cyclamen cilicium,coum,hederefolum) Kg 26 463 27 599  31 037   10 077   8 489 

2 Tavşanmemesi (Ruscus aculeatus) Kg 34 398 122 735  132 708   164 407   29 819 

3 Diğer yumru, rizom ve kökler ( root, tuberousburl, rhizome) Kg - - - - - 

4 Kestane fidanı(Chestnut seedling) Adet - - - - - 

5 Keçiboynuzu (harnup) fidanı (Carob seedling) Adet - - - - - 

6 Ceviz fidanı(Walnut seedling) Adet - - - - - 

7 Kuşburnu fidanı (Rose hip seedling) Adet - - - - - 

8 Çubuk (ibreli), işlenmemiş (Stick (coniferous), in the rough) Ster - - - - - 

9 Çubuk (yapraklı),işlenmemiş (Stick (non-coniferous), in the rough) Ster - - - - - 

10 Çıralı çam kök odunları (Resinous wood) Ton 23 407  4 690  3 031   20 064   1 630 

11 Çırasız çam kök odunları (Non-resinous wood) Ton 20 2 270  1 402   1 559   17 791 

5. Kimya ve Tıbbi Ürünler      

1 Sığla Yağı (Sweetgum oil) Kg 1 110 - - -   1 000 

2 Reçine (Resin) Kg 25 938 3 040  3 000   21 000   42 552 

3 Kitre (Tragacanth) Kg 1 000 - - - - 

6. Mantar Ürünleri      

1 Mantar (Natural mushroom) Kg  49 624  145 694  146 997  803 166   87 864 

7. Diğer ODOÜ      

1 Çalılar (Underbrush) Kg 1 524 290 8 324 426  218 250  1 818 900  1 176 590 

2 Mersin yaprağı (Folium myrti) Kg 390 100 458 175  489 667   617 500   446 500 

3 Göknar dalı (Fir faggot) Kg 50 200 - - - - 

4 Şimşir (Buxus) Kg 1 325 3 000  2 000   18 000   224 000 

5 Orman gülü (Rhododendron) Kg 55 200 51 000  64 500   36 000   67 750 

6 Sarmaşık (Hedera) Kg 3 700 7 500  20 950   23 950 - 

7 Yosun (Moss) Kg 142 740 74 237  238 220   122 327   237 054 

8 Liken (Lichen) Kg 2 400 1 200 - -   24 920 

9 Erika (Erica arborea) Kg 10 000 29 520  43 500   1 000   3 230 

10 Fıstıkçamı kozalağı (Cone of semen pine) Kg 1 870 654 3 501 163 5 456 985  2 082 741 758 000 
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3. 2. Orman Kaynaklarının Dışsallıkları 

Ormanların çeşitli fayda ve işlevleri, orman ekosistemlerinin ürün ve hizmetleri, ormanlardan 

çok yönlü faydalanma ve orman kaynağının toplam ekonomik değeri gibi konular tartışılıp 

araştırılırken ormanların dışsallıkları da gün yüzüne çıkmaktadır. Dışsallık; herhangi bir 

yatırımın, ürünün veya hizmetin varlığının ya da işlevselliğinin (istemsiz) herhangi bir talepte 

bulunmayan ve bu konuda ödeme yapmayan diğer kişileri, toplumu, çevreyi veya diğer 

canlıları olumlu ya da olumsuz (fayda-zarar) olarak fiyatlandırılamayacak bir biçimde 

etkilemesidir. Bir diğer tanım ile dışsallık; herhangi kişi/firmanın üretiminin ya da tüketiminin 

herhangi bir talepte bulunmayan ve ödeme yapmayan diğer bir kişi/firmayı olumlu ya da 

olumsuz biçimde etkilemesidir.  

 

Orman kaynağından elde edilen ve çeşitli nedenlerle fiyatlandırılamayan “faydalar”, orman 

kaynağının pozitif dışsallıkları olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde benimsenen "Devlet 

Orman İşletmeciliği" temel bir prensibi sebebiyle kasıtlı dışsallık kavramı ön plana 

çıkmaktadır. Bunun yanında yine söz konusu faydaların talepte bulunmayan ve bu konuda 

ödeme yapmayan diğer kişileri, toplumu, çevreyi veya diğer canlıları olumsuz etkilemesi 

ormanların negatif dışsallıkları olarak isimlendirilir (9 ve 10). Dışsallıklar konusu analiz 

edilirken çevreye, kişilere, topluma ve diğer canlılara yükledikleri maliyetin üretim veya 

tüketim üzerinde meydana getirdiği etkinin yönü belirleyicidir. Etkinin yönü maliyet artırıcı 

yani zarar verici etkiye sahipse negatif dışsallıklar olarak ifade edilirken, maliyetler üzerinde 

azaltıcı yani fayda verici bir etkiye sahipse pozitif dışsallıklar olarak tanımlanır. Dışsallıkların 

diğer kişileri, toplumu, çevreyi veya diğer canlıları etkilediği kabul edilir. Dışsallıklar 

hakkında bilimsel çalışmalar, Ekosistem Hizmetlerinin Kıymetlendirilmesi (Payments for 

Ecosystem Services- PES), ekonomik olarak içselleştirme, değerinin hesaplanması şeklinde 

kıymet biçme ve Toplam Ekonomik Değer üzerinden araştırmalar devam etmektedir. 

 

Bozuk/verimsiz bir orman arazisinin ağaçlandırılması işlemi temelde bir odun hammaddesi 

üretmek amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda, bu üretim sürecinde pozitif dışsallık olarak 

bazı çevresel faydalar (arazinin yol ağı artması, biyokütle artımı, toprak koruma, karbon 

depolama vs.) da ortaya çıkmaktadır (11). Bir firmanın yatırımıyla ilgili belli bir bölgeyi 

ağaçlandırması sonucunda, o bölgede konut yapacak diğer ekonomik birimlerin ağaçlandırma 

sonucu oluşan güzel bir çevreden, manzaradan ve daha temiz bir havadan herhangi bir bedel 

ödemeden faydalanmaları pozitif dışsallıktır. Başka bir deyişle boş bir arazinin 

ağaçlandırılması, başka bireylerin göz zevkini olumlu yönde etkilemesi ile manzara değerinin 

ortaya çıkması da pozitif dışsallık olarak nitelendirilmektedir. 

 

Ağaçlandırma çalışmalarında arazide yapılan bir yol, ileriki zamanlarda köylünün 

kullanabileceği yol durumuna gelmesiyle yine pozitif dışsallık oluşmaktadır. Ağaçlandırma 

çalışması yapılan havzanın tarımın iyileşmesine katkı sağlaması, suyolu oluşturulması ile 

suyun kullanımı sağlanması, toprak koruma çalışmaları ile afetlerin önlenmesi gibi çeşitli 

şekillerde pozitif dışsallık söz konusu olmaktadır. 

Turizm-rekreasyon alanlarında, milli parklarda, estetik ormanlarında, sulak alanlarda, kent 

ormanlarında, sahil ormanlarında, otoyollardaki ağaçlandırmalarında ve gölü çevreleyen 

ormanları düzenlerken çeşitli şekillerde başka amaçlı ağaçlandırmalar yapılmaktadır. Bu 

orman çeşitlerinden odun üretimi amaçlanmıyorsa hatta kesim yapılmıyorsa zaten 

isimlendirildiği amaca hizmet etmek için tesis edilmiş ormanlar olup diğer hizmetlerin 

bazıları dışsallık olarak nitelendirilmektedir. 

 

Dışsallıklarla ilgili çeşitli yaklaşımlara göre yöntemler geliştirilmiştir. Yunanistan’da yapılan 

bir çalışmada otlatma faaliyetinin dışsallığın hesaplanması; ormanda otlatmanın 
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değerlendirilmesi aşamasında farklı analizciler tarafından çeşitli metotlar önerilmiştir. Orman 

yem değeri ölçümü için dört hesaplama yaklaşımı ortaya atmıştır. İlk yaklaşım “ikame ürün” 

metoduna dayanır. Her otlatma periyodunda, her çeşit hayvan için eşit miktarda yem karşılık 

geldiğini varsayar. Beslenmenin toplam maliyeti bir hayvan için 40 €/yıla denk gelir. Otlatma 

için alan % 62’dir. Bu da yaklaşık olarak 7,5 ay/yıla denk gelir. Ülkede 14 milyon hayvan 

olduğunu göz önüne alırsak, otlatmanın yıllık değeri 350 M€’dur (2001 fiyatları). İkinci 

hesaplama aynı yol ile sağlanır ve “benzer ürün” fiyatına göre değerlendirilir. Orman yemi 

kuru ot değerine denk gelir. Otlatma için yem üretiminin 5,59 Mt olduğu göz önüne alınırsa 

kuru ot fiyatı 130 €/t olur. Buna göre hesaplanan toplam otlatma değeri 7275 M€ olur (2001 

fiyatları). Eleftheriadis’in üçüncü hesaplama çalışması otlatma fiyatına dayanır. Otlatma 

fiyatları veya alan kiralamaları Yunanistan serbest pazarında tanımlanmamıştır. Otlatma 

kuralları limitsiz kaynak kullanımı olarak verilmiştir. Yıllık otlatma fiyatı çok düşük olup 

0,25 € ve 0,4 € küçük ve büyük baş hayvanlar olarak verilmiştir. Özel alanlarda otlatma ise 

yaklaşık 5,5 €/hayvan/yıl (2001 fiyatları) olarak verilmiştir. Bu da yem değerini 77 M€ olarak 

verir. Dördüncü hesaplama ise “alternatif maliyet” metoduna dayanır ve ormandaki yemlerin 

hayvanların beslenme ile ilgili gereksinimlerini 7-8 ay için ikame ettiğini varsayar. 

Hayvanların aylık beslenme gereksinimleri 0,48 kg/gün veya 0,34kg/35kg hayvan olarak 

hesaplanmıştır. Burada yem değerinin 180-240 gün/yıl olarak hesaplanmasını gerektirir. Buna 

göre ormandan elde edilen yemin yıllık değeri 327,6 € ve 436,8€ arasında olmaktadır (12). 

 

Kazana ve Kazaklis, (2000) çalışmalarında diğer hesaplama yöntemi olarak otlatma için 

kiralama fiyatlarını ele almıştır. Her bir 0,1 ha’ın yıllık kirası 2,5 kg et ve 3 kg süte denk 

gelmektedir. Bu da yıllık otlatma alanı üretimini her yıl 0,1 ha’da 52 kg olarak ortaya 

koymaktadır. Ülkenin toplam otlatma alanı 5,3 Mha’dır. Böylece ormandan elde edilen yemin 

değeri 365,7 M€ olarak hesaplanır(12). 

 

Ormanların pozitif dışsallıkları arasında özellikle havza planlaması ve rehabilitasyonu 

kapsamında; ormanlar tarafından sağlanan erozyonu önleme; çoraklaşmayı önleme; toprak 

koruma; taş yuvarlanması, çığ, heyelan ve sel oluşumunu engelleme gibi faydalar sayılabilir. 

Bu tür faydaların çoğunluğu ormanların kayıpları engellemesi ile elde edilmektedir. Bir başka 

ifadeyle, ormanların sağladığı bu tür faydalar ya da pozitif dışsallıklar, bir alanda orman 

olmaması ya da alanda var olan ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkması muhtemel 

maddi ve can kayıpların oluşmasının önlenmesiyle elde edilmektedir. Afetler sonucu can ve 

mal kaybının önlenmesi birçok kazanımdan daha değerlidir. 

 

Türker (2008)’de yaptığı çalışmada ormanların; manzara değerini arttırma, peyzaj kalitesini 

arttırma, karbon depolama, iklim düzenleme, su kalitesini arttırıp temizlenmesini sağlama, 

biyolojik çeşitlilik ve yerel ekosistemlerin devamlılığını sağlama gibi birçok pozitif dışsallığı 

söz konusu olduğunu ifade etmiştir (10). 

 

Ormanların dışsallıkları genel olarak değerlendirildiğinde; pozitif dışsallıkların oluşumu için 

çoğunlukla herhangi bir alanda ormanın varlığının yeterli olduğu (örneğin hayvan yemi 

sağlama, havza koruma, odun dışı orman ürün ve hizmetleri gibi dışsallıkları sunduğu) 

görülmektedir.  

Ormanların dışsallıklarının fiyatlandırılmaya konu edilebilmesi ve değerlendirilmesi 

açısından inceleyen Joshi, (1999) bu konuda şunları ifade etmiştir; uygulamada pozitif ve 

negatif dışsallıkları bünyesinde barındıran ormanlar, çeşitli mal ve hizmetleri aynı anda 

üretme yeteneğine sahiptirler. Bunlar arasında hayvan yemi, havza koruma, estetik, 

rekreasyonel ve biyolojik çeşitliliği koruma ve iklim düzenleme gibi bazı ürün ve hizmetler 

(yani pozitif dışsallıklar) çoğunlukla fiyatlandırılmaz ya da pazarda ticarete konu edilmezler. 
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Elbette ki fiyatlandırılmamaları ya da pazarlanamamaları, bunların (dışsallıkların) değersiz 

olduğu anlamını taşımayıp, sadece değerlendirilmeleri için gerekli pazar göstergelerinin 

olmadığı anlamına gelmektedir (13). 

 

Ormancılık hizmetleri (operasyonu) olan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projelerinin 

oluşturduğu dışsallıkların belirlenmesi konusunda Balıkesir il geneli 11 proje incelenmiş ve 

belirlenen dışsallıkların doğrulanması amacıyla 2 proje özelinde köylüler (118 adet) ve 

uzmanlarla (126 adet) ayrı ayrı anket yapılmıştır. Buna göre ağaçlandırma ve erozyon 

kontrolü projelerinin oluşturduğu pozitif ve negatif dışsallıklar ekonomik, ekolojik ve 

sosyoekonomik olarak 6 bölümde tespit edilmiş ve anket yoluyla öncelik durumu 

belirlenmiştir. Bilgi donanım görsel ruhsal deneyimler sunması, STK’lara aktivite konusu 

olması, Tarım Havzalarını Koruma, Yol Ağının Genişletilmesi, Arazilerin Kıymetlendirmesi, 

Toplum Sağlığı, Afet Koruma, Kırsal Peyzaj (Estetiklik), Nakliyat ve İnşaat Sektörüne 

Hareketlilik gibi pozitif dışsallıklar tespit edilmiştir (14). 

4. ORMAN EKOSİSTEMİNİN ÜRÜN, HİZMET VE DIŞSALLIKLARI 

Orman ekosisteminin ve ormancılık hizmetlerinin (üretim, ağaçlandırma, koruma, planlama, 

transport… vb) oluşturduğu dışsallıkları; orman ekosisteminin ürünlerinin ortaya konulması 

ve orman ekosistemi hizmetlerinin kıymetlendirilmesinde önemlidir. 

 

Orman ekosisteminin ve ormancılık hizmetlerinin bazı pazarı olmayan faydalar da olumlu/ 

pozitif dışsallıklar olarak ifade edilmektedir. Orman ekosisteminin bazı ürün, hizmet ve 

dışsallıkları Tablo-4’de verilmiştir. Ürün “Doğadan üretilen elde edilen şey, mahsul” olarak 

tanımlanmaktadır. “Bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey ” olarak ifade edilerek 

hukuki işlemler sonucu elde edilen diğer bir deyişle Orman Genel Müdürlüğü istatistiki 

verilerinde belirtilen ürünler bu kapsama alınmaktadır. Endüstriyel hammadde işlenmesiyle 

elde edilene de ürün denilmektedir. Ürünü “maddi veya gayri maddi bir maldan belirli 

aralıklarla elde edilen hasılat ve iktisadi gelir” olarak tanımlamaktadır (15). Buna göre 

biyokütlesinden toprağına tümüyle bir ekosistem olan ormanların ürünleri; odun ve biyokütle 

başta olmak üzere Bal, Yabani Meyve, Mantar, ODOÜ, Tıbbi Aromatik Bitki, Fidan gibi 

pazarı olan ve mal olarak ifade edilen faydalardır. Bazı eski kaynaklarda muhasebe sistemine 

konu edilen orman doğal ürünleri, üçe ayrılarak bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı orman 

ürünleri şeklinde ayrılmışlardır. 

 

Konya Kapalı Havzasında uygulaması yürütülen Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim 

Dostu Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında yapılan “Ekosistem Hizmetlerinin Tespiti ve 

Niceliğinin Belirlenmesi Projesi kapsamında bazı çalışmaları yapılmıştır. Proje uzmanları dört 

pilot alanı (1- Cihanbeyli-Sarayönü, 2- Yeşil Kuşak,  3- Ayrancı-Karaman, 4- Karapınar, 

Ereğli, Emirgazi) ziyaret etmiş; ilgili uzmanlar ve bazı paydaşlarla görüşerek pilot alanlardaki 

mevcut durumu ve potansiyel ekosistem hizmetlerinin özelliklerini belirlemiştir. Topografik 

haritalar, orman amenajman haritaları, korunan alan haritaları, orman amenajman planı 

verileri ve çiftçi veri tabanı gibi konumsal veri tabanı yerel birimlerden toplanmış ve 

potansiyel ekosistem hizmetlerini tanımlamak ve listelemek üzere analiz edilmiştir. Dört pilot 

alanda orman alanları, meralar, sulak alanlar ve tarım arazileri olmak üzere 4 arazi kullanım 

türü için çalışma yürütülmüş ve tespit edilen ekosistem hizmeti ile ayrıntılı tanımı yapılmıştır. 

TEBB sisteminden faydalanılacak ve çeşitli kıymetlendirmeler yapılacaktır. 
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Tablo 4. Orman Ekosisteminin Ürünleri, Hizmetleri ve Dışsal Faydaları 

 

Ekosistem hizmetleri kısaca doğanın nimetleri olarak özetlenebilir. Ekosistem hizmetleri, 

tabiatın yeryüzünde yaşamın devamına katkı sağlaması, tabiatın insanlara ve diğer canlılara 

sağladığı faydalara denir (16). Dünya üzerinde toplam kaç ekosistem hizmeti olduğu henüz 

tam olarak bilinmese de bu konudaki en önemli yayın olan Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi 

Raporuna göre ekosistem hizmetleri dört grupta ayrılmaktadır. Bunlar tedarik hizmetleri, 

düzenleyici hizmetler, kültürel hizmetler ve destekleyici hizmetlerdir. Ekosistem hizmetleri 

ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ekosistem hizmetlerinin farklı sektörlere katkısı, 

ekosistem hizmetlerinin bilgisinin bir planlama aracına dönüştürülme çabaları, ekosistem 

hizmetlerinin ekonomik değerlendirilmesi çalışmaları, ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilir 

ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar olarak özetlenebilmektedir. 

 

Bu çalışmada, ekonomik değeri olan fakat henüz muhasebeye konu edilmemiş tam anlamıyla 

bir pazarı olmayan,  mal olarak ifade edilmeyen faydalar ‘hizmet’ olarak kabul edilmiştir. 

Ekosistem hizmetleri olarak 4 ana başlık açılmıştır. Bunlar tedarik ekosistem hizmetleri  

(örneğin köylülere verilen zati ihtiyaç şeklinde yapacak ve yakacak odun, karbon tutulması ve 

depolama, ekonomiye dâhil olmayan ODOÜ, av ve av Ürünleri, gibi); düzenleyici ekosistem 

hizmetleri (örneğin erozyon kontrolü, turizmin zenginleştirilmesi, toprak koruma ve 

zenginleştirme (Çölleşmeyle Mücadele ve Arazi Tahribatının Dengelenmesi), türler İçin 

habitat (biyoçeşitliliği sağlayarak flora koruma ve yaban hayatı koruma), gibi); destekleyici 

ekosistem hizmetleri (örneğin kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemesi, bilimsel işlem, gen 

 

Orman Ekosisteminin Ürünleri, Hizmetleri Ve Dışsal Faydaları 
 

Ürünler Hizmetler Dışsal Faydalar 

1. Oduna Dayalı Orman Ürünleri 

a. Endüstriyel Odun Ürünleri 

(İbreli- Yapraklı) 

I. Tomruk, 
II. Direk (tel, maden), 

III. Odun (sanayi, kâğıtlık, lif 

yonga), 
IV. Sırık, Çubuk, 

b. Yakacak Odun 

(İbreli- Yapraklı) 
 

 

2. Odun Dışı Orman Ürünleri 

(ODOÜ) 

I. Yabani Meyve, 

II. Tıbbi Aromatik Bitkiler, 
III. Soğanlı Ürünler, 

IV. Fidan Tohum ve Kök 

Ürünleri, 
V. Kimya ve Tıbbi Ürünler 

VI. Mantar, 
VII. Diğer ODOÜ. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1. Tedarik Ekosistem Hizmetleri 

I. Köylülere verilen zati ihtiyaç 

şeklinde yapacak ve yakacak 

odun ihtiyacını giderir,  
II. Karbon tutulması ve 

depolaması yapar, 

III. Av ve av ürünleri sunar… 
vb. 

2. Düzenleyici Ekosistem Hizmetleri 

I. Erozyon kontrolü yapar, 
II. Turizmin 

zenginleştirilmesini sağlar, 

III. Toprak koruma ve 
zenginleştirme (çölleşmeyle 

mücadele ve arazi 

tahribatının dengelenmesi) 
sağlar, 

IV. Türler için habitat 

(biyoçeşitlilik sağlayarak 
flora koruma ve yaban hayatı 

koruma) olur... vb. 
3. Destekleyici Ekosistem Hizmetleri 

I. Kırsal kalkınma yatırımlarını 

çeker, 
II. Bilimsel işlemler için 

kullanılır, 

III. Gen kaynağı olur,  
IV. Maden rezervi barındırır,  

V. İstihdam sağlar, 

VI. Havzaların korunarak 
geliştirmesini sağlar, … vb. 

4. Kültürel Ekosistem Hizmetleri  

Rekreasyon alanı olur… vb. 

 

1. Ekonomik Dışsallıklar 
I. Yol Ağının Genişletilmesi 

II. Arazilerin Kıymetlendirilmesi 

III. Nakliyat ve İnşaat Sektörüne 
Hareketlilik..vb 

 

2. Ekolojik Dışsallıklar 
I. Su Zenginleştirme, 

II. Temiz Hava Üretimi, 

III. Tarım Havzalarını Koruma…vb 
 

3. Sosyokültürel ve Hukuki Dışsallıklar 

I. Ulusal Savunma, 
II. Toplum Sağlığı, 

III. Kırsal Peyzaj (Estetiklik), 

IV. İlgili Mevzuatın Geliştirilmesi, 
V. Tarihi Alan Koruma…vb. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Orman Ekosisteminin Ürünleri               Orman Ekosistemi Hizmetleri 
        Orman Ekosisteminin Dışsallıkları 
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kaynağı olma, maden rezervi barındırma, istihdam ve havzaların korunarak geliştirmesi gibi); 

kültürel ekosistem hizmetleri (örneğin rekreasyon alanı olma,) şeklinde örnek verilmiştir. 

 

Orman ekosisteminin herhangi bir talepte bulunmayan ve bu konuda ödeme yapmayan diğer 

kişileri, toplumu, çevreyi veya diğer canlıları olumlu olarak fiyatlandırılamayacak bir biçimde 

etkilediğinde dışsallıklar olarak ifade edilmektedir. Bunlar su zenginleştirme, temiz hava 

üretimi, tarım havzalarını koruma, yol ağının genişletilmesi, arazilerin kıymetlendirilmesi, 

ulusal savunma, toplum sağlığı, afet koruma, kırsal peyzaj (estetiklik), nakliyat ve inşaat 

sektörüne hareketlilik, doğa koruma mevzuatının geliştirilmesi, tarihi alan koruma gibi 

sıralanmaktadır. 

5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Orman ekosisteminin ve ormancılık hizmetleri/operasyonlarının pozitif ya da negatif 

dışsallıkları söz konusu olabilmektedir. Bu dışsallıkların belirlenmesi konusunda çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar özet olarak “ekonomik, ekolojik ve sosyokültürel 

dışsallıklar” olarak üç bölümde incelenmiştir. Orman kaynaklarının sunmuş olduğu ürün, 

hizmet ve pozitif dışsallıklar toplumun miras değerleri kapsamında gelecek nesiller için 

koruması, sürdürülebilirliği ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Türkiye’de sektör bilançolarına orman kaynağından sağlanan mal (ürün) ve hizmetlerin değeri 

tam olarak yansıtılamamaktadır. Orman kaynağının çıktılarından ulusal bilânçolara genellikle 

odun hammaddesi, odun dışı ürünler, avlanma ve rekreasyon hizmetlerinin parasal değeri 

yansıtılmaktadır. Hâlbuki bu kalemlerdeki ekonomik değer toplamı, orman kaynağının toplam 

ekonomik değerinin sadece % 53,6’sını oluşturmaktadır. Geriye kalan % 46,4’lük kısmı 

oluşturan orman kaynağından ürün, hizmet ve dışsal faydalar ise bilânço kayıtlarında 

gösterilmemektedir. Bu durum ulusal ekonomide ormancılık sektörünün payının gerçek 

değerinden daha düşük gösterildiğini ifade etmektedir (17). Şu genel olarak kabul 

edilmektedir ki odun ve odun dışı pazar ürünleri dışında diğer faydaları da göz önüne 

alındığında, orman kaynaklarının önemi artmaktadır. Bu faydalar arasında, otlatma, karbon 

depolama, tıbbi ilaç yapımı, biyolojik çeşitliliği koruma, rekreasyonel fırsatlar sağlama, iklim 

düzenleme, peyzaj güzelliği, toprak ve su koruma gibi yaşam kalitesini artıran bileşenler de 

bulunmaktadır. Buna göre, bu pazar dışı orman faydaları da hesaba katılacak olursa, orman 

kaynaklarının GSYİH’ya katkısı gözle görülür bir şekilde artacaktır. Sürdürebilir Orman 

Yönetiminin bir gereği olarak, ayrı ayrı olarak ormanların ürünlerinin yanında bunlara ek 

olarak hizmet ve dışsallıkların da artık ülkemiz ormancılığında dikkate alınması 

gerekmektedir. Orman İdaresi’nin orman ürünleri, hizmetleri ve dışsallıklarının yönetilmesi 

konusundaki yetkileri arttırılmalıdır. Diğer yandan çeşitli diğer yayınlarda ve FRA 2010 için 

Ulusal ve Uluslararası Tanım ve Terimler Sözlüğünde çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. 

Buna göre 1. Yiyecek(Gıda), 2. Yem, 3. Tıbbi ve aromatik (ıtri) ürünler için hammadde, 4. 

Renklendiriciler ve boya için hammadde, 5. Aletler, el sanatları ve inşaat için hammadde, 6. 

Süs bitkileri, 7. Salgı, 8. Diğer bitkisel ürünler olarak sıralanabilmektedir(18). Buna göre 

ormanların besin tedarik etmesi, yem takviyesi olarak fiili otlak mesabesinde olması ve 

‘aletler, el sanatları ve inşaat için hammadde’ gibi yönleri de vurgulanmıştır. 

 

Sürdürebilirlik ve çok yönlü faydalanma ilkelerini de bünyesinde barındıran çağdaş orman 

işletmeciliğinin bir gereği olarak, bu tür pazarı olmayan ya da fiyatlandırılması zor olan 
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faydaların da artık ülkemiz ormancılığında dikkate alınması gerekmektedir. Buna ilave olarak 

ormanların ürün, hizmet ve dışsallıkları nicel olarak değerlendirilmesi yani kıymetlendirilmesi 

sayesinde ise, sektörün ülke ekonomisi içerisindeki yerinin resmi rakamlar yardımıyla 

yükselmesi sağlanmalıdır. 

 

Ülkemizde mevzuat açısından orman kaynakları, yerleriyle beraber orman sayıldığı için 

ekosistem anlayışıyla yönetilmektedir. Buna ilave olarak orman ekosistemi sektöre ve 

topluma geniş anlamda pek çok faydalar sunmaktadır. Bu çalışmada bu faydalar üç ana 

bölümle incelenmiş ürün, hizmet ve dışsal faydalar (pozitif dışsallıklar) olarak belirtilmiştir. 
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Özet 

Ağaç kabuğu en önemli odun dışı orman ürünlerindendir. Kabuk hacmi ve kabuk hacim oranı 

ağaç türlerine, göğüs çapına, ağaç boyuna, ağaç yaşına, bazı meşcere özelliklerine (meşcere 

yaşı, bonitet endeksi ve meşcere sıklığı) ve fizyografik özelliklere (eğim, bakı ve yükselti) 

göre değişmektedir. Bu çalışmada. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşcerelerinde kabuk hacim 

oranının bazı ağaç ve meşcere özellikleri ve fizyografik faktörlere göre değişiminin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'nin Orta Akdeniz Bölgesi'nde yer alan eşit 

yaşlı ve saf Kızılçam meşcerelerinden seçilen 858 örnek ağaçtan elde edilen kabuk hacim 

oranı verileri kullanılmıştır. Bu ağaçlar her bir örnek alandan 2 adet olmak üzere toplam 432 

örnek alandan elde edilmiştir. Kabuk hacim oranı, kabuk hacminin kabuklu gövde hacmine 

oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Kabuk hacmi oranı ile göğüs çapı, boy, yaş, bonitet endeksi, 

meşcere sıklığı, meşcere yaşı, meşcere orta çap, meşcere orta boyu, meşcere göğüs yüzeyi, 

meşcere hacmi ve ağaç sayısı arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla, -0.161, -0.399, -

0.318, 0.030* (*non-significant), -0.214, -0.314, -0.330, -0.358, -0.269, -0.284 ve 0.215 

olarak elde edilmiştir. Diğer değişkenlere oranla, ağaç boyu, orta boy ve orta çap ile kabuk 

hacim oranı arasında daha yüksek düzeyde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Tek yönlü 

ANOVA sonuçlarına göre, meşcere yaşı, bonitet endeksi, meşcere sıklığı, eğim ve yükselti 

değişkenlerinin kabuk hacim oranına etkilerinin son derece anlamlı olduğu görülmüştür (P 

<0.01). 

 

Anahtar Kelimeler: Kabuk hacim oranı, ağaç ve meşcere parametreleri, fizyografik 

faktörler, korelasyon, ANOVA. 

 

 

Effects of Some Tree and Stand Parameters and Physiographic Factors on 

Bark Volume Ratio of Calabrian Pine Stands 
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Abstract 

Tree bark is one of the most important non-timber forest products. Bark volume and bark 

volume ratio varies with tree species, diameter at breast height, tree height, tree age, stand 

properties such as stand age, site index, and stand density, physiographic features such as 

slope, aspect, and elevation. This present paper aims to determine the changes in the amounts 

of bark volume ratio by the tree and stand variables and physiographic features for Calabrian 

pine (Pinus brutia Ten.) stands. For this purpose, the bark volume ratio, tree and stand 

variables data that were collected from 858 trees within 432 sampling plots that were 

randomly selected from the even-aged and pure Calabrian pine stands located in the Central 

Mediterranean Region of Turkey were used. Bark volume ratio was calculated by the bark 

volume to barked tree volume. The correlation coefficients between the bark volume ratio and 

tree diameter at breast height, height, age, site index, stand density, stand age, mean diameter, 
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mean height, basal area, stand volume, number of stems are -0.161, -0.399, -0.318, 0.030* 

(*non-significant), -0.214, -0.314, -0.330, -0.358, -0.269, -0.284 and 0.215, respectively. It 

has been determined that there is a higher level of correlation between the tree height, mean 

height, mean diameter and the bark volume ratio compared to the other variables. The one-

way ANOVA results indicated that the effects of stand age, site index, stand density, slope, 

and elevation were highly significant (P < 0.01).  

 

Keywords: Bark volume ratio, tree and stand parameters, physiographic factors, correlation, 

ANOVA. 

 
 

 

GİRİŞ 

 

Ülkemizde Kızılçam (Pinus brutia Ten.), 3.451.269 ha’ı verimli orman, 2.518.946 ha’ı 

verimsiz orman olmak üzere toplam 5,9 milyon hektar yayılış alanı tür olarak ilk sırayı 

almaktadır. 270 milyon m3 servet ve 7,95 milyon m3 yıllık artım ile Anadolu karaçamından 

sonra ikinci sırayı alan Kızılçam, ayrıca 262 bin hektar gençleştirme alanı ve 3,4 milyon m3 

yıllık ortalama etasıyla da ilk sırada yer almaktadır [1]. İğne yapraklı ormanlar içerisinde 

%42’lik payıyla ilk sırayı alan kızılçam, ülke genel orman alanlarının %27’lik kısmını 

oluşturmaktadır. Yayılış alanı, artım ve büyüme özellikleri, yarattığı ekonomik değerleri göz 

önünde bulundurduğumuzda ülkemizin en önemli orman ağacı türlerinden birisidir. 

 

Kızılçam odunu kereste, inşaat malzemesi, ambalaj sandığı, tel direği, maden direği, çit 

kazığı, döşeme, travers, tarım aletleri, mobilya yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca, 

kontraplak ve selüloz sanayinde önemli bir ham madde ve kabukları tanen üretiminde 

değerlendirilmektedir [2]. Ayrıca, odunun sülfat yöntemiyle selülozik madde elde 

edilmesinde gerek lif morfolojisi, gerekse kimyasal bileşim ve dayanım özellikleri 

bakımından elverişli bir hammadde olduğu saptanmıştır [3]. 

 

Kabuk, ağacı dış etkilerden koruyan bir kalkan konumundadır [4]. Geçmişten beri yakacak 

olarak da kullanılan kabuk, günümüzde peyzaj çalışmalarında, kimya ve tıp alanında [5], 

boyar madde yapımında [6] kullanılmaktadır. 

 

Bu nedenle bir ağaçtaki kabuğun miktarının ağırlık ya da hacim olarak bilinmesi 

gerekmektedir. Ancak kabuğun miktarını doğrudan ölçmek mümkün değildir. Hacim olarak 

bir ağaçtaki kabuk miktarı, ağacın kabuklu hacminden kabuksuz hacmi çıkarılarak 

bulunmaktadır. Kabuklu hacim ağacın göğüs yüksekliği çapı kullanılarak kolayca 
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hesaplanabilmektedir. Kabuksuz hacim, kabuklu çaptan kabuk kalınlığını çıkartarak ve elde 

edilen kabuksuz çap ile hesaplama yapılarak belirlenebilmektedir. Kabuk hacim oranı ise, 

kabuk hacminin kabuklu gövde hacmine oranlanmasıyla ortaya konulabilir. 

 

Kabuk kalınlığı, kabuk hacmi ve kabuk hacim oranı, ağaç türleri, göğüs çapı, ağaç boyu, ağaç 

yaşı, bonitet endeksi, meşcere yaşı, meşcere sıklığı, eğim, bakı ve yükselti gibi faktörlere göre 

değişmektedir ([7], [8], [9], [10]). Çoğu tür için, kabuk hacmi kabuk üzerindeki toplam gövde 

hacminin % 6-20'sini temsil eder ([11], [8]). Kabuk kalınlığı oranı bonitet endeksine göre % 

6-15 arasında değişmektedir. Kesim çağına gelmiş Ladin için % 7-12, Göknar için % 6-10 ve 

çam için % 10-20 arasında değiştiği bilinmektedir. Ağacın genetik özelliklerinin kabuk 

kalınlığı üzerinde önemli bir etkisi vardır [12]. Ağaçlar büyüdükçe ve çap arttıkça, gövde 

kabuğu kalınlığı artar ([9], [4], [13]). Çift kabuk kalınlığı, ayrıca yaşla birlikte artar ([14], 

[15]). Bonitet endeksi, ağacın diğer bileşenlerinin büyümesinde olduğu gibi kabuk üretimini 

de etkilemektedir ([16], [17], [13], [18]). 

 

Bu çalışmada Kızılçam meşcerelerinde kabuk hacim oranının bazı ağaç ve meşcere özellikleri 

ve fizyografik faktörlere göre değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışmada kullanılan veriler, Antalya ve Mersin Orman Bölge Müdürlükleri saf Kızılçam 

meşcerelerinden elde edilmişlerdir (Şekil 1). Antalya ve Mersin Orman Bölge 

Müdürlüklerinin toplam alanları, sırasıyla, 2061764 ve 1563068 ha’dır. Antalya Orman Bölge 

Müdürlüğü toplam alanının %55,6’sı (1146062 ha), Mersin Orman Bölge Müdürlüğü toplam 

alanının ise %53,8’i (840470 ha) ormanlarla kaplıdır. Ülkemiz genelindeki 5610215 ha 

Kızılçam ormanlarının yaklaşık %14’ü (787631 ha) Antalya ve Mersin Orman Bölge 

Müdürlüklerinde yayılış göstermektedir [1]. Antalya ve Mersin, Akdeniz ikliminin genel 

özelliklerini taşımaktadır. Bu illerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Söz 

konusu illerin son 59 yıllık meteoroloji verileri incelendiğinde ortalama sıcaklığın 17,7 C 

olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı verilere göre en yüksek sıcaklığın 45,0 C (Temmuz-

Antalya) ve en düşük sıcaklığın ise -6,6 C (Şubat-Mersin) olduğu görülmektedir. Antalya için 

yıllık ortalama yağış 1069,8 kg/m² iken Mersin için 585,4 kg/m² tür [19]. 
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Şekil 1. Saf Kızılçam meşcerelerinin Türkiye’deki dağılımı ve çalışma alanı 

 

Bu çalışmada, araştırma materyali olarak “Antalya ve Mersin Yöresi Saf Kızılçam 

Meşcerelerinde Hasılat Araştırmaları” adlı ve “112O808” nolu TÜBİTAK Projesi verileri 

kullanılmıştır. Bu bağlamda, Antalya ve Mersin Orman Bölge Müdürlükleri sınırları 

içerisinde yer alan eşit yaşlı ve saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşcerelerinden seçilen 858 

örnek ağaçtan elde edilen veriler kullanılmıştır [20]. Bu ağaçlar her bir örnek alandan 2 adet 

olmak üzere toplam 432 örnek alandan elde edilmiştir. Örnek ağaçların kesildiği bu örnek 

alanların seçiminde meşcerelerin yaş sınıfı (8 yaş sınıfı: 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 

61-80, 81-100 ve > 100 yıl), bonitet sınıfı (3 bonitet sınıfı: 9.5-16.5 m, 16.5-23.5 m, 23.5-30.5 

m) ve sıklık derecelerine (3 sıklık derecesi: 1: 0-3.5; 2: 3.5-6.0, 3: >6.0) göre dağılımı dikkate 

alınmıştır. Örnek ağaçların seçiminde ise; ağaçların değişik çap ve boy kademesinde, canlı, 

tepesi sağlam, tek gövdeli ve sağlıklı olmasına özen gösterilmiştir. 

 

Örnek alanların kapalılık sınıfları; 1: 0.10-0.40, 2: 0.41-0.70, 3: ≥ 0.71 kapalılık sınıf olacak 

şekilde 3 sınıfa ayrılmıştır. Örnek alanlara ilişkin eğim değerleri;  az eğimli (1: % 1-10), orta 

eğimli (2: % 11-15), çok eğimli (3. % 18-30), dik (4: % 31-45), sarp (5: % 45-60) ve pek sarp 

(6: % >60) olacak şekilde 6 gruba ayrılmıştır. Yükselti basamakları, 1: 0-250, 2: 250-500, 3: 

501-750, 4: 751-1000, 5: >1000 m olacak şekilde 5’e ayrılmıştır. Bakı olarak ise 2 sınıf esas 

alınmıştır: güneşli bakılar (güneydoğu, güney, güneybatı, batı) ve gölgeli bakılar (kuzeybatı, 

kuzey, kuzeydoğu, doğu). 
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Her bir ağaçta göğüs çapı, ağaç boyu ve yaş, bu ağaçların yer aldığı meşcerelerin meşcere 

yaşı, bonitet endeksi ve meşcere sıklığı değişkenleri ve fizyografik faktörler (eğim, bakı, 

yükselti) ölçülmüştür. Yukarıda verilen meşcere yaşı, bonitet endeksi ve meşcere sıklığı gibi 

meşcere parametreleri her bir örnek alan için ayrı ayrı olacak şekilde hesaplanmıştır. Kabuk 

hacim oranı, kabuk hacminin kabuklu gövde hacmine oranlanmasıyla hesaplanmıştır. 

Kabuklu hacim ağacın göğüs yüksekliği çapı kullanılarak hesaplanmıştır. Kabuksuz hacim, 

kabuklu çaptan kabuk kalınlığını çıkartarak ve elde edilen kabuksuz çap ile hesaplama 

yapılarak belirlenmiştir. 

 

Kabuk hacmi oranı üzerinde etki eden faktörleri ve etki derecelerini belirlemek için kesilen 

ağaçların kabuk hacmi oranı ile göğüs çapı, boy, yaş, bonitet endeksi, meşcere sıklığı, 

meşcere yaşı, meşcere orta çap, meşcere orta boyu, meşcere göğüs yüzeyi, meşcere hacmi ve 

ağaç sayısı kullanılarak korelasyon analizi yapılmıştır. 

 

Gölgeli ve güneşli bakılarda kabuk hacim oranının farklı olup olmadığını araştırmak için ise 

Bağımsız Örneklem T-Testi yapılmıştır. Kabuk hacmi oranının meşcere yaşı, bonitet endeksi, 

kapalılık, meşcere sıklığı, eğim ve yükselti sınıflarına göre farklılık göstermediğini test etmek 

amacıyla tek-yönlü-varyans analizi (ANOVA testi), grup ortalamaları arasında farklılık 

olması durumunda da farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığı belirlemek için ise Duncan 

Testi yapılmıştır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Örnek ağaçlar ve örnek ağaçların alındığı örnek alanlara ilişkin özelliklerinin ortalama, 

minimum, maksimum ve standart sapma gibi çeşitli istatistiksel bilgileri Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Örnek ağaçların kabuklu göğüs çapı, çift kabuk kalınlığı, yaşı, boyu, kabuklu hacim, kabuk 

hacmi, kabuk hacim oranı ve meşcerelerin yaşı, bonitet endeksi, meşcere sıklığı, orta çap, orta 

boy, göğüs yüzeyi, meşcere hacmi ve ağaç sayısı sırasıyla, 6.6-59.8 cm, 6-126 mm, 10-160 

yıl, 5.0-34.0 m, 13.8-3338.9 dm3, 3.1-710.5 dm3, % 16.0-27.3,  13.2-134.8 yıl, 7.2-61.8 cm, 

4.8-31.2 m, 3.8-74 m2/ha, 12.5-983.7 m3/ha, 80-2300 adet/ha olarak elde edilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Örnek ağaçlar ve örnek ağaçların alındığı meşcerelere ilişkin istatistiki değerler 

 
Değişken Ortalama Std Sapma Minimum Maksimum 

Kabuksuz göğüs çapı (cm) 24.0 9.5 5.8 54.4 

Kabuklu göğüs çapı (cm) 28.6 10.9 6.6 59.8 

Çift kabuk kalınlığı (mm) 46.0 21.7 6.0 126.0 

Ağaç yaşı (yıl) 60.0 34.1 10.0 160.0 

Ağaç boyu (m) 16.8 5.7 5.0 34.0 

Kabuksuz hacim (dm3) 490.4 470.5 10.7 2628.4 

Kabuklu hacim (dm3) 623.4 595.5 13.8 3338.9 

Kabuk hacmi (dm3) 133.0 125.2 3.1 710.5 

Kabuk hacmi oranı 21.7 1.2 16.0 27.3 

Meşcere yaşı (year) 54.9 30.0 13.2 134.8 

Bonitet endeksi (m) 21.5 5.4 8.5 33.8 

Meşcere sıklığı 5.2 2.1 1.0 12.4 

Orta çap (cm) 28.3 11.8 7.2 61.8 

Orta boy (m) 15.7 6.1 4.8 31.2 

Göğüs yüzeyi (m2/ha) 28.1 14.8 3.8 74.0 

Meşcere hacmi (m3/ha) 230.8 166.7 12.5 983.7 

Ağaç Sayısı (N/ha) 532.3 326.4 80.0 2300.0 

 

Çalışma kapsamında göğüs çapı, boy, yaş, bonitet endeksi, meşcere sıklığı, meşcere yaşı, 

meşcere orta çap, meşcere orta boyu, meşcere göğüs yüzeyi, meşcere hacmi ve ağaç sayısı 

gibi değişkenler ile kabuk hacim oranı arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon analizi 

sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Kabuk hacim oranı ile bazı ağaç ve meşcere özellikleri arasındaki korelasyon 

katsayıları 

Ağaç 

özellikleri 

Korelasyon 

katsayısı 

Meşcere 

özellikleri 

Korelasyon 

katsayısı 

Meşcere 

değişkenleri 

Korelasyon 

katsayısı 

Çap -0,362(**) Bonitet endeksi 0,03 (ns) Orta çap -0,330(**) 

Boy -0,399(**) Sıklık derecesi -0,214(**) Orta boy -0,358(**) 

Yaş -0,318(**) Orta yaş -0,314(**) Göğüs yüzeyi -0,269(**) 

    Meşcere hacmi -0,284(**) 

    Ağaç sayısı 0,215(**) 

(**): 0.01 önem düzeyinde anlamlı, (*):0.05 önem düzeyinde anlamlı (ns):anlamlı değil 

Kabuk hacmi oranı ile göğüs çapı, boy, yaş, bonitet endeksi, meşcere sıklığı, meşcere yaşı, 

meşcere orta çap, meşcere orta boyu, meşcere göğüs yüzeyi, meşcere hacmi ve ağaç sayısı 

arasındaki korelasyon katsayıları sırasıyla, -0.161, -0.399, -0.318, 0.030* (*non-significant), -

0.214, -0.314, -0.330, -0.358, -0.269, -0.284 and 0.215 olarak elde edilmiştir. Diğer 

değişkenlere oranla, ağaç boyu, orta boy ve orta çap ile kabuk hacim oranı arasında daha 

yüksek düzeyde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bonitet indeksi ile kabuk hacim oranı 

arasında zayıf ve istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki tespit edildi (p<0.05) (Tablo 2). 
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Tek yönlü ANOVA testi ve Duncan testi sonuçları: yaş sınıfları için Tablo 3, bonitet sınıfları 

için Tablo 4, sıklık derecesi sınıfları için Tablo 5, eğim grupları için Tablo 6, yükselti 

basamakları için Tablo 7, kapalılık sınıfları için Tablo 8’de ve bakı grupları için t testi 

sonuçları Tablo 9’da verilmiştir. 

 

Tek yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre kabuk hacim oranı yaş, bonitet, sıklık derecesi 

sınıflarına göre istatistiksel olarak (p<0.05) anlamlı farklılık göstermektedir. Duncan testi 

sonuçlarına göre; 11-20 yıl yaş sınıfı en yüksek kabuk hacim oranına sahipken, 51-60, 61-80, 

81-100 ve > 100 yıl yaş sınıfları ise en düşük değerlere sahiptir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Yaş sınıfları için varyans analizi ve Duncan testi sonuçları 

Yaş 

sınıfları 
Veri sayısı 

Grup ortalamaları Homojen 

gruplar 1 2 3 

8 105 21.2 
  

a 

7 109 21.3 
  

a 

9 106 21.3 
  

a 

6 109 21.4 
  

a 

5 105 
 

21.9 
 

b 

4 108 
 

22.0 
 

b 

3 108  22.2 22.2 bc 

2 108   22.40 c 

 

Tablo 4. Bonitet sınıfları için varyans analizi ve Duncan testi sonuçları 

Bonitet 

sınıfları 

Veri 

sayısı 

Grup ortalamaları Homojen 

gruplar 1 2 

1 285 21.5 
 

a 

2 284 21.6 
 

a 

3 289 
 

22.0 b 

 

Tablo 5. Sıklık derecesi sınıfları için varyans analizi ve Duncan testi sonuçları 

Sıklık 

sınıfları 

Veri 

sayısı 

Grup ortalamaları Homojen 

Gruplar 1 2 

SD3 277 21.5 
 

a 

SD2 371 21.7 
 

a 

SD1 210 
 

22.1 b 

 

Duncan testi sonuçlarına göre; iyi ve orta bonitet sınıfı en düşük kabuk hacim oranına 

sahipken, düşük bonitet sınıfı meşcereleri ise en yüksek değerlere sahiptir (Tablo 4). Diğer 
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taraftan, orta ve yüksek sıklık sınıfı en düşük kabuk hacim oranına sahipken, düşük sıklıktaki 

meşcereler ise en yüksek değerlere sahiptir (Tablo 5). 

 

Tek yönlü ANOVA testi sonuçlarına göre kabuk hacim oranı eğim ve yükselti sınıflarına göre 

istatistiksel olarak (p<0.05) anlamlı farklılık gösterirken, kapalılık sınıflarına  (Tablo 8) göre 

anlamlı farklılık (p: 0.089) göstermemektedir. 

 

Tablo 6. Eğim grupları için varyans analizi ve Duncan testi sonuçları 

Eğim 

sınıfları 

Veri 

sayısı 

Grup ortalamaları Homojen 

Gruplar 1 2 

>60 136 21.5 
 

a 

1-10 98 21.6 
 

a 

31-60 265 21.7 21.7 ab 

11-15 94 21.8 21.8 ab 

16-30 265 
 

21.9 b 

 

Tablo 7. Yükselti basamakları için varyans analizi ve Duncan testi sonuçları 

Yükselti 

sınıfları 

Veri 

sayısı 

Grup ortalamaları Homojen 

Gruplar 1 2 3 

>1000 143 21.5 
  

a 

0-250 196 21.6 
  

a 

251-500 223 21.7 21.7 
 

ab 

751-1000 158 
 

21.9 21.9 bc 

501-750 138 
  

22.0 c 

 

Tablo 8. Kapalılık sınıfları için varyans analizi ve Duncan testi sonuçları 

Kapalılık 

sınıfları 

Veri 

sayısı 

Grup ortalamaları Homojen 

Gruplar 1 2 

2 290 21.6 
 

a 

1 283 21.7 21.7 ab 

3 285 
 

21.8 b 

 

Duncan testine göre; % 16-30 eğim sınıfı en yüksek kabuk hacim oranına sahipken, <10% 

and >61% eğim sınıfları ise en düşük değerlere sahiptir (Tablo 6). Yükselti sınıfları 

değerlendirildiğinde, 501-750 m yükselti basamağının en yüksek kabuk hacim oranına, 0-250 

m ve > 1000 m yükselti kuşakları ise en düşük kabuk hacim oranına sahip olduğu 

görülmektedir (Tablo 7). 
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Tablo 9. Bakı grupları için t testi sonuçları 

Levene testi T test 

F p t p 

0.923 0.337 -0.850 0.396 
 

Tablo 9 incelendiğinde, bakı gruplarının varyanslarının homojen olduğu (p:0.337) ve 

Bağımsız Örneklem T-Testi sonucuna göre, kabuk hacim oranı gölgeli ve güneşli bakı 

gruplarına göre farklılık göstermediği görülecektir (p=0.396).  

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Çalışmamızda kabuk hacim oranının bazı ağaç ve meşcere özellikleri ve fizyografik faktörlere 

göre değişimi ortaya konulmuştur. 

 

Kabuk hacmi, ağacın kabuk kalınlığı ve gövde çapına bağlıdır ve ağaç yaşı ve meşcere 

koşullarından (yetişme ortamı şartları) etkilenerek çapın da artması ile birlikte artmaktadır 

([21], [10]). Dimitrov [22] tarafından yapılan çalışmada, ladin meşcerelerinde kabuk hacmini 

en iyi başarılı tahmin eden regresyon modellerinde göğüs çapı, boy, hacim ve bonitet 

endeksinin yer aldığını tespit etmişlerdir. 

 

Kabuk hacim oranı, 11-20 yıl yaş sınıfında, kötü (3.bonitet sınıfı) bonitette, % 16-30 eğim 

sınıfında, 501-750 m yükselti basamağında,  düşük sıklıktaki meşcerelerde daha fazla olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Bu çalışmada, ağaç boyu, orta boy ve orta çap ile kabuk hacim oranı arasında diğer 

değişkenlere oranla daha yüksek düzeyde bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Cellini vd. 

[23] tarafından yapılan çalışmada kabuk hacim katsayısı ile kabuklu hacim, bonitet endeksi, 

büyüme evresi ve sosyal sınıf değişkenleri arasındaki korelasyon katsayılarını sırasıyla, 0.19, 

-0.37, -0.06 ve -0.12 olarak elde etmişlerdir. Johnson ve Wood [24], Schroder vd. [25], 

Laasasenaho vd. [26], Williams vd. [27], Carus [28], Philip [29], Hengst ve Dawson [30] ve 

Butler vd. [31]’nin değişik ağaç türleri için yaptıkları araştırmalarda kabuk kalınlığı ile en 

yüksek korelasyon gösteren değişkenin kabuklu göğüs çapı olduğu tespit etmişlerdir. 
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Diğer taraftan bakı ve kapalılığa göre kabuk hacim oranının değişmediği gözlemlenmiştir. 

Sönmez vd. [10] tarafından yapılan çalışmada Doğu Ladini için kabuk kalınlığının bakıya 

göre değiştiğini belirlemişlerdir. 

 

Bu çalışma sonucu elde edilen sonuçlar, Antalya ve Mersin yöresi ormanlarındaki çeşitli 

araştırmalarda ve amenajman uygulamalarında değerlendirilebilir. 
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Özet  

Pyracantha coccinea diüretik, kardiyak ve tonik özellikleri nedeniyle geleneksel olarak tıbbi 

bitki olarak kabul edilmektedir. Son zamanlarda, bu bitkinin biyoaktivite potansiyeli hakkında 

artan bir ilgi vardır. Bu çalışmada, P. coccinea’nın farklı kısımlarının (yaprak ve meyve) n-

hekzan (n-Hex), etil asetat (EtAOc), diklorometan (DCM), ve metanol (MeOH) ekstrelerinin 

antioksidan ve antikolinesteraz aktiviteleri değerlendirilmiştir. P. coccinea örnekleri 

Hatay’dan 2017’de toplanmıştır. Ekstrelerin antioksidan aktivite potansiyelleri 2,2-azino-di- 

[3-etilbenzotialosin-sülfonik asit (ABTS), difenil-1-pikrilhidrazil radikal süpürücü (DPPH●), 

bakır(II) iyonu indirgeme esaslı antioksidan kapasite (CUPRAC) ve β-karoten/lineloik asit 

analizleri ile belirlenmiştir. Antikolinesteraz aktivite,  asetilkolinesteraz (AChE) ve 

butirilkolinesteraz (BChE) enzimlerine karşı spektrofotometrik olarak değerlendirilmiştir. P. 

coccinea'nın farklı kısımlarından elde edilen ekstrelerin biyoaktivitelerinde farklılıklar 

bulundu. En yüksek antioksidan ve antikolinesteraz kapasite meyve ekstrelerinde belirlendi. 

Elde edilen sonuçlar, P. coccinea'nın antioksidan ve antikolinesteraz özelliklere sahip 

biyoaktif bileşenlerin doğal bir kaynağı olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antikolinesteraz Aktivite, Antioksidan Aktivite, Ateş dikeni 
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Abstract 

Pyracantha coccinea is traditionally accapted as a medicinal plant due to its diuretic, cardiac 

and tonic properties. Recently, there is a growing interest about bioactivity potential of this 

plant. The antioxidant and anticholinesterase activities of the n-hexane (n-Hex), ethyl acetate 

(EtAOc), dichloromethane (DCM) and methanol (MeOH) extracts of different parts (leaf and 

fruit) of Pyracantha coccinea were evaluated in this study. Pyracantha coccinea samples were 

collected from Hatay in 2017. The extracts were tested for antioxidant activity potential using 

2,2‐azino‐di‐[3‐ethylbenzothialozine‐sulphonic acid (ABTS), diphenyl-1-picrylhydrazyl 

(DPPH●) radical scavenging and cupric reducing antioxidant capacity (CUPRAC) and β-

carotene bleaching assays. The anticholinesterase activity against acetylcholinesterase 

(AChE) and butyrylcholinesterase (BChE) enzymes were evaluated spectrophotometrically. 

Differences were found in bioactivities of extracts obtained from different parts of Pyracantha 
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coccinea. The highest antioxidant and anticholinesterase capacities were determined in fruit 

extracts. These results showed that Pyracantha coccinea is a natural resource of bioactive 

components with antioxidant and anticholinesterase properties. 

Keywords: Anticholinesterase Activity, Antioxidant Activity, Pyracantha coccinea 

 

 

1. GİRİŞ  

Odun dışı orman ürünü olan birçok hastalıkların tedavisinde bitkiler yaygın olarak 

kullanılmaktadır [1] ve bitkilerden hazırlanan birçok ürün, tarih boyunca hastalıkların 

iyileştirilmesi ve önlenmesi için kullanılmıştır [2]. Geleneksel toplumlar tarafından keşfedilen 

çoğu şifalı bitkinin kullanımı bilimsel olarak doğrulandığından bu bitkilerin biyolojik 

aktiviteleri hakkında detaylı veriler sağlamak adına araştırmalar süregelmektedir. 

Pyracantha, Rosaceae familyası içinde diken dökmeyen büyük çalılar cinsidir. Güneydoğu 

Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan bölgelere özgüdürler. Pyracantha coccinea, on 

altıncı yüzyılın sonlarından itibaren bahçelerde de yetiştirilen ateş dikeni küçük, parlak 

kırmızı meyveler üretir. Meyveleri jöleler, reçeller, soslar ve marmelat yapmak için 

kullanılmaktadır [3]. Meyveleri ayrıca diüretik, kardiyak ve antiseptik özellikleri için 

geleneksel tıpta kullanılmaktadır [4]-[5]. 

P. coccinea ile ilgili antiradikal [6], antibakteriyal [7], antitümör [8], antimitotik [9], 

antimutajenik [9] ve sitotoksik [10] gibi geniş spektrumlu biyolojik aktiviteye sahip olduğu 

literatürlerde kayıtlıdır. 

Bazı bitkiler antioksidan, antikanser, anfungal, antikolinesteraz, antidiyabet, antimikrobiyal 

gibi birçok vakaya karşı kimyasal bir savunma mekanizması olarak çeşitli biyoaktif bileşikler 

üretirler [11]. Bu nedenle günümüzde birçok odun dışı orman ürünü biyoaktif ajan olarak 

kullanılabilmektir. Bu çalışmada biyoaktivitesi yüksek olduğu düşünülen P. coccinea 

bitkisinin meyve ve yapraklarından hazırlanan farklı ekstrelerin antioksidan ve 

antikolinesteraz aktivitesi değerlendirilmiştir. 

 

2. MALZEME VE METOT 

2.1. Bitki Materyali 

Araştırma materyali olan P. coccinea Grid Sistemine göre C6 karesi içerisinde yer alan Hatay 

bölgesinden 2017 yılında toplandı. Bitki örnekleri Süleyman Demirel Üniversitesinden Dr. 

Ömer Faruk ÇOLAK tarafından Herbaryum örnekleri karşılaştırarak ile teşhis edildi. 

2.2. Ekstraksiyonların Hazırlanması 

P. coccinea bitkisinin yaprak ve meyvesi bitkiden ayrıldı ve oda sıcaklığında kurutuldu. 10 

gramlık numuneler 2x250 mL n-Hex, DCM, EtOAc, ve MeOH ile maserasyon yöntemine 

tabii tutuldu. Maserasyon işlemi sonunda her bir çözücü döner buharlaştırıcıdan 

uzaklaştırılarak ekstratlar elde edildi. 

2.3. Biyolojik Aktivite Testleri 

Tüm numunelerin etanoldeki 12,5, 25, 50 ve 100 µg/mL’lık konsantrasyonlardaki stok 

çözeltileri hazırlandı. Kontrol olarak etanol kullanıldı. 
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Antioksidan Aktivite Testleri 

β-karoten-linoleik asit renk açılım aktivitesi yöntemi 

Bitkinin ekstrelerinin toplam antioksidan aktivite tayini β-karoten-linoleik asit renk açılımı 

Miller, 1971 [12] metoduna göre belirlendi. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek 

çözeltilere 160 µL β-karoten çözeltisi ilavesiyle emülsiye olan çözeltiler mikroplatelere 

aktarıldı ve spektrofotometrede 490 nm dalga boyunda başlangıç absorbansı ölçüldü. İlk 

ölçümün akabinde mikroplateler 45°C’de inkübasyona bırakıldı ve kontroldeki β-karotenin 

rengi kayboluncaya kadar inkübasyona devam edildi.  

 

DPPH serbest radikal giderim aktivite yöntemi 

Örneklerin serbest radikal giderim aktiviteleri DPPH serbest radikali kullanılarak tespit edildi 

[13]. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL DPPH çözeltisi ilave 

edildi. Numunelerin, 25°C’de 30 dk inkübasyonunun ardından 517 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı. Serbest radikal giderim aktivitesi aşağıdaki 

formüle göre hesaplandı: 

 

ABTS katyon radikal giderim aktivitesi yöntemi 

Örneklerin katyon radikal giderim aktiviteleri ABTS katyon radikali kullanılarak tespit edildi 

[14]. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL ABTS çözeltisi 

ilavesinin ardından numunelerin 734 nm dalga boyunda spektrofotometrede absorbans 

ölçümü yapıldı. 

 

CUPRAC aktivite yöntemi (Bakır (II) indirgeme gücü) 

Bitki ekstrelerinin, Cu (II) indirgeme gücü literatürde kayıtlı olan [10] metoda göre tespit 

edildi. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerin stok çözeltilerinden 40 µL, pH=7.0 

amonyum asetat tamponundan 60 µL ve son olarak 100 µL neokuprin-Cu (II) reaktifi ile 

ilavesinin ardından 1 saat 25°C’de bekletilen çözeltilerin 450 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı [15].  

Antikolinesteraz aktivite 

Asetilkolinesteraz aktivite yöntemi 

Bitki ekstrelerinin AChE inhibisyon aktivitesi Ellman yöntemine göre belirlendi [16]. 96 

kuyucuklu mikroplakaların her bir kuyucuğuna 0,1 M pH=8.0 fosfat tamponundan 160 µL, 

farklı konsantrasyonlarındaki 2 mL stok bitki ekstresi çözeltilerinden 10 µL ve 10 µL yılan 

balığından elde edilen AChE’in çözeltisinden ilave edilip ilk ölçüm alındı ve oda koşullarında 

15 dk inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda her kuyucuğa 10 µL DTNB çözeltisi ile 

substrat olarak 10 µL AcI ilavesi yapılır yapılmaz 412 nm dalga boyunda 10 dk kinetik 

absorbans ölçümü yapıldı. 

Bütirilkolinesteraz aktivite yöntemi 

Bitki ekstrelerinin BChE inhibisyon aktivitesi Ellman yöntemine göre belirlendi (Ellman vd., 

1961). Enzim olarak at serumundan elde edilen butirilkolinesteraz, substrat olarak 

butiriltiyokolin klorür, aktivitenin ölçümü için ise sarı renkli 5,5’-ditiyobis-(2-nitrobenzoik 

asit) (DTNB) kullanıldı. 96 kuyucuklu mikroplakaların her bir kuyucuğuna 0,1M pH=8 fosfat 

tamponundan 160 µL, farklı konsantrasyonlarındaki 2 ml stok bitki ekstresi çözeltilerinden 10 

µL ve 10 µL at serumundan elde edilen BChE’in çözeltisinden ilave edilip ilk ölçüm alındı ve 

oda koşullarında 15 dk inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda her kuyucuğa 10 µL 

DTNB çözeltisi ile substrat olarak 10 µL BuCI ilavesi yapılır yapılmaz 412 nm dalga boyunda 

10 dk kinetik absorbans ölçümü yapıldı. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Antioksidan Aktivite Bulguları 

P. coccinea ekstrelerinin antioksidan aktivitesi 4 farklı test ile BHT ve α-tokoferol (α-TOC) 

standartlarına göre belirlendi. ekstrelerinin antioksidan aktivite sonuçları Tablo 1.’de verildi. 

β-karoten-linoleik asit test sonuçlarına göre bitkinin meyvesinden elde edilen EtOAc ekstresi 

(IC50= 9,05±0,42 µg/mL) test edilen ekstreler göre daha iyi lipit peroksidasyonuna sahip 

olduğu belirlendi. DPPH serbest radikal giderim aktivite testinde, tüm ekstreler BHT 

standardından daha aktif olduğu saptandı. Test edilen numuneler içerinde bitkinin 

meyvesinden elde edilen EtOAc ekstresi (IC50= 20,46±0,82 µg/mL) en aktif serbest radikal 

giderimine sahip olduğu tespit edildi. ABTS katyon radikal giderim aktivite test sonuçlarına 

göre, test numuneleri içerisinde bitkinin meyve ve yaprak kısmından elde edilen EtOAc 

ekstresi, sırasıyla IC50= 7,19±0,73 µg/mL ve IC50= 9,11±0,76 µg/mL, en aktif ABTS+. giderim 

aktivitesini sergiledi. Test numunelerinin tümü Cu (II) indirgeme gücü aktivitesi test 

sonuçlarına göre testin pozitif standardı olan α-TOC’dan daha iyi Cu (II) indirgediği saptandı. 

Tablo 1. P. coccinea ekstrelerinin antioksidan aktivitesia. 
 

Örnek 

 Antioksidan Aktivite 

Ekstre 

β-karoten-

linoleik asit 

(IC50 µg/mL) 

DPPH. 

aktivitesi (IC50 

µg/mL) 

ABTS+. 

giderim 

aktivitesi (IC50 

µg/mL) 

CUPRAC 

Kapasitesi 

(A0,5 µg/mL) 

P
. 
co

cc
in

ea
 

Y
a

p
ra

k
 

n-Hex 21,26±0,61 39,30±0,46 20,16±0,23 38,06±0,04 

DCM 14,90±0,77 23,08±0,29 10,36±0,48 32,01±0,01 

EtOAc 11,08±0,40 22,78±0,49 9,11±0,76 27,08±0,03 

MeOH 17,33±0,95 31,38±0,89 13,99±0,70 36,17±0,03 

M
e
y
v
e 

n-Hex 19,05±0,73 30,17±0,29 16,57±0,57 37,06±0,00 

DCM 13,70±0,85 24,84±0,91 10,03±0,22 31,48±0,01 

EtOAc 9,05±0,42 20,46±0,82 7,19±0,73 20,80±0,02 

MeOH 17,39±0,37 28,07±0,44 13,84±0,66 33,71±0,01 

R
ef

er
a

n
s 

BHTb - 2,34±0,09 54,97±0,99 2,91±0,55 4,00±0,04 

α-TOCb - 4,50±0,09 12,26±0,07 4,87±0,45 40,55±0,04 

aAktivite değerleri 3 paralel ölçümün ortalaması olup, standart sapma hatası olarak verilmektedir (p<0.05). 
bAktivite pozitif standartlarıdır. 

3.2. Antikolinesteraz Aktivite Bulguları 

P. coccinea ekstrelerinin antikolinesteraz aktivitesi AChE ve BChE enzimlerine karşı pozitif 

standart olarak galantamine ile kıyaslanarak belirlendi. Ekstrelerinin antikolinesteraz aktivite 

sonuçları Tablo 2.’de verildi. AChE ve BChE test sonuçlarına göre bitkinin meyve kısmından 

elde edilen ekstreler, yaprak kısmından elde edilen ekstrelere göre daha aktif olduğu tespit 

edildi. AChE testinde, bitkinin hem meyve hem de yaprağından elde edilen EtOAc ekstreleri, 

sırasıyla IC50= 26,43±0,87 µg/mL ve IC50= 34,07±0,79 µg/mL, bitki kısımlarında test edilen 
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diğer ekstreler içerisinde en aktif ekstre olduğu belirlendi. BChE testinde ise, bitkinin meyve 

kısmından elde edilen tüm ekstreler testin pozitif standardı olarak kullanılan galantaminden 

daha aktif olduğu bulundu. Ayrıca bitkinin yaprak kısmından elde edilen n-Hex ekstresi hariç 

diğer ekstrelerinde galantiminden daha aktif olduğu belirlendi. BChE testinde en aktif olarak 

bitkinin meyve kısmından elde edilen EtOAc ekstresi (IC50= 11,68±0,13 µg/mL) ön plana 

çıktı.  

 

Tablo 2. P. coccinea ekstrelerinin antikolinesteraz aktivitesia 

Örnek Ekstre 

Antikolinesteraz Aktivite 

AChE testi 

 (IC50 µg/mL) 

BChE testi 

 (IC50 µg/mL) 

P
. 
co

cc
in

ea
 

Y
a

p
ra

k
 

n-Hex 58,36±0,18 55,04±0,31 

DCM 38,09±0,79 36,42±0,71 

EtOAc 34,07±0,43 28,36±0,83 

MeOH 46,05±0,77 41,88±0,26 

M
e
y
v
e 

n-Hex 37,52±0,69 33,14±0,44 

DCM 28,19±0,02 18,09±0,92 

EtOAc 26,43±0,87 11,68±0,13 

MeOH 33,37±0,11 27,09±0,66 

Referans Galantaminb - 4,48±0,78 46,03±0,14 

aAktivite değerleri 3 paralel ölçümün ortalaması olup, standart sapma hatası olarak verilmektedir (p<0.05). 
bAktivite pozitif standartlarıdır. 

 

4. SONUÇLAR 

Çalışmaya konu olan P. coccinea materyali Grid Sistemine göre C6 karesi içerisinde yer alan 

Hatay bölgesinden 2017 yılında toplanıp uygun bir şekilde muhafaza edildikten sonra bitkinin 

yaprak ve meyvesinden 4’er farklı ekstre örneklerin antioksidan ve antikolinesteraz aktivitesi 

test edildi. Genelde bitkinin meyve ekstrelerinin aktivitesi bitkinin yaprak ekstrelerinden daha 

aktif olduğu bulundu. Elde edilen bulgular doğrultusunda bilinen tıbbi özelliği olan P. 

coccinea bitkisinin yeni ilaçların keşfinde ve doğal drog preparatların hazırlanabileceği 

yönünde umut verici bir bitki türü olmuştur. 
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Özet  

Tıbbi bitkilerin içerdiği uçucu yağ ile sekonder metabolit içeren ekstrelerin geniş bir biyolojik 

aktivite spektrumuna sahip olduğu iyi bilinmektedir. Bu çalışmada 2017 yılları arasında 

Antalya’nın Geyik Dağında yayılış gösteren Calendula arvensis bitkisinin çiçeklerden elde 

edilen uçucu yağ ve n-hekzan (n-Hex), etil asetat (EtAOc), diklorometan (DCM) ve metanol 

(MeOH) ekstrelerinin antioksidan ile tirosinaz aktivitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bitkinin uçucu yağı hidrodestilasyon metodu kullanılarak Clevenger aparatı yardımıyla elde 

edilirken; bitkinin ekstreleri maserasyon tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Bitkinin uçucu 

yağının bileşenleri kalitatif olarak gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC/MS) ile 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre bitkinin uçucu yağında 26 adet bilinen bileşen tespit 

edildi. Tüm numunelerin antioksidan aktiviteleri β-karoten/lineloik asit, 2,2-azino-di- [3-

etilbenzotialosin-sülfonik asit (ABTS), 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil radikali (DPPH) ve 

bakır(II) iyonu indirgeme esaslı antioksidan kapasite (CUPRAC) testleriyle belirlenmiştir. 

Antioksidan ve tirosinaz aktivite test sonuçlarına göre bitkinin uçucu yağının aktivitesi 

ekstrelere göre daha aktif olduğu tespit edildi. 
 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan Aktivite, Calendula arvensis, Tirosinaz Aktivite, Uçucu 

Yağ 
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Abstract 

It is well known that extracts of medical plants containing essential oils and secondary 

metabolites have a broad spectrum of biological activity. The aim of this study was to 

investigate the antioxidant and tyrosinase activity of essential oil and n-hexane (n-Hex), ethyl 

acetate (EtAOc), dichloromethane (DCM) and methanol (MeOH) extract of Calendula 

arvensis plant, which is distributed in Geyik Mountain of Antalya in 2017. The essential oil of 

the plant was obtained by using the Clevenger apparat with hydrodestination method, while 
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the extracts of the plant were obtained by the maceration technique. The components of the 

plant essential oil were qualitatively determined by gas chromatography-mass spectrometry 

(GC/MS). According to the results, 26 known components were detected in the essential oil of 

the plant. Antioxidant activities of all samples were determined by β-carotene / linoleic acid, 

2,2‐azino‐di‐[3‐ethylbenzothialozine‐sulphonic acid (ABTS), 2,2‐diphenyl‐1‐picrylhydrazyl 

radical (DPPH) and cupric ion reducing antioxidant capacity (CUPRAC) tests. Antioxidant 

and tyrosinase activity test results showed that the activity of the plant essential oil was more 

active than the extracts. 
 

Keywords: Antioxidant Activity, Calendula arvensis, Tirosinase Activity, Essential Oil 
 

 

 

1. GİRİŞ  

Tıbbi bitkiler binlerce yıldır insan hastalıklarını tedavi etmek için kullanılmaktadır, çünkü 

insan vücudu üzerinde belirli bir fizyolojik etki üretebilen birçok önemli organik bileşiklere 

sahiptirler [1]. Bu bağlamda birçok tıbbi bitki, ilaç endüstrisinde muazzam uygulamalara 

sahip geniş spektrumlu terapötik ajanlar için öncü kaynağıdır [2]. 

Calendula cinsi genellikle İtalya, Malta, Yunanistan, Türkiye, Portekiz ve İspanya dahil 

olmak üzere güney Avrupa bölgesi için yerli olmasına rağmen, günümüzde ticari değerine 

bağlı olarak dünyanın birçok ılıman bölgelerinde doğal olarak da yetişmektedir [3]. 

Genellikle “kadife çiçeği” olarak bilinen Calendula L. (Asteraceae), süs özelliğine sahip, orta 

ve güney Avrupa, kuzey Afrika, güneybatı Asya ve Macaronesian bölgesinde yaygın olan 

yıllık (10-100 cm boyunda) tanınmış otsu bir tıbbi bitkidir [4]. Sarı veya turuncu renkli 

çiçekleri gıda boyası, baharat ve çayın yanı sıra tentür, merhem veya kozmetik krem olarak 

kullanıldığı bilinmektedir.  

Calendula cinsine ait birçok türün antioksidan [2], antibakteriyal [4], antifungal [5] ve 

antikolinesteraz [6] gibi geniş biyolojik aktiviteye sahip olduğu literatürlerde kayıtlıdır. 

Bu çalışmada tıbbi bitki olan Portakal nergisi bitkisi olarak da bilinen Calendula arvensis’in 

uçuğu yağ bileşenleri ile uçucu yağ ve bazı ekstrelerinin antioksidan ve tirosinaz aktivitesi 

incelendi. 

 

2. MALZEME VE METOT 

2.1. Bitki Materyali 

Araştırma materyali olan C. arvensis Grid Sistemine göre C3 karesi içerisinde yer alan 

Antalya’nın Geyik Dağı bölgesinden 2017 yılında toplandı. Bitki örnekleri Süleyman Demirel 

Üniversitesinden Dr. Ömer Faruk ÇOLAK tarafından Herbaryum örnekleri karşılaştırarak ile 

teşhis edildi. 

2.2. Uçucu Yağının Eldesi 

Bitkinin kurutulmuş çiçekleri (50 gr) 3 saat boyunca Clavenger aparatı ile hidrodestilasyona 

tabii tutuldu. Elde edilen uçucu yağın analizi GC-MS/FID ile yapıldı. GC-MS/FID analizleri 

Giresun Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı’nda analiz edildi. 

2.3. Ekstraksiyonların Hazırlanması 

C. arvensis bitkisinin çiçekleri bitkiden ayrıldı ve oda sıcaklığında kurutuldu. 10 gramlık 

numuneler 2x250 mL n-Hex, DCM, EtOAc ve MeOH ile maserasyon yöntemine tabii tutuldu. 
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Maserasyon işlemi sonunda her bir çözücü döner buharlaştırıcıdan uzaklaştırılarak ekstratlar 

elde edildi. 

2.4. Biyolojik Aktivite Testleri 

Tüm numunelerin etanoldeki 50, 100, 200 ve 400 µg’lık konsantrasyonlardaki stok çözeltileri 

hazırlandı. Kontrol olarak etanol kullanıldı. 

 

Antioksidan Aktivite Testleri 

β-karoten-linoleik asit renk açılım aktivitesi yöntemi 

Bitkinin uçucu yağı ile ekstrelerinin toplam antioksidan aktivite tayini β-karoten-linoleik asit 

renk açılımı [7] metoduna göre belirlendi. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek 

çözeltilere 160 µL β-karoten çözeltisi ilavesiyle emülsiye olan çözeltiler mikroplatelere 

aktarıldı ve spektrofotometrede 490 nm dalga boyunda başlangıç absorbansı ölçüldü. İlk 

ölçümün akabinde mikroplateler 45°C’de inkübasyona bırakıldı ve kontroldeki β-karotenin 

rengi kayboluncaya kadar inkübasyona devam edildi.  

 

DPPH serbest radikal giderim aktivite yöntemi 

Örneklerin serbest radikal giderim aktiviteleri DPPH serbest radikali kullanılarak tespit edildi 

[8]. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL DPPH çözeltisi ilave 

edildi. Numunelerin, 25°C’de 30 dk inkübasyonunun ardından 517 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı. Serbest radikal giderim aktivitesi aşağıdaki 

formüle göre hesaplandı: 

 

ABTS katyon radikal giderim aktivitesi yöntemi 

Örneklerin katyon radikal giderim aktiviteleri ABTS katyon radikali kullanılarak tespit edildi 

[9]. Farklı konsantrasyonlardaki 40 µL stok örnek çözeltilere 160 µL ABTS çözeltisi 

ilavesinin ardından numunelerin 734 nm dalga boyunda spektrofotometrede absorbans 

ölçümü yapıldı. 

 

CUPRAC aktivite yöntemi (Bakır (II) indirgeme gücü) 

Bitki ekstrelerinin, Cu (II) indirgeme gücü literatürde kayıtlı olan [10] metoda göre tespit 

edildi. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerin stok çözeltilerinden 40 µL, pH=7.0 

amonyum asetat tamponundan 60 µL ve son olarak 100 µL neokuprin-Cu (II) reaktifi ile 

ilavesinin ardından 1 saat 25°C’de bekletilen çözeltilerin 450 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede absorbans ölçümü yapıldı [11].  

Tirosinaz aktivite 

Bitki ekstrelerinin tirozinaz inhibisyon aktivitesi spektrofotometrik yöntem kullanılarak tespit 

edildi [12], [13]. Enzim olarak Tirozinaz mantarı, substrat olarak ise ʟ-DOPA kullanıldı. 

Mikroplatelere sırasıyla 150 µL 0.005 M pH=6.8 fosfat tamponu, 10 µL farklı 

konsantrasyonlardaki stok bitki ekstresi çözeltisi, 20 µL tirozinaz mantarından hazırlanan 

tirozinaz enzimi ilavesinin ardından numuneler 3 dk karıştırıldı ve 37°C’de 10 dk 

inkübasyona bırakıldı.  İnkübasyon sonunda mikroplate 20 µL ʟ-DOPA çözeltisi ilave edilir 

edilmez numunelerin 37°C’de 10 dk 475 nm dalga boyunda kinetik absorbansları ölçüldü. 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. GC/MS ile Uçucu Yağ Bileşenleri 

Ekim ayında toplanan C. arvensis bitkisinin çiçeklerinden elde edilen uçucu yağın GC-

MS/FID analiz sonuçları Tablo 1’de verildi. Analiz sonucuna göre 26 adet bilinen bileşen 

tespit edildi. Bileşenlerin alıkonma zamanları literatürlerle karşılaştırıldığında tespiti yapılan 

her bileşenin literatürdekilerle uyumluk gösterdiği belirlendi [14]-[17]. 

 

Tablo 1. C. arvensis uçucu yağının kantitatif içeriği. 

Bileşen RTD RTL 

α-Thujene 920 922 

α-Pinene 929 931 

Sabinene 961 964 

β-Pinene 968 970 

Myrcene 974 977 

Limonene 1021 1023 

γ-Terpinene 1045 1048 

Terpinen-4-ol 1160 1164 

7β-Silphiperfol-5-ene 1345 1349 

α-Copaene 1377 1379 

α-Humulene 1440 1444 

E-β-Farnesene 1443 1446 

γ-Muurolene 1470 1471 

Germacrene D 1479 1480 

γ-Cadinene 1503 1507 

Ledol 1560 1565 

Viridiflorol 1590 1591 

Epi-α-muurolol 1638 1640 

α-Muurolol 1642 1644 

α-Cadinol 1645 1645 

Eicosane 1999 2000 

Heneicosane 2100 2100 

E-Phytol 2111 2114 

Tricosane 2295 2300 

Tetracosane 2398 2400 

Pentacosane 2499 2500 
RTD Deneydeki apolar kolondaki alıkonma zamanları 

RTL Literatürdeki apolar kolondaki alıkonma zamanları 

3.2. Biyolojik Aktivite Bulguları 

Antioksidan Aktivite Bulguları 

C. arvensis uçucu yağının ve ekstrelerinin antioksidan aktivitesi 4 farklı test ile BHT ve α-

tokoferol (α-TOC) standartlarına göre belirlendi. C. arvensis uçucu yağ ve ekstrelerinin 

antioksidan aktivite sonuçları Tablo 2.’de verildi. β-karoten-linoleik asit test sonuçlarına göre 

bitkinin uçucu yağının IC50= 12,22±0,49 µg/mL değeri ile test edilen örneklere göre daha iyi 

lipit peroksidasyonuna sahip iken; ekstreler içerisinde bitkinin EtOAC ekstresi IC50= 

14,61±0,54 µg/mL değeriyle en aktif lipit peroksidasyonuna sahip olduğu bulundu. DPPH 

serbest radikal giderim aktivite testinde, tüm örnekler BHT standardından daha aktif olduğu 

belirlendi. Test edilen numuneler içerinde bitkinin uçucu yağının (IC50= 30,17±0,64 µg/mL) 
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en aktif serbest radikal giderimine sahip olduğu tespit edildi. ABTS katyon radikal giderim 

aktivite test sonuçlarına göre, test numuneleri içerisinde bitkinin uçucu yağ ile EtOAc ekstresi 

en aktif ABTS+. giderim aktivitesini sergiledi. Numunelerin Cu (II) indirgeme gücü aktivitesi 

test sonuçlarına göre test numunelerinin tümü α-TOC standardından daha iyi Cu (II) 

indirgediği saptandı. 

 

Tirosinaz Aktivite Bulguları 

C. arvensis uçucu yağının ve ekstrelerinin tirozinaz inhibisyonu aktivitesi pozitif standart 

olarak kullanılan kojik asit ve ʟ-mimosin ile mukayese edilerek tespit edildi. C. arvensis 

uçucu yağ ve ekstrelerinin tirozinaz inhibisyonu aktivite sonuçları Tablo 2.’de verildi. C. 

arvensis uçucu yağının ve ekstrelerinin tirozinaz inhibisyonu aktivitesi test sonuçlarına göre 

bitkinin uçucu yağının IC50= 0,80±0,41 µm/mL değeri ile test edilen örneklere göre daha iyi 

tirozinaz inhibisyon aktivitesi sergilediği tespit edildi. Ekstreler içerisinde ise bitkinin EtOAC 

ekstresinin IC50= 1,47±0,81 mg/mL değeriyle en aktif tirozinaz inhibisyon aktivitesine sahip 

olduğu bulundu.  

 

Tablo 2. C. arvensis uçucu yağ ve ekstrelerinin antioksidan ve tirosinaz aktivitesia. 
 

Örnek 

Antioksidan Aktivite 
Tirosinaz 

Aktivite 

β-karoten-

linoleik asit 

(IC50 µg/mL) 

DPPH. 

aktivitesi 

(IC50 µg/mL) 

ABTS+. 

giderim 

aktivitesi 

(IC50 µg/mL) 

CUPRAC 

Kapasitesi 

(A0,5 µg/mL) 

Tirozinaz 

inhibisyonu 

(IC50 mg/mL) 

Uçucu yağ 12,22±0,49 30,17±0,64 5,33±0,41 22,08±0,01 0,80±0,41 

E
k

st
re

 

n-Hex 18,64±0,84 45,28±0,75 10,07±0,36 30,26±0,02 4,82±0,55 

DCM 22,58±0,73 51,26±0,19 14,01±0,60 42,38±0,00 6,73±0,19 

EtOAc 14,61±0,54 32,40±0,77 6,08±0,82 23,90±0,02 1,47±0,81 

MeOH 16,40±0,82 35,28±0,37 8,26±0,71 26,95±0,00 4,21±0,25 

R
ef

er
a

n
s 

BHTb 2,34±0,09 54,97±0,99 2,91±0,55 4,00±0,04 TE 

α-TOCb 4,50±0,09 12,26±0,07 4,87±0,45 40,55±0,04 TE 

Kojik asitb TE TE TE TE 0,64±0,12 

aAktivite değerleri 3 paralel ölçümün ortalaması olup, standart sapma hatası olarak verilmektedir (p<0.05). 
bAktivite pozitif standartlarıdır. 

TE: Test edilmedi. 

 

4. SONUÇLAR 

Bu araştırmada kullanılan C. arvensis Grid Sistemine göre C3 karesi içerisinde yer alan 

Antalya’nın Geyik Dağından 2017 yılında toplanıp uygun bir şekilde muhafaza edildikten 

sonra uçucu yağındaki 26 adet bilinen bileşenin kalitatif analizi GC-MS/FID ile tespit edildi. 

Çalışmaya konu olan uçucu yağ ve ekstre örneklerinin antioksidan ve tirosinaz aktivitesi test 

edildi. Genelde bitkinin uçucu yağı ile EtOAc ekstresinin en aktif sonuçlar verdiğine 
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rastlandı. Elde edilen bulgular doğrultusunda bilinen tıbbi özelliği olan C. arvensis bitkisinin 

yeni fitoterapik ve aromaterapik ürün olarak hazırlanabilecek droglar preparatların olması 

yönünden umut verici bir bitki türü olmuştur. 
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Özet 

Fagaceae familyasının Quercus cinsi Türkiye’de 17 tür, alttür ve varyeteleri ile beraber toplam 

24 takson (9 tür, 13 alttür, 2 varyete) olarak yayılış göstermektedir. Ülkemizde yetişen ağaç 

türleri arasında 5.886.195 Ha. alanda yayılış göstermesi ile ilk sırada yer almaktadır. Meşe 

palamutu meyveleri mevsim değişiklikleri ile açan ve mevsim değişiklikleri ile toprağa 

karışarak değerlendirilmeyen bir odun dışı orman ürünüdür. Ülkemizde kolaylıkla ve bol 

bulunan bir hammadde potansiyeline sahip olması ile ekonomik katma değeri kazanılması 

cazibesini arttırmaktadır. Türkiye’de yetişen palamut meşesinin endemik türlerinin olması 

kültürel bir simge olma potansiyelini kazanmasına olanak sağlamaktadır. Kültürel eşya olarak 

simge olmaya meyilli olan bu meyvelerin hem kültürel hem de ekonomik katma değeri 

kazanması amacıyla takı eşyası olarak kolye, yaka iğnesi, magnet ve masada isimlik benzeri 

hediyelik eşya tasarımlarında kullanılacak hammadde olarak kullanılmıştır. Ekonomik katma 

değeri ve kültürel simge olarak anlamı olan bu hammaddenin geleneksel doğal gomalak cila ile 

tamamlanması çok farklı el sanatı objesi olarak kullanılmasına olanak sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Meşe, palamut meşesi, hediyelik eşya, gomalak cila 

 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de yayılış gösteren Fagaceae (Kayıngiller) familyasının bir cinsi olan meşelerin 

yaklaşık 30 türünün meyveleri palamut olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik katma değeri olan 

meşe palamutların yetiştiği türler, Quercus cerris L. (Türk Meşesi), Q. İthaburensis Decne 

subsp. Macrolepis (Kotschy) Hedge-Yalt (Palamut Meşesi) ve Q. robur L. (Saplı Meşe)’dir. 

Palamut meşesi Türkiye’de 142.293 ha alanda yayılış gösterir. Tahmini potansiyeli 31.388.250 

ton/yıl’dır [1], [2]. 

Palamut meşesinin hidrolize olabilen taneni endüstride sepileyici maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Bu bileşen pelit %6-10, kadeh %27,5, tırnaklar ise %30-50 civarında gallik 

tanen içeriği ile meşe palamut meyvelerinin meyve, kadeh ve tırnak bölümlerinde farklı 

derişimlerde bulunmaktadır[3], [4]. Tanen içeren bileşenlerden başka, kadehlerde %10-15 

oranında su, meyvelerde ise tanenin dışında glikoz bulunmaktadır. Glikoz pelitlerde %9, 

kadehlerde ise %2,7 kadar bulunmaktadır [2], [5], [6]. 

Günümüzde meşe palamudu, bitkisel veya tıbbi ilaç sektöründe hammadde olarak, 

hayvancılıkta hayvan yemi olarak, gıda sektöründe kahve üretiminde çeşni hammaddesi olarak 

kullanılmaktadır. Dekoratif eşya sektöründe ise plastikten üretilmiş imitasyon meşe palamudu 

figürlerinin kullanımı bulunmaktadır[7]. İmitasyon ürünlerde kullanılan plastik malzemelerin 

yüksek üretim maliyetleri ve çevre kirliliği benzeri dezavantajlarını da beraberinde 

getirmektedir. Doğal meşe palamuduna ise ulaşılması kolay, ucuz ve geri dönüşümlü bir orman 

yan ürünüdür. Doğal meşe palamudun endüstriyel anlamda dekoratif obje olarak kullanımının 

bulunmaması, bu ürünlerden yeterli katma değerin kazanılmamasına sebep olmaktadır. Meşe 
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palamudunun dekoratif obje olarak kullanılması için işlenmesine dair herhangi bir çalışma ya 

da patent başvurusuna rastlanmamıştır.   

Ülkemizde kolaylıkla ve bol bulunan bir hammaddesi potansiyeline sahip olması ekonomik 

katma değeri kazanılmasının cazibesini arttırmaktadır. Türkiye’de yetişen palamut meşesinin 

endemik türlerinin olması kültürel bir simge olma potansiyelini kazanmasına olanak 

sağlamaktadır. Kültürel eşya olarak simge olmaya meyilli olan bu meyvelerin hem kültürel hem 

de ekonomik katma değeri kazanması amacıyla geleneksel doğal gomalak cila ile 

tamamlanması çok farklı el sanatı objesi olarak kullanılmasına olanak sağlayacaktır.  

Bu çalışmanın amacı, kültürel ve ekonomik katma değeri olan Palamut meşesi meyveleri 

üzerinde geleneksel olarak mobilya sektöründe uygulandığı bilinen gomalak cila işlemlerinin 

kurutma sürelerinin saptanması, parlaklıklarının ve renk ölçümlerinin Hunter-Lab ölçümü ile 

kalite sürecinin kontrol edilerek proses koşullarının optimize edilerek geliştirilmesidir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM  

2.1. Materyal 

Palamut Meşesi meyvelerinin toplanması  

Palamut Meşesi meyveleri toplanma zamanı olarak olgunlaşmanın gerçekleştiği Ağustos 

sonundan başlayarak eylül ayı sonuna kadar toplama yapılabilmektedir. Meyvelerin toplanması 

esnasında yağışlardan etkilenmeyen, kemirgen hayvanlar tarafından tahrip edilmemiş, tercihen 

kadehleri bulunan, estetik açıdan başka bir kötü duruma uğramamış meyveler seçilmiştir. 

Toplanan meyveler gölgede en az 2 hafta kurumaya bırakılmıştır. 

 

Gomalak Cila 

Gomalak, hayvansal kökenli tek ticari reçinedir. Hindistan ve Tayland’a yaşayan lak böceğinin 

(Laccifer lacca, Coccus lacca) dişilerinin yine o bölgeye özgü Palas, Fikus, Kursum ağaçlarının 

(Akasya ve Sabun ağacı çeşitleri) dal ve gövdelerinde biriktirdikleri atıklardan rafine edilir. 

Elma çekirdeği boyunda, kırmızı renkli bu mucizevi böcek, yaşadığı ağacın dallarını saran 3-8 

mm kalınlığında bir tabaka oluşur. Oluşan bu tabakanın ve mamul hale gelmiş gomalağın rengi, 

özsuyunu emdiği ağaca göre değişir[8], [10]. Dal üzerinde biriken lak Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Figure 1. Dal üzerinde biriken Gomalak lak[10] 

 

Gomalağın işlenmemiş ham gomalak lak hali Şekil 1’de gösterilmiştir. En iyi ürün ince dallar 

üzerinde biriken lakın haziran ve kasım ayları arasında toplanması ile sağlanır. Ağaç dalları 

kesilerek hasat edilir. Dalların kabuklarından kazınarak toplanan ham gomalak, çok uzun çorap 

şeklindeki kanvas bezlere konularak ısı işlemine tabi tutulur. Yumuşak ve akışkan hale gelen 
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gomalak bu bez torbalardan süzülerek dışarı akar. Bu sayede ağaç kabukları, böcek kalıntıları 

ve diğer atıklardan arındırılmış olur. Kalın, yapışkan gomalak düz bir levhaya ince tabakalar 

halinde yayılır ve kurumaya bırakılır. Sonra kazınarak pul pul dökülen bir formda kullanıma 

sunulur[8]. 

 

Yöntem 

Gomalak Cilalama  

Palamut Meşesi meyvelerine geleneksel gomalak cila uygulanmıştır. Gomalak cila çok eski bir 

cila türü olmasının ve kullanımının zamanımızda tükenmeye doğru gitmesinden ötürü eski ve 

hobi olarak geleneksel cila hazırlama bilgilerine ulaşılmıştır [11] . 

Gomalak cilanın hazırlanmasında (40 oC) ve viskozitenin değişmemesi için (25 oC) sıcaklık su 

banyosunda (Nüve BM 402, İstanbul-Bahçeköy) sabitleştirilmiştir. 

Gomalak cila uygulaması için %6 ve %12 lik gomalak etil alkol (%96) çözeltisinde çözülerek 

hazırlanır. Karışımın Gomalak çözeltisi içinde genellikle çözücü içinde kalan safsızlıklar süzme 

işlemi uzaklaştırılır[11]. 

Gomalak cilalama geleneksel olarak keçesiyle uygulanır. Bu amaçla, temiz pamuk lifli kare 

olarak kesilen pamuklu bir bezin ortasına gomalak cila çözeltisi yerleştirilir ya da keçe sıkılarak 

top haline getirilir. Tutma yerleri oluşturulur ve baş, işaret ve orta parmakla tutularak sekiz 

hareketi yapılacak şekilde uygulanır. Katmanlar arttıkça boyutu büyür ve son katmanlara 

geldikçe zikzak hareketi yapılarak tamamlanır. Cilalama yastığı, her kullanımdan sonra üzerine 

bir miktar etil alkol alkol eklenerek ağzı kapanan bir kavanoz içine yerleştirilirse, mükemmel 

bir şekilde korunur ve saklanır [12]. 

 

Palamut meşesi meyvelerine uygulanan gomalak cila işleminin kalitesini belirlemek amacıyla 

renk ve parlaklık testleri yapılmıştır. Palamut meşesi meyvelerin boyutlarının farklılığından 

dolayı renk ölçüm cihazı olarak Hunter-Lab spektrofotometresi kullanarak ölçüm yapılmıştır. 

Bu sistemde, renk ve parlaklık CIE L*, a*, b* değerleri ile ifade edilir. CIE L*  parlaklığı açık 

renkleri, a* değeri kırmızılık ve yeşilliği, b* değeri ise sarılık ve maviliği belirtmekte olup her 

üç değer de 0 ile 100 arasında değişkenlik gösterir [6]. Şekil 2’de Hunter-Lab ölçüm aralığı ve 

renk değişimleri ve Hunter-Lab taşınabilir renk ölçüm spektrofotometre cihazının bir görünümü 

verilmiştir. 

 

 
 

 

Figure 2. Hunter-Lab Ölçüm Cihazı ve Renk Skalası [6](Keskin ve diğ., 2017) 

 

Örneklerin Renk Ölçüm ortalama hesabı 
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Cila işleminden sonra pelitlerin örneklerin farklı konumlarından renk ölçümleri Hunter 

spektrometresi ile gerçekleştirilerek L*, a*, b* parametrelerine göre değişimleri ölçülmüştür. 

Aynı örneğin yapılan farklı ölçüm değerlerinin ortalamaları denklem (1)’den hesaplanmıştır. 

 

 
∑𝐿

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ö𝑙çü𝑚 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
         

∑𝑎

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ö𝑙çü𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
          

∑𝑏

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 ö𝑙çü𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
                                   (1) 

∑L

Toplam Ölçüm Sayısı
=

(36,03 + 38,92 + 35,67)

3
= 36,87 

∑a

Toplam Ölçüm Sayısı
=

(16,93 + 15,65 + 17,47)

3
= 16,75 

∑b

Toplam Ölçüm Sayısı
=

(23,86 + 24,00 + 21,72)

3
= 23,19 

 

Formüllerde işlem uygulanmamış ve uygulanmış olan örneklerin L*, a* ve b* değerlerinin 

ortalama değerleri hesaplanmıştır.  

BULGULAR 

Meşe Palamutlarına Uygulanan Gomalak Cilanın Optimizasyonu  

Cilalama Sürelerinin Optimize Edilmesi 

Farklı derişimdeki gomalak cilaların, meşe palamutlarına uygulanan cilalama işleminde 

vurulan kat sayıları ve süreleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Table 1. Gomalak cila uygulama koşulları 

 Atılan Gomalak Cila Katı   Toplam 

Süre 

(dak.) 
Gomalak 

Cila (%) 
1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 

% 6 G.C. 

kuruma 

süresi(dak.) 

30 30 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 140 

%12 G.C. 

kuruma 

süresi(dak.) 

30 30 10 10 10 2 2 2 2 2 2 2 104 

G.C.: Gomalak Cila; dak.: dakika 

  

Örneklere uygulanan gomalak cila derişimlerinin kurutma sürelerine ilişkin yapılan ön 

çalışmalar sonucunda; cila katının artışı ile kurutma sürelerinin azalması Tablo 1 ‘de görüldüğü 

üzere doğrusal olmayan bir ilişkiyi göstermiştir. Uygulanan gomalak cilanın her kat 

uygulamasında giderek kalınlaşmış bir yüzeyde lignoselülozik gözeneklerin kapanmasına bağlı 

olarak kuruma süresi kısalmıştır. Bazı cilalı palamut örnekleri 20’şer kattan sonra renk 

ölçümleri yapılmak üzere son kurutmaya bırakılmıştır. Kuruma işleminin tamamlanmasından 

sonra cilalanmış örneklerin görünümü Şekil 3’de verilmiştir. 
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C D 

Figure 3. Farklı derişim ve farklı kat cila uygulamaları yapılan meşe palamutları 

Şekil 1’de meşe palamudunun görüntüleri %6’lık 20 Kat (A), %6’lık 40 Kat (B), %12’lik 20 

Kat (C), %12’lik 40 Kat (D) tanımlarıyla verilmiştir. 

 

Gomalak cila işlemlerinin uygulanması ve örneklerin kurutulmasının ardından Hunter-Lab 

taşınabilir renk ölçüm spektrofotometresi ile meşe palamutları pelit kısımlarının ölçümleri 

yapılmıştır. kontrol olarak kullanılmak için cilalanmamış pelit örnekleri Şekil 4-9’de 

verilmiştir. Örneklerin L*, a*, b* değerleri aynı örnekten farklı konumlarından ölçülmek 

suretiyle elde edilmiştir. Ölçüm parametrelerinden L* (parlaklık), a* (kırmızı, yeşil), b*(sarı, 

mavi) göstermektedir. Örnek 2’nin daha parlak ve açık aydınlık renklerde sarı renk tonunun 

yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Gomalak cila uygulanmış örneklerin Şekil 4-9 arasında Hunter-Lab cihazında renk ölçüm 

değerleri verilerek kontrol örnekleri ile (örnek 1 ve 2) karşılaştırılarak verilmiştir. Şekil 4’de 

İşlem Uygulanmamış kontrol 1 örneği ile %12’lik 40 Kat 1 örneklerinin L*, a* ve b* değişimi 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Figure 4. Örnek 1’in %12’lik 40 Kat G.C ile renk ölçümleri 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

İ.U. Örnek 1 %12'lik 40 Kat 1

4th International Non-Wood Forest Products Symposium                                                                                 4-6 October 2018 Bursa/Turkey

________________________________________________________________________________________________________________

593



İ.U: İşlem görmemiş örnekler 

 

Örnek 1’e % 12’lik 40 kat uygulanan gomalak cila ile L* değeri % 40,5 oranında azalmasına 

karşın, a* renk değerinde % 32 artış, b* değerinde ise % 25,6 artış Şekil 2’de görülmüştür. L* 

değerindeki parlaklığın azalarak koyulaştığı, a* değerinin daha koyu kırmızı, b* değerindeki 

değişim ise sarı rengin daha koyu tonlarında olduğu tespit edilmiştir. İşlem uygulanmamış 

Örnek 1 ile %12’lik 40 kat 2 örneklerinin L*, a* ve b* değerlerindeki değişimi Şekil 5.’de 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Figure 5. Örnek 1’in %12’lik 40 Kat (2.örnek) G.C Renk Ölçümleri 

 

 Örnek uygulanan 2 %12’lik 40 Kat gomalak cila ile L* değerinin %21,1 oranında azalmasına 

karşın, a* renk değerinde %19,2 artış, b* değerinde ise %25,3 oranında artış Şekil 5’de 

görülmüştür. Renk skalası üzerinden değerlendirilme doğrultusunda L değerindeki bu değişim 

parlaklığın azaldığı ve siyaha doğru yaklaşıldığı, a* değeri kırmı, b* değerindeki değişim ise 

sarı renk tonlarında olduğu gözlenmiştir. 

 

 
Figure 6. Örnek 1’in %12’lik 20 Kat G.C Renk Ölçümleri 

 

 %12’lik 20 Kat 1 nolu örneğin L* değerinde %22,6, a* değeri %12,3, b* değerinde %8,02 

azalmanın olduğu Şekil 6’da görülmüştür. Renk skalası üzerinden değerlendirilme 

doğrultusunda L* değerindeki değişimde parlaklığın azaldığı siyaha doğru koyulaştığı, a* 

değerindeki değişim yeşile doğru yaklaşıldığı, b* değerindeki değişim ise mavi renk doğru 

yaklaşıldığı doğrultusunda yorumlar yapılmıştır. İşlem Uygulanmamış Örnek 2 ile %6’lık 40 

kat 1 örneklerinin L*, a* ve b* değerlerindeki değişim Şekil 7’de gösterilmiştir. 
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Figure 7. Örnek 2’nin %6’lık 40 Kat (1) G.C Renk Ölçümleri 

 

% 6’lık 40 Kat 1 örneğinin L* değerinde % 40,4 azalma olmasına karşın, a* değerinde % 28,3 

artış, b* değerinde ise % 23,11 azalmanın olduğu belirlenmiştir (Şekil 7). L* değerindeki 

değişimde parlaklığın azaldığı, a* değerinde olan değişim kırmızı renge, b* değerinde 

değişimde ise mavi rengi içerdiği saptanmıştır. 

 

İşlem uygulanmamış ve % 6’lık gomalak cila ile 40 kat uygulanmış olan 2 nolu örneğin 

L*, a* ve b* değişimi şekil 8’degösterilmiştir. 

 

 
Figure 8. Örnek 2’nin %6’lık 40 Kat (2) G.C Renk Ölçümleri 

 

Örnek 2 % 6’lık 40 Kat 2 örneğinin L değerinde % 30,6 oranında azalma olmasına karşın, a 

değerinde %65,3 oranında artış, b değerinde ise %30,4 oranında artış Şekil 8’de görülmüştür. 

Renk skalasından yapılan değerlendirmede, L* değerindeki bu değişim parlaklığın azaldığı ve 

siyaha doğru yaklaştığı, a* değerindeki değişim kırmızı rengi içerdiği, b* değerindeki değişim 

ise sarı renk doğrultusunda olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 9’da İşlem uygulanmamış Örnek 2 ile % 6’lık 20 kat gomalak cila uygulanmış 

örneklerinin L*, a* ve b* değerlerindeki değişim gösterilmiştir. 
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Figure 9. Örnek 2’nin % 6’lık 20 Kat G.C Renk Ölçümleri 

 

Örnek 2 kontrol mekanizması olarak ele alınmıştır. % 6’lık 20 Kat örneğinin L* 

değerinde %14 oranında azalma olmasına karşın, a* değerinde % 43,1 oranında artış, b* 

değerinde ise %60 oranında artış Şekil 9’da görülmüştür. L* değerindeki bu değişim parlaklığın 

azaldığı ve siyaha doğru koyulaştığı, a* değerindeki değişim kırmızı rengi içerdiği, b* 

değerindeki değişim ise sarı renge doğru yaklaştığı doğrultusu saptanmıştır. 

 

Palamut Meşesi meyvelerinin parlaklığı ve estetik duruşunun yapılan gözlemler sonucunda, 

%12’lik 40 kat gomalak cilası sürülmüş örneğin en uygun olduğu saptanmıştır. 

 

Kullanım Alanları 

Gomalak cila uygulanmış olan palamut meşeleri Şekil 8’de görüldüğü üzere (pelitleri) takılarda 

kolye, yaka iğnesi ayrıca magnet ve isimlik olarak da kullanımının uygun olduğu görülmüştür.  

 

  
 

Figure 8.Palamut meşesinin kolye, isimlik ve yaka iğnesi ve magnet olarak tasarımı 

 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Gomalak cila uygulamalarında %12’lik 40 kat cila uygulaması ile %6’lık 40 kat cila 

uygulamaları başarı ile sonuçlanırken, diğer uygulamalarda yüzeyde pürüzlülük ve özellikle 

%6’lık 20 kat atılan cilalarda yüzeyde zamanla çatlamalar ile deformasyona uğradığı 
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gözlenmiştir. Uygulamalarda gözlemlenen gomalak cila ne kadar çok kat vurulursa o derece 

homojen ve düzgün bir yüzey elde edilmektedir. 

 

NOT: Bu çalışmanın, Turk Patent Kurumuna 10 Agustos 2018 günlü, PT2018-00419 no ile 

patent başvurusu kabul olmuştur. 
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Özet  

Uçucu yağlar günümüzde kozmetik, ilaç ve gıda sanayi başta olmak üzere geniş bir kullanım 

alanına sahiptir. Bu çalışmanın amacı mikrodalga ve hidrodestilasyon yöntemi ile ardıç 

kozalaklarından uçucu yağ elde edilerek uçucu yağ verimlerini karşılaştırmak ve GC-MS 

analizleri yapılarak yapısındaki bileşikler incelenmiştir. Bu çalışmada hammadde olarak ardıç 

kozalakları, uçucu yağ elde edilmesi işleminde ise mikrodalga ve hidrodestilasyon yöntemleri 

ile kurulan ekstraksiyon düzeneği kullanılmıştır. Mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen 

uçucu yağ tayini deneylerinde maksimum verim %1,37 olarak, hidrodestilasyon yöntemi ile 

gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneylerinde maksimum verim % 1,61 olarak belirlenmiştir. 

Mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneylerinden elde edilen uçucu 

yağın GC-MS analizi incelendiğinde 37 adet bileşiğe rastlandığı belirlenmiştir. 

Hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri sonucunda elde 

edilen uçucu yağın GC-MS analizi incelendiğinde yapısında 34 adet bileşik olduğu 

saptanmıştır. Mikrodalga ve hidrodestilasyon yöntemi ile yapılan uçucu yağ tayini 

deneylerinden elde edilen uçucu yağların GC-MS analizleri incelendiğinde etken madde 

olarak α–pinen belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uçucu yağ, ardıç, kozalak, GC-MS, mikrodalga 
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Abstract 

Essential oils today have a wide range of uses, especially in the cosmetics, pharmaceuticals 

and food industries. The aim of this study is to compare essential oil yields obtained from 

microwave and hydrodestillation methods from juniper cones with GC-MS analysis and to 

investigate its structure. In this study, juniper cones were used as raw material, and extraction 

technique established with microwave and hydrodestillation methods was used in the process 

of obtaining essential oil. The maximum yield of the essential oil determination conducted 

with the microwave method was determined to be 1.37% and the maximum yield of the 
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essential oil determination conducted with the hydrodestillation method was determined to be 

1.61%. When GC-MS analysis of the essential oil obtained from the experiments of essential 

oil determination conducted by the microwave method was examined, it was determined that 

37 compounds were found. As a result of the essential oil determination experiments carried 

out with hydrodestillation method, GC-MS analysis of essential oil obtained were investigated 

and it was found that there were 34 compounds in the structure. When GC-MS analysis of 

essential oils obtained from essential oil determination experiments with microwave and 

hydrodestillation method were investigated, α-pinene was determined as active substance. 

 

Keywords: Essential oil, juniper, cone, GC-MS, microwave. 
 

 
 

 

1. GİRİŞ  
Uçucu yağlar, sekonder metabolitler olmak üzere aromatik bitkilerden elde edilen uçucu, doğal, 

kompleks bileşikler olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı güçlü aroması terpenoidler, terpenler 

(monoterpenler, hemiterpenler, diterpenler ve seskiterpenler) çeşitli aromatik ve alifatik 

bileşiklerden (aldehitler, asitler, alkoller, laktonlar veya asiklik esterler) meydana gelmektedir [1-

4]. Antimikrobiyal aktiviteleri, fonksiyonel gruplarına, kimyasal kompozisyonlarına ve bileşenler 

arasındaki etkenlere bağlıdır [1,2,3,5]. Aynı bitkinin uçucu yağları bitkinin yaşı, coğrafi konumu 

ve damıtma yöntemi gibi birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir [1]. Uçucu yağlar sıvı-sıvı 

ekstraksiyonu, katı-sıvı ekstraksiyonu, su ve buhar distilasyonu, soxhlet ekstraksiyonu  uçucu yağ 

eldesinde en fazla kullanılan yöntemlerdendir [6-7]. Bu yöntemler kullanılarak aromatik 

bitkilerden elde edilen uçucu yağlar antioksidan ve fenolik özelliklerinden dolayı farmakolojik ve 

tıbbi amaçlı olarak, gıdalarda koruyucu madde olarak, bitki zararlıları ile yabancı otlara karşı 

herbisit olarak günümüzde geniş bir kullanım alanına sahiptir [6,8]. 

Ülkemizde ardıç türlerinin doğal olarak yayılış gösterdiği 7 tür, 11 farklı taksonu vardır. Bu 

taksonlar; J. sabina L.,J. comminus var. comminus, J. excelsa subsp. Polycarpus, J. comminus 

var. saxatilis, J. drupacea Labill., J. excelsa subsp. excelsa, J. foetidissima Willd., J. oxycedrus 

var. spilinanus, J. oxycedrus var. oxycedrus, J. oxycedrus var. macrocarpa, J. phoenicea L.’dir 

[6,9]. 

Bu çalışmanın amacı mikrodalga ve hidrodestilasyon metodları ile ardıç kozalaklarından uçucu 

yağ elde edilerek verimlerini karşılaştırmak ve elde edilen uçucu yağların GC-MS analizlerini 

incelemektir. 

 

 

2. MALZEME VE METOT 

2.1. Kara ardıç (Juniperus sabina L.) 

Bu çalışmada materyal olarak Bursa’nın Keles ilçesinin Belenören köyünden temin edilen 

kara ardıç(Juniperus sabina L.) kozalakları kullanılmıştır. 

2.2. Uçucu yağ tayini 

Uçucu yağ elde edilmesinde mikrodalga ve hidrodestilasyon yöntemleri kullanılarak uçucu 

yağ tayini deneyleri gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağ tayini deneyleri sonucunda elde edilen 

uçucu yağların verimi aşağıdaki formülle hesaplanmıştır. 

𝑈ç𝑢𝑐𝑢 𝑦𝑎ğ 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖 (%) =
𝑈ç𝑢𝑐𝑢 𝑦𝑎ğ 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

Ö𝑟𝑛𝑒𝑘 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
∗ 100                                                         (1) 

2.2.1 Mikrodalga yöntemi 

Mikrodalga sistemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri 50 dakika 450 watt ve 10 

dakika 550 watt parametrelerinde gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağ tayini deneyleri Milestone 

marka Neos MA125 model cihazında gerçekleştirilmiştir. 
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2.2.2. Hidrodestilasyon yöntemi 

Hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneylerinde mantolu ısıtıcının 

sıcaklığı 100 ºC’ye getirilerek cam balondaki ardıç ve suyun kaynaması sağlandıktan sonra 2 

saat süre boyunca uçucu yağ elde etme işlemi gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağ elde etme işlemi 

2 saat boyunca gerçekleştirildikten sonra deney sona erdirilmiştir. Hidrodestilasyon yöntemi 

ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneylerinde 500 ml’lik isolab marka mantolu ısıtıcı, 500 

ml’lik isolab marka cam balon ve clevenger kullanılmıştır. 

2.3. GC-MS analizi 

Elde edilen uçucu yağların GC-MS analizi 1:20 oranında n-hekzan ile seyreltme işlemi 

yapıldıktan sonra agilent marka GC-MS cihazında 30m*0.250mm*0.25mμ boyutunda DB-

5MS kolonda, 1ml/dk. helyum gazı akış hızında, 1:50 split oranında, 250 ºC inlet 

sıcaklığında, 1 μl enjektör hacminde, 60 ºC’den başlayarak 3 ºC/dk. ısıtma hızında 300 ºC’ye 

getirilmiştir ve 5 dakika bekledikten sonra analiz sonlandırılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1. Uçucu yağ verimi 

3.1.1 Mikrodalga yöntemi verimi 

Mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneylerinde elde edilen uçucu 

yağların verimi tablo 1‘de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini işlemi sonucu elde edilen 

uçucu yağların verimi 

Örnek adı Örnek Miktarı (g) Uçucu yağ miktarı (g) Uçucu yağ verimi (%) 

Kara ardıç 200,47 2,21 1,10 

Kara ardıç 200,28 2,75 1,37 

Kara ardıç 200,54 2,29 1,14 

Tablo 1. incelendiğinde mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri 

sonucu elde edilen maksimum uçucu yağ verimi % 1,37 olarak belirlenmiştir. 

 

3.1.2 Hidrodestilasyon yöntemi verimi 

Hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneylerinde elde edilen uçucu 

yağların verimi tablo 2‘de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri sonucu elde 

edilen uçucu yağların verimi 

Örnek adı Örnek Miktarı (g) Uçucu yağ miktarı (g) Uçucu yağ verimi (%) 

Kara ardıç 100,22 1,62 1,61 

Kara ardıç 100,08 1,46 1,46 

Kara ardıç 100,08 1,50 1,50 

Tablo 2’ye bakıldığında hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini 

deneyleri sonucunda maksimum uçucu yağ verimi %1,61 olarak tespit edilmiştir. 

Hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri sonucunda elde 
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edilen uçucu yağın verimi hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ deneyleri 

sonucunda elde edilen uçucu yağın veriminden daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

3.2. Uçucu yağın GC-MS analizi 

Mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri sonucunda elde edilen 

uçucu yağların GC-MS analiz sonuçları tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri 

sonucunda elde edilen uçucu yağın GC-MS analizine bakıldığında uçucu yağın yapısında 36 

adet bileşene rastlanmıştır. Etken madde olarak % 70,26 alana sahip α-pinen belirlenmiştir. 

Tablo 3. Mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini işlemi sonucu elde edilen 

uçucu yağın GC-MS sonuçları 
Sıra No Bileşik adı % Alan Alıkonma zamanı 

1  Tricyclo 0,49 5,605 

2  alpha.-Pinene 70,26 5,982 

3  Bicycloheptane 0,13 6,280 

4  Camphene 0,51 6,331 

5  Cyclohexene 0,16 6,932 

6  Bicycloheptane 2,56 7,109 

7  beta.-Myrcene 3,78 7,390 

8  3-Carene 1,9 8,054 

9  1,3-Cyclohexadiene 0,16 8,317 

10  o-Cymene 0,13 8,580 

11  D-Limonene 2,60 8,746 

12  beta.-Phellandrene 0,45 8,809 

13  gamma.-Terpinene 1,45 9,770 

14  4-Carene 2,60 10,800 

15  Verbenol 0,07 13,203 

16  2-Bornanone 0,15 13,284 

17  endo-Borneol 0,14 14,302 

18  1,3,5-Undecatriene 0,16 14,445 

19  Terpinen-4-ol 0,11 14,674 

20  Cyclohexene, 1-methyl-3- 0,09 15,292 

21  Bicycloheptan-2-ol 1,07 19,091 

22  7-Methanoazulene 1,23 24,579 

23  Caryophyllene 0,14 24,750 

24  cis-Thujopsene 0,20 25,374 

25  Humulene 0,11 26,215 

26  gamma.-Muurolene 0,10 26,553 

27  Bicyclohept-2-ene 0,11 26,661 

28  Naphthalene 0,28 27,033 

29  1,6-Cyclodecadiene 2,10 27,279 

30  1,3-Cyclohexadiene 0,15 27,823 

31  2,4,6-Octatriene 0,50 28,481 

32  1,2,3,5,6,8a-hexahydro 0,27 28,767 

33  trans-beta-Ocimene 0,08 29,128 

34  1H-Cyclopropazulen-4-ol 0,45 31,748 

35  Cedrol 5,16 32,275 

36  Androst-5-en-4-one 0,11 48,376 
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Şekil 1. Mikrodalga yöntemi ile elde edilen uçucu yağın GC-MS kromotogramı. 

Mikrodalga sistemi ile yapılan uçucu yağ tayini sonucu elde edilen uçucu yağların GC-MS 

kromotogramı şekil 1’de gösterilmiştir. Hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu 

yağ tayini sonucunda elde edilen uçucu yağın GC-MS analizi tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4’e bakıldığında hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini 

deneyleri sonucunda elde edilen uçucu yağın GC-MS analizi incelendiğinde 34 adet bileşik 

tespit edilmiştir. Etken madde olarak % 77,11 alana sahip α-pinen belirlenmiştir. 

Hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini sonucunda elde edilen uçucu 

yağın GC-MS kromotogramı şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini işlemi sonucu elde 

edilen uçucu yağın GC-MS sonuçları 

Sıra No Bileşik adı % Alan Alıkonma zamanı 

1  gamma.-Terpinene 0,54 5,610 

2  alpha.-Pinene 77,11 6,005 

3  Bicycloheptane 0,16 6,285 

4  Camphene 0,55 6,337 

5  beta-Phellandrene 0,16 6,944 

6  beta-Pinene 2,58 7,121 

7  beta-Myrcene 3,41 7,396 

8  3-Carene 1,75 8,059 

9  4-Carene 0,18 8,328 

10  o-Cymene 0,12 8,586 

11  D-Limonene 2,16 8,757 

12  Bicyclohex-2-ene 0,47 8,815 

13  gamma-Terpinene 1,39 9,782 

14  Cyclohexene, 1-methyl-4 2,27 10,806 

15  2-Bornanone 0,11 13,289 

16  endo-Borneol 0,11 14,308 

17  1,3,5-Undecatriene 0,10 14,456 

18  Terpinen-4-ol 0,14 14,680 

19  alpha.-Terpineol 0,11 15,298 

20  Bornyl acetate 0,66 19,097 

21  gamma-Muurolene 1,08 24,579 

22  Caryophyllene 0,14 24,756 

23  1H-3a,7-Methanoazulene 0,16 24,928 

24  cis-Thujopsene 0,22 25,380 

25  Humulene 0,10 26,221 

26  1,6-Cyclodecadiene 0,09 26,558 

27  Di-epi-.alpha.-cedrene 0,09 26,673 

28  1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-

dimethyl-1 

0,31 27,033 

29  1H-Cyclopentacyclopropabenzene 1,41 27,279 

30  Phenol, 3-(1-methylethyl) 0,13 27,829 

31  2,4,6-Octatriene, 3,4-dimethyl 0,12 28,481 

32  Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-

hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-

methylethyl) 

0,19 28,773 

33  1H-Cyclopropazulene 0,15 31,748 

34  Cedrol 1,72 32,246 
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Şekil 2. Hidrodestilasyon yöntemi ile elde edilen uçucu yağın GC-MS kromotogramı. 

Uçucu yağların GC-MS analizleri incelendiğinde mikrodalga yöntemi ile gerçekleştirilen 

uçucu yağ tayini deneyleri neticesinde elde edilen uçucu yağın yapısında hidrodestilasyon 

yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneylerinde elde edilen uçucu yağın 

yapısındakinden daha fazla bileşen rastlandığı saptanmıştır.  

4. SONUÇ 

Mikrodalga ve hidrodestilasyon yöntemleri ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri 

sonucunda hidrodestilasyon yöntemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneylerinden elde 

edilen uçucu yağ veriminin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Mikrodalga yöntemi ile 

gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri sonucu elde edilen uçucu yağda 36 adet bileşene 

rastlanırken hidrodestilasyon sistemi ile gerçekleştirilen uçucu yağ tayini deneyleri sonucunda 

elde edilen uçucu yağda 34 adet bileşene rastlanmıştır. Mikrodalga ve hidrodestilasyon 

yöntemleri ile elde edilen uçucu yağların GC-MS analizleri incelendiğinde iki sistemde etken 

madde olarak α-pinen belirlenmiştir. 
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Özet  

Değişen toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde, orman kaynaklarının topluma sağladığı odun dışı 

ürün ve hizmetlerin önemi artmaktadır. Orman kaynakları, içerdiği biyolojik çeşitlilik ile 

ekosistem hizmetleri sağlama konusunda önemli doğal kaynaklar arasında yer almaktadır. 

Ekosistem hizmetleri içinde destekleyici hizmetler sınıfında değerlendirilen biyoçeşitliliğe 

ilişkin çalışmalar, son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncelikli olarak ele 

alınmaktadır. Orman kaynaklarının korunmasında toplumun bu kaynaklara ilişkin düşünce, 

inanç ve eğilimlerinin bilinmesi; doğru politikaların belirlenmesi ve etkin uygulamaların 

gerçekleştirilmesinde önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.  Bu çalışma ile biyolojik 

çeşitliliğin topluma sağladığı faydalar, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları ile ele 

alınarak  Spil Dağı biyoçeşitliliği hakkında Manisa’da yaşayanların ve alanı ziyaret edenlerin 

algı ve düşünceleri araştırılmıştır. Toplumun bireyleri arasındaki algı ve düşüncelerin, sosyo-

ekonomik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği ve bu farklılığa neden olan unsurlar 

incelenmiştir.  Bu amaçla cinsiyet, yaş, öğrenim değişkenleri esas alınarak kotalı örnekleme 

uygulanmış ve 444 bireyle yüz yüze görüşme yapılmıştır.  Bireylerin sosyoekonomik 

özellikleri, Spil Dağı ve biyoçeşitlilik kavramı hakkındaki bilgileri, biyoçeşitlilik bileşenlerine 

ilişkin düşünce, tutum ve algıları, likert ve eşli karşılaştırma soru teknikleri ile ölçülmüştür. Eşli 

karşılaştırma tekniği ile elde edilen öncelik değerlerinin bağımlı değişkeni oluşturduğu tobit 

modeller ile öncelikleri etkileyen faktörler araştırılmıştır. Çalışmanın bulgularından bazıları 

arasında, gençlerin ve biyoçeşitlilik kavramını bildiğini ifade edenlerin, biyoçeşitliliğin 

ekolojik katkısını daha öncelikli buldukları; gelirdeki artış ile sosyo-kültürel ve ekonomik 

katkıları önemli bulma derecesi azalırken ekolojik katkıları önemli bulma derecesinin arttığı 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Spil Dağı, Ekonomik değerleme,Sosyal fayda  

 

The Contribution to the Society of Manisa Spil Mountain Biodiversity 
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Abstract 

In the context of changing social needs, the priority of non-wood products and services provided 

by forest resources is increasing. Forest resources are an important natural resource for 

providing biodiversity and ecosystem services. The work on biodiversity assessed in the 

supportive services category in ecosystem services has been considered in recent years as a 

priority both nationally and internationally. To know the thoughts, beliefs and tendencies of the 

society on these resources in the protection of forest resources is important for determination 

of correct policies and implementation of effective practices. With this study, the perceptions 

of those who live in Manisa and those who visited the area were investigated about Manisa -

Spile Mountain biodiversity by taking into consideration the benefits of collecting biodiversity, 

ecological, economic and socio-cultural dimensions. The social perception differs according to 

the socio-economic characteristics and the factors that cause this difference are examined. For 

this purpose, the quota sampling was queried based on gender, age, and education variables and 

face-to-face interviews were conducted with 444 individuals. Individuals' socioeconomic 
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characteristics, their informations about Spil Mountain and the concept of biodiversity, 

thoughts, attitudes and perceptions about biodiversity components were measured by likert and 

pairwise comparison techniques. The priority values obtained by binary comparison technique 

were taken as dependent variables and the factors affecting priorities were investigated with 

tobit models. The tobit models, which are dependent variables of the priority values obtained 

by the pairwise comparison technique, and the factors affecting the priorities were investigated. 

It has been found that young people and  people who stated knew the biodiversity concept found 

higher priority  the ecological contribution of biodiversity. and as the income level of the 

individuals increases, the degree of important finding socio-cultural and economic 

contributions decreases while the degree of important finding increases in ecological 

contributions. 

Keywords: Biodiversity, Spil Mountain, Economic valuation, Social benefit  

 

1. GİRİŞ  

Sağlıklı çevre ve sağlıklı ekosistemler, sosyal ve ekonomik göstergeleriyle gelişmiş bir 

toplumun temelini oluşturmaktadır. Biyolojik kaynaklar ise sağlıklı ekosistemlerin ve bu 

ekosistemlerin sağladığı hizmetlerin temelidir. Bu nedenle binyıl kalkınma hedeflerinden biri 

sağlıklı çevre olmuş ve Birleşmiş Milletler, biyoçeşitliliğin ekosistem dengesi ve buna bağlı 

olarak insanın yaşam destek sistemindeki önemine dikkat çekmek amacıyla içinde 

bulunduğumuz onyılı “Biyoçeşitlilik onyılı” olarak ilan etmiştir. Kavram olarak biyoçeşitlilik 

ya da biyolojik çeşitlilik, 1992 Rio Çevre ve Kalkınma zirvesi “biyoçeşitlilik sözleşmesi”nde 

“diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parçası 

olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canlı organizmalar 

arasındaki farklılaşma” olarak tanımlanmıştır. Orijinal metnin bu çevirisi,  karasal ve sucul tüm 

ekosistemler ile bu ekosistemleri oluşturan ekolojik süreçlerin ortaya çıkardığı çeşitlilik olarak 

ifade edilebilir. Moleküler düzeyden biyosfere kadar çok geniş bir aralığı tanımlayan 

biyoçeşitlilik,  genel olarak, gen, tür, ekosistem ve ekolojik süreçler olmak üzere dört kategoride 

incelenir.  Son yıllarda peyzaj çeşitliliğinin de biyoçeşitliliğin bir boyutu olarak ifade edildiği 

görülmektedir. Biyolojik kaynaklar, yalnızca insanın beslenme ve fiziki yaşam araçları olarak 

doğrudan bir kaynak olmakla kalmayıp su, hava, toprak üzerine etkileriyle yaşam kalitesi ve 

insanı geliştiren araçlar olan bilim ve sanatın kaynağı olarak kalkınmanın da en önemli 

unsurudur. Bununla birlikte biyolojik kaynaklarda insan etkisiyle artan bir ivmeyle devam eden 

kayıplar, biyolojik kaynaklar ve biyoçeşitlilik konusunda araştırmaların artmasının bir nedeni 

olmuştur. Biyoçeşitlilik gerek ulusal plan ve programlarda (Ulusal Ormancılık Programı, Beş 

Yıllık Kalkınma Planı, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (UBSEP), Ulusal 

Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP) vd.)  gerekse uluslararası sözleşmelerde daha çok yer 

almakta; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarıyla konuyu ele alan çalışmalar öncelikli 

olarak değerlendirilmektedir.  

 

Biyolojik çeşitliliğin korunmasının; sürdürülebilirlik, çok yönlü yararlanma, katılımcılık vb 

ilkelerle birlikte temel ilkelerden biri olduğunun belirtildiği 2004-2023 dönemi Ulusal 

Ormancılık Programında, toplumun farklı ilgi gruplarının değişik ormancılık işlevleri için 

beklentilerine ilişkin değerlendirmede, ormanların “koruyucu ve çevresel işlevleri” arasında 

“biyolojik çeşitliliğin korunması” işlevlerden biri olarak yer almış ve “orman”, “orman 

köylüleri”, “sivil toplum örgütleri”, “kentsel” ilgi grupları için “artan”, “yerel” ilgi grupları için 

“hızla artan” bir değişim eğilimi gösterdiği belirtilmiştir [1].  Dünyada artan çalışmalarla 

birlikte ülkemizde de biyoçeşitliliği hem sosyal hem de ekonomik boyutuyla ele alan 

çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmalardan biri olan Özdemir (2010), doğa 

deneyimine dayalı olarak yürütülen çevre eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin 

çevrelerine yönelik algılarına ve davranışlarına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma ile 
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okul eğitiminden bağımsız olarak 8 hafta boyunca yürütülen doğa deneyimi ağırlıklı çevre 

eğitimi programının, öğrencilerin yakın çevrelerine yönelik algı ve davranışlarına etkisi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulamaya katılan öğrencilerin çevre algılarının “çevresel 

farkındalık” ve “çevresel risk algısı” faktörleri açısından anlamlı ölçüde artış gösterdiği, doğa 

deneyimine dayalı çevre eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin yakın çevreleri hakkındaki 

algılarını istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artırdığı gözlenmiştir [2]. Demir (2009) biyolojik 

çeşitliliğin ekonomik açıdan önemini incelediği çalışmada, biyolojik çeşitliliğin sağladığı mal 

ve hizmetleri belirlemeyi ve biyolojik çeşitlilik ile biyolojik kaynakların kayıplarının ekonomik 

açıdan önemini ortaya koymayı ve ekolojik süreçlerle birlikte değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

Biyolojik kaynak kayıplarının nedenlerine değinilerek biyolojik çeşitliliğin sağladığı mal ve 

hizmetler çerçevesinde insan refahına etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışma ile çevresel ve 

ekonomik verileri aynı kavramsal çatı altında birleştirmek ve biyolojik kaynaklar ile 

sağladıkları mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin belirlenmesinin önemi vurgulanmıştır [3]. 

López et al. (2007), biyoçeşitlilik koruma konusunda toplumun farkındalığı, ekonomik değeri 

ve bireylerin konu ile ilgili tutum ve eğilimleri arasındaki ilişkileri incelemiştir. İspanya’daki 

Doňana Ulusal Doğa Parkı örneğinde türlere yönelik insan eğilimlerini etkileyen 

motivasyonları, tür koruma için ayrılan finansal desteği, bireylerin biyoçeşitlilik koruma için 

ödeme isteği ile insan dışındaki türlere yönelik eğilimlerinin ilişkisini ve farklı kullanıcı 

grupları arasında biyoçeşitlilik koruma ile ilgili farklı eğilimler olup olmadığını, olması halinde 

bu durumun biyoçeşitlilik koruma için finansal desteği nasıl etkileyeceğini araştırmıştır. 

Bireylerin belirli türlere yönelik eğilimleri ile bu türlerin korunmasına ayrılacak fonlar için 

ifade ettikleri ödeme isteği arasında kuvvetli bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Tür koruma 

için ödeme isteği ile toplumun eğilimleri arasındaki kuvvetli ilişkinin, tercihlerin nasıl 

oluştuğunun ve koruma politikaları üzerine nasıl etkili olduğunu anlamanın önemi ortaya 

konulmuştur [4]. 

 

Christie et al. (2012), son yıllarda biyoçeşitlilik değerleme çalışmalarında dikkat çekici ölçüde 

bir artış olduğu ve genellikle gelişmiş ülkelerde yapılan bu çalışmalara az gelişmiş ülkelerde 

yerel uzmanların dahil edilmediği tespitine yer vererek politika belirlemede anlamlı sonuçlar 

elde etmek için yerel araştırmacı ve politikacıların da çalışmalara dahil edilmesi gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Ekosistem Hizmetleri ve Biyoçeşitlilik için Yönetimler Arası Platformun 

(IPBES) oluşumu, Birleşmiş Milletlerin 2010 Biyoçeşitlilik yılını 2011-2020 Biyoçeşitlilik 

Onyılına genişletmesi gibi dünya biyoçeşitliliğin korunmasına yardım edecek temel değerleri 

güçlendirecek politik girişimlerin bu konudaki çalışmalara ivme kazandırabileceği, ancak bu 

durumda akademik ve politika yapıcı grupların, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik değeri 

üzerine daha sağlam verilere ihtiyaç duyacakları, buna bağlı olarak gelişen ülkelerde değerleme 

konusunda yeni ve inovatif yaklaşımlarla birlikte bu ülkelerde yerel topluluklar ve politika 

yapıcılarla iletişimin gerekli hale geleceğini belirtmektedir [5]. 

 

Öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarının incelendiği Bögeholz ve Leske (2009), Kız 

öğrencilerin yerel ve küresel biyolojik çeşitliliği koruma eğilimleri erkek öğrencilere göre daha 

yüksek bulunmuş [6].  Varışlı (2009)’da cinsiyetin kız öğrenciler lehine endişe düzeyine etki ettiği 

belirlenmiş [7], Alp ve diğerleri (2008)’de babanın öğrenim düzeyi ile çevre bilgisinin arttığı; kız 

öğrencilerin çevreye yönelik tutumları daha yüksek olduğu; öğrencilerin çevre bilgilerinde ise 

cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmadığı belirtilmiştir [8]. Sarıgöllü (2009) yaptığı kültürler 

arası araştırmada Türkiye ve Kanada’da yaşayan tüketicilerin kültürel ve sosyodemografik 

özelliklerinin çevreye yönelik tutumlarına etkisini incelemiş, Kanada’da eğitim, gelir düzeyi ve yaş 

anlamlı fark yaratmazken Türkiye’de öğrenimin artmasıyla daha yüksek çevresel tutum görüldüğü 

ve kadınların erkeklerden daha yüksek çevresel tutuma sahip olduğu belirtilmiştir [9]. Başar ve 

Miran (2010)’da Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkında sonbahar 
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ziyaretçilerinin özellikleri likert ölçeği ve probit model sonuçları ile değerlendirilerek 

ziyaretçilerin doğal kaynak değerlerine verdikleri önceliklerin, farkında olma ve tanıma 

dereceleri ile ilgili görülerek koruma bilincinin artırılması için tanıma ve bilgi düzeyini 

artırmaya katkıda bulunacak uygulamaların önemine dikkat çekilmiş; bu ve benzeri alanlarda 

sağlanacak ziyaretçi deneyimleri  olumlu farklılıklar yaratılabileceği ifade edilmiştir. [10]. 

Çelikkol (2011)’de kız öğrencilerin biyoçeşitlilik bilgi düzeyleri erkeklerden daha yüksek 

bulunurken, erkek öğrencilerin biyolojik çeşitliliği kullanma tutumları daha yüksek 

bulunmuştur. Lise öğrencileri arasındaki çalışmada birinci sınıfların bilgi düzeyi üst sınıflardan 

düşük bulunmuş; ailelerin gelir ve öğrenim düzeyleriyle ilgili anlamlı bir fark bulunmamıştır 

[11]..  

 

Başar (2014) tarafından Gediz Deltası Sulak Alanında biyoçeşitliliğin ekonomik önemi üzerine 

yapılan çalışmada biyoçeşitliliğin ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel boyutları zaman ve 

mekan boyutu dikkate alınarak iki ayrı analitik hiyerarşi süreci tekniği kullanılarak 

incelenmiştir. Sosyo-kültürel boyuta verilen önemin rekreasyonel fonksiyona verilen önemle 

azalması ve yöresel kültüre verilen önemle artması beklenen yönde ve önemli bulgular olarak 

sunulmuştur. 26-55 yaş grubunun 26 yaş altındaki gruba göre, lise üstü öğrenim görenlerin 

temel eğitim ve daha az öğrenim görenlere göre, Kuş Cennetinin tehdit durumu ile ilgili 

fikir sahibi olmadığını belirtenlerin en azından içinde bulunulan dönemde tehlike altında 

olmadığını düşünenlere göre “ekolojik” önceliğinin yüksek olduğu belirtilmiştir.  Yine 

biyoçeşitliliğe verilen önem derecesinin ve öğrenim düzeyinin artması ile ekolojik boyutun 

öneminin arttığı ifade edilerek kent merkezlerine yakın doğal alanların  bir açık hava okulu gibi 

işlev görme potansiyeline dikkat çekilerek ziyaret etme, tanıma, bilgi sahibi olma ile önem 

verme derecesinin arttığı vurgulanmıştır [12]. Bilgel Aşıcı (2014)’de ilköğretim öğrencilerinin 

biyoçeşitlilik bilgileri üzerine etkili faktörler incelenmiş ve Wilcoxon testiyle yapılan 

karşılaştırmaların sonucu olarak biyoçeşitlilik konusunu içeren öğretim programının 

öğrencilerin biyoçeşitlilik bilgilerine katkı sağlamadığı, öğrencilerin var olan bilgilerini okul 

dışında elde ettikleri yorumuna yer verilmiştir [13]. Sert (2017)’de ortaokul öğrencilerinin 

biyoçeşitliliğin azalmasına yönelik tutumları incelenmiş ve çevre eğitimine önem veren, 

öğrencilerin eğitiminde doğa ile birebir etkileşim olanaklarını sağlayan okulun farkındalık 

düzeyinin daha yüksek olduğu ve farkındalık düzeyinin yüksekliğiyle doğru orantılı olarak 

ekolojik eğitim veren özel okulun endişe düzeyinin de yüksek olduğu belirtilmiştir [14]. 

 

Bu çalışma ile Spil Dağı biyoçeşitliliği örneği ile toplumun biyolojik çeşitlilik kavramı algısı, 

Spil Dağı biyoçeşitliliğinin topluma sağladığı katkılara bakış açısı, birey özelliklerinin 

biyoçeşitliliğe ve onun korunmasına verilen önemin derecesine etkileri araştırılmıştır. 

Bireylerin demografik özelliklerinin ve bazı çevresel davranış kalıplarının, algı ve düşünceleri 

üzerindeki önem derecesinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

2. MALZEME VE METOT: 

Çalışmanın ana materyali, hedef toplum olarak belirlenen Manisa il merkezi ile Spil dağı Milli 

Parkı ziyaretçilerini temsil eden bir örneklemle yüz yüze yapılan anketlerden elde edilen veriler 

ile oluşturulmuştur. Anakitleyi, Manisa ili merkez nüfusu ile  Spil Dağı Milli Parkının son üç 

yıllık ortalama ziyaretçi sayısının (160 500) toplamı oluşturmaktadır. Buna göre  örnek 

büyüklüğü N=450.000 için (%95 güven aralığı ve %5 hata payı ile) 384 olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada yaş, cinsiyet ve öğrenim değişkenleri dikkate alınarak kota örneklemesi uygulanmış; 

yedeklerle birlikte 444 bireyden alınan gözlemler değerlendirilmiştir. 

 

Spil Dağı biyoçeşitliliğinin toplumsal refaha katkılarının farklı boyutlarına ilişkin algı ve 

düşünceler ile etkileyen faktörleri ortaya koymak amacıyla, likert tutum ölçeği ve eşli 
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karşılaştırma soru teknikleri kullanılmıştır. Spil Dağı biyoçeşitliliğinin ekolojik, ekonomik ve 

sosyo-kültürel açılardan  aktüel ve potansiyel faydalarının değerlendirmesinde Thurstone eşli 

karşılaştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Thurstone eşli karşılaştırma tekniğinde seçenekler 

birbiri ile karşılaştırılır. n eleman içeren bir karar sürecinde  n(n-1) tane eşli karşılaştırma 

yapılır. İki seçenek arasında birinin diğerine göre ne kadar önemli olduğu bir tercih ölçeği ile 

belirlenir (Saaty, 1980; Braunschweig ve Becker, 2004, Günden ve Miran, 2008). Tercih 

ölçeğindeki değerlerin anlamsal karşılığı Çizelge-1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1. Eşli karşılaştırma ölçeği 
Önem 

Derecesi 

Tanım Açıklama 

1 Eşit önemli İki faaliyet amaca eşit düzeyde katkıda bulunur 

3 Birinin diğerine göre orta derecede önemli 

olması 

Bir faaliyet diğerine orta derecede tercih edilir 

5 Kuvvetli derecede önemli Bir faaliyet diğerine kuvvetli tercih edilir  

7 Çok kuvvetli düzeyde önemli Bir faaliyet güçlü bir şekilde tercih edilir ve baskınlığı 

uygulamada rahatlıkla görülür 

9 Kesin derecede önemli Bir faaliyetin diğerine tercih edilmesine ilişkin kanıtlar 

çok büyük bir güvenirliğe sahiptir 

2,4,6,8 Ortalama değerler Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak üzere yukarıda 

listelenen yargılar arasına düşen değerler 

 

Eşli karşılaştırma tekniği ile öncelikleri araştırılan özellikleri etkileyen açıklayıcı değişkenleri 

ortaya koymak amacıyla tobit modellerden yararlanılmıştır. Tobit model, sınırlı bağımlı 

değişkenli modellerden biridir. Sınırlı bağımlı değişkenli modeller, sansürlü ya da kesikli 

regresyon modeli olarak da adlandırılır. Bağımlı değişkenin değişim aralığının herhangi bir 

şekilde sınırlandırıldığı regresyon modellerinde eğer belirli bir aralığın dışındaki gözlemler 

tamamen kaybedilmekte ise kesikli model, ancak en azından bağımsız değişkenler 

gözlenebiliyorsa sansürlü model söz konusu olur. Sansürlü regresyon modele tobit model de 

denilmektedir (Üçdoğruk vd. 2001). Bireylerin algı ve düşüncelerinde demografik 

özelliklerinin farklılığa neden olup olmadığı parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U 

ve Kruskall Wallis-H testleriyle incelenmiştir.  

 

3.BULGULAR VE TARTIŞMA: 

Çalışma kapsamında, %66,9’u Spil Dağında, %33,1’i Manisa merkezinde olmak üzere toplam 

444 bireyden alınan veriler değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların %44,8’ini 26-45 yaş 

arasındaki bireyler oluşturduğu; lise üstünde öğrenim görmüş bireylerin %28,4 oranında olduğu 

görülmektedir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Yaş, öğrenim ve cinsiyet durumu 
 Spil Dağı 

(Ziyaretçiler)  

Manisa  

(Yerleşim yeri sakinleri) 
Toplam 

Sayı % Sayı  % Sayı % 

 

Kadın 70 47,6 148 49,8 218 49,1 

Erkek 77 52,4 149 50,2 226 50,9 

Toplam 147 100,0 297 100,0 444 100,0 

Y
aş

  

≤25 31 21,1 49 16,5 80 18,0 

26-45 82 55,8 117 39,4 199 44,8 

46-60 27 18,3 82 27,6 109 24,6 

61≤ 7 4,8 49 16,5 56 12,6 

Toplam 147 100 297 100 444 100 

Ö
ğ

re
n

im
 

<İlkokul 1 0,7 20 6,7 21 4,7 

İlkokul 28 19,0 92 31,0 120 27,0 

Ortaokul-lise 42 28,6 135 45,5 177 39,9 

Yüksekokul-fakülte 71 48,3 47 15,8 118 26,6 

Lisans üstü 5 3,4 3 1,0 8 1,8 

Toplam 147 100,0 297 100,0 444 100,0 
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3.1 Biyolojik Çeşitlilik kavramını bilme 

Çalışmaya katılan bireylerin biyoçeşitlilik kavramını bilip bilmedikleri araştırılmış; bilme, 

kavrama aşina olmakla birlikte tam olarak bilmeme ve hiç bilmeme durumlarından hangisinin 

kendilerine uygun olduğu sorulmuştur. Görüşülen bireylerin % 37.6’sının biyoçeşitlilik 

kavramını bildiğini ifade ettiği, % 62.4’ünün ise “bilmiyorum”  ve  “tahmin ediyorum” 

seçeneklerinden birini tercih ettiği görülmüştür (Çizelge 3). 

 

Çizelge 3 : Biyoçeşitlilik kavramını bilme 
 Spil Dağı Manisa Toplam 

Biyoçeşitlilik 

kavramını bilme 
Sayı % Sayı % Sayı % 

Bilmiyor 36 24.5 99 33.3 135 30.4 

Tahmin ediyor 45 30.6 97 32.7 142 32.0 

Biliyor 66 44.9 101 34.0 167 37.6 

Toplam 147 100.0 297 100.0 444 100.0 

Ortalama* 1.20 1.01 1.07 

* 0- bilmiyor / 1- tahmin ediyor / 2- biliyor 

Hangi sosyo ekonomik değişkenlerin, biyoçeşitlilik kavramını bilme durumunda etkili olduğu 

Mann Whitney ve Kruskal Wallis testleriyle araştırılmıştır. Kadın ve erkekler arasında anlamlı 

bir fark tespit edilmemiştir. Ancak yaş etkili bir faktör olarak belirlenmiştir. 30 yaş ve üstü 

bireylerin, biyoçeşitlilik kavramını daha çok bildiklerini  ifade ettikleri görülmüştür. Başar 

(2014) bulguları arasındaki yaşın artması ile biyoçeşitliliğin toplumsal refaha ekolojik katkı 

boyutunun daha önemli bulunması sonucu ile aynı yönde değerlendirilebilecek bu bulgu, yaş 

ve yaşa bağlı olarak deneyimin artmasıyla farkındalığın artması şeklinde yorumlanabilir.   

 

Öğrenim, yine biyoçeşitlilik kavramını bilme durumunda etkili diğer bir değişken olarak tespit 

edilmiştir.  Bu konuda yapılan analizler sonucunda ilkokul/ilköğretim  mezunu olanların 

α=0.001 düzeyinde,  daha az öğrenim görenlere göre kavrama daha yakın olduklarını ifade 

ettikleri görülmüştür. Gelir durumundaki artışın da benzer bir etkiye sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Kişi başına gelirin 2500 TL ve üzerine çıkması ile 0.01 düzeyinde  biyoçeşitlilik 

kavramını tanıma ve bilme yönünde farklılık oluştuğu gözlenmiştir. Anketin yapıldığı yere göre 

yapılan analizler ile Milli Parkta görüşülen bireylerde, yerleşim yerindeki bireylere göre 

biyoçeşitliliği tanıma ve bilme yönündeki cevapların 0.05 düzeyinde (p=0.017) anlamlı biçimde 

daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

Spil Dağında gerçekleştirilen etkinliklerin etkisini belirlemek amacıyla, bireylerin beşli likert 

ölçeği ile elde edilen farklı etkinlikleri gerçekleştirme sıklıkları, hiç yapmayan / farklı 

sıklıklarda yapan olmak üzere ikili gruplara dönüştürülmüştür. Mann Whitney U testi sonuçları 

ile yalnızca yürüyüş aktivitesi için 0.10 düzeyinde  bir fark olduğu (p=0.064) ve yürüyüş 

faaliyeti gerçekleştirenlerin hiç yapmayanlara göre biyoçeşitlilik kavramını tanıma ve bilme 

durumunun  daha fazla olduğu belirlenmiştir.   

 

3.2.Biyoçeşitliliğe ve  Spil Dağı Biyoçeşitliliğine Verilen Önem 

Çalışmada biyoçeşitliliğe kavramsal olarak verilen önem ve Spil Dağı biyoçeşitliliğine verilen 

önem dereceleri likert ölçeği ile araştırılmıştır.  Bu amaçla öncelikle biyolojik çeşitliliğin tanımı 

bireylere yapılmış ve bireylere biyolojik çeşitliğin önemi sorulmuştur. Bireylerin %95.5’inin 

biyoçeşitliliği “oldukça önemli” ve “çok önemli” bulduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4).  
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Çizelge 4 .  Biyoçeşitliliğe verilen önem 
 Spil Dağı Manisa Toplam 

 Sayı % Sayı % Sayı % 

Önemsiz 1 0.7 -- -- 1 0.2 

Biraz önemli -- -- 5 1.7 5 1.1 

Orta derecede önemli -- -- 14 4.7 14 3.2 

Oldukça önemli 24 16.3 45 15.2 69 15.5 

Çok önemli 122 83.0 233 78.5 355 80.0 

Toplam 147 100 297 100 444 100 

En küçük 1 2 1 

Ortalama 4.81 4.70 4.74 

En büyük 5 5 5 

 

Spil Dağı biyoçeşitliliğine verilen önem de benzer şekilde araştırılmış ve % 96.9’unun “oldukça 

önemli” ve “çok önemli” bulduğu görülmüştür (Çizelge 5). Bu oranın kavramsal olarak 

biyoçeşitliliği önemseme derecesinden daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.   

 

Çizelge 5. Spil Dağı  Biyoçeşitliliğine verilen önem 

 

Spil Dağı biyoçeşitliliğine verilen önem 

Spil Dağı Manisa Toplam 

Sayı  % Sayı % Sayı % 

Önemsiz -- -- -- -- --- --- 

Biraz önemli -- -- 6 2.0 6 1.4 

Orta derecede önemli 1 0.7 7 2.4 8 1.8 

Oldukça önemli 23 15.6 56 18.9 79 17.8 

Çok önemli 123 83.7 228 76.8 351 79.1 

Toplam 147 100 297 100 444 100 

En küçük 3 2 2 

Ortalama 4.83 4.70 4.75 

En büyük 5 5 5 

 

Spil Dağında ve Manisa’da görüşülen bireyler arasında biyolojik çeşitliliği ve Spil Dağı 

biyoçeşitliliğini önemseme konusunda farklılık olup olmadığı Mann Whitney U testi ile 

incelenmiş ve biyoçeşitliliği önemseme derecesinde anlamlı bir fark görülmezken; Spil Dağı 

biyoçeşitliliğini önemseme derecesinde ziyaretçi olmanın 0.10 düzeyinde (p=0.07) farklı 

olduğu görülmüştür. Ziyaretçiler, Spil Dağı biyoçeşitliliğini Manisa’da görüşülenlerden daha 

çok önemsediklerini belirtmiştir.  

 

Spil Dağını ziyaret etme, gerek biyoçeşitliliği gerekse Spil Dağı biyoçeşitliliğini daha çok 

önemsemede etkili bir faktör olarak belirlenmiştir. Spil Dağına gitmiş olan ve hiç gitmemiş 

olanlar arasında yapılan analizde alana en az 1 kez gitmiş olanlar ile alanda görüşülenlerin, hiç 

gelmemiş olanlara göre bu konuda daha yüksek ortalamaya sahip oldukları; 1-önemsiz’den 5-

çok önemli’ye likert ölçeği ile yapılan değerlendirmenin analizinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık ortaya koydukları saptanmıştır (Çizelge 6).  
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Çizelge 6. Biyoçeşitlilik ve Spil Dağı  Biyoçeşitliliğine verilen önemde farklılık 
Alanı ziyaret 

durumu 

Sayı Biyoçeşitliliğe verilen önem derecesi Spil Dağı biyoçeşitliliğine verilen önem 

derecesi 

Anlamlılık düzeyi (p) Z değeri Ortalama Anlamlılık 

düzeyi (p) 

Z değeri Ortalama 

En az 1 kez 

gitmiş olan 
408 

0.093* 
-1,681 

4.75 

0.029** 
-2,179 

4.77 

Hiç gitmemiş 

olan 
36 4.58 4.47 

 1-Önemsiz / 2-biraz önemli / 3-orta derecede önemli / 4-oldukça önemli / 5-çok önemli 

* 0.10 düzeyinde anlamlı, ** 0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Kadınların 0.001 düzeyinde biyolojik çeşitliliği daha fazla önemsediği görülmüştür.  1 önemsiz 

– 5 çok önemli aralığında verilen cevapların ortalaması incelendiğinde; kadınlarda 4.80 olan 

değerin, erkeklerde 4.68 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, Bögeholz ve Leske (2009), Varışlı 

(2009), Alp ve diğerleri (2008) ve Çelikkol (2011) tarafından yapılan çalışmalarda kız 

öğrencilerin çevresel tutumlarının daha yüksek bulunduğu çalışmalarla benzerlik 

göstermektedir. Yine Sarıgöllü (2009)’da da kadınların erkeklerden daha yüksek çevresel 

tutuma sahip olduğu bulgusu ile benzerdir.  

 

Biyoçeşitliliğe önem verme derecesi ve  öğrenim durumu farklı gruplarla Mann Whitney U ve 

Kruskall Wallis-H testleriyle incelendiğinde; lise ve üstü olarak yapılan analizde 0.10 

düzeyinde farklı (p=0.081) bulunmuştur. Lise ve altında 4.71 olan ortalama, lise üstünde 

öğrenim gören bireylerde 4.82 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç Sarıgöllü (2009)’un bulguları ile 

benzerlik göstermektedir. Yaş ve gelir durumu ile biyoçeşitliliğe verilen önem derecesi  

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Spil Dağı biyoçeşitliliğine 

önem verme derecesi benzer şekilde demografik özelliklere göre analiz edilmiştir. Öğrenim ve 

cinsiyet ile ayırıcı bir sonuç elde edilmezken; gelir ve yaş anlamlı bir farkın nedeni olarak 

saptanmıştır.  Yaş gruplarına göre, 30 ve üstünde yaşa sahip olanların, daha genç olanlara göre 

0.01 düzeyinde (p=0.002) daha fazla önemsedikleri görülmüştür. 30 yaş altında 4.66 olan 

ortalama; 30 yaş ve üstünde 4.78 olarak belirlenmiştir.  

Gelir durumuna göre yapılan analizler, gelirdeki yükselme ile Spil Dağı biyoçeşitliliğini 

önemseme derecesinin arttığını göstermiştir.  Mann Whitney U testi analizi, aylık kişi başı 

gelirin 1500 TL üzeri olanlar ile 1500 TL ve  altı olanlar arasında 0.05 düzeyinde (p=0.011) 

farklı olduğunu ortaya koymuştur. Ortalamaların incelenmesi ile, aylık  kişi başına gelirin 1500 

TL ve altında olduğu bireylerde Spil Dağı biyoçeşitliliğine verilen önem derecesi 4,68; 1500 

TL üzeri geliri olanlar  için 4.75 olduğu belirlenmiştir.  

 

3.5.Spil Dağı biyoçeşitliliğinin topluma katkısına bakış 

Bireylerden, Spil Dağı biyoçeşitliliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak toplumsal refaha 

sağladığı aktüel ve potansiyel katkıları değerlendirmeleri istenmiştir.  Spil Dağı 

biyoçeşitliliğinin toplumsal refaha olası katkıları; toplum sağlığına katkı, rekreasyonel 

olanaklara, turizme katkı, estetik değer olarak katkı, bilim ve araştırmaya katkı, eğitime katkı 

şeklinde sınıflandırılmıştır. 5’li likert ölçeği alınan cevapların, Manisa ve Spil Dağında 

görüşülen bireyler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa sahip olup olmadığı 

araştırılmış; estetik ve bilim-araştırmaya katkı konusunda farklı düşündükleri saptanmıştır. 

Estetik katkıyı Manisa’da görüşülen bireyler daha fazla önemserken; bilim ve araştırmaya 

katkıyı Spil Dağında görüşülen bireyler daha fazla önemsemiştir (Çizelge 9).  
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Çizelge 9. Spil Dağı biyoçeşitliliğinin topluma katkısı 

Spil Dağı fonksiyonları 
Spil Dağı Manisa Toplam Anlamlılık 

düzeyi P 

Z değeri 

Ortalama* Ortalama* Ortalama* 

Toplum sağlığına katkı 4.65 4.75 4.72 0.366 -0.904 

Estetik 4.31 4.49 4.43 0.012** -2.505 

Rekreasyon 4.44 4.38 4.40 0.584 -0.547 

Turizm 4.46 4.32 4.37 0.668 -0.429 

Bilim araştırma 4.46 4.25 4.32 0.050** -1.962 

Kültürel katkı 4.18 4.21 4.20 0.313 -1.009 

Eğitim 4.23 4.15 4.18 0.510 -0.659 

*1-çok önemsiz/2-biraz önemli/3-orta derecede önemli/4-oldukça önemli/ 5-çok önemli  

**0.05 düzeyinde anlamlı 

 

Bireylerin Spil Dağı biyoçeşitliliğinin topluma sağladığı katkılarına yönelik 

değerlendirmelerinde sosyo-ekonomik özelliklerinin farklılığa neden olup olmadığı, farklı 

kategorik değişkenler oluşturularak parametrik olmayan testlerden Mann Whitney U ve 

Kruskall Wallis testleriyle incelenmiştir. Kadın ve erkekler arasında bütün fonksiyonlar için 

yapılan analizler sonucu, cinsiyetin neden olduğu anlamlı bir fark bulunmamıştır. Gelir 

değişkeni (1500 TL, 2500 TL ve 3000 TL’nin altı ve üstü için) turizmde fark göstermezken;  

bilim araştırmaya katkısını önemseme derecesi 1500 TLve üstü gelire sahip bireyler için 

farklıdır. Gelir arttıkça önem derecesi artmaktadır. Eğitim, rekreasyon, kültürel, estetik, toplum 

sağlığına katkıyı önemseme derecesinde ise gelir durumu ile herhangi bir fark görülmemiştir. 

Öğrenim durumunun turizmde farklılığa neden olduğu tespit edilmemiş; bilim ve araştırma için 

ise hem ilkokul ve üstü öğrenim görenler birbirinden farklı hem de lise ve üstü öğrenim görenler 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklı değerlendirmede bulunmuştur. Öğrenim düzeyindeki 

artış, bilim ve araştırmaya katkısını önemseme derecesini artırmıştır. Eğitim, rekreasyon, 

kültürel fonksiyonlar için farklılık tespit edilmezken estetik katkıya verilen önem farklılık 

göstermiştir. Daha az öğrenime sahip olanların bu etkiyi daha çok önemsedikleri belirlenmiştir.  

 

Yaş durumunun Spil Dağı biyoçeşitliliğinin topluma sağladığı katkıları önemseme derecesinde 

farklılığa neden olup olmadığına ilişkin yapılan analiz ile; turizm, bilim araştırma,  kültürel 

fonksiyonlar için farklılık tespit edilmemiştir. Ancak eğitim ve estetik yönüyle topluma katkısı 

konusunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Her ikisi de, 29 yaşın üstünde daha 

yüksek önemseme derecesine sahip bulunmuştur.   

 

Çalışmada bireylerden Spil Dağı biyoçeşitliliğini topluma sağladığı/sağlayabileceği ekolojik, 

ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarıyla değerlendirmeleri istenmiş; bu amaçla yöntem 

bölümünde açıklanan eşli karşılaştırma ölçeği kullanılmıştır. Spil Dağı biyoçeşitliliğinin 

ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel katkılarının değerlendirilmesine ilişkin minimum, 

maksimum ve ortanca değerleri çizelge ile verilmiştir.  Ekolojik yönün belirgin bir fark ile en 

yüksek önceliği aldığı (0.6509), onu ekonomik önceliğin izlediği görülmektedir (Çizelge 10). 
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Çizelge 10. Spil Dağı biyoçeşitliliğinin farklı boyutlarıyla eşli karşılaştırma öncelikleri 

 Ortalama Medyan Standart hata Minimum Maksimum 

Ekolojik 0,650967 0,727325 0,153849 0,174094 0,766845 

Ekonomik 0,283578 0,212443 0,15078 0,174094 0,766845 

Sosyo-kültür 0,065455 0,064892 0,010816 0,05151 0,090909 

Çalışmada Spil Dağı biyoçeşitliliğinin topluma sağladığı/sağlayabileceği ekolojik, ekonomik 

ve sosyo-kültürel katkılarına ilişkin  eşli karşılaştırma tekniği elde edilen 0-1 arasındaki 

değerlerin kullanıldığı tobit modeller oluşturulmuştur. Bireylerin önceliklerinde etkili olan 

faktörler araştırılmıştır. Biyolojik çeşitliliği bilme, Spil Dağını ziyaret deneyimi ve Manisa’da 

yaşama ile ilgili kukla değişkenlerin dahil edildiği model sonuçlarının incelenmesi ile; 

erkeklerin kadınlara göre, Manisa’da yaşayanların dışardan gelenlere göre, biyoçeşitliliği 

bilmediğini ifade edenlerin bildiğini ifade edenlere göre, Spil Dağına hiç gitmemiş olanlar 

gidenlere göre  sosyo-kültürel boyutu daha önemli bulduğu görülmektedir (Çizelge 11). Genç 

yaş grubu sosyo-kültürü önemli bulurken üst yaş grubunda olma ekonomiye verilen önceliği 

artıran bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. Sosyo-kültürel önceliği etkileyen faktörler arasında 

Manisa’da yaşama değişkeninin de olması, küçük bir yerleşim yeri olan Manisa için İzmir’e 

yakın olmakla birlikte sosyal açıdan bu alandan beklenti olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Çizelge 11.  Spil Dağı biyoçeşitliliğinin sosyo-kültürel boyutunun önemi 
           Bağımlı değişken: Spil Dağı Biyoçeşitliliğinin sosyo-kültürel katkısının öncelik derecesi 

  Katsayı Standart hata z p-değeri  

Sabit 0,0736807 0,00100284 73,4721 <0,00001 *** 

Cinsiyet (kadın=0) 0,000666812 0,00033669 1,9805 0,04773 ** 

Yaş -9,85186e-05 1,23233e-05 -7,9945 <0,00001 *** 

Öğrenim -0,000790501 0,000201387 -3,9253 0,00009 *** 

Biyoçeşitliliği biliyor 

(bilmiyor=0) 

-0,00017975 0,00047197 -0,3809 0,70334 *** 

Spil dağına gelme 

(hiç gelmeme=0) 

-0,00165007 0,000512259 -3,2212 0,00129 *** 

Manisa/Manisa dışından 

gelme 

(Manisa dışı=0) 

0,00321601 0,000392286 8,1981 <0,00001 *** 

Hanegeliri -8,1405e-07 6,97813e-08 -11,6657 <0,00001 *** 

  

Spil Dağı biyoçeşitliliğinin ekolojik  boyutunun öncelik değerlerinin bağımlı değişken olarak 

alındığı tobit model sonuçları Çizelge-12’de görülmektedir. Modelin sonuçlarına göre, 

kadınlar, gençler, biyoçeşitliliği bildiğini ifade edenler ekolojik boyutu daha fazla 

önemsemektedir. Spil Dağına gitmiş olmak ya da olmamak bu konuda etkili bir unsur olarak 

görünmemektedir. Gelirin artması ile ekolojik boyuta verilen öncelik de artmaktadır (Çizelge 

12). 

Çizelge 12. Spil Dağı biyoçeşitliliğinin ekolojik  boyutunun önemi 
          Bağımlı değişken: Spil Biyoçeşitliliğinin ekolojik katkısının öncelik derecesi 

 Katsayı Standart hata z p-değeri  

Sabit 0,541252 0,0151957 35,6187 <0,00001 *** 

Cinsiyet -0,0113732 0,00512579 -2,2188 0,02650 ** 

Yaş -0,000363199 0,000179032 -2,0287 0,04249 ** 

Hane geliri 1,14275e-05 1,41923e-06 8,0519 <0,00001 *** 

Öğrenim 0,0251579 0,00346779 7,2547 <0,00001 *** 

Biyoçeşitliliği biliyor 

(bilmiyor=0) 

0,0245764 0,00653558 3,7604 0,00017 *** 

Spil dağına gelme 

(hiç gelmeme=0) 

0,0151838 0,00924726 1,6420 0,10060  
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Topluma sağladığı/sağlayabileceği ekonomik katkıların, sosyo-kültürel ve ekolojik boyuta göre 

önceliği bağımlı değişken olarak alınarak  tobit model oluşturulmuştur.  Çizelge 13’te de 

görüleceği gibi model sonuçlarına göre yaşın artması ile ekonomik boyuta verilen önceliğin 

arttığını söylemek mümkündür. Erkekler, kadınlara göre ekonomik katkıyı, diğer boyutlar ile 

karşılaştırıldığında daha fazla önemsemektedir. Gelir ve biyoçeşitlilik hakkındaki bilgi 

düzeyine ilişkin bireyin kendisiyle ilgili değerlendirmesi iyileştikçe ekonomik boyutun önceliği 

azalmaktadır. Spil Dağına daha önce gidip gitmemek, ekolojik boyutla ilgili modelde olduğu 

gibi burada da anlamlı değildir. Başka bir ifadeyle  bireylerin   ekonomik boyuta verdiği 

öncelik, alana gitmiş olmak ya da olmamaktan etkilenmemektedir (Çizelge 13).  

 

Çizelge 13.  Spil Dağı biyoçeşitliliğinin ekonomik  boyutunun önemi 
          Bağımlı değişken: Spil Biyoçeşitliliğinin ekonomik  katkısının öncelik derecesi 

 Katsayı Standart hata z p-değeri  

Sabit 0,356998 0,0156813 22,7658 <0,00001 *** 

Cinsiyet 0,0254481 0,00520695 4,8873 <0,00001 *** 

Yaş 0,000786777 0,000173155 4,5438 <0,00001 *** 

Öğrenim -0,0217736 0,00358261 -6,0776 <0,00001 *** 

Biyoçeşitliliği biliyor 

(bilmiyor=0) 

-0,0209706 0,00641922 -3,2668 0,00109 *** 

Spil dağına gelme 

(hiç gelmeme=0) 

-0,0136016 0,00832097 -1,6346 0,10213  

Hane geliri -2,38364e-05 2,97912e-06 -8,0012 <0,00001 *** 

 

4. SONUÇLAR 

Ekolojik süreçler içinde biyolojik çeşitliliğin önemindeki farkındalığın toplumsal düzeyde 

artması  ve bu durumun önemli bir nedeni olarak  ekosistem dengesinde  meydana gelen 

bozulmaların telafisi zor ya da geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurmasının  etkileriyle son 

yıllarda biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan çalışmalarda artış gözlenmektedir. Konu, gerek 

ulusal gerekse uluslararası düzeylerde öncelikli olarak ele alınmaktadır.  

 

Spil Dağı biyoçeşitliliğinin farklı toplumsal katkılarının önem derecelerinde sosyo-ekonomik 

özelliklerinin etkisinin araştırıldığı bu çalışmada Spil Dağında görüşülen bireyler ile Manisa 

merkezinde görüşülen bireyler arasında biyoçeşitliliğe verilen önemin istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklı olması dikkat çekmektedir. Söz konusu iki kesimin özelliklerinin 

incelenmesiyle, Spil Dağında görüşülen bireylerin daha yüksek eğitim ve gelir düzeyine sahip 

oldukları görülmektedir. Yine biyoçeşitliliğin farklı fonksiyonları için gerçekleştirilen analiz 

bulgularında da gelir, öğrenim ve yaş değişkenlerinin aynı yönde anlamlı farklılık gösterdiği 

gözlenmektedir. Bilim-araştırmaya katkısını önemli bulma gelir ve öğrenimle artmakta; eğitime 

olan katkıyı önemli bulma yaş ile artmakta; estetik katkıyı önemli bulma yaş ile artarken 

öğrenim düzeyi ile azalmaktadır. Bu durum, gelir ve yaşın, deneyimi artıran faktörler olarak 

farkındalığın artmasında öğrenimle birlikte etkili olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

 

Biyoçeşitlilik algısı üzerinde sosyo-demografik özelliklerin etkisini inceleyen ulusal ve 

uluslararası çalışmalar, toplumsal kültürün ve bireysel özelliklerin algı ve tutumlar üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı farklara neden olduğunu göstermektedir. Çevresel algı ve tutumda 

bu çalışmada da olduğu gibi farka neden olan yaş, öğrenim, gelir değişkenleri, deneyimi artıran 

faktörler olarak dikkat çekmektedir. Bu nedenle toplumda biyolojik çeşitliliğe yönelik olumlu 

yönde fark yaratmak için bireylerin doğa deneyimlerini artırmalarının teşvik edilmesi 

önemlidir. Tanıma - bilgi sahibi olma – farkında olma zincirinin kurulmasına ve 

sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve bu yöndeki uygulamalara önem verilmelidir. Bu 

kapsamda ziyarete açık doğa koruma alanları bir “açık hava okulu” gibi düşünülmeli; bu alanlar 

ziyaretçilere bu farkındalığı kazandıracak deneyimler sağlayan alanlar olarak 
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değerlendirilmelidir.  Bu kapsamda gerçekleştirilecek uygulamalarda, mevcut sosyal yapının 

tespitine yönelik yapılmış çalışma bulgularının dikkate alınması; zaman ve mekana bağlı 

değişimlerin tespit edilmesi ve izlenmesi önem taşımaktadır. 

 

Biyolojik çeşitliliğin, orman kaynaklarının ve genel olarak doğal kaynakların korunması ve 

ekosistem hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için, geliştirilecek politikalara sosyal 

faktörlerin dahil edilmesine katkı sağlayacak araştırmaların çoğalmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Abstract  

Non-wood forest products (NWFPs) provide important source of income for millions of 

households world-wide especially for those in rural areas. Especially nonwood plants are main 

source of income for rural people in many parts of the world. These plants are also consumed 

by local people for health, nutritional and many other needs. In order to ensure benefits of 

NWFPs, it is important to identify nonwood plants and determine their population distribution. 

However, plant identification by using manual method is such a complex task to fulfill 

especially in varying conditions in the field. The leaves are often used to identify plant species 

based on their visible characteristics. Image recognition systems have been developed to 

identify plant species by using leaf image. Comparing manual plant identification systems, 

image recognition systems are easier and in most cases more accurate alternative. In recent 

years, some mobile applications have been developed to assist people to identify plants by 

taking pictures of their leaves using smart phones. In this study, it was aimed to investigate the 

capabilities of the most common mobile image recognition systems in identification of plant 

species based on leaf images.  

 

Key words: Image recognition, Mobile applications, Plant identification, Nonwood species  
 

 

1. INTRODUCTION 

Non-wood forest products in general are essential for the daily life of both rural and urban 

populations [1]. The term non-wood forest product (NWFPs) is often used for “goods of 

biological origin other than wood derived from forests, other wooded land and trees outside 

forests” [2]. In Pakistan, forested lands cover an area of 4.37 million hectares, which is about 

five percent of the country's total area. These forests provide variety of NWFPs such as food 

products, medicinal plants, industrial products, fibers, and silk cocoons [3]. Especially food 

products and medicinal plants are considered as the major source of income for rural people 

[4]. Because of the rich variety of environment, Pakistan has large number of medicinal plants 

in the forested lands. Some of the commercially important medicinal plants are listed in Table 

1. Besides, there are number of nonwood plants used as food products including roased seeds 

of Pinus gerardiana, kernels of walnut (Juglans regia), gurgura (Reptonia buxifolia), deela 

(Capparis aphlla), pelu (Salvadora oleoides), jujube (Zizyphus spp.), sumal (Berberis lycium), 

guch (Viburnum nervosum), wild fig (Ficus glometra) and mulberry (Mows alba) [5].  
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Table 1. Commercially important medicinal plants collected from forests in Pakistan [4] 

 

Name Botanical name Part used 
Estimated extracted 

quantities annually (tons) 

Mushk-e-Bala Valeriana wallichii Roots 300-400 

Persoshan (maiden hair fern) Adiantum capillus Whole plant 100-125 

Anjabar Polygonum amplexicule Roots 40 

Unab Zizyphus vulgaris Fruits 30-40 

Hub-al-as (Munru) Myrtus communis Fruits and leaves 40-45 

Banafsha Viola serpens Flowers  

Leaves 

30 

40 

Suranjan-e-Telkh Colchicum luteum Corms 12 

Seeds 2 

Ban Kakri Podophyllum emodi Rhizomes and roots 30-60 

Kamila Mallotus philippensis Fruits 4-5 

Mamekh Paeonia emodi Rhizomes 18 

Afsantine Artemisia maritima Leaves/ shoots 100-150 

Ajwain Carum copticum Seeds 200 

Chiraita Swertia chirata Twigs 30 

Wirch Acorus calamus Roots 10 

Darhald or Meda Chob Berberis lycium Wood  

Roots 

600  

120 

Khurasani Hyocyamus niger Seeds 2 

Ajwain Khaksir Sisymbrium irio Seeds 50 

Ajwain Carum copticum Seeds 200 

Zeera Siah Carum carvi Seeds 10 

Bermi Booti Centella asiatica Whole plant 12 

Meetha Teela or sufaid Mori Aconitum chasmanthum Roots 4 

Atis Aconitum hetero phyllum Roots 2 

Kaniz (Yam) Dioscorea deltodea Rhizome 230 

Angoor shefa (Belladona) Atropa acuminata Whole plant 10 

Barg-u; Azra (Foxglove) Digitalis purpurea Whole plant 10 

Bhaikar Adhatoda vasica Leaves 20 

Bhang Cannabis sativa Whole plant 20 

Panir Dodi Withania coagulans Fruit 125 

Asgand Withania sominfera Roots 32 

Amaltas Cassia fistula Pods 150 

Baid Mushk Salix alba Bark 10 

Jangli piaz Scilla Urginea indica Bulbs 6 

Indrayan (Colocynth) Citrulus colocynthus Fruits 12 

Asmania Ephedra nebrodemsis Twigs 780 

 

In order to estimate overall potential of nonwood plants, it is important to identify nonwood 

plants and determine their population distribution through field surveying. However, plant 

identification by using manual method can be a complex task due to varying conditions in the 

field. The visible structures of the leaves are generally used to identify plant species. There are 

three main structures of the leaf; 1) the leaf base joining point he stem with the leaf, 2) the stalk 

joining the base wit lamina, and 3) the lamina which is the wide part of the leaf [6].      

 

Computer vision methodologies and image recognition techniques have been developed to 

identify plant species automatically. By using advanced algorithms and procedures in digital 

image recognition, it has become possible to identify plants by using leaf image [7]. The image 
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recognition task is completed in three stages including pre-processing, feature extraction, and 

classification [Figure 1]. 

 

 
Figure 1. The main stages of image recognition task [6] 

 

In recent years, some mobile applications have been developed to assist people to identify plants 

by taking pictures of their leaves using smart phones. One of the first plant identification 

systems was developed for the iOS users and it was able working with only tree species [8]. 

Pl@ntNet was another example of early systems that was developed to identify more than 4100 

plant species based on their photographs [6]. Wu [9] developed a plant identification system 

for Android users based on descriptors extracted from plant leaf image.   

 

In this study, the capabilities of the most recent mobile image recognition systems developed 

for identification of plant species were presented. The possibilities of generating population 

distribution map for plant species by using GPS feature on smart phones were also evaluated.  

 

2. MATERIAL AND METHODS 

2.1. MedLeaf 

MedLeaf is a plant recognition system that was developed to identify medicinal plants based 

on combinations of leaf features such as shape, color and texture. The system is an Android 

application with two main functionalities; 1) medicinal plant identification and 2) document 

searching of medicinal plant. To identify the plant species, leaf image captured from the gallery 

or by camera phone is first displayed on the mobile screen, and then MedLeaf automatically 

identify the medical plant species (Fiure 2). In the second main function of MedLeaf, Local 

Binary Pattern was used to extract leaf texture and then Probabilistic Neural Network was used 

to classify the image (Figure 3) [10]. 
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Figure 2. User interface of the first main function in MedLeaf system [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. User interface of the second main function in MedLeaf system [10] 

The accuracy of medicinal plant identification function based on leaf texture was found as 

56.33%. The performance of the application was also evaluated by 20 users based on a 

questionnaire which consisted of following points [11]: 

• Visibility of system status 

• Match between system and the real world 

• User control and freedom 

• Consistency and standards 

• Error prevention 

• Recognition rather than recall 

• Flexibility and efficiency of use 

• Aesthetic and minimalist design 

• Help users recognize, diagnose, and recover from errors 

• Help and documentation 

The results from the questionnaire indicated that 35% of user satisfied with the results of 

medicinal plant identification functionality, while 50% was quite satisfied, and 15% was not 

satisfied. In terms of document searching functionality, the results showed that 40% of user was 

satisfied, while 60% was quite satisfied. 
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2.2. Fully Automatic Leaf-based Plant Identification  

A fully automatic plant identification application working based on plant leaf images was 

developed for Android devices (Figure 4). The application consists of four main steps; petiole 

detection and removal, leaf orientation normalization, modified kernel descriptor (KDES), and 

Support Vector Machine (SVM) based classification [12].    
 

 
 

Figure 4. Methodology of leaf-based plant identification application [12] 

 

Based on the image generated by after Watershed algorithm segmentation method, the petiole 

detection was built based on statistic experiments. Then, the image of the leaf without the 

petiole was generated on the background with white pixels (Figure 5). In order to prevent 

identification errors in case of rotation-variant features due to leaves captured with different 

orientations, the process of leaf orientation normalization as applied based on the theories of 

image moment (Figure 5). KDES was used to extract a specific type of features under a 

hierarchical structure: pixel-level features, patch-level features, and image-level features. This 

study proposed the improvements for patch-level feature extraction and image-level feature 

extraction steps. And, the results of the improvement is indicated in Figure 6. 

  

     (a)         (b)            (c) 

Figure 5. A leaf of Acer monspessulanum before petiole cu t t ing  (a), after petiole 

cutting (b), and after orientation normalization (c) [12] 

 

           
(a) (b) 

Figure 6. A leaf image of Acer monspessulanum species before (a) and after (b) the 

improvements [12] 
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Based on the leaf-based plant identification method, Vietnamese medicinal plant 

search system was developed and deployed on Android devices (Figure 7). The system 

has two important functions:  text-based search and image-based search. The user 

can type the medicinal plant of interest or take the plant image to use leaf-based plant 

identification method. 

 

 

Figure 7. The interface of the Vietnamese medicinal plant search [12] 

2.3. Deep Learning for Plant Identification 

Deep learning architectures are formed by multiple linear and nonlinear transformations of 

input data for yielding more discriminative representations [13]. The BJFU100 dataset was 

generated by collecting natural scenes using mobile devices. The dataset contains 10,000 

images of 100 ornamental plant species in Beijing Forestry University campus [14]. A 26-layer 

deep learning model consisting of 8 residual building blocks was designed for largescale plant 

classification in natural environment. Deep residual networks with residual units have shown 

good accuracy and convergence behaviors on several largescale image recognition tasks, such 

as ImageNet [15] and MS COCO [16]. 

 

The model implementation was conducted based on the open source deep learning framework. 

Compared with manual classification method, deep learning model was found to be much 

easier. A series of experiments were conducted on BJFU100 dataset to find the best deep 

residual network (ResNet). The comparison of test accuracy among the proposed ResNet26 

model and the original ResNet models was showen in Figure 8. It was found that the model 

achieved a recognition rate of 91.78% on the BJFU100 dataset. Thus, deep learning is a 

promising technology for smart forestry applications. 
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Figure 8. Test accuracy of the ResNet18, ResNet26 model, ResNet34, ResNet50 [14] 

 

A series of experiments were performed on the publicly available Flavia [17] leaf dataset to test 

capabilities of the ResNet26 model (Figure 9). In the testing process,  80% of the dataset were 

selected randomly for training and 20% for testing purposes. The training algorithm was the 

same as that used in the BJFU100 dataset. The test accuracy of each model was shown in Figure 

10. The test accuracy for ResNet18, ResNet34, and ResNet50 was 99.44%, 98.95%, and 

98.60%, respectively. On the other hand, the proposed ResNet26 model reaches upto 99.65% 

accuracy. Thus, results indicated that deep learning is the promising technology for large-scale 

plant classification in natural environment. 

 

 
Figure 9. Example images of the Flavia dataset [14] 
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Figure 10. Test accuracy of the ResNet models [14] 

 

2.4. Plant Recognition using Machine Learning Techniques 

A fully automated method for the medicinal plant recognition was developed by using machine 

learning techniques [18]. A database of medicinal plants which are available on the tropical 

island of Mauritius was created using a smartphone with Android system. For the database, 30 

images of different leaves were taken for 24 different plant species. The petiole of each leaf 

was removed manualy, placed on a white paper, and then being photographed in 1024x600 

pixels size (Figure 11). The application consists of three main steps; automatic pre-processing 

steps, feature extraction, and derived features.  

 

In the pre-processing stage, the image first was converted to the HSV format and then split into 

its different color channels to remove the shadow on the image. A median blur filter with a 

window size of 25 was used to reduce noise effect in the image. Then, Otsu thresholding method 

was implemented to convert the image into a binary image with only black and white pixels 

(Figure 11). Based on images in Figure11, a number of base features were extracted: length, 

width, area of the bounding box, area of leaf, perimeter of leaf, hull area, hull perimeter, number 

of vertices, horizontal and vertical distance maps, 45⁰ radial map and the original RGB values 

of each pixel.  

 
Figure 11. Original Giant Bramble leaf (left) and binary image of leaf (right) [18] 

 

Figure 12 shows the bounding box & contour line and area & diameter of a giant bramble leaf. 

The length and the width of the leaf was computed using the bounding box, while the perimeter 

was obtained from the contour line. Figure 11 also shows the convex hull used to compute the 

hull perimeter, the hull area, and the number of vertices in the leaf.  
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Figure 12. Bounding box & contour (left) and area & perimeter of hull (right) [18] 

 

Figure 13 shows the vertical distance maps where the image was divided into 24 equal strips to 

find where each vertical line intercepts the contour line of the leaf. Then, the distances between 

the intercepts were computed. Figure 14 shows the horizontal distance maps in which the image 

was divided into 24 equal strips. To avoid overfitting, only 12 alternate values were used for 

both directions. The radial distances were computed likewise as shown below in Figure 15. 

 

      
Figure 13. Vertical distance maps [18] 

 

     
Figure 14. Horizontal distance maps [18] 

 

    
Figure 15. Radial maps [18] 
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Fianally, a number of derived features were calculated using the base features which were 

extracted directly from the image. Since ratios were independent of the actual size of the image 

in pixels, they were more suitable for comparison. To assess the recognition rate five different 

machine learning classifiers were used. As a result, the Random Forest classifier achieves the 

best performance with an accuracy of 90.1%, while the Multilayer Perceptron produced the 

second best accuracy at 88.2%.  

 

3. CONCLUSIONS 

The identification of plant species by using manual method is a not a easy task, especially in 

difficult conditions in the field. Computer-assisted image recognition systems have been 

developed to identify plant species by using leaf image. Image recognition systems are much 

easier and more accurate technique comparing with manual identification systems. In recent 

years, mobile applications for smart phones have been also developed to assist people to 

identify plants by taking pictures of their leaves. In this study, the capabilities of the most 

common mobile image recognition systems in identification of plant species based on leaf 

images were presented. The first one was MedLeaf which is a plant recognition system that was 

developed to identify medicinal plants based on combinations of leaf features such as shape, 

color and texture. The second system was a fully automatic plant identification application 

which was developed for Android devices. Third was a deep learning architectures which were 

formed by multiple linear and nonlinear transformations of input data for yielding more 

discriminative representations in plant identification. And the last one was a fully automated 

method for the medicinal plant recognition which was developed by using machine learning 

techniques. It can be concluded that mobile computer system for the recognition of plant species 

can assist to improve the knowledge on medicinal plants, help taxonomists to develop more 

efficient identification techniques and contribute significantly in the protection of endangered 

species.   
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Güney Marmara ve Ege Bölgesindeki Geyik Elması (Malus trilobata C.K. 

Schneid.) Gen Kaynakları 
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Özet  

Geyik elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) ülkemizde nadir bulunan yabanıl meyveli, yaprağını kışın 

döken ve dikensiz ağaçlardan biridir. Genel olarak ormanlarda ve tarımsal alanlarda, münferit veya 

küçük gruplar şeklinde yayılış gösterir. Doğal yayılışının büyük çoğunluğu Türkiye’de özellikle 

Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır. Genellikle 250-1500 m yükselti aralığında bulunur. Bu çalışmada, 

çok sınırlı kayıtların olduğu Ege ve Güney Marmara bölgelerindeki geyik elmasının doğal yayılış 

alanları ve bireylerinin tespiti amaçlanmıştır. Türün bölgedeki dağılışını belirlemek amacıyla il ve 

ilçelerde bulunduğu mevkiler, koordinatları, rakımı ve bakısı belirlenmiştir. Belirlenen her bir bireyin 

çapı ve boyu ölçülmüştür. Ayrıca bireylerin bulunduğu yerin mülkiyeti ve bitki örtüsü kaydedilmiştir. 

Çalışma sonucunda Denizli, Muğla, İzmir, Manisa ve Balıkesir’de çok sayıda yerde geyik elması 

bireyleri tespit edilmiştir. Balıkesir ve Denizli’de daha fazla birey gözlemlenmiştir. Çalışılan alanlarda 

belirlenen bireyler 250 m ile 1300 m’ler arasındadır. Daha ayrıntılı arazi taraması ile türün Güney 

Marmara ve Ege Bölgesi’nde çok daha fazla mevkide bulunabileceği anlaşılmaktadır. Yayılışının 

tamamına yakını ülkemizde bulunan bu türün doğal yayılışının ve yetişme ortamlarının tam olarak tespit 

edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Türün söz konusu bölgelerdeki gen kaynakları kaydedilmeli ve itina 

ile korunmalıdır. Meyveye yönelik bahçe kurulması ve süs bitkisi üretimi amaçlı kültüre edilmesi için 

M. trilobata ayrıntılı olarak çalışılmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Geyik elması, Malus trilobata, Doğal yayılış, Gen kaynakları. 

 

 

The Genetic Resources of Deer Apple (Malus trilobata C.K. Schneid.) in 

Southern Marmara and Aegean Regions  
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Abstract 

Deer apple (Malus trilobata C.K. Schneid.) is one of the rare wild fruit and broadleaved trees in Turkey. 

It is scattered in forests and agricultural areas, generally in individual or small groups. The majority of 

the natural distribution is situated in Turkey, especially in the Mediterranean region. The deer apple is 

generally occurs at 250-1500 m altitude. In this study, it is aimed to determine the natural distribution 

areas and individuals of the deer apple in the Aegean and Southern Marmara regions with very limited 

records. In order to determine the distribution of the species in the regions, the coordinates, altitudes, 

aspects and positions of the provinces and districts have been recorded. The diameter and height of each 

individual was measured and also were recorded the property and vegetation of the place where the 

individuals was found. As a result of the study, deer apple individuals were found in Denizli, Muğla, 

İzmir, Manisa, and Balikesir in many places, especially much more in Balıkesir and Denizli. The 

individuals determined in the study areas are between 250 m and 1300 m. It is understood that there are 

many more places in Southern Marmara and Aegean region with more detailed land research. The 

natural distribution and habitat of the deer apple exactly should be determined in Turkey. The genetic 

resources of M. trilobata should be recorded and carefully protected. 

 

Keywords: Deer apple, Malus trilobata, Natural distribution, Genetic resource. 
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1. GİRİŞ  

Türkiye, yabanıl meyveli ağaç türleri bakımından oldukça zengin bir konuma sahiptir. Yabani 

meyveler, kısıtlı alanlarda ve az sayıda olmasından dolayı kıymetlidirler. Çoğu belirli amaçlarla 

kullanılmasına rağmen, önemi ve değeri günümüzde yeterince bilinmemektedir. Yabanıl 

meyveli ağaçlar, barınma ve besin kaynağı açısından birçok hayvana yaşam alanı 

oluşturmaktadır.  İğne yapraklı ve geniş yapraklı türlerle karışıma girerek hem biyoçeşitliliğin 

artmasında hem de karışık ormanların oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca yabani 

türlerin meyveleri yöre halkı tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ticari açıdan 

da çeşitli ürünlere dönüştürülerek kullanılmaktadır. Etnobotanikte de bu yabanıl meyvelerden 

yaygın olarak yararlanılmaktadır. 

İnsan kaynaklı tahribatların artması sonucu yabanıl meyveli ağaçların sayısı giderek 

düşmektedir. Bunun önde gelen nedenleri, hatalı ormancılık uygulamaları ve değerinin 

bilinmemesinden dolayı yerel halk tarafından yakacak odun olarak bu türleri tahrip etmesidir. 

Bu türlerin biyolojik ve genetik çeşitlilik açısından koruma altına alınması, her bir türün 

kaydedilmesi ve doğal olarak bulunan populasyonların restore edilmesi büyük önem 

taşımaktadır [1].  

Geyik elması (Malus trilobata C.K. Schneid.) Türkiye’de ender bulunan dikensiz yabanıl 

meyveli odunsu türlerdendir. Ülkemizde genel olarak münferit veya gruplar halinde yayılış 

yapan ve son yıllarda üzerine çalışmalarda bulunulmuş orman ağaçlarından biridir [2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9].  

Doğal olarak dünyada sadece Akdeniz havzasında yetişen M. trilobata; Bulgaristan, 

Yunanistan, Türkiye, Filistin, İsrail ve Lübnan’da bulunmaktadır [2, 10, 12]. Türkiye’de İç 

Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde doğal yayılışını gerçekleştirmektedir [2, 13]. M. 

trilobata Batı Akdeniz ve Ege Bölgelerinde “Geyik Elması”  adıyla tanınırken; Doğu Akdeniz 

Bölgesinde “Geyik Elması”, “At Elması” ve “Geyicek” adlarıyla bilinmektedir [9]. Meyveleri 

yerel halk tarafından birçok kullanım açısından istifade edilmektedir. Geyik elmasının 

bulunduğu her yörede odununun yakacak olarak kullanılması türü tahribata uğratmıştır. 

Özellikle içinde bulunduğumuz son yüzyılda geyik elması bireylerinin sayısı çok azalmıştır. Bu 

nedenle geyik elması gibi yabanıl meyveli türlerin çoğaltılması ve restore edilmesi önemlidir.  

Bu çalışmada, geyik elmasının doğal yayılış alanları ve çok kısıtlı kayıtların olduğu Ege ve 

Güney Marmara bölgelerindeki bireylerinin tespiti amaçlanmıştır. Türe özgü etnobotanik 

bilgiler de derlenmiştir. 

 

2. MATERYAL 

Geyik elması (Malus trilobata C.K. Schneid.), Rosaceae (Gülgiller) familyasında yer alan ve 

genellikle 5-10 m boylarında küçük bir ağaçtır. Uygun şartlarda 12 hatta 18 m’ye kadar 

boylanabilmektedir. Genellikle 250-1500 m yükselti aralığında bulunur.  M. trilobata ilk kez 

Poiret tarafından 1810 yılında Crataegus trilobata olarak tanımlansa da, günümüzde Malus 

trilobata adıyla kabul edilmektedir. Muhtemelen türün ilk tespitini 1837 yılında Manisa’da 

Aucher-Eloy yapmıştır [2]. Tür üzerinde yapılan çalışmalar göstermektedir ki, Türkiye’de 

Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Kütahya, Uşak, Isparta, Antalya, Konya, İçel, 

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay yörelerinde yayılış gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 2.1). 

Trakya, Marmara, Güney Batı Anadolu ve Ege’de geyik elması yayılışının muhtemel olduğu 

ayrıca belirtilmektedir [2, 14].  
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Şekil 2.1 : Malus trilobata C.K. Schneid.‘nın dünyadaki yayılışı (Βοratyński vd., 1992).  

Bu çalışmada, Geyik elmasının doğal yayılış alanları ve bireylerini belirlemek amacıyla Ege ve 

Marmara bölgelerinde çalışılmıştır. Marmara bölgesinde Balıkesir ilinde; Ege bölgesine ise 

İzmir, Manisa, Denizli ve Muğla illerinde tür tespit edilmiştir.  Türün bölgedeki dağılışını 

belirlemek amacıyla her il ve ilçelerde bulunduğu mevkiler, koordinatları, rakımı ve bakısı 

kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen her bireyin çapı ve boyu ölçülmüştür. Ayrıca bireylerin 

bulunduğu yerin mülkiyeti ve bitki örtüsü kaydedilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

Yapılan arazi taraması sonucunda Balıkesir, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa’da çok sayıda 

grup ve münferit hallerde geyik elması bireyleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bireylerin 

çoğunluğunda kayıt ve ölçümler yapılmıştır (Şekil 3.1.). Bazı noktalarda ise varlıkları tespit 

edilmiş, ancak bireyler üzerinde ölçümler yapılamamıştır. 

Marmara bölgesinde en fazla birey Balıkesir’de belirlenmiştir. İvrindi ilçesi Geçmiş, Ayaklı, 

İkizce ve Taşdibi köylerinde Asar, Sarıtaş ve Bergama yolu mevkilerinde ormanlarda serpili 

olarak çok sayıda geyik elması bireyi belirlenmiştir. Ayrıca Balya ve Gönen ilçelerinde 

Danişment, Koyuneri, Örencik, Kocapınar, Orhanlar köyleri başta olmak üzere çok sayıda 

köyde tür bilinmektedir (Şekil 3.2). Toplamda Balıkesir ilinde 51 adet bireyde ölçüm 

yapılmıştır. Tespit edilen bireyler üzerinde yapılan çap ve boy ölçümleri sonucu ortalama çap 

18,7 cm ve ortalama boy 6,7 m olarak bulunmuştur.  Balıkesir’de tespit edilen bireylerin yayılış 

yaptığı alanlar genel olarak kızılçam ormanlarıdır. Ortalama 465,5 m yükseltide ve çoğunlukla 

güney bakıda olduğu belirlenmiştir. Balıkesir yöresinde gicik elma, gıccık elma ve gece elması 

olarak da bilinmektedir. 
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Şekil 3.1 : Ege ve Güney Marmara’da ölçümü yapılan geyik elması bireylerine ait çap-boy grafiği.  

 

Ege bölgesinde Denizli’nin Sarayköy ilçesi Yeşilyurt köyü Kulealtı, Kuyucak ve Ketenlik 

mevkilerinde tür tespit edilmiştir. Ayrıca Acıpayam ilçesinde de Ören ve Kelekçi köyleri başta 

olmak üzere yaygın olduğu bilinmektedir. Toplamda Denizli ili Sarayköy ilçesinde 26 adet 

geyik elması bireyi tespit edilmiştir. Tespit edilen bireyler üzerinde yapılan çap ve boy 

ölçümleri sonucu ortalama çap 10,7 cm ve ortalama boy 7,1 m olarak bulunmuştur. Denizli’de 

bireylerin tespit edildiği alanlarda kızılçam ormanları ve maki bitki örtüsü hakimdir ve mevcut 

bireyler genellikle kızılçam baskısı altındadır. Ortalama 833 m. yükseltide ve çoğunlukla güney 

bakıdadır. Sarayköy-Hisar köyünde yakın zamana kadar 60-70 cm bireylerin bulunduğu 

kaydedilmiştir. Ayrıca yakın çevreden toplanan tohumlardan Denizli Orman Fidanlığı’nda 

türün fidanları üretilmektedir.  

   
Şekil 3.2 : Balikesir Balya’da bir geyik elması bireyi ve meyvesi (Yılmaz, M.).  

 

Muğla’nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçeleri Yeşilköy, Çayboyu köyü ve Cevizlik yaylası Sodra 

ve Sarısu mevkilerinde geyik elması bireyleri tespit edilmiştir. Toplamda Muğla ili Kavaklıdere 

ve Menteşe ilçelerinde 11 adet geyik elması bireyinde ölçüm yapılmıştır. Tespit edilen bireyler 

üzerinde yapılan çap ve boy ölçümleri sonucu ortalama çap 6,7 cm ve ortalama boy 4,2 m olarak 

bulunmuştur. Muğla’da bireylerin karaçam, kızılçam, ardıç türleriyle karışımda olduğu ve eşlik 
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eden laden (Cistus) türleri olduğu gözlemlenmiştir. Ortalama 892 m yükseltide ve çoğunlukla 

kuzey bakıda olduğu belirlenmiştir. 

İzmir’in Menemen ve Kemalpaşa ilçeleri Çukurköy, Turgutlar, Ovacık köyleri Değirmen 

boğazı, Şelale, Damlar Keyik Çeşmesi ve Bozalan yolu mevkilerinde geyik elmaları tespit 

edilmiştir. İzmir-Kemalpaşa ve Bornova’da başta Yenmiş, Çambel Yakaköy, Kuyucak, 

Damlacık, Çiçekli olmak üzere çok sayıda mevkide münferit olarak bulunmaktadır. Toplamda 

İzmir ili Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde 27 adet geyik elmasında ölçüm yapılmıştır. 

Bireyler üzerinde yapılan çap ve boy ölçümleri sonucu ortalama çap 16,4 cm ve ortalama boy 

8,5 m olarak bulunmuştur (Şekil 3.3). İzmir’de bireylerin meşe, kızılçam ve ahlat türleriyle 

karışımda olduğu gözlemlenmiştir. Ortalama 596 m. yükseltide ve çoğunlukla kuzey bakıda 

olduğu belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 3.3 : Grup halde bulunan geyik elmaları, Çukurköy (Parlak, 2017).  

Manisa-Salihli’de Gökköy, Çamurhamamı, Şirinyer ve Başlıoğlu köylerinde 200-600 m 

yükseltiler arasında serpili olarak bulunmaktadır. Manisa Sancaklı Bölgesindeki köylerde 

(Uzunçınar, Çeşmebaşı, Kayadibi, İğdecik, Bozköy, Karaoğlanlı), Karakoca, Turgutalp ve 

Sultanyaylası köylerinde orman ve tarım arazisi kenarlarında rastlanmaktadır. Bu köylerde 

geyik elması, “kıy elması” ve “keycek” olarak da bilinmektedir. Meyveleri turşuların içine tat 

ve koku vermesi için az sayıda katılmaktadır. Ayrıca sirke de yapılmaktadır.  

Çok sayıda arazi çalışması ve sorgulamaya rağmen, türün Bursa sınırlarında bireylerine 

rastlanmamıştır. Çanakkale’de serpili olarak ormanlarda bulunduğu nakledilmektedir. Bu ildeki 

dağılımını ve kümelendiği alanları tespit için geniş bir arazi çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Güney Marmara ve Ege Bölgesi’nde sınırlı sayıda arazi çalışması ile toplamda 151 adet geyik 

elmasında ölçüm yapılmıştır. Özellikle Balıkesir ve Denizli’de türün daha fazla bireyinin 

bulunduğu gözlemlenmiştir. Mevcut ölçümlere göre, geyik elmasının il ve ilçelere göre yükselti 

dağılımı farklılık göstermiştir. Çalışılan alanlarda genel olarak geyik elmasının 225 m ile 1250 

m’ler arasındaki dağılışı kaydedilmiştir (Şekil 3.4). Araştırma alanlarında belirlenen bütün 

geyik elması bireylerinin genel yükselti ortalaması ise yaklaşık 698 m olarak hesaplanmıştır.  
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Şekil 3.4 : Ölçümü yapılan geyik elması bireylerinin yükseltiye göre dağılımı. 

Araştırma yapılan illerdeki doğal geyik elması bireylerinin bakıya göre sayılarının farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Ege ve Marmara bölgesindeki arazi taraması sonucu toplam 115 

adet geyik elması için kayıt yapılmıştır. Bu bireylerin %47,8’i güney, %34,8’i kuzey, %10,4’sı 

kuzeydoğu, %2,6’sı güneydoğu, %1,7’si kuzeybatı,  %0,9 güneybatı, %0,9 doğu ve %0,9 batı 

bakıda olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3.5) 

 

Şekil 3.5 : Kaydedilen doğal geyik elması bireylerinin bakıya göre dağılımı. 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Geyik elması doğal yayılışının çok büyük kısmının ülkemizde olması, dekoratif görünümü, 

yaban hayatı işlevi, çok farklı arazilerde kullanım potansiyeli ve meyvesi bakımından 

ülkemizin önemli bir değeridir. Türün ülkemizdeki gen kaynaklarının mevcut olduğu yerler ile 

ilgili eksiklikler bulunmaktadır. Sınırlı sayıda arazi gezisi ile gerçekleştirilen mevcut çalışma 

ile Ege ve Güney Marmara bölgesindeki bazı gen kaynakları ortaya çıkarılmıştır. 

Yapılan tespitler sonucu daha ayrıntılı arazi taramasıyla Güney Marmara ve Ege Bölgesi’nde 

çok daha fazla mevkide türün bulunabileceği öngörülmektedir. Ülkemizde daha fazla yetişme 

ortamını temsil eden türün gen kaynaklarının korunması önem arz etmektedir. Bu tür orman 

ağacı olmakla beraber, tarım arazilerinde de sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Geyik elması 
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bireylerinin özellikle tarım arazilerindeki tahribatını önlemek amacıyla yöre halkı 

bilinçlendirilmeli ve türün gen kaynağı korunmalıdır.  

Geyik elması Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerinde “Geyik Elması” “Kıy elması”, 

“Gicik elma” gibi adlarla, Doğu Akdeniz Bölgelesinde ise “At Elması”, “Geyicek” veya “Geyik 

Elması” adıyla bilinmektedir [9]. Geyik elmasının 2–3 cm çapa sahip olan taze meyveleri 

kekremsi bir tada sahiptir. Meyveleri önceleri elma yeşili, olgunlaşmaya başladığı sonbaharda 

ise sarımtırak esmer renk almaktadır [15]. Yaban hayvanları ve kuşlar için meyveleri oldukça 

iyi bir besin kaynağıdır.  

Yerel halk tarafından geyik elmasının meyve ve yaprakları sağlık ve genel kullanım amaçlı 

çeşitli işlemler yapılarak değerlendirilmektedir. Meyveleri normal sofralık meyve, sirke, turşu, 

pekmez, çay ve hoşaf (kak) olarak kullanılmaktadır. Halk arasında meyve ve yaprakları şeker 

hastalığı, nefes darlığı, kolesterol ve tansiyonu düşürme amaçlı olarak tüketilmektedir. Geyik 

elması fidanları üzerine elma çeşitleri aşılanabilmektedir. Ayrıca Yılmaz ve Ok (2012) ve 

Yılmaz ve Yüksel (2016) tarafından da benzer bilgiler kaydedilmiştir.  

Güney Marmara’da Balıkesir ve Çanakkale’deki yayılışlar, Ege Bölgesi’nde Denizli, Muğla, 

İzmir ve Manisa’da tespit edilen bireyler türün Akdeniz, Ege ve Güney Marmara Bölgesinde 

kesintisiz olarak yayılış yaptığını göstermektedir. Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki diğer illerdeki 

muhtemel yayılışı ayrıca incelenmelidir. Daha ayrıntılı arazi taraması ile türün Güney Marmara 

ve Ege Bölgesi’nde çok daha fazla mevkide bulunabileceği anlaşılmaktadır.  

Tespit edilen geyik elması bireylerinin tamamına yakını araştırma yapılan sahada orman 

alanlarındadır. Türün genel olarak orman içinde serpili olarak bulunması, başta kuşlar olmak 

üzere yaban hayvanları tarafından taşındığını göstermektedir. Literatür bilgilerine göre (9), 200 

m’lerden 1600 m’lere kadar yayılış gösteren türün Ege ve Güney Marmara’da orman ve özel 

arazilerde çok geniş pontansiyel değerlendirme alanı bulunmaktadır. Orman alanlarında 

özellikle ormanın dış sınırlarında, kapalılığın düşük olduğu taşlık alanlarda ve bilhassa yol 

kenarlarında mutlaka kullanılmalıdır. Yüksek rakımlara kadar çıkabilen bu tür bulunduğu 

yerlerde yaban hayvanları için de iyi bir besin kaynağı durumundadır. 

Doğada serpili olarak bulunan bu tür, amenajman planlarında amaca ve kullanıma göre (tali tür, 

biyoçeşitlilik, bal ormanı, orköy, gelir getirici tür, vb.) fonksiyonlara dâhil edilmelidir. 

Geyik elmasının doğal yayılış gösterdiği bölgelerde, bu türün önemi hakkında farkındalık 

oluşturmak ve bilgilendirmek kapsamında türü tanıtıcı proje ve programlar yürütülmelidir.  

Orman içinde ve kenarlarında bulunan M.trilobata bireyleri çevresinde uygulanacak 

silvikültürel müdahalelerde, bu türü kayırıcı işlemler yapılmalıdır. Hatta genetik çeşitliliğini 

arttırmak amacıyla uygujn alanlarda tür doğal olarak gençleştirilmeli veya tohum ya da dikimle 

çoğaltılmalıdır. 

Geyik elması vejetasyon başlangıcıyla açan beyaz çiçekleri ve sonbahar aylarında yapraklarının 

görünümü ile son derece dekoratif bir türdür [13, 7]. Türkiye’den götürülerek yurtdışında 

yetiştirilmiş ve süs bitkisi olarak değerlendirilmektedir. Süs bitkisi özelliğinden dolayı doğal 

yayılış alanlarına yakın kent içi ağaçlandırma ve kırsal yerleşim yerlerinin park ve bahçe 

ağaçlandırmalarında kullanılabilecek türlerdendir [16, 8]. Ayrıca mezarlıklarda da mutlaka 

değerlendirilmelidir. 

Aşılı geyik elması meyve üretimi için doğadaki uygun genotipler belirlenmelidir. Tespit edilen 

genotiplerle meyve üretimi ve ex-situ korumaya dönük olarak uygun yerlerde aşılı ve aşısız 

bahçeler kurulmalıdır.  
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