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öz

Geçen ikiyüz yılda, insanlar tarafından başlatılan toprak işleme,
otlatma ve diğer faaliyetler Kuzey Amerika ve Avrupa dereleri ve suyun
diğer kollan boyunca vejetasyon şeridinin % 80' ini tahrip etmiştir (Decamps
ve Naiman 1989; Pets ve ark.. 1989). Bu dere kenarı vejetasyonunun
yokoluşu kötü ekolojik sonuçlar nedeniyle önemini devam ettirmektedir.
Aynı zamanda, dere kenarı vejetasyonu tampon şeritleri; su kaynaklarını
toprak ve kimyasal kirlilikten korumak için Amerikada, özellikle Great
Plain 'de tercih edilen bir amenajman çalışması olarak desteklenmektedir
(Schoeneberger 1994; Schoeneberger ve ark. 1995; Schultz ve ark.1995;
Wight ve ark. 1995; Rietveld ve ark. 1996). Fakat modelolarak kullanmak
için çok az doğal dere kenarı vejetasyonu zonu kalmaktadır (Naiman ve ark ..
1993). Sınırlı biyo-çeşitliliğe rağmen ekosistem stabilitesini sağlamak için
yürütülen ve tasarlanan yeni dere kenan vejetasyon sistemleri yararlı ve
zararlı organizmalann her ikisi için de yiyecek ve yetişme yeri sunar.

Dere kenarı vejetasyon zonu, su içi ve kara hayatı sistemleriyle
birbirlerini etkileyen suya bitişik üç boyutlu bir alan olarak tanımlanır. Böyle
zonlar yüzey suyla birleşmeden önce veya akışını geciktirmeden kirlenmiş
akışı emer (Gregory ve ark. 1991; Xiang 1996). Agroforestry ekosisteminde,
komşu çit ve diğer ağaçsı plantasyonlar boyunca, erozyon ve seli önler,
biomas üretir ve ekonomik hasılatı artırır. Bu yararlar, dere kenarı
vejetasyonu agroforestry sistem amenajmanı ve su içi hayatı restorasyonunu
içeren ilk sonuçlardır (Naiman ve ark. 1993), fakat dere kenarı vejetasyonu
bitkiler, omurgasız ve omurgalı hayvanlara keza zıt bir çevrede sığınak
(yetişme yeri, yiyecek ve koruma) sağlar.
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ABSTRACT

In the last 200 years, cultivation, grazing, and other actıvıtıes
initiated by humans have destroyed more than 80 percent of the strips of
vegetation along North American and European streams and other bodies of
water (Decamps and Naiman ı989; Petts et aı' ı989). This disappearance of
the riparian zones is continuing with little concem for ecological
consequencens. At the same time, riparian buffer strips are being promoted as
a preferred management practice in the United States" especially in the Great
Plains, to protect water resources from soil and chemical pollution
(Schoeneberger 1994: Schoeneberger et aL.1995; Schultz et aL. 1995a; Wight
et aL. 1995; Rietveld ı996). Few natural riparian zones rernain. however, to
serve as models (Nairnan et aı' ı993). New riparian systems, designed and
imp1emented to provide ecosystem stability despite limited biodiversity, offer
food and habitat for both beneficia1 and pest organisms.

The riparian zone is defined as a three-dimensional area adjacent to
water that interacts with both aquatic and terrestrial systems. Such zones
absorb contaminated runoff before it joins the surface water or delay its tlow
( Gregory et aL. ı99 ı;Xiang 1996 ). In an agroforestry ecosystem, along with
neighboring hedgerows and other woody plantings, they help control soil
erosion and tloods, protect livestock, produce biomass, and increase
economic yields. These benefits are the primary reason that riparian zones
are included in agroforestry system management and aquatic system
restoration ( Naiman et aı' ı993), but riparian zones also increase ecosystem
diversity by providing refuge (habitat, food, and protection ) for plants,
invertebrates , and vertebrates in an otherwise adverse environment.
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Ağaçların Rolü

Bitkiler, özellikle ağaçlar, bir dere kenarı vejetasyon zonunun
fonksiyonunun etkili olmasında çok önemlidir (Blankenship 1996): Azotun
% 80-90'ınl, sedimentin % 85-90'ınl ve ürün sahasından çözülen herbisitlerin
% 90'ından daha fazlasını ağaç, çalı, ot ve çayırları içeren 66 ayak (66 x 30.5
= 20.13 m.) genişliğinde bir vejetasyon zonu yardımıyla tutabilir (Schultz ve
ark. 1995;Schultz 1996). Bu tampon bölgeden geçtikten sonra dere içine
giren su tampon zon olmayan yerden daha temizdir ve bitişik dere kenarı
daha stabildir (Schoeneberger 1994; Schoeneberger ve ark. 1995; Rierveld
1996).

Ağaçların rizosferi herbisit, insektisit ve diğer toksik bileşikleri
çözebilen madde içeren mikroorganizmaların çoğalmasını daima destekler
(Hasenwandter ve Bowen 1996). Ormanda ki birçok ektomikorizal mantar
azotu organik formda metabolize edebilirler (Read ve ark.1989). Mikorizalar
besin elementlerinin alınışının (örn: fosfat ve demiri partikül halinde alırlar)
artmasına yardımcı olabilirler (Cromack ve ark. 1979). Mikorizal hyphae
bitki dokusunda ağır metallerin birikmesini artırabilir. Bu fonksiyonlar dere
kenarı vejetasyonda çok önemlidir, çünkü onlar toksik artıkların ve tarımsal
kirliliğin diğer kaynaklarının etkisini azaltmaya yardım ederler.

Mikorizal birlikler sık sık, yerli bitkiler yardımıyla su ve hayati besin
elementlerinin alınışını düzenleyerek çevresel stresi düzeltirler. Ağaçların
mikorizal uyarımları (tahrik), topraktaki besin elementlerini artırarak fakir
toprağı dengeler. Faydaların genişlemesi mikorizal birliklerin çeşitliliğine ve
bolluğuna, kök kılcallarının ve köklerin üretimine, toprağa ve ağaç
genotiplerine bağlıdır (Haselwandter ve Bowen 1996).

Talihsiz olarak, bazı tarımsal ekosistemlerde mikoriza bolluğu genel
olarak düşüktür, çünkü saf ürünler kök sistemini ve rizosfer
mikroorganizmalarını sınırlamaktadır. Böylece, dere kenarı vejetasyonu için
dikilen fidanlar dikimden önce mikorizal mantarla aşılamadan
faydalanabilirler. Böyle aşılamalar toprak besin elementlerince fakir olduğu
veya topraklar çok az veya hiç adapte olmamış mikorizal mantarlara sahip
olduğu zaman özellikle etkilidirler.

Yüksek vejetatif çeşitliliğe sahip dere kenarı vejetasyon tercih edilir,
çünkü böyle topluluklar çevresel ekstremlere adapte olabilirler ve tersine,
etkilenmiş türlerin yerine geçebilirler (Moffat, 1996). Yüksek tür çeşitliliğine
sahip çayır alanları çok verimlidir, selden sonra çabukça iyileşirler ve mevcut
toprak besin elementlerinden az biyoçeşitliliğe sahip bir çayır alan
topluluğundan daha çok faydalanırlar (Tilman, 1996). Eğer dere vejetasyonu
ıonlarında bitki tür çeşitliliği çayır alanlarındaki gibi bir rol oyrıarsa, fazla

hypae: Mantar miselinin ince uzun elementlerinden biri
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çeşitlenmiş bitkiler dere kenarı vejetasyon ekosistemin stabilitesini artırır.
Bunun ötesinde, tarımsal, su içi ve orman ekosistemine komşuluk faydalı
olacaktır.

Faydalı Yerleşikler

Dere kenan vejetasyonunda ki ağaçlar hem omurgalı ve omurgasız
hayvanlar için. hem de ürün zararlıları ve onların doğal düşmanları için
barınak sağlar (Dix ve ark.). Böcekler için önemli bir yırtıcı olan örümcekler,
ağaçlar mevcut habitatlarını artırdıkları için ağaç köklerinin olduğu torf
alanlarında ve ürün alanlarında bol miktarda bulunurlar. (M.E. Dix,
yayınlanmamış veriler). Ağırlıklı olarak tarımsal alanlarda dere kenan
vejetasyon kapiumbağalar, arnfibianlar", yılanlar, küçük memeliler ve
kuşların yaşamaları için önemlidir:

-Arnfibian populasyonundaki düşüş, dere kenarı vejetasyonun
yerleşim yerlerinin azalmasına bağlıdır.

-Sürüngenler, amfıbianlar ve küçük memeliler dere kenarı vejetasyon
alanlarından uzaklaşmazlar (Szaro, 1991; Blankenship, 1996).

-Göç eden kuşlar göç esnasında dere kenarı vejetasyon zonlarında
yiyecek ve barınak ararlar (Blankenship, 1996).

-Yavrulayan kuşlar ve oyuklarda yaşayan kuşlar ağaçlık alanların üst
kısmındaki ağaçla kaplı sel yataklarını ve otlarla kaplı yerleşim yerini tercih
ederler (Stauffer ve Best, 1980).

-Arizona'da yabani türlerin %85'inden fazlası yaşam için dere kenan
vejetasyonu isterler ve daha cazip bulurlar ve çoğu kuş türleri günlük olarak
dere kenarı vejetasyon alanlarını ziyaret ederler (Blankenship, 1996).

-Iowa kuşundaki bolluk ve çeşitlilik çayırlık alanlarda sıra halindeki
komşu otsu alanlardan üç kat daha fazladır (Bryan ve Best, i99 I).

-Nebraska kuşunun bolluğu ve tür zenginliği ağaçsı dere kenan
vejetasyon zonlarında otsu zonlardan önemli derecede fazladır (Fitzmaurice
1995).

Ürünler açısından dere kenarı vejetasyon zonunda zengin toprak arzu
edildiği için, arazi idarecileri sık sık ağaçsı vejetasyon u uzaklaştırırlar ve
yerine ürünlerle dar bir zonda otsu vejetasyonu getirirler. Bütün ağaçsı
vejetasyon uzaklaştmldığırıda, 32-37 kuş türü dere kenarı vejetasyonunu
terkeder. Dere kenarı vejetasyon zonundaki otsu ve ağaçsı vejetasyon
alanlarını içerrnek şartıyla, yapısal ve vejetatif çeşitliliğin artması 22-30 kuş
türüne yarar (Stauffer ve Best i980). Böylece vejetatif çeşitliliği, su
dibindeki kök veya dalların boyutunu. vejetasyonun dikey tabaka oluşumunu.
fıdan ve ağaç boyutunu artırmak için yapılan dere kenan vejetasyon

amfibian: hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar
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zonundaki büyük alanlarının idaresi birçok kuş türüne fayda sağlar (Balda,
1975; Stauffer ve Best, 1980; Best ve ark. 1990). Fakat, dere kenarı
vejetasyon zonunun belirli kısımları kum tepesi ve turnalar gibi bazı nadir
türlerin faydası için planlanmalıdır. Bu kuşlar gün boyunca sık çayırlarda
beslenerek ve geceleri ağaçsı dere kenarı vejetasyonu zonlarından uzak,
suyun sığ aktığı sığlıklarda durarak kendilerini yırtıcıtardan korurlar (Balda,
1975; Stauffer ve Best, 1980; Krapu, 1981).

Arılar, iri arılar, kelebekler ve parazit zarkanatlılar polen kaynağı
olarak dere kenarı vejetasyonu zonunda ağaçların, atların, çayırların,
baklagillerin ve diğer vejetasyonun çiçeklerini kullanırlar. Dişbudak
(Fraxinus sp.), meşe (Quercus sp.), söğüt (Salix sp.), akçaağaç (Acer sp.),
kavak (Populus sp.) ve rüzgarla tozlaşan diğer ağaçlar ürünlerden ve diğer
çiçeklerdeki polen kaynaklarından önce bal arıları için polen sağlarlar.
söğütler ayrıca nektar kaynağı olarak hizmet ederler (Ayers ve Harman,
1992; Shuel. 1992). Syrfıtler ve diğer iki kanatlı polinatörler polen için taçotu
(Coronilla sp., Fabaceae), taş yoncası (Melilotus sp., Fabaceae), ipekli
tohumlugiller (Asclepias sp., Asclepiadaceae) ve Asteraceae familyasının
çeşitli üyelerinden reyhan (Solidago sp.), üzüm otu ( Ambrosia sp.),
çançiçeği ( Rudbeckia sp.) ve köygöçüren (Cirsium sp.) hem polen hemde
nektar için çiçekli bitkileri ziyaret ederler (Ayers ve Harman 1992; Lagerlöf
ve ark. 1992).

Eğer bir miktar küçük dere kenarı vejetasyon alanı çiçeklenen türler
için ve başarılı vejetasyonun doğal üremesi için ayrılırsa, polinatörler
çoğalırlar. Bu vejetasyon, ürün poleni elde edilemez olduğunda alternatif
polen kaynağı olarak hizmet eder. En azından iki metre genişliğinde bir
herbisit serbest zonu bu alanlar etrafında muhafaza edilmelidir: fakat Elymus
repens (Gramineler) gibi birkaç herbisite dayanıklı çayırlar ve otlar yaşamaya
devam edecektir. Bitki çeşitliliğindeki böyle sınırlamalar tozlaşmayı sağlayan
böceklerin sayısının azalmasına önderlik edebilir (Lagerlöf ve ark. 1992).

Michigan'daki son araştırma, belirli parazitlerin yiyecek ve barınak
için dere kenarı vejetasyon zonu içeren ağaçlık alanları aradığını
göstermektedir. Avrupa mısır delicisinin bir paraziti olan ergin Eriborus
ıerebrans (Hyrnenoptera: Ichneumonidae), sahanın kenarlarında ve ağaçlık
alanlarda nektar ve polenle beslenir. Buğday delicisi larvalarının
parazitleşmesi ağaçlık kenarların yakınında daha fazladır (Landis ve Haas,
1992). Great Plain ( Büyük Ova) dere kenarı vejetasyon zonunda ağaçların
küçük dal parçaları birikir ve sonuç olarak çoğu önemli doğal düşmanların
yaşamasında önemli bir roloynar.
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Zararlıların Sığınağı

Dere kenarı vejetasyon zonları aynı zamanda kabuk böcekleri
(Scolytidae), güney mısır kök kurdu (Diabrotica undecimpunctata,
Coleoptera: Chrysomelidae), tohum biti (Anthonomus grandis grandis,
Coleoptera: Curculionidae), ve Avrupa mısır delicisi gibi önemli orman ve
ürün zararlıları için barınak olarak hizmet sağlarlar (Dix ve ark., ı995). Great
Plain'in kuzey kesirninde, karaağaç ve dişbudak kabuk böceklerinin endemik
populasyonları dere kenarı vejetasyon alanlarında yaygındırlar.Tasallut bu
dere kenarı vejetasyon zonundan ağaçlandırılmış şehir ve kırsal kesime
doğru olur (Dix, özel gözlem). Orta ve Güney Great Plainde. güney kök
kurtları ve tohum bitleri nispeten ağaçların altındaki enkazda kışı geçirirler.
Avrupa mısır delicisinin yerli konukçuları ağaçlık dere kenarı vejetasyon
zorılarmda yaygındırlar (Dix ve ark.1995). Ağaçların ve ürünlerin
monokültürünün aksine, dere kenarı vejetasyon zonları böceklerden.
hastalıklardan bitkilerin ve diğer zararlılardan kurtulmak için rotasyorıa tabii
tutulamazlar. dolayısıyla zararlı organizmaların idaresi için ayrı metot
uygulanmalıdır.

Genetik olarak yetiştirilen kavak, mısır ve diğer ürünler tarımda ve su
kalitesinin düzeltilmesinde pesticide (böcek ilacı) kullanımını azaltmak için
umut verici bir seçenektir (Raffa ve ark., 1993: Dix ve ark., 1997:
Kolepfenstein ve Hart, 1997), fakat "dayanıklı böceklerin gelişmesi nasıl
önlerıecekti?" şeklinde bir problem ortaya çıkmaktadır. Barınak cevabın bir
parçasıdır ve gerçekte, genetik mühendislikle yetiştirilen vejetasyonun
kullanımı için barınak kurulması mecburdur. Örneğin, böceklere dayanıklı
maddenin kullanımı barınağın kurulmasını gerektirir. Çünkü riperyan
zonlardaki otsu ve odunsu vejetasyon mısır delicileri ve kavak zararlılarına
alternatif ev sahibi olarakta hizmet ederler, nispeten bu zonlar genetik olarak
yetiştirilen bitkilerin zararlılarına da barınak olarak hizmet ederler ( Anon ..
1995).

Dengeleyici Hareket

Uzun süren dayanıklılık adapte olabilmeyi gerektirir ve böylece
adapte olabilmeyi sağlamak için riperyan ekosistemler idare edilmelidir.
Riperyan ekosistem yönetimi, çekirdek stokları, korunaklar ve insanlar
tarafından yaygınca kullanılan alanlar arasında bir denge sağlar.

Başarılı idare, insanlara kendi kaynak amaçlarını karşılamak için c
müsaade ederken çekirdek ve tampon alanlarda arzu edilen sığınak}
biyoçeşitliliği sağlamalıdır (Grurnbirıe, 1994). Bir son dizayn tarım [
ihtiyaçlarını. arazi sahiplerinin ihtiyaçlarını, minimal yürütme maliyetlerini J.
ve maximal ekonomik dönüşleri yansıtmalıdır. Riperyan sistemler içın
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amaçlar bilim adamları, ekonomistler, çiftçiler, uzmanlar ve yöneticiler bir
fikirbirliği sağlarlar.

Riperyan zonun restorasyon u, barınak için uzun· dönem çevresel
istekler ile kısa dönem insan ihtiyaçları arasında denge sağlamak zorunda
olan uzun dönem bir işlemdir. Büyük ölçekli riperyan zonların restorasyonu,
Great plain'de, Kuzey Amerika'da veya dünyada orman artıklarturn bazı
ters etkilerini azaltabilir. Çünkü riperyan zonlar su; kıyı ve agroforestry
sistemlere etki ederler ve orrnarılar, agrorıornistler, hidrolojistler ve çiftçiler
arasındaki ortaklık, komplex sosyopolitik ve ahlak değerlerine sahip ekolojik
ilişkilerin akıcı bilgisini değerlendirmek için yararlıdır ( Gregory ve ark.,
1991; Bartuska, 1994).
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Sadettin GÜLER'")

ÖZ

Bu araştırma ardıç (Juniperus L.) turunun taksonoınisi. Doğu
...•..ııadolu Bölgesindeki yayılışı, vejetatif ve generatif özellikleri ve
yetiştirilmesini özetleyen bir literatür çalısmasrdır. Araştırma: güncel ve
öncelikli konulardan biri olan ardıç türünün önemını vurgulamak.
yetiştirilmesi konusunda yaşanan zorluklar ve imkansızlıkların çözümü
konusunda yapılan araştırma çalışmalarının genel bir değerlendirmesini
yapmak ve böylece gelecekte, ardıç türünün yetiştirilmesi ve ıslahı
konusunda yapılacak olan araştırma çalışmalarına, yol gösterici olarak.

i yardımcı olabilmek amacıyla ele alınmıştır.

ABSTRACT

This research is a literature study which summarızes taxonorny,
distribution vegetative and generative properties, plantatian of juniperus
species in Eastern Anatolia. It has been handled out to determine importance
ofjuniperus species which is so current therne, to appreciate all researches
about diffıculties and solution suggestions in its growing and this to help
researches to be made about growing and improvernent of juniperus species
in tuture.

,') Doğu Anadolu Omıaneılık Arasurma Müdürlüğü-Orman Mühendısı-ERZuRUM
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ı. GİRİş

Cupressaceae familyasmm dört alt : familyası '(Actinostroboideae.
Thujoideae, Cupressoideae, Juniperoideaej'rıdarr biri olan" Juniperoideae
Pilger alt familyasının bütün Örnekleri boylu, kısa boylu veya yerde sürünen
odunsu bitkilerdir. Alt familyanın her ne kadar .bazı botanikçiler tarafından
tek cinsi (Juniperus L.) olduğu ileri sürülrnüşse de (BEISSNER, L
1909~BEISSNER-FITSCHEN, J" 1930~' KRUSMANN, G ..l955:
DEBAZAC, E.. '1964; GAUSSEN, H., 1968) aşağıdaki ayırdımları nedeniyle.
farklı iki cins' vardır. ANTOINE VE KOTSCHY de alt familyanın ikinci
cinsinin Arceuthos cinsi olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca KAYACIK.
H. (] 967) ve BAYTOP. A. (I 972) alt familyanın Juniperus L. ve Arceuthos
Ant. et Kotschy olmak üzere iki cinsi bulunduğunu belirtmektedirler. Esasen
aşağıdaki önemli farkları nedeniyle, bu iki cins kolaylıkla ayırt
edilebi lmektedir:

1. Arceuthos : Tornurcuklar sivri' uçlu pullarla örtülü. üzürnsü
kozalağın içerisindeki tohumlar serbest değil: kozalak pullarının
iç kısımlarının odunlaşmasıyla oluşan kapalı bir muhafaza
içerisinde bulunurlar.

! Juniperus : Tornurcuklar çiplak", üzürnsü kozalak içerisindeki
tohumlar tamamen serbesttir.

Bu iki önemli fark, sistematik kurallar gereğince bunları iki ayrı cins
olarak nitelendirrneye yeterlidir (Eliçin, ]977).

Arceuthos cinsinin günümüzde tek bir cinsi bulunmaktadır. Yöresel
adı ile Andız olarak bilinen bu türe çoğu botanikçiler Juniperus drupacea
olarak ad verirler. Ancak, birçok botaniksel özelliklerce, özellikle kozalak
yapıları ile Ardıçlar'dan kolayca ayrılırlar.

Juniperuslann yayılışları çok geniştir. Kuzey Amerika'dan başlar.
Orta Amerika. Avrupa. Kuzey ve Doğu Afrika, Asya ve Himalaya'lara değin
uzanmaktadır. Ardıçlar genelolarak kozalak ve yaprak özelliklerine göre ].
seksiyanda incelenmektedir:

1. Oxycedrus Seksiyonu : Bu seksiyana giren taksonlarda iğne
yapraklar bulunmakta. bunlar sürgünler üzerinde üçlü çevre]
dizilmişlerdir. Kozalaklar normal olarak üç puldan oluşur. Üç
tohum tomurcuğu bulunur. Bu seksiyanda ülkemizde doğalolan
Ardıç taksonları şunlardır:

ı') Junıperus commurıis L. özel bir durum göstermektedir. Tomurcuklar esas iğne yapraklardan daha kısa
olan. sık bir vaziyette. diğer iğne vapraklarla örtülmüştür. Bir geçış olarak dikkate alınabilir f PILGER,
1951 ).
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Juniperus communis L. subsp. communis
Juniperus communis L. subsp. nana syme
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica (Pres\.) 'Nyman
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. Et Sm. Balı')
Juniperus oblonga Bieb.

2. Sabina Seksiyonu : Bu seksiyondaki Ardıçlar ya tümüyle, ya da
kısmen pul yapraklıdıriar. Çoğunlukla gençlik yaprakları iğne
yaprak şeklindedir. İki ya da bir evciklidir. Tohum sayısı 3- 13
kadardır. Bu seksiyonda ülkemizde doğalolan Ardıç taksonları
şunlardır:

Juniperus phoenicea L.
Juniperus foetidissima Willd.
Juniperus sabina L.
Juniperus excelsa Bieb.

Sabina seksiyonunda ülkemizde egzotik olarak park ve
bahçelerirnizde yaygın bir Ardıç türü de Juniperus virginiana dır (Anşin,
1988).

Ardıçlar yurdumuzda saf olarak i804 hektar muhafaza ormanı, 475
hektar normal koru, 305639 hektar bozuk koru; karışık olarak da 3703 hektar
normal koru, 200 106 hektar bozuk koru, 26 271 hektar bozuk korulu baltalık
olmak üzere toplam 537 998 hektarlık bir alan kaplarlar. Ormanlık
sahalanmızın % 40,50 sini oluşturan iğne yapraklı orman. sahalarında
Ardıçlar saf olarak bu sahanın % 4,45 ini. karışık olarak % 3,2 sini; toplam
olarak % 7,77 sini kaplamaktadırlar (Soykan. 1969).

2. DOGU ANADOLU BÖLGESİNDE DOGAL YAYILIŞ GÖSTEREN
ARDIÇ TÜRLERİ VE YAYILIŞ YERLERİ

ı. Juniperus communis L. subsp. Hemisphaerica

- Erzurum - Oltu - Tortum yolu, 30-32 nci km .. 2200 m..
- İspir. Çoruh vadisi, i i00 m.,
- Kars-Kağızrnan-Karakurt yolu, 7 nci km.. 1450 m..

- Erzurum: Torturn-Oltu arası. Azort yaylası. 2200 m.,
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- Erzincan: Keşiş Dağı ile Cimin arası, 2600 m.,
- Erzincan: Tercan, Çambaba tepesi. 2500 m.,
- Erzincan: Dumanlı bölgesi,
- Kars: Sarıkamış-Hamamlı Bölgesi, 2200 m.,
- Kars: Sarıkamış, 2500-2600 m.,
- Kars: Karakurt bucağı yamaçlannda. 1600 m.

3. Juniperus oblonga

- Kars: Kağızrnan vadisi, !450 m ..
- Kars: Karakurt yolu, Arası vadisi, 1400 m..
- Kars: Sarıkamış-Karakurt dan Kağızrnana 7 nci km .

..t. Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus

- Erzurum: Tortum gölünün 5 km. kuzey i i000 m.,
- Erzurum: Oltudan Tortuma 30-32 nci kın ler, 2100-2200 m.,
- Erzurum: Şenkaya. Özyurt köyü.
- Kars: Karakurt-Kağızman yolunun 7. km. si, 1450 rn.,
- Kars: Kağızman. Aras vadisi. 1450 m ..
- Kars: Sarıkamış, Karakurt bucağı dolayları, 1450 rn.,
- Erzincan: Refahiye. Dumanlı Bölgesi. Susuz yurt mevkii,
- Erzincan: Mercan Erzincan arası, Tanyeri rnevkii,
- Erzincan: Mutlu istasyonu mevkii, Karasu vadisi yamaç ve

tepelerinde.
- Kars: Ağrı dağının kuzeydoğusu. Serdarbulak ' ın altı, 1900 m.

5. Juniperus foetidissima

- Erzincan: Mercana 60 km., Tanyeri Mevkii

6. Jurıiperus excelsa

m.,

- Erzurum: İspir, 3000 m ..
- Erzurum: İspir, Aksu ağzı. i i00 m ..
- Erzurum : Şenkaya. Özyurt köyü,
- Kars: Sarıkamış, Harnamlı Bölgesi, Kızkalesi mevki i, 2200-2250

- Kars: Karakurt. Aras vadisi. Çifteköprüler mevkii, 1500 m ..
- Kars: Kağızman'dan Karakurta i km Aras vadisi yamaçlarında.

1450 rn.,
- Kars: Aras vadisi. Kağızmana 25 km. kala. 1500 m ..

16



- Erzincan: Refahiye, Dumanlı bölgesi (Eliçin, 1977).

3. ARD re TÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

3.1 Vejetatif Özellikleri

3.1.1 Kök

Çok değişik yetişme yerlerinde rastlanan Ardıçlarda kök sistemleri
de yetişme yerlerine uygunluk göstermektedir. Çok derine gitmeyen ve geniş
bir alan kaplayan kök sistemleri kurdukları gibi, derine giden. kazık kök
sistemi kuran taksonları da bulunmaktadır.

3.1.2 Kabuk

Ardıç kabukları genç yaşlarda genellikle küçük pullu ve boyuna litli
olarak belirmeye başlarlar. Uzunlamasına lifler halinde kolaylıkla gövdeden
ayrılabilirler ve fazla kalın değildirler.

3.1.3 Tomurcuk

Ardıç cinsinde tomurcuk tamamen çıplaktır. Ancak bir ara form
kabul edilebilen Juniperus communis L.'de durum biraz farklıdır: normal
iğne yapraklardan daha kısa, tam pula değişmemiş olan iğne yapraklar, sık
olarak bir araya gelmiş ve tomurcuğu örtmüşlerdir. Ardıçiann yıllık
büyümelerinde birden fazla dallanmalar görülür. yani yılda birçok eksen
oluşur. Bu şekilde kısa dallanmalarla bir püskül halinde oluşan bu daıCıklar
çiçeklerle sonuçlanmaları halinde büyümeden kalırlar ve çoğu kez büyük bir
kısmı dökülür, buna karşılık kuvvetli ve uzun intemodlu olan devamlı
sürgünler kendilerini göstererek esas dallanmayı oluştururlar.

3.ı...ı Yapraklar

İğne ve pul halindeki yapraklar sürgünlere 'haçvari karşılıklı veya
üçlü çevrel dizilmişlerdir. Bazı taksonların yaprakları genç ve yaşlı fertlerde
de iğne yaprak halinde iken: bazılarında, genç fertlerinde iğne yaprak halinde
bulunduğu halde. yaşlılarda pul yaprağa dönüşürler. iğne yaprakların
sürgünlere dizilişi üçlü çevrel, buna karşın pul yaprakların dizilişi haçvari
karşrhkhdır. iğne yapraklar sert. sivri ve batıcı bir uçla sonuçlannlar.
Bunlarda üst yüz oluklu. alt yüzü çıkıntılıdır. Stomalar iğne yaprakların üst
yüzünde bulunurlar. Salgıladıkları mum nedeniyle. bir çoğu bir arada
bulunduğundan. beyaz çizgiler halinde görülürler.
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3.2 Generatif Özellikleri

3;2.1 Çiçek

Ardıçlar bir cinsi i iki evcikli (dioik) veya bir cinsli bir evcikli
(ınonoik) dirler. İğne yapraklı Ardıç taksonlarında erkek çiçekler yaprak
koltuklarında teker teker bulunurlar. Bunlar, üzerlerinde çevre i pullar
bulunan çok küçük sürgünlerdir. Bu sürgünlerin üzerinde birkaç sıra kısır
yaprakçıktan sonra çiçek tozu torbalarını taşıyan pullar gelmektedir. 4-5 mm
uzunluktaki çiçekler elipsoid yapıdadır. Ardıç taksonlarında küçük dişi çiçek
taslağı yaprakların koltuklarında teker teker bulunur ve iki brahte ile başlar.
Brahtelerden sonra kısır pullar gelmektedir. Esas dişi çiçek, sürgüncügün
üreyimsiz olan kısmından kesin olarak ayrılmamıştır. Bu bakımdan tohum
tomurcuğunu taşıyan gerçek karpel sayısı değişiktir.

3.2.2 Polen

Ardıç cinsinde çiçek tozu yuvarlakça ve parlaktır. Polenlerde hava
baloneuğu bulunmaz. Küresel yapıdaki polenler belirgin ve belirgin olmayan
pseudopor içerirler. Granülasyonlar taksonlar arasında çokdeğişken bir
yapıya sahiptir.

3.2.3 Kozalak

Üreyimli ve üreyimsiz pullardan oluşan dişi koza/ak bir çiçek
kuruludur (infloresans). Bu pullardan herbirisinin gerçek bir karpelolduğunu
kabul etmek durumundayız. Başlangıçta açık olan karpeller. döllenmeden
sonra kapanır/ar ve tohumu içlerine olarak üzümsü bir kozalak oluşturur/ar.
Bu sırada karpeller gelişmelerini tamamlamış ve etli bir durum almışlardır.

3.2.4 Tohum

Ardıçlarda tohumlar renk bakımından ayrılıklar gösterdiği gibi.
yapıları bakımından da farklıdır/ar. Bazı taksonların tohumları par/ak üzerleri
cilalı gibidir. Halbuki bazılarının tohumları üzerinde uzunlamasına çizgi
şeklinde oyuklar. bir kısmının tohumlarında da küçük çukurluklar
bulunmaktadır. Ayrıca birçok taksonların tohumlarında da küçük reçine
bezeleri bulunur. Şekilleri kozalak içindeki sayıları ile ilgilidir. Kozalak
içerisinde tek olarak bulunan tohumlargenellikle küreye yakın olduğu halde,
ikililer yarım küre ve ikiden fazla bulunan tohumlarda tam veya ortadan
bölünmüş arpaları andırmaktadır.
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3.3 Kozalağın Olgunlaşması ve Düşmesi

Ardıç kozalakları çoğunlukla iki takvim yılında, bir kısmında da bir
yılda olgunlaşırlar. Olgun kozalaklar sapları kuruduktan sonra, dış etkenlerle
düşerler veya çeşitli kuşlar tarafından, yemek amacı ile ağaçtan koparılırlar.
Başlangıçta yeşil renkli olan kozalaklar, olgunlaşma safhasında kendi
karakteristik renklerini alırlar. Bu renk taksonlara göre siyah, mavi dumanlı,
portakal rengi ve kırmızı arasında değişmektedir

3.4 Çimlenme ve Gençlik Saflıası

3.4.1 Çimlenme

Kozalak olgunlaşıp toprağa düştükten sonra içerisindeki tohumlar
hemen çirnlenrnezler. Bazı taksonların tohumları kozalak olgunluğunu takip
eden ilkbaharda çimlendiği halde, birçok taksonlarda çimlenme
gecikmektedir. Bu da embriyorıun olgunlaşmamış ve tohum kabuğunun
geçirgen olmamasından ileri gelmektedir.

3.4.2 Gençlik

Çimlenmeleri epigeik olan ardıç fideciklerinin çene k sayısı genellikle
2 dir. Çok ender olarak sapmalara rastlanılabilir.

3.5 Odun Özellikleri

Ardıç taksonlannın odunları genelolarak orta ağırlıktadır.
Odunlannın strüktürleri sade ve homojendir. Bazılarının odunlarında hoş bir
koku bulunmaktadır. Öz odunlarının ekserisi kırmızı kahverengindedir.
Dirençleri orta derecededir ve şok etkilerine yüksek direnç göstermektedirier.
Özellikle öz odunları mantar ve böceklere karşı büyük bir dayanıklılık
göstermektedir. Havada. su ve toprak içerisinde fazla dayanıklılık gösterirler.

Odunu genel' olarak yumuşak, hafif ve çok dayanıklıdır. Güzel
kokuludur. Sanayide ve mobilyacılıkta kullanma yerleri vardır (Gökmen.
1970).
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.ı. ARD ıÇ LARıN YETİşTİRİLMESİ -

Ardıçlar ülkemiz orrnancılrğında asli ağaç türlerindendir. Bunlarda
boylu ardıç ve kokar ardıç iyi gövde yapabilen ve meşcereler halinde
bulunabilen türlerdir. Odunu değerli olduğundan ve iğne yapraklarını da
keçiler severek yediklerinden ko kar ardıç yıllarca çok ağır tahribata uğramış
bulunmaktadır. Sonuçta. günümüzde meşcere olarak pek az görülmekte yer
yer serpili olarak, boylu ardıçla karışıklıklar yapmaktadır. Korunur.
yetiştirilirse, değerli bir tür olabilecek durumdadır. Boylu ardıç meşecereleri
de tahribata uğramış, meşcere kuruluşları bozulmuş, alanları daralmıştır.
Silvikültürü henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmamış olduğundan, bilinçli
olarak yetiştirilememiş ve bu alanlarda teknik ormancılık uygulanamamıştır.

Belli bir plan içinde alanların gençleştirilmesi. nispeten genç olan
meşecelerin de yapılarının olabildiğince iyileştirilmesi gerekir. Uzun bir
süreden beri ardıç' meşcerelerinde gençleştirme ve üretim çalışmaları
durdurulmuş bulunmaktadır. Fakat çok uzun süreler daha. alanların bu
durumda bekletilmeleri mümkün değildir. Çünkü yaşlı meşcerelerde gövde
çürüklüğü başlamaktadır. Gençlik gelmemiş, getirilememiştir (Eler. 1988).

İlkbahar ve yaz mevsiminde toprağa düşen tohumlar sıcaklık.
rutubet ve diğer doğal dış etkenlere karşı duyarsız kalırlar. Gelecek
ilkbaharda çimlenebilmek için onları su ile doygun hale getirecek düşük kış
sıcaklıkları gerekmektedir. Bu sıcaklığın derecesi, süresi taksorılara göre
büyük farklılıklar göstermektedir. Örneğin juniperus communis L. için bu
sıcaklığın optimal değeri 5 "C ve süresi de i00 gündür (Charnpagnat, R.,
Ozerıda, P., Baillaud C, 1969).

Ardıç tohumlarının çimlenebilmesi için maksimum sıcaklık değerinin
12 "C olup, bu sıcaklığın üzerinde tohumlar ikinci bir uykuya dalmaktadır
(Baldwin, H., I., 1942).

Doğada kuşlar tarafından ardıç kozalaklarının yenilmesi halinde.
midelerinden geçentohumlar çimlenmeye daha elverişli bir durum
gösterirler. Kuşların mide özsuları tohum kabuğu üzerine etki yaparak
çimlenmeyi kolaylaştırıcı bir durum ortaya koyarlar (Champagnat, R., et alL.,
1969).

Ardıç tohumlarında, özellikle tohum olgunluğunu takip eden devre
içerisinde. asitlerde, şeker ve fosfatidierde artmalar ve toplam lipoidierde de
azalmalar gözlenmiştir (Pack. D., A., i92 I).

Ardıç tohumlarının çimlenme engelleri olarak aşağıdaki hususlar
gösterilmektedir:

1- Embriyonun zamanında gelişmemesi,
2- Tohum kabuklarının geçirgen olmaması.
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Fakat bu her iki çimlenme engelinin en önemlisi embriyonun
zamanında olgunlaşmamasıdır. Zira tohum kabuğunu suni olarak geçirgen r
duruma getirmek mümkün olduğu halde yinede çimlenme
sağlanarnamaktadır (Eliçin, 1977).

Ardıçların yetiştirilmesi üzerine birçok çalışmalar yapılmıştır.
Bunlardan bazıları şöylece özetlenebilir;
i. Ülkemizde altı tür ve birçok alttür ile temsil edilen ardıçın Doğu Anadolu
şartlarında mevcut olan juniperus communis L. Nana ile Juniperus oxycedrus
L. sub~p. Oxycedrus türlerinden gövde çeli~i alınmıştır. Çeliklere herhangi i
bır ön ışlem yapılmamıştır. Sonuç olarak şu bılgılere ulaşılmıştır; i

i

i
a- Juniperus oxycedrus L. subsp. Oxycedrus türünde 60 adet gövde]

çeliğinden 14 adeti köklenerek % 23 civarında bir köklenme i
ı

gözlenmiştir. i
b- Juniperus communis L. subsp. nana türünde 60 adet gövde]

çeliğinden yalnız 2 adet köklenerek % 3 civarında bir köklenme
olmuştur.

') Bu çalışmada Juniperus foetidissima ve Juniperus excelsa çeliklerinin
köklendirilmesi üzerinde durulmuştur. Köklendirilmede ortet (anaç)
ağaçlar ne kadar genç fertlerden seçilirse, köklenme yüzdesi o oranda
arttığı bilinmektedir. Ortalama 20-40 yaşlarındaki düzgün gövdeli,
sağlam görünüşlü ağaçlar ortet ağaç olarak seçilmiştir. Çeliklerin,
ağaçların güneye bakan yüzlerinden orta ve alt dallardan. sürgün
uçlarından, dikilecek çelik boyunun iki katı uzunlukta alınmasına özen
gösterilmiştir. Çelikler genellikle mart ayı sonlarında ve son yılın
sürgünlerinden alınmıştır. Kullanılan ortamlar 1- Perlit, 2- Dere kumu, .3-
Organik toprak (histosol) + kum (1 :) dur. Hormon olarak IBA
(Idolebütrik asit) dört ayrı dozda (O, 1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm)
kullanılmıştır. Sonuçta türlerin hormon dozu ve ortamlara göre köklenme
yüzdeleri şöyle gerçekleşmiştir:
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i Yineleme i
1000 2000 4000

Ağaç Ortam ppm ppm ppm KONTROL
i Türü . i IBA IBA IBA

i - - 5 -
Perlit 2 2.5 2.5 - -

3 5 5 2.5 -
4 - 2.5 7.5 - i

<il i~ - - 5 -

i"/l

LO-::;
Kum

- - -
:J [3 2.5 2.5 2.5>< -...,

14~ - - 5 - i

i I' - LO 7.5 7.5:.)
Org. Top. + Kum

2 .) 2.5 i - 2.5
115

i

3 35 ı 22.5 17.5
is iof - - 5

i ı 2.9 12.9
i

! ORTALAMA 5 5.6 ;
i i ! 20 17.5 7.5

i~j

i

i
Perlit 2 i ~05

LO 12.5 i
3 15 lO i

i 4 i 12.5 7.5 ! 35 - i
~ i i ! 17.5 7.5 20 - ic

":il

i! 5 15 32.5 2.5 i
i

"/l

Kum~ 7.5 27.5 27.5 - iü
20 35 i-.2 - -

i ~ i i 7.5 17.5 27.5 20I, 12.5 15 32.5 5
Org.Top. + Kum i~ 17.5 12.5 17.5 17.5

5 - 20 20

ORTALAMA 9.4 13.8 23.1 6.5 ı

Tablodan da anlaşılacağı gibi; hormon kullanılması ve dozunun
artırılması ile köklenme yüzdelerinde artış olduğu dikkati çekmektedir.
Ortamlara göre köklenme yüzdeleri birbirinden farklı çıkmıştır. Ayrıca boylu
ardıçın, kokulu ardıça oranla daha zor köklenebildiği görülmektedir.

Tohumlardaki çimlenme engeli nedeniyle büyük miktarda üretımı
gerçekleştirilemeyen, bu yüzden de gençleştirilmesine henüz geçilemeyen
boylu ardıç ve kokulu ardıç türlerinin yayılış alanları her geçen gün
daralmakta, yaşlanan ve yıkıma uğrayan yörelerde kendiliğinden gelen az
miktardaki gençlik de korunamadığından yerine yenisi yetişmemektedir.
Çeşitli kullanım yerlerinin olması ve genellikle fakir, kalkerli, taşlık, kayalık
topraklarda yayıhş göstererek toprak koruma karakteri taşıması bu türlerin
üretim yöntemlerinin bulunmasını gerektirmektedir. Çelikle yetiştirme gerek
üretim yöntemi olarak, gerekse en ekonomik ve uygun populasyonların
bulunmasından dolayı, üzerinde çalışılması gereken bir konudur.
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Boylu ardıç ve kokulu ardıç türleri ıçın yapılan bu çelikle üretme
çalışmasında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır.

a- Boylu ardıç, Kokulu ardıça oranla daha zor köklenebilmektedir.
b- (lBA) Hormon dozu O'dan 4000 ppm'e doğru arttıkça, köklenme

oranları da artmaktadır.
c- Ortam olarak en iyi sonuç organik toprak-kum karışımından

alınmış, daha sonra kum ve perlit gelmiştir. Ancak kum
ortamında köklenen çelikler, diğer ortamlardaki çeliklere oranla
daha iri ve saçaklı kök geliştirmişlerdir.

Köklenme oranlarının düşük olmasının nedenleri ise şöyle sıralanabilir.

a- Ortet olarak seçilen ağaçların yaşlı olması: bugüne kadar çelik
konusunda yapılan araştırmalar köklenmenin ortet yaşı ile doğrudan ilgisi
bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada ise ardıç türlerinde geniş
gençlik alanları bulunmadığından, ortet yaşı istenenin çok üzerinde olmuş,
ortet yaşı faktör olarak alınamamıştır.

b- Köklenme sırasında seradaki yüksek hava sıcaklığı: bunun önüne
geçmek amacı ile seranın dıştan kireçlerırnesi. çatıya kamış örtü serilmesi
gibi önlemler alınmışsa da, sıcaklık istenen düzeye indirilememiş, bu da
köklenmeleri olumsuz yönde etkilemiştir. Bu sakıncanın ortadan kaldırılması
için; yaz aylarında seranın içindeki yüksek sıcaklık fan sistemi ya da
soğutucular yardımı ile düşürülmeli veya sera uygun yüksekliklerde
kurularak denemeler sürdürülmelidir.

c- Serada kullanılan sislerne suyunun fazla oranda kireçli olması:
sudaki yüksek kireç oranı çeliklerin zamanla beyaz toz tabakası şeklinde
kireçle kaplanmasına neden olmuş, buda çelikler üzerinde olumsuz etki
yapmıştır. Antalya gibi sudaki kireç oranının yüksek olduğu bölgelerde
serada kullanılan suyun kireçten arıtma cihazından geçirilmesi
gerekmektedir.

Yapılan çalışmada hormon dozunun yükseltilmesi ile köklenmenin
arttığı görülmüştür. Bu iki Ardıç türü için uygun hormon dozunun sağlıklı
olarak belirlenebilmesi için kullanılan dozların üzerine çıkarılarak yakma
dozunun da bulunması gerekmektedir. Yine bu çalışmada çelik alma zamanı
olarak mart sonu seçilmiştir. Ancak bazı türlerde çelik alma zamanının
değişiklik gösterdiği de göz önüne alınarak en uygun zamanın
belirlenebilmesi için yıl içinde belli dönemlerde çelik alma yoluna
gidilmelidir. Bu çalışmada kontrol kolaylığı sağlaması nedeniyle çelikleriri
dikim yeri olarak Antalya serası seçilmiştir. Ancak uygulamaya dönük ve
daha ekonomik olması açısından ardıç 'rn doğal yetişme ortamı çevresinde
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uygun bir yere kurulacak alçak - tünel seralarda da çelik köklerıdirme
çalışmalarına başlanmalıdır.

Köklendirme çalışmaları uzun vadeli ele alındığında bugün
bulunmakta güçlük çekilen genç ortet ağaç sorununa çözüm olması açısından
elde edilen fidanlar ileride ortet ağaç olarak değerlendirilmelidirler.

Bu iki ardıç türümüzde köklenme oranlarının yükseltilmesi ve
ekonomik duruma getirilmesi ile bozuk Ardıç alanlarımızın
gençleştirilmesine önemli bir katkı sağlanabileceği gibi. üstün genotipierin
ortaya çıkarılması için ıslah çalışmalarına girme olanağı da bulunabilecektir
(Keskin, 1989).

3. Bu çalışmada ardıç türlerinin çimlenme engelini giderici ön işlemler
araştırılmıştır. Ardıç türlerinin doğal yolla yetiştirilmesi güçtür. Bu nedenle
de öncelikle çimlenme engelinin giderilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi
tohumda çimlenme güçlüğü, geçirgen olmayan tohum kabuğundan ve
embriyorıun uyku durumunda olmasından kaynaklanmaktadır. Tohum
kabuğunun geçirgenliğini sağlamak ve embriyonun uyku durumunu kırmak
gerekmektedir. Bu nedenle tohumlar fidan yastığına veya seraya ekilmeden
ve çimlenme gerecine konmadan önce, birçok ön işleme tabi tutulmuştur. Bu
ön işlemler çeşitli peryotlarda soğuk-sıcak katlarna, sıcak katlamayı takip
eden soğuk katlama, asit işlemleri. mekanik zedeleme, çeşitli peryotlarda
soğuk ve sıcak suda tutma işlemleri ve bunların kombinasyonlarıdır.

Bu çalışmada boylu ardıç Uuniperus excelsa Bieb.), ko kar ardıç
(Juniperus Joetidissima Willd.), katran ardıç Uuniperus oxcycedrus L.) ve
andız Uuniperus drupacea Labill.) türleri üzerinde çalışılmıştır.

Çimlendirme gerecinde bulunan etkili ön işlemlerden birincisi.
mekanik zedelemeyi takip eden 15-20 "C' de 2 aylık, 4 °C'de :2 ay soğuk
katlama, ikincisi mekanik zedeleme ile 4 °C'de 3 ay soğuk katlama
kombinasyonlarıdır. Birinci ön işlem ile 2. yıl uygulamasında boylu ardıç
için % 19.2. katran ardıç için % 49.7, üçüncü yıl uygulamasında boylu ardıç
için % 49.2, katran ardıç için % 31.2, ko kar ardıç için % 27.9 oranında
çimlenme elde edilmiştir. İkinci etkili ön işlem ile de üçüncü yıl
uygulamasında katran ardıç'da %22.2, kokar ardıçda % 58.6 çimlenme
sağlanmıştır. Fidanlık ve serada ise yeterli sonuç elde edilememiştir. Bu
olumsuzluk iki nedenden kaynaklanmıştır. Birincisi, tohumlar ekim öncesi
test edilmiş olmalarına rağmen boş dane oranı yüksek olmuştur. Dolu
gözüken tohumların bazıları da kırıldığında içlerinin odunsu bir yapıda
olduğu tespit edilmiştir. İkincisi ise ekim zamanlarında toprak sıcaklığının
ardıç tohumları için uygun sıcaklıkta olmamasından kaynaklanmıştır.

~. Bu çalışma henüz geniş alanlarda gençleştirilmesi gerçekleştirilmeyen ve
giderek sınıriarı daralan iki ağaç türümuz kokulu ardıç ve boylu ardıç ın
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çelikle köklendirilme olanaklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Serada
nemlendirme, havalandırma ve soğutma sistemleri bilgisayar kontrolü ile
yapılmıştır. Nem oranı ortalama % 80 ve sıcaklık 25-30 "C civarında
tutulmuştur. Seranın üzeri gölgelerne amacıyla kireç+üstübeç karışımı ile
boyanmıştır. Köklendirme süresi yaklaşık 8 ay sürmüştür. Zaman faktörü ile
birlikte, iki farklı hormon ve bunların dörder dozu ele alınmıştır. Kullanılan
IBA (Indole-3-butyric acid) ve [AA (Indole-3-acetic acid) hormonla~ının her
ikisinde de şu dozlar uygulanmıştır: O (kotrol), % 0.2, % 0.4 ve % 0.6.

Elde edilen sonuçlara göre boylu ardıçta köklenme oranları kokulu
ardıça göre çok düşük kalmıştır. Her iki türde de en düşük köklenme kontrol
(hormonsuz) işleminde ortaya çıkmıştır. Zaman faktörü köklenme oranı
açısından bir farklılık vermemiştir. En yüksek köklenme oranı, kokulu ardıçta
IBA hormonunun % 0.6 lık dozu için % 52 olarak bulunmuştur. boylu ardıça
bu oran [AA hormonunun % 0.2 dozu için % 3.3 dolayında kalmıştır. Yine
kokulu ardıç [AA hormonuna ait dozlar içinde en yüksek köklenme oranı, %
0.4 lük dozda % 33 olarak bulunmuştur.

IBA hormonuna ait işlemlerde, dozun artması ile köklenme oranının
da arttığı bulunmuştur. [AA hormonunda ise böyle bir artış söz konusu
olmamıştır. Elde edilen köklenme oranları, daha genç ortetlerden çelik
alınması ve daha uygun iklim koşullarında çalışılması ile yükseltilebilecektir
(Keskin, ı992).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ardıçlar, Ülkemizdeki yayılış alanı olarak toplamda 537 998
hektarlık alanla iğne yapraklı orman alanlarının % 7,77 sini oluşturmaktadır.
Ormanlarırnız açısından böylesine önemli bir türün, üretim yönteminin henüz
tam olarak belirlenememiş olması Ülkemiz ormancılığı açısından gün
geçtikçe biyolojik ve ekonomik bir kayba neden olmaktadır.

Ardıç türünün generatif ve vejetatif olarak üretilmesindeki
güçlüklerin aşılması konusunda bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar kesin
bir sonuç vermemiştir. Fakat sonuçları açısından ümit verici çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda IBA hormenunda başarılı sonuçlar
alınmasına rağmen yakma dozuna ulaşılamamıştır. Bunun yanı sıra yapılan
çalışmalarda önlenemeyen çeşitli olumsuzluklar gerçekleşmiştir. Bundan
sonra yapılacak olan yeni bir çalışmayla IBA hormonunun daha yüksek
dozları ve farklı asitlerin çeşitli dozları, ardıç çeliklerinin köklendirilmesinde
denenmelidir.

Ayrıca ardıç tohumlarında çimlenme engeli tohum kabuğundanve
errıbriyonun yeterince gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Tohum
kabuğundan kaynaklanan çimlenme engeli mekanik zedeleme ile
giderilebilmektedir. Embriyonun zamanında gelişmemesinden kaynaklanan
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çimlenme engelinin giderilebilmesi için de; tohumların doğada karşı karşıya
kaldıkları şartların ayniyle laboratuar ortamında sağlanmaya çalışılacağı veya
ardıç tohumlarını yemek suretiyle mide özsuları yardımıyla ve sindirim
sisteminden geçirdikten sonra çimlenme engelini gideren ardıç kuşlarının
biyolojileri ve mide özsularının ineeleneceği bir araştırma, vakit
kaybedilmeden ele alınmalıdır. Bu çalışmaları yaparken de çok büyük titizlik
gösterilerek bundan önceki çalışmalarda meydana gelen olumsuzluklarin en
aza indirilmesine azami çaba gösterilmelidir.

Doğalolarak üremesi ve yayılması oldukça yetersiz düzeyde olan
ardıçın bu tür çalışmalarla seri üretimi sağlandığı taktirde; çok fazla verimli
olmayan güney bakıda ve yüksek rakımdaki açık alanlar bu türle
ağaçlandırılacak, böylece hem bu alanlardan gerçekleşen erozyon büyük
ölçüde durdurulmuş olacak ve hem de odun hammaddesi açığının
kapatılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

26



KAYNAKÇA

ALPACAR, G., 1988 : Ardıç (Juniperus exeelsa Bieb., J. Foetidissima
Willd., J. Oxyeedrus L., J. Drupaeea Labill.) Tohumlarının Çimlenme
Engelini Gideriei Yöntemlerin Araştırılması Kozalak ve Tohuma İlişkin
Morfoloj ik Özellikler. Ormaneılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik
Bülten Serisi, No: 197, Ankara.
ANŞİN, R.. 1988 : Tohumlu Bitkiler. i. Cilt, Gymnospermae (Açık
Tohumlular). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları,
Genel Yayın No: i22, Fakülte Yayın No: 15, Trabzon.
BALDWlN, H., 1., 1942 : Forest tree seed of the north temperate regions,
Published by the Chroniea Botaniea Company, Waltham Mass, U.S.A.
CAHMPAGNAT, R., OZENDA, P., BAILLAUD L., 1969 : Biologie
Vegeta\e III, Croissanee, Morphogenese, Reproduetion. Masson et Cie, Paris.
ELER, Ü., 1988 : Türkiye'de Boylu Ardıç (Juniperus exeelsa Bieb.)
Ormanıarında Hasılat Araştırmaları. Ormaneılık Araştırma Enstitüsü
Yayınları, Teknik Bülten Serisi. No: 192. Ankara.
ELİçİN G., 1977 Türkiye Doğal Ardıç (Juniperus L.)
Taksonlarının Yayılışlan ile Önemli Morfolojik ve Anatomik Özellikleri
Üzeride Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınlan, Yayın No : 232, İ. Ü.
Yayın No: 2327, İstanbuL.
GÖKMEN, H., 1970 : Açıktohumluluar (Gymnospermae). Orman Bakanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Sıra No: 523, Seri No: 49, Ankara.
KESKİN, S., 1992 : Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) ve Boylu
Ardıç (Juniperus exeelsa Bieb.)'ın Çelikle Üretilmesi. Ormaneılık Araştırma
Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi, No: 233, Ankara.
KESKİN, S., S., 1989 : Kokulu Ardıç (Juniperus foetidissima Willd.) ve
Boylu Ardıç (Juniperus exeelsa Bieb.) Çeliklerinin Köklendirilmesi Üzerine
Çalışmalar. Ormaneılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Raporlar
Serisi, No: 36-39, Ankara.
PACK, D., A., i92 i :After-ripenrıing and germination of Juniperus Seeds,
Bot. Gaz. 7 1:32-60.
PILGER, R., (Çeviren: KAYACIK, H.), 1951 : Ardıç (Juniperus L.) Cinsi. İ.
Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 20, İstanbuL.
SOYKAN, B., 1969 : 1963 Yılında Geçerli Orman Ameanjmanı Planlarına
Göre Orman Varlığımız. Ormaneılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Seri No:
39, Ankara.
ŞAHİN, E., M., 1985 : Bazı Ardıç Türlerinin Çelikle Üretim İmkanları
Üzerinde Bir Gözlem. Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl : 22, Sayı: 5,
Ankara.

27



SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILICA DOGRU:
ULUSLARARASI STANDARDİZASYON, SERTİFİKASYON

VE ULUSAL ORMANCILIK STRATEJİLERİ

Towards Sustainable Forest Management :
International Standardization, Certification and National Forest

Strategies

28

Doç.Dr. Emin Zeki BAŞKENTI
Doç.Dr, Mustafa Fehmi TÜRKER2

DOGU Al'fADOLU ORMANCILIK ..c\RAŞTIRMA MÜDÜRLÜGÜ
2000/1 SERİ NO:3

, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim Dalı. 61080
TRABZON

, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı. 61080
TRABZON



SÜRDÜRÜLEBİLİR O&ıvıANCILIGA DOGRU:
ULUSLARARASI STANDARDİZASYON, SERTİFİKASYON

VE ULUSAL ORMANCILIK STRATEJİLERİ
Towards Sustainable Forest Management :

International Standardization, Certification and National Forest
Strategies

Doç.Dr. Emin Zeki BAŞKENTI
.. ı

Doç.Dr. Mustafa Fehmi TURKER

öz

Bu makalede son zamanlarda uluslararası düzeyde yeniden yapılanan
global ormaneılık çalışmaları ele alınmıştır. Dünya ülkelerinin değişik
platformlarda geliştirmekte oidukları uluslararası, ulusal ve yöresel
ormaneılık ilkelerinden birer örnek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Değişen bu ormancılık çerçevesinde sürdürülebilir orman amenajmanı ve
orman işletmeciliğine yönelik Türkiye'nin ulusal ormancılık stratejileri
gel iştirmesi vurgulanmış ve bu stratej ilerden bazıları sıralanmıştır.

ABSRACT

In this paper, reeent developments towards international forestry
activities are presented. This paper trackts and eompares three major
developments for sustainable forest management principles at international,
national and local levels. Given the global change in forestry, the need to
develop national forest strategies for Turkish forestry is called upon. As a
start, some of those national forest strategies are developed and presented.
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1. GİRİş

Ormanların sunduğu mal ve hizmetlerin üretimi ve pazarlanması,
ekonomi ve işletmecilik ilkeleri çerçevesinde tasarlandığı gibi, zamanla
değişen onnancılık stratejileri ve - politikaları ile de uyumlu olarak
planlanmalıdır. 21. yüzyılın arefesine girildiği şu dönemde, dünya
ormancılık politika ve stratejileri üst düzey yöneticilerin de katıldığı değişik
uluslararası platformlarda (Rio Zirvesi, Helsinki Sözleşmesi, Montreal
Sözleşmesi, Antalya Bildirgesi) yeniden gündeme getirilmektedir.

Global ısınma, ernisyon, çevre kirliliği, biyolojik çölleşme. tür kıyımı
gibi ciddi global problemlere çözüm olarak orman kaynağının
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde orman amenajmanı plan yapımı ve
uygulamasında ve ürünlerin üretimi ve pazarlanmasında uluslararası. ulusal
ve bölgesel bazda standardizasyona dolayısıyla sertifıkasyona gidilmesi
kararlaştırılmıştır. Örneğin, Amazon ormanıarın sürdürülebilirlik gösterge ve
ölçütleri ile ilgili Tarapoto Önergesi. Brezilya, Malezya ve Endonezya gibi
tropikal ormanıarın hakim olduğu 52 ülkenin imzaladığı [TTD (Uluslararası
Tropikal Tomruk Ticaret Kurumu), Almanya, Fransa ve isviçre gibi 32 Pan-
Avrupa ülkelerinin imzaladığı Heisinki Sözleşmesi. ve Amerika. Kanada.
Arjantin ve Avusturalya gibi Avrupa ötesi Boreal ve ılıman ormanıarın
hakim olduğu 12 ülkenin imzaladığı Montreal Sözleşmesi Türkiye
ormancılığını etkileyebilecek uluslararası bazdaki yeni gelişmelerdir.
Nitekim, Türkiye Rusya ile birlikte, hem Montreal Sözleşmesi'ne ve hem de
Helsinki Sözleşmesi'ne imza koymuştur.

Tür, doğal yapı. kalite ve fonksiyonel değerler itibariyle hayli özgün ve
zengin olan 20.7 milyon hektar ülke ormanıarının yönetimi (işletimi) ve
mevcut ekolojik yapı ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi aşamasında. Türk
ormancılığı da. yukarıda özetlenen global ormancılık süreci dışında kalması
beklenemez. Çünkü, globai ormancılık problemleri insanoğlunun dikte ettiği
suni sınırları tanımamaktadır. Üstelik. Türkiye politik ve hukuki açıdan
Montreal Sözleşmesi ve Helsinki Sözleşmesi prensiplerine uymayı taahhüt
etmekle zaten uluslararası sürecin içerisine girmiştir.

Bu makalede uluslararası platformlarda kararlaştırılan standardizasyon
ve sertifıkasyon kavramları ormancılık sektörü, orman işletmeciliği ve orman
amenajmanı olmak üzere değişik açılardan ele alınarak yapılmış ve genel
ormancılık ilkeleri ile de bütünleştirilerek incelenmiştir. Henüz gelişme
aşamasında olan bu değişikliklerin Türkiye ormancılığı açısından da ayrıca
bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
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2. (SÜRDÜRÜLEBİLİR) ORıVlAl'i AMENAJMANı

Orman amenajmanı temel ilkelerinden biri, belki de en önemlisi,
devamlı/ık ilkesidir. Kısaca ormanıarın sunduğu mal ve hizmetlerin zaman ve
mekan boyutunda gelecek nesillere azalmadan aktarılması anlamındaki
devamlılık ilkesi amenajmanın doğuşundan beri teorik de olsa bilinmektedir.
Ancak, giderek azalan ormanlar (çölleşme) ve kaybolan biyolojik çeşitliliğe
paralelolarak sürdürülebilirlik konusuna orman işletmeleri veya ormanca
zengin ülkeler tarafından gerekli veya yeterli hassasiyet gösteritmeyince
konu uluslararası platforma taşınmış ve orman amenajmanı sürdürülebilir
orman amenajmanı şeklinde yeniden gündeme getirilmiştir.

Orman amenajmanındaki sürdürülebilirlik kavramı gündeme
getirilirken planlama süreci ve orman işletmeciliği sistemine de standartların
getirilmesi söz konusu idi. Katı atıkların üçte birini oluşturan kağıt
atıklarmm kontrolü ile birlikte ormanıarın sürdürülebilirlik ilkesiyle
işletilmesinin kontrolü de gerekiyordu. Bir çok ülke ve kurum orman
amenajmanı sürdürülebilirlik gösterge ve ölçütleri (standartları) geliştirmek
ıçın harekete geçti. Sonuçta, orman amenajmanı sistemleri, çevre
amenajmanı prosedür ve süreçleri, kontrol, markalama, performans
değerlendirmesi gibi güncel konuları içeren ıso 14000 ve ıso 14001
standartları geliştirmiştir. Ayrıca bazı ülkeler kendi standartlarını
geliştirınekte de geç kalmadılar. Örneğin Kanada CAN/CSA-Z808-96 ve
CAN/CSA-Z809-96 standartlarını geliştirmiştir. Hatta ülke içerisinde yöre
bazında dahi bir takım standartlar geliştirilmiştir. Örneğin, British Columbia
eyalerinin geliştirdiği yöresel Ormancılık Uygulama Prensipleri Ahdi bu
noktada verilebilir.

3. MONTREAL SÖZLEŞME st

Kanada hükümetinin girişimciliği ile Eylül 1993 Montreal'de yapılan
toplantıda ılıman ve Boreal ormanıarın amenajmanı ve muhafazası için
temeli bilime dayanan gösterge ve ölçüderin geliştirilmesi kararlaştırıldı.
Daha sonra Helsinki sözleşmesine paralelolarak güneelleşen süreç,
Avusturalya, Kanada, Şili, Çin, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Rusya ve
Amerika ülkeleri temsilcilerinin oluşturduğu bir çalışma grubu ile 2-3 Eylül
1995 te Şili'de yapılan son toplantıda Santiago Bildirgesi hazırlandı. Daha
çok öneri (ulusal düzeyde, planlama ünitesinde değil) şeklinde hazırlanan ve
hukuki açıdan bağlayıcı özelliği bulunmayan bildirgeye altı adet
değerlendirme ölçütleri ve bunlara paralelolarak 67 tane de gösterge
konuldu. Ormanıarın mevcut yapısı, fonksiyonları ve çevre ve sosyo-
ekonomik mal ve hizmetler ile ilgili fayda ve değerleri içerisine alan bu
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göstergeler şunlardır (Anonymous 1995a, Anonymous 1995b, Abusow and
Rotherham 1998):

• Biyolojik çeşitliliğin muhafazası;
• Orman ekosistemlerinin verimlilik kapasitesinin sürdürülmesi
• Orman ekosisteminin sağlık ve yapısının sürdürülmesi
• Toprak ve su kaynaklarının muhafazası
• Orman/arın global karbon değişimine olan katkılarının

sürdürülmesi
• Çok yönlü sosyo-ekonomik hizmetlerin toplumun ihtiyaçlarını

karşılayacak şekilde geliştirilmesi ve uzun süreli sürdürülebilir
işletimi

Gösterge. sürdürülebilir orman amenajmanının değerlendirilebileceği
süreç veya şartlar kategorisi veya ormancılığın formüle edilmiş amacı
şeklinde tanımlanırken. her bir göstergeyi karakterize edecek veya
tanımlayacak sayısal veya kalitatif gözlemlere dayalı veya ölçülmüş
parametrelere de ölçütler olarak tanımlamak mümkündür. Her bir gösterge
çok sayıda değişik ölçütlerle ifade edilebilmektedir. Örnek olarak. 6.
göstergenin bazı ölçütleri şöyledir.

Üretim ve tüketim ile ilgili

• Odun ve odun ürünleri (ikici el üretimi dahil) hacmi ve değeri
• Odun dışı orman ürünleri üretim miktarı ve değeri
• GSMH tüketimini de içeren odun ve odun ürünleri arz ve tüketimi
• Rekreasyon ve turizm değeri
• Genelormanlık alana oranla turizm ve rekreasyon amaçla işletilen

orman alanı ve yüzdesi
• Nüfusa ve orman alanına oranla turizm ve rekreasyon tesisleri (tür ve

miktarları)
• Nüfusa ve orman alanına oranla turizm ve rekreasyon amaçlı

ziyaretçi gün sayısı

Ormancıhk sektöründeki yatırım ile ilgili

32

• Orman üretimi orman sağlığı ve amenajmanı plantasyon ormanıarı
odun işleme endüstrisi, rekreasyon ve turizmi içine alan yatırım
değeri.

• Araştırma- geliştirme ve eğitime aktarılan harcamaların düzeyi



• Yeni ve geliştirilmiş teknoloj ilerin kullanımı ve aktarımı r
r
)4. HELSİNKİ SÖZLEŞME st
t

Bu sözleşme, 1993 yılında Helsinki 'de Avrupa (boreal, ılıman ve r
Akdeniz kuşağı) ormanıarının muhafazası konusunda ikinci kez bir araya
gelen Avrupa ülkeleri bakanların toplantısı sonucu hazırlanan bir
sözleşmedir. Sözleşme. sürdürülebi iir ormancılığı değerlendirecek gösterge
ve ölçütlerinin hazırlanması konusunu içermektedir. Sözleşmenin iki önemli
önergesinden birisi Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Amenajmanı ilkeleri ~
(H I)' ne odaklanırken diğeri ise Avrupa Orman/arındaki Biyolojik
Çeşitliliğin Muhafazası İlkeleri (H2)' ne odaklanmaktadır. Montreal
Sözleşmesi'nin aksine bu sözleşmenin hukuki açıdan bağlayıcı özelliği i

bulunmaktadır. Geliştirilen 6 adet Pan-Avrupa sürdürülebilir orman
amenajmanı değerlendirme göstergeleri şunlardır (Anonyrnous 1996c.
Mosseler and Bower 1998, Kiekens 1998):

• Orman kaynakları ve global karbon değişimine olan katkılarının
geliştirilmesi ve sürdürülmesi

• Orman ekosisteminin sağlık ve yapısının sürdürülmesi
• Ormanıarın üretim (mal ve hizmet) fonksiyonlarının geliştirilmesi ve

sürdürülmesi
• Orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin düzenli şekilde

geliştirilmesi, muhafazası ve sürdürülmesi
• Ormanıarın koruma (özellikle toprak ve su) fonksiyonlarının düzenli

şekilde geliştirilmesi ve sürdürülmesi
• Diğer sosyo-ekonomik işlevlerin sürdürülmesi

Bu göstergeler içerisinde yaklaşık 27 tane sayısal ölçüt geliştirilmiştir.
Yaş sınıfları veya uygun çap sınıflarındaki değişim. tehlike altındaki türlerin
toplam tür sayısına oranla yüzdesi ve adedi veya ormancılıktaki bilhassa
kırsal alandaki istihdam oranı değişimi gibi sayısal ölçütler veya yönetsel
çatının tanımı veya amaçlarla ilişkili ekonomik politikalar gibi de kalitatif
ölçütler ilgili göstergeler için tipik örneklerdendir. Bu gösterge ve ölçürlerin
uygulamasını, Avrupa' da İskandinav ülkeleri bakanların. üniversitelerin,
araştırma kurumlarının, endüstriyel firmaların ve özel sektörün ortak
girişimiyle ulusal bazda başarıyla sürdürmektedir.

5. STANDARTLAR ve SERTİFİKASYON

Gösterge ve ölçütleriri geliştirilmesi. amenajman faaliyetleri ve orman
ürünlerinde standartlara dolayısıyla sertifikasyona gidilmesi için adeta zemin
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hazırlanmış oldu. Ulusal düzeyde hazırlanan bu gösterge ve ölçütlerin,
planlama birimi seviyesinde amenajman uygulamaların değerlendirmesi için
yetersiz oluşu araştırmacılarca sert bir dille eleştiriImiştir. Örneğin, farklı
ölçütlere ait kabul edilebilir seviyelerin bilinmemesi, orman ekosistemindeki
hangi değişimlerin kabul edilebileceği, ormanın doğal yapısına ne kadar
yakın bir yapının kabul edilebileceği veya orman amenajmanı tasarım,
planlama ve uygulama üçgeninde kayda değer bir düzenlemenin nasıl
getitileceği gibi önemli noktaların açıklığa kavuşmaması veya ölçekten
dolayı kavuşturulamaması kabul edilebilir sertifikasyon sistemi için hala
engelolarak görülmektedir. Buna rağmen, şu anda uluslararası. ulusal ve
yöresel sürdürülebilir orman amenajmanı için yine benzer alanlarda belli
kurumlar tarafından standartlar geliştirilmiş olup sertifikasyorı işlemini
resmen yürütmektedirler.

Günümüzde sürdürülebilir orman amenajmanı ve ürünlerin
standartlarını geliştirmek ve bunlara göre uygulama birimlerine sertifikasyorı
vermekle görevli devlet ve/veya gönüllü kuruluşlardan oluşan kurumlar
oluşturulmuştur. Bunlardan önemli bazılarını geliştirdikleri standartlar daha
doğrusu prensipler ve konuya yaklaşımları açısından özetle aşağıda
sunulmuştur.

Bunlardan birincisi ISO tarafından 1996 yılında tamamlanan çevre
yönetim/amenajman sistemleri için geliştirilen ISO 1400 i standartlarıdır
(Kiekens i998). Çevre ile ilgili kanun ve kurallara uyum, halkın katılımı.
çevre yönetiminin sürekli olarak geliştirilmesi ve yine çevre yönetimi ile
ilgili işgücünün eğitimi gibi üç ana kurala dayanan bu standartlar ormancılık
faaliyetlerin ormancı firmalar tarafından doğal çevre amenajmanı
geliştirmelerini içermektedir.

Bunlardan ikincisi uluslararası düzeyde gönüllü bir kuruluş olan
Orman Temsilciliği/İdare Konseyi'nin (Forest Stewardship Council. FSC)
geliştirdiği ilkelerdir. i993 yılında Toronto'da kurulan ve merkezi
Meksika'da bulunan konseyin amacı çevreye uygun, toplumca kabul edilir ve
ekonomik olarak da geçerli orman amenajmanının tanıtımını yapmaktır
(Thompson 1996). Başlangıçta ISO i400 i ilkeleriyle birlikte çalışan ancak
sonraları bu ilkeleri terk eden FSC bağımsız olarak geliştirdiği ulusal ve
bölgesel standartlara göre bağımsız sertifikacıları akredite (kayıt) etmektedir.
Bu şahıslar veya fırmalar FSC standartlarına veya ilkelerine göre (ileride
karşılaştırmalı olarak verilecek) İsveç ve İsviçre gibi seçilen pilot ülkelerde,
şimdiye dek 3.5 milyon m' üretimin ve dolayısıyla bu alanın sertifikasını
yapmışlardır.

Üçüncüsü ise, Kanada Standartlar Kurumu (Canadian Standarts
Association, CSA) nun 1996 yılında geliştirdigi Sürdürülebilir Orman
Amenajmanı (Sustainable Forest Managernent, SFM) standartlarıdır (CSA
ZS08/Z809) (Anonymous i996a, Anonymous i996b). ISO i400 i
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standartlarıyla uyumlu geliştirilen CSA standartları Moı
Sözleşmesi'ndeki gösterge ve çok sayıda ulusal. bölgesel hatta plan
birimi seviyesinde uygulanabilecek ölçütleriri daha da geliştirilmiş ha
ISO 1400 i den daha da ileriye gidilerek, planlama faaliyetlerinin o
konulan amaçlara ve çevreye olan etkisine göre bizzat ormanda ineelen
zaruri kılmrnaktadır. Şu ana kadar. Canfor. Weldwood. Irving ve Macrr
Bloedel gibi 9 büyük Kanada orman endüstri şirketi belirli plan
birimlerinin bu standartlara göre sertifıka işlemelerine başlamışı
(Abusow and Rotherham !998).

Son örnek ise, daha çok uygulama ilkelerini içeren ve yöresel t
Bristish Columbia eyalet hükümeti tarafından geliştirilen British Colu
Orrrıancıhk Uygulama ilkeleri'dir (BC Forest Practices Code). Her
ormancılık uygulama ilkelerini barındıran BC Code uygulayıcıları kan
bağlamakta ve ayrıca prensiplere uygun olmayan uygulamalara da ç
ınüeyyideler uygulanmaktadır.

Yukarıda özetle sunulan örneklerden FSC CSA ve BC (
prensipleri karşılaştırmalı olarak ayrıca Tablo i 'de sunulmuştur (Thom
1996).
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Tablo ı. BC Code, CSA ve FSC'ın hazırladıkları sürdürülebilir orman
amenajmanı prensipleri.

Table I. BC Forest Practices Code, Canadian (C SA), and International (FSC)
requirements for Sustainable Forest Managernem.

BC Ahdı CSA ilkeleri FSC ilkeleri

Planların halk
ınceienmesı fırsatı

tarafından Firmalara damsıp toplum değerlerı ni Kanunlara ve FSC ılkelerıne uyum
yansıtma

Yerli halkın sosyal. kültürel ve Yerlı halkın haklarına saygı Yerli halkın haklarına: saygı
diru değerlerini koruma gösterme gösterme

Onemli değişikliklerin halka Yöre halkın katılımını sağlama
danışılması
i

Ticari ve tıcarı olmayan mal ve
hizmet çeşnliliği sağlama. İddialı
yatırımı ve işletme ortamını
oluşturma. Sürdürülebilir ürün elde
etme ihtıyacını vurgulama.

Makro sevıyede ışletme amaçların
sapıanması

Biyolojik çeşitliliğin muhafazası

Her yıl 5-yıilık orman kalkınma
planları ıbraz etme ve planlanan
bıyolojik çeşitliliği tanımlama

Vizyon, mısvon. prensipler.
hedefler. amaçlar. uygulama ılkeleri.
halkın görusu, rıskler. göstergeler.
izleme. değerlendirme, düzenleme
ve hukuka uygunluk, yıllık raporlar,
detaylı amenajman planı ve
uygulama faaliyetlerin dökümü

Prensiplere uygunluğu
kontrol edecek

Eyalet Krıtik göstergelere göre ölçütleriri
değerlendirilmesi ve takibi

Doğal yaşlı ormanlar ve yaban
hayatı habıtat alanlarında traşıama
kesimi yasak. Traşıama alanı 40
ıla 60 ha la sınırlı. Toprağın
erozyondan korunması ve dere
vataklarırun muhafazası.

Yöre halkı ilişkilerının ve ışcı
haklarının korunması

Ormanıarı ekonomik. sosyal ve
çevresel ışievlere göre işletme ve
sürdürülebilir ürün elde etme.

Biyotojik çeşitliliğin muhafazası ve
çevre' etkisinin izlenmesi

Amaçlar, ormanın profili. haritalar.
silvıkültür planı. kesim planı.
izleme. çevre korunması. ve eğitim
gibi faaliyetlerin dökürnu

Orman ın durumu. işletme süreci ve
bunların etkilerını değerlendirme ve
takıp .

Doğalorman ekosıstemlerle beraber Doğal ormanıarın gerek
toprak ve su kaynaklarının plantasyonla ve gerekse diğer
korunması. Karbon. nitrojen ve su kullanım alanlarına
dönüşümünün devamlılığı ve dönüştürülmesine izin vermeme
orman ın diğer kullanım alanlara yukarıdaki ilkelere göre işletme
dönüştürülrnesıne ızin verilmemesi.

Farklı kurumların katılımı ve farklı düşünme sistemlerinin oluşturduğu
bu yapılanmalar her geçen gün daha da geliştirilerek birbirlerine yaklaşma
eğilimi göstermektedirler. Bu gelişmelerle, sürdürülebilir orman amenajmanı
yapımı ve kontrolu için temel çerçeve çizilmektedir. Geliştirilen ilkelerle
uygulayıcıların beceri ve kabiliyetleri daha iyi bir şekilde
değerlendirilebilecek, orman amenajmanı uygulamaları için daha iyi bir
mücadele ortamı oluşacak ve bu da ormancılığın bilimsel ve teknolojik
yöntemlerle uygulanmasını zorlayacaktır.
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Uluslararası, ulusal ve yöreselolarak geliştirilen sürdürülebilir arnı
amenajmanı ilkelerinin elbette yalın haliyle Türkiye ormancılığı şartlar
uygulanması mümkün değildir. Türkiye ormancılığının en azından hukul
politik, ekonomik ve sosyal boyutları diğer ülkelerden farklı
göstermektedir. Ayrıca, doğal yapısı, iklim koşuları ve aynı zamaili
ormaneılık sektörünün yönetim organizasyonunda da farkı ılık vardır.
farklılıklar özellikle dikkate alınarak benzer çalışmaların bizzat ulusal bax
yapılması daha doğru olacaktır. Ancak, bu farklılıklara rağmen temel bil"
alanında olduğu gibi, ormaneılıkta da bir çok bilimsel ve teknoloj
gelişmelerin gözardı edilerneyeceği muhakkaktır. Olaya bu noktadı
bakıldığında. ormancılıktaki yeni gelişmelerden faydalanmak bilim
teknolojinin gereklerine göre ormancılığımızı zaman zaman revize etmı
kaçınılmazdır.

Bugün ormaneılığımız için erozyon, koruma ve mülkiyet gibi öncelii
problemler ne kadar önemli ise, mevcut ormanıarın sürdürülebilir olara
işletilmesi de o kadar önemlidir. Dolayısıyla. Türkiye ormancılığı .içı
geçerli sürdürülebilir orman amenajman sistemi için prensiplerin ve)
ilkelerin ortaya konulması ve bu çerçevede gösterge ve ölçütlen
geliştirilerek ulusal ormaneılık stratejilerinin oluşturulması gerekmektedir.

Bu ve benzer kurumların geliştirdikleri veya geliştirmekte olduk
standartlar/ilkeler her ne kadar orman amenajman sistemine doğrudan çöa
değilseler ve birbirlerine oranla farklılık gösterseler de ormanıarın bel"
sisteme göre işletilmesi ve ürünlerin de yine böyle bir sistem içerisin
geçerek bir üst seviyeee kontrolü açısından önemlidir.

6. TÜRKİYE ORMANCILlGI içİN BİR DEGERLENDİRME

7. ULUSAL ORMANCILIK STRATEJİLERİ

Ülke ormanıarının değişik sosyal, ekonomik ve ekolojik değerleriı
korumak ve devam ettirmek için genel politikalar, ilkeler, amaçlar ve ülk
ormancılık programı dahilinde ulusal ormancılık stratejileri geliştirili
Ülkemiz ormancılığı için nisbeten yeni bir kavram olan strateji kavramı ve b
kavramın benzer" kavramlada ilişkisini kısaca da olsa vermek fayda
görülmektedir. Strateji, eldeki yapı ve kısıtlı kaynaklar ve araçların ışıi
altında, amaçlara varmada destek olabilecek alternatif hareket biçimlerind
en uygun olanlarının seçimi ve bunların uyumlu hale getirilmesiyle orta)
çıkan eylemler bütünlüğü olmaktadır (Geray, 1986). Bir başka açıdan stratej
rekabete dayanan ekonomik bir ortamda: öncelikle yeniliği, ilerlemeyi
işletmenin devamlı olarak çevreye uyumu ya da çevre ile karşılıklı etkilesiı
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içinde olmasını sağlayarak meydana gelebilecek değişiklikleri kontrol altına
alan yönetsel araç olmaktadır (Eren, 1996).

Strateji kavramı ile amaç ve politika kavramları arasında doğrudan
ilişki vardır (Eren, 1996). Amaç bir işletmenin gelecekte ulaşmayı düşündüğü
durumu ifade eder. Amaç belirleme, stratejik yönetim sürecinin
başlangıcından önce gelen bir aşamadır. Bu çerçevede strateji, amaçların
gerçekleşmesinde bir araç konumundadır. Politika açısından strateji bir
işletmenin amaçlarının ve politik yönelmelerinin toplamını oluşturur. Politika
ise. saptanmış amaçlara ulaşma yolları olarak belirlenir. Şu halde, strateji
politikayı da içeren bir kavram olmaktadır.

Ülke ormanlarının değişik sosyal, ekonomik ve ekolojik değerlerini
korumak ve devam ettirmek için genel politikalar, ilkeler, amaçlar ve ülke
ormancılık programı dahilinde ulusal ormaneılık stratejileri geliştirilir.
Bunlar, ana hedetlerin, prensiplerin ve genel ve de özelorman işletme
amaçlarının belirlenmesine ve gerçekleştirilmesine ışık tutarlar. Ulusal
ormaneılık stratejileri statik yapıdan ziyade dinamik yapıya sahiptirler, yani
mevcut sosyal, ekonomik ve ekolojik yapıya göre belirli zaman aralıklarında
yenilenerek politika, hedef, amaç ve prensiplerde öncelik sıralamasını
düzenlerler.

Günümüzde ormaneılık sektörü açısından gelişmiş ülkeler kendi ulusal
ormaneılık stratejilerini oluşturmakta ve belirli aralıklarla da revize
etmektedirler. Belirlenen ormancılık hedeflerine ulaşmak için ayrıca
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun
Hükümetlerarası Ormaneılık Paneli (Intergovermental panel on Forests, fPF)
tarafından geliştirilen prensipler ışığı altında, ülkelerin ulusal ormaneılık
stratejileri geliştirilmesi önemle önerilmiştir.

Türkiye ormaneılığı için oluşturulması gereken önemli ulusal
ormancılık stratejilerden bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

n
a
i.

e
n

i. Ülkemiz Devlet Orman İşletmeeiliğinde büyük eksiklik olan, önem ve
ağırlıkları zaman ve mekana göre değişen işletme amaçlarının
belirlendiği işletme planları yapılmalı, uygulanmalı ve denetlenmelidir.
Bu sayede; ülke, sektör, bölge. işletme, proje amaçları ve stratej ileri
arasındaki tutarlılığı sağlamak mümkün olabilecektir (Türker 1998),
(Daşdemir 1996) (Ormanların işletme amaçları dikkate alınarak
işletilmesi amacına yönelik strateji).

2. Ormanıarın mülkiyet konusunun GPS, GIS ve RS teknikleri yardımıyla
kalıcı çözümü için ciddi girişimlerin başlatılması (Mülkiyet sorununun
çözümüne yönelik strateji).

;1

3. Ormanıarın sürdürülebilir olarak işletilmesi ıçın bu ınakalenin birinci
bölümünde örnek olarak verilen değişik düzeylerdeki geliştirilmiş
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onnancılık ilkeleri gibi bilimsel ve uygulanabilir ilkelerin hem ulusal ve
hem de yöresel düzeyde oluşturulması (Orrnanlann zamanla belirlenen
belli ilke veya standartlarla sürdürülebilir işletimine yönelik strateji).

4. Ekosistem envanterinin yapımı. Ormanların potansiyel işlevlerinin
belirlenmesi, potansiyel verim gücünün tesbit edilmesi, biyolojik
çeşitliliğin belirlenmesi ve korunması için planlarda bizzat yer alması
(onnanların ekosistem yaklaşımı çerçevesinde ve biyolojik çeşitlilik
kriterileri de gözönünde tutularak işletilmesi amacına yönelik stratej i)

5. Orman kaynağının odun hammaddesi eksenli işletmeciliği yerine, bu
kaynağın yer altı ve yerüstünde bulunan tüm unsurlarının ve kaynağın
sunduğu hizmetlerin bir sistem içinde ele alınarak çok yönlü işletilmesi
(ormanlar ın odun ve odun dışı ürünler ve hizmetler dikkate alınarak çok
yönlü işletilmesi amacına yönelik strateji)

6. Orman-halk ilişkilerinin geliştirilmesi için plan yapımı ve uygulaması
konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve katılımın sağlanması ve özellikle
.ormancılık sektörünün merkez ve taşra teşkilatlarının yönetimi ve
işletmeciliğinde orman kaynağıyla ilgili olan tüm kesimlerin
ormancılıkla ilgili olarak alınan karar sürecine katılımının sağlanması
(karar vermede çoklu katılıma yönelik strateji)

7. Araştırma-geliştirme çalışmalarına öncelik verilmesi ve modelorman
çalışmalarının başlatılması (bilimsel ormancılığa yönelik strateji)

8. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yardımı ile genelorman bilgi sisteminin
kurulması, orman işletmeciliği faaliyetlerinde yönetim bilgi sistemleri
(YBS)' nin kullanılması ve taşra teşkilatlarının online ile sisteme
bağlanması (teknoloji yoğun ormancılığa yönelik strateji)

9. Orman işletmeciliğinin gelişen, bölgesel, ulusal ve uluslararası ticari
birleşmeler sonucu, özellikle uluslar arası ticarette gümrük resim ve
fonlarının azalması ya da tamamen ortadan kalkması sonucunda orman
ürünleri piyasasında eksik ve tam rekabet şartlarının geçerli olması
sonucunda, ülke orman işletmeciliği faaliyetlerinin ve bu arada
pazarlama faaliyetlerinin değişen piyasa şartlarına göre yeniden
düzenlenmesi

l O. Ormancılık faaliyetlerinin çevre koruma standartlarına uyumu
(entegrasyona yönelik strateji)

ll. Ülke ormanıarının tahribine neden olan ve ülke ormanıarı nitelik ve
niceiik olarak yetersiz hale getiren resmi ve gizli kalan orman suçlarının
sosyo-ekonomik nedenleri analiz edilerek, ormanıarın ıslah edilerek

39



ve verimli olarak işletilmesi sağlanarak, toplumun orman ürünleri talebi
ıen sürekli ve yeterli düzeyde sağlanmalıdır (Orman ürünleri talebinin

karşılanması amacını sağlayan strateji)

ıin 12.Ülke ormanıarının orman tahribirıden daha çok yasal değişikliklerle hem
jik alan ve hem de vasıfça kaybedildiği gerçeğinden hareketle, bir taraftan
ısı kırsal fakiriik içinde bulunan orman köylülerinin hayat standartları
ik iyileştirilmeli, diğer taraftan da politik tercihlere dayalı yasal

düzenlemeler yapılarak orman alanlarının daraltılmasının önüne
geçilmelidir (ülke ormanıarın alanca genişletilmesi ve vasıfça

ıu iyileştirilmesi amacına yönelik olan stratej i).
n

>1 Yukarıdasıralanan stratejiler ülke ormancılığı için elbette son bir liste olarak
k görülmemelidir. Daha ziyade, ülke ormancılığı için eksik olan bu aşamanın

başlatılması için örnek bir liste veya modelolarak mütalaa edilmesi daha
yerindeolacaktır.

8.SONUÇ ve ÖNERİLER

Ormancılık ilkelerinin dünya çapında ele alındığı çağımızda
Türkiye'nin de artık kendi gelişimine ivme katarak bünyesindeki ormanıarını
uluslararası ormancılık ilkeleriyle uyumlu ancak kendi sosyo-ekonomik,
kültürel ve toplumsal yapısı itibarıyla işletmesi için gerekli ilkeleri
koyabilmesi gerekmektedir. Bu ilkelerin değerlendirilebilmesi için de gerekli
ölçütlerin (genel ve özel) oluşturulması zaruridir. Geliştirilecek gösterge ve
ölçütlerle Türkiye ormancılığına sayısalormanetlık diye nitelendirilebilecek
yeni bir çehre kazandırılmış olunacaktır. Yine geliştirilecek prensiplerle
beraber ülke ormancılığının mevcut durumunu özlenen duruma getirebilmek
içinde ulusalormanetlık stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizdeki ormanetlık sektörünün amaçlarını açık ve yazılı olarak
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında ve Ormancılık Ana Planında bulmak
mümkündür. Ormancılık Ana Planında bu amaç, "orman ürünleri ve
hizmetlerine olan ihtiyacı yetişme muhiti ve milli ekonomi imkanlarının
elverdiği ölçüde ve asgari masraf ile karşılama" şeklinde açıklanmış
bulunmaktadır (Geray 1986). Yedinci Beş yıllık Kalkınma Planında da, .,
ormanlar, ekosistem yaklaşımı çerçevesinde belirlenecek odun verim gücü ve
milli park ve benzeri alanların taşıma kapasitesi gözönüne alınarak -devamlı.
dengeli ve çok yönlü yararlanma ilkeleri doğrultusunda ve biyolojik
çeşitlilik, çevre koruma, orman peyzajı ve ergonomik kriterler gözönünde
tutularak planlanacak ve işletilecektir. Orman amanejman ve silvikültür
planları, odun ve odun dışı ürün ve hizmetler, ormanıarın çeşitli fonksiyonları
ve işletme amaçları dikkate alınarak yeniden düzenlenecek ve
uygulanacaktır" (7.BYKP (1996-2000)).
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İşte yukarıda her iki plan türünde ortaya konan ulusal ormancılt
amaçları çerçevesinde, ulusal düzeyde Türkiye ormancılığının ulusa
ormancılık stratejileri belirlenmemiş olup, süratle belirlenmelidir. Ülkerniı
ormancılığında, bilim, teknoloji ve ülkenin mevcut sosyo-ekonomik ve
politik yapısına göre belirli aralıklarla revize edilerek güncelleştirilecek olar
ulusal ormancılık stratejileri yardımıyla her iki ana planda belirlenen çağd \
ormancılık zirvesine ulaşılması yolu kolaylaşacaktır.

Konuyu, ülkemiz orman işletmeleri bazında da değerlendirme
mümkündür. İşletmenin sosyal bir kuruluş olarak temel varlık nedeni
amaçlara ulaşmak için bir araç olduğudur. İşletmenin bu amaçlara göre kend
konumunu belirlemesi gerekmektedir. Yani amaçlar ortadan kalkarsa bti

amaçların gerçekleştirilmesinde bir araç rolü oynayan işletme de, strateji de
ortadan kalkar. Çevre zaman içinde nitelik ve nicelik bakımından değişikliğe
uğrarsa, işletme de kendini yenilemeli ve amaçlarını stratejilerini değiştirme]
suretiyle buna ayak uydurmalıdır (Eren 1996). Ne yazık ki ülkemiz
Brmaflcılık sekWrllnlln iskeletini oluşturan ve değişik sosyal, ekonomik.
kültürel, sosyolojik ve coğrafık şartlara sahip olan yurdun dört bir yanında
252 işletmesiyle kurulu bulunan Devlet Orman İşletmelerinin her biri için
belirlenmiş işletme planı ve işletme amacı bulunmamaktadır. Bu cümleden
hareketle, amaçları gerçekleştirmede araç rolü oynaması gereken işletme,
amaçlara sahip olmadığından, ülkemiz Devlet Orman İşletmeleri için strateji
tespiti yapmak da imkansız hale gelmektedir. Kaldı ki, ülkenin farklı
coğrafik, sosyo-ekonomik ve kültürel mahallerinde bulunan bu işletmeler, iç
içe bulundukları çevrede meydana gelen sosyo-ekonomik değişmelere göre
de kendilerini, amaçlarını ve stratejilerini yenileme şansına da sahip
bulunmamaktadır. Öte yandan, artım ve büyüme ilişkilerine dayanılarak, tek
alternatifli idare süresi ve üretim tekniğine göre, ürünün nereden ve ne miktar
alınacağını gösteren amenajman planları; iş planı, yatırım planı, personel
planı vb. unsurlardan da yoksun olup, işletme planı niteliğinde
olmadıklarından (Türker 1998), bu planlara göre orman işletmesi bazında
stratejiler geliştirmek mümkün olmamaktadır yahu! sınırlı kalmaktadır.

Bununla birlikte, ülkemiz Devlet Orman İşletmeleri için, pek rasyonel
olmamakla birlikte, amenajman planlarının tüm ülke orman işletmeleri için
standart olarak belirlendiği dar kapsamlı amaçlara da bağlı olarak önem ve
kapsam derecesi farklı olmakla birlikte aşağıdaki stratej ilerin ilk planda
ülkemiz orman işletmeleri için gözönünde bulundurulmasında yarar
görülmektedir.

Ormanıardan faydalanmanın sürekliliğini sağlamak için öncelikle yöre
halkının geçimi emniyet altına alınmalıdır, çünkü halk yoksun olduğu sürece
ormanıardan izinsiz faydalanma güvence altına alınamaz. Orman işletmesi'
mülkiyet açısından da güvence altına alınmalı, kanunlarla korunmalı ve halk
tarafından da bu kanunlara uyulmalıdır. Mülkiyet çalışmalarının güvenirliliği
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vekalıcılığını sağlamak için de günümüz CBS, GPS, ve RS teknoloj ilerinden
faydalanılmalıdır. Bundan maksat, doğal bir kaynak olan orman ve bu arada
daçevrenin korunmasının sağlanmasıdır.

Orman amenajmanın normal seyri sonucu gündeme gelen orman
ekosistemin karakterizasyonu, korunması ve çok amaçlı sürdürülebilir
şletimi manasındaki ekosistem amenajmanı (Gillis 1990, Baskent and Jordan
1995) temel ilkeleri ülkemiz için belirlenmeli ve planlamaya
aktarılabilmelidir. Bu plan içerisinde, biyoloj ik çeşitlilik belirlenmeli ve
korunması ve sürdürülebilmesi için de imkanlar seferber edilmelidir. Dere
yataklan, aşırı eğime sahip alanlar mutlak surette kesimden uzak tutulmalıdır
veya özel kesime (seçme) tabi tutulmalıdır. İstihsal faaliyetleri mümkün
olduğu kadar istikrarlı olmalı,· erozyonu hareketlendirmemeli ve toprağı
sıkıştırmamalı ve akabinde hemen gençlik getirilmelidir. Yaban hayatını
korumak için yeterli miktarda ve uygun konumsal dağılışta habitat alanlarının
sürekliliği güvence altına alınmalıdır. Yıllık hasılat periyotlar arası aşırı
farklılık göstermemeli ancak talepteki değişikliğe paralelolarak dinamik bir
yapıya kavuşturuhnair ve ekonomik açıdan da rasyonelolmalıdır. Mevcut
onnancılık bilgilerini günümüz teknolojisiyle (CBS, Uzaktan algılama,
yöneylem araştırması) bütünleştirerek ekosistemin sürekliliğini sağlamak ve
optimal kararları verebilmek için strateji üretebilecek ve ekosistem
amenajmanında temelini oluşturacak konumsal planlamaya gidilerek CBS-
tabanhalternatif orman planlama modelleri oluşturulmalıdır.

Orman ekosisteminin karmaşık ve dinamik bir yapıya sahip olduğu
dikkate alınmalıdır. Mevcut ormanın kuruluş ve gelişimi izlenmeli,
planlamada kesinlikle stratejik seçenekler oluşturulmalı, bunun için de
muhakkak uzun vadeli projeksiyon yapılmalıdır. Türkiye'nin sahip olduğu
değişik jeomorfolojik yapısı ve iklim özellikleriyle değişik orman yapıları
oluşmuş ve bu yapılar genellikle mevcut bitki örtüsü antropojenik
müdahalelerle tür değişikliğine gidilmediğinden doğalortamı yansıtmaktadır.
Dolayısıyla, biyolojik çeşitlilik itibarıyla Türkiye'nin iyi bir konuma sahip
olduğu gerçeğinden hareketle ve bunun da azami titizlikle ancak planlı bir
şekilde korunması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

Ormancılıkta, özellikle plan yapımında, karar verme olayının bizzat
gerçekleşmesi için; işletmeye konu orman alanlannın doğal yapının önemli
parçası olduğu, bu yapının sayısalolarak tanımlanması gerektiği, yine bu
yapının ormanın topluma sunacağı işlevlerle ilişkiye getirilmesi, silvikültür
planlarının yapımında alternatif kesim desenlerinin kullanılması, çevre halkın
orınanla olan ilişkilerinin incelenmesi, dolayısıyla tutarlı, uygulanabilir ve
esnek işletme amaçlarının belirlenmesi, planlarda dikkate alınacak
göstergeletin belirlenmesi, bu amaçlar doğrultusunda mevcut durum dikkate
alınarak ormanın bir bütün olarak planlanması ve planların geliştirilen
ölçütleregöre kontrol edilmesi gerekmektedir.
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Orman amenajman planlarının yapımında dikkate alınması gereken bu
ve benzeri stratejilerin geliştirilmesiyle özlenen işletme planına geçiş
mümkün olacaktır. Bu ve ulusal annancılık stratejilerinin oluştunnasıyla da
ülke orman işletmeciliği çağdaş ve bilimsel bir zemine oturtulabilecektir. İşte
değişik düzeylerde amaç ve politikalara bağlı olarak geliştirilecek stratejiler
ve onnancılık ilkeleri ile ülke ormancıhğı özlenen seviyeye gelmiş olacaktır.

ÖZET

Rio Zirvesi'nden beri değişik platformlarda toplanan dünya ülkeleri
sürdürülebilir annan amenajmanının (SOA) gerçekleştilebilmesi için neler
yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardılar. Helsinki ve Montreal
Sözleşmesi gibi önemli gelişmelerle SOA gösterge ve ölçütleri geliştirilerek
standardizasyona ve akabinde de sertifikasyona gidilmesi ilkeleri
benimsendi. Değişik ülkelerin ulusal ve yöresel bazda geliştirmiş oldukları
standartlardan birer örnek karşılaştırmalı olarak sunuldu. Bu gelişmelerin
ülkeleri ve bilhassa profesyonel onnancıları mücadele ortamına
yöneltebileceği vurgulandı.

Değişen bu onnancılık çerçevesinde Türkiye ormancılığı için bir
değerlendirme yapıldı ve sürdürülebilir orman amenajmanı ve orman
işletmeciliğine yönelik Türkiye'nin ulusal onnancılık stratejileri geliştirmesi
vurgulandı ve bu stratejilerden bazıları sıralandı. Sonuç olarak, Türkiye'nin
sosyal, ekonomik, politik ve kültürel yapısına göre kendine özgü onnancılık
ilkeleri ve standartları belki de akabinde sertifikasyon sistemi geliştinnesi ve
aynı zamanda bilimsel ve teknolojik gelişmelerden kendini uzak tutmaması
gerektiği vurgulandı.

SUMMARY

Since Earth Summit, consensus has been achieved about what
countries should do to achieve sustainable forest management (SFM). Some
processes, such as Helsinki and Montreal, have established certain criteria
and indicators that would lead to standardization and certification towards
SFM. Such initiatives encouraged countries to develop their own sustainable
forest management principles and practices code at national and regional
levels. As a result current forestry has changed towards global forestry
representing a significant challange to everyone involved.

Turkish forestry is evaluated with respect to these recent developments.
The need to develop national forest strategies for Turkish forestry is called
upon. As a starting point, a number of initial national forest strategies are
developed and presented. it was suggested that Turkey should adopt or
rather develop her own forestry principles, standardization and perhaps
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certification system according to the nations social, economi, political and
cultural systems and should not leave herself outside the scientific and
techological developments.
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öz
Bu çalışmada, OGM tarafından urun çeşitleri itibari ile belirlenip

işletmelere gönderilen tarife bedelleri ile işletmeler bazında yine ürün
çeşitlerine göre hesaplanan tarife bedellerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Bu amaçla örnek olarak ele alınan Artvin ve Ardanuç DOİ'lerinde: yıllar
itibari ile ürün çeşitlerine göre. iki farklı şekilde (merkezden ve işletmeler
bazında) hesaplanan tarife bedelleri arasındaki farklar. sayısal ve grafiksel
olarak ortaya konmuştur. Daha sonra elde edilen bulgular orman işletmeciliği
açısından değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

[n this study, it was aimed to compare with tariff price calculated on
Forest Enterprise and General Directorate of Forestry according to product
kinds. For this aim, it was exposed differences between the tariff prices
calculated two different ways, by samples of Artvin and Ardanuç State Forest
Enterprises. The findings, then, were evaluated in viewpoint of forestry
exploitation.

'1) Karkas Uruversuesı. Orman Fakültesi. Orman Mühendisliği Bölümü 08000 Artvin
"'Karadenız Teknık Universnesi. Orman Fakültesi. Orman Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon
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ı.GİRİş

Orrnancıhkta, ormandaki dikili ağaç servetinin 1mO·ünün. kesim
vesaire şeklinde hiç bir muameleye tabi olmamış, dolayısıyla masraf
yüklenmemiş haldeki değeri (Miraboğlu 1958) tari fe bedeli olarak
tanımlanmaktadır.

Aslında tari fe bedeli, dikili ağacın değeri olmasına rağmen.
kesilmediği müddetçe hesaba katılmaz ve pratikte ancak kesildikten sonra
böyle bir değer söz konusu olur. Devlet Orman İşletmeleri (DOİ) için mevzu
bahis olan tarife bedeli, ormanın sahibi bulunan devlete aittir ve DOrler bu
değeri elde eder ve tekrar devlete iade eder. Bu itibarla kesilen bir ağaca ait
tarife bedeli. DOİ'nin pasif unsurlarından birini teşkil etmekte olup
(Miraboğlu 1958), aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü (OGM) katma
bütçe gelirlerinin % 30 gibi (OGM, ı995) önemli bir bölümünü de
o iuşturmaktad ır.

Ülkemizde, tarife bedelinin hesaplanmasında başlangıçta ülke düzeyi
8 bölgeye ayrılmış ve her bölge için ağaç türlerine göre tarife bedelleri
belirlenmiş, sonra bölge sayısı üçe indirilmiş ve en sonunda da bölge
düzeyinde belirleme uygulaması kaldırılmıştır (Çağlar. 1989). Bu
uygulamaya ilişkin olarak Miraboğlu (Miraboğlu, 1958); tarife bedeli
hesaplanmasında uygulamadan kaldırılan 8 bölgenin dahi yetersiz olduğunu.
bu 8 bölgeyi kaldırmak bir yana. her bir DOİ içindeki muhtelif mıntıkalar
için ayrı ayrı tarife bedelleri tespitinin gerekli olduğunu ve bu sayede
işletmelerin piyasaya intibak kabiliyerlerinin artacağını ifade etmektedir.

Geçmişteki durum böyle iken, günümüzde tarife bedeli hesabının
yasal dayanağını oluşturan 6831 sayılı orman kanunun 29. Maddesine göre:
"Devlet ormanıarından elde edilecek mahsullerin tarife bedelleri, mıntıkalar
itibariyle ve piyasa icaplarına göre. OGM tarafından tanzim ve Orman
Bakanlığı'nca tasdik olunur." hükmü getirilmesine rağmen. uygulamada
tarife bedelleri, ağaç türleri ve ürün çeşitlerine göre. tüm ülke düzeyi için
geçerli olacak şekilde OGM'ce hesaplanmakta ve işletmelere bir cetvel
halinde gönderilmektedir (Türker, 1996).

Tarife bedeli uygulamada: satışa sunulan ürünün satış sırasında
oluşacağı tahmin edilen fiyatından. satışa sunuhıncaya değin geçirdiği
işlemlere ilişkin harcamalar ile temettü hissesi çıkarılarak hesaplanmaktadır
(Türker. 1996). Bir çok hallerde. piyasada fıyatı teşekkül eden her mal çeşidi
için. satış fıyatı esas alınarak, OGM'ce tayin edilen tarife bedelinden ayrı bir
tarife. bedeli hesaplamak mümkündür. Satış fiyatlarıyla rnuhamrnen satış
bedelleri arasında önemli farklar bulunması nedeniyle, OGM tarafından tespit
olunan tarife bedelleri ile hesap yoluyla bulunan tarife bedelleri arasında
farklar vardır (Geray, 1978).
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Öte yandan merkezde belirlenip işletmelere gönderilen tarife bedeli
çizelgelerinde yer verilen birim tarife bedellerinin göreli (nispi) düzeylerinin
1980-1986 döneminde hiç değişmemiş olması bu hesaplamaların da,
sözcüğün tam anlamıyla "yasak savrna" mantığıyla yapıldığını ortaya
koymaktadır. Kaldı ki, tarife bedellerinin hesaplanma yöntemi, bu gerçeğin
görülebilmesi için ayrıntılı çözümlemeleri gerektirmemektedir: Bütçe
gerekçe raporlarındaki açıklamalara göre, tarife bedelleri; önce ele alınan yıl
için "tahsil edilmesi gereken" miktar olarak belirlenmekte, sonra da tahmin
edilen satış miktarları veri alınarak önceki yılın tarife bedellerine hangi
oranlarda zam yapılacağı hesaplanmakta; ve önceki yılın tarife bedelleri, tüm
ürünler için bu oranlarda arttırılmaktadır (Çağlar, 1989).

Ormancılıkta tarife bedeli hesabı, orman işletmelerinde özellikle
bilanço tanzim i, kar-zarar hesabı, değer takdiri. tazminat hesabı gibi haller
için gerekli olmaktadır (Fırat, 197 I). Diğer taraftan özellikle son yıllarda
gündeme gelen dikili ağaç satışları da tarife bedeli hesabının önemini arttıran
(Türker, i998) bir başka husus olarak ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, tarife bedeli mevcut ağaç servetinin dikili halde iken
metreküp para değeri olması (Fırat, 1971) nedeniyle, orman işletmelerinin
ağaç serveti ve buna bağlı olarak hesaplanan arazi değerleriyle aralarında
oldukça yakın bir ilişki vardır. Bu yüzden, orman işletmelerine ilişkin
yapılacak analizlere esas teşkil edecek tarife bedellerinin, işletmeler bazında
hesaplanması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan orman işletmeciliğinde tarife bedeli, yalnızca yapacak
ve yakacak odunların birim metreküp ya da sterleri için söz konusu
olmamakta, ormanda bulunan gövdeler, dallar, kabuklar, kökler, yapraklar,
meyveler, otlar, çiçekler, soğan lı bitkiler, mazılar ve urlar, mantarlar ve
yağların kental ve kilogramları için de söz konusu olmaktadır (Türker, 1998).
Ancak burada asılolarak üzerinde durulacak olan yapacak ve yakacak
odunlar için hesaplanan tarife bedelleridir.

Bu çalışmada, uygulamada merkezden OGM tarafından ürün çeşitleri
itibari ile belirlenip işletmelere gönderilen tarife bedelleri ile işletmeler
bazında yine ürün çeşitlerine göre hesaplanan tari fe bedellerinin
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla örnek olarak ele alınan Artvin ve
Ardanuç DOİ'lerinde; yıllar itibari ile ürün çeşitlerine göre, iki farklı şekilde
(merkezden ve işletmeler bazında) hesaplanan tarife bedelleri arasındaki
farklar sayısal ve grafikselolarak ortaya konmuştur. Daha sonra elde e.dilen
bulgular doğrultusunda, tarife bedeli hesabına ilişkin mevcut uygulamanın
doğurduğu sonuçlar orman işletmeciliği açısından değerlendirilmiştir.
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2. MATERY AL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

Artvin OBM İşletme-Pazarlama Şube Müdürlüğü kayıtları, Artvin ve
Ardanuç DOİ'nin amenajman planları, bilanço kayıtları ile OGM İşletme ve
Pazarlama Dairesi Başkanlığı Uygulanacak Tarife Bedeli ve Tevzi Masraf
Cetvelleri çalışmada materyalolarak kullanılmıştır.

2.2. Yöntem

Bu.çalışmada, örnek olarak ele Artvin ve Ardanuç DOİ' leri için her
yıl (1991-1995 arası); tomruk, maden direği, sanayi odunu ve yakacak
oduna ait tarife bedelleri hesaplanmıştır. Söz konusu tarife bedellerinin
hesaplanmasında; iki farklı yöntem kullanılmıştır.

Bunlardan ilki mevcut uygulamada olduğu gibi, merkezden
işletmelere gönderilen Uygulanacak Tarife Bedeli ve Tevzi Masraf Cetvelleri
yardımıyla. yıllar itibariyle üretilen ürün çeşidi miktarlarının ağırlıklarına
göre merkezden gelen tarife bedelleri ortalama değerler olarak belirlenmiştir.

İkinci yöntem ise. işletmeler bazında gerçek tari fe bedeli
hesaplanması amacına yöneliktir. Ancak bu amaç tam olarak
gerçekleştirilememiştir.

Çünkü, gerçek tarife bedeli hesaplanmasında Geray' ın yaptığı gibi
(Geray, 1978), inputlar (masraf kalemleri) için oluşturulan homojen aktivite
alanlarında yapılan ölçümlerle elde edilen input değerlerinin kullanılması
gereklidir. Ancak bu çalışma, iki farklı işletmeyi ve sınırlı bir süreyi
kapsadığı için. işletmelerin aktivite alanlarına ayrılması işi ve buna bağlı
olarak arazi ölçümleri yapılarnamıştır. Dolayısıyla, her bir ürün çeşidi için
tarife bedeli hesabında kullanılan masraf kalemleri, işletme bilançolarında
yer alan değerlerden elde edilmiştir. Hesaplanan tarife bedeli de bu yüzden
gerçek tarife bedelinden fark etmekte olduğundan, gerçeğe yakın ya da
gerçeğe yaklaştırılmış tarife bedeli olarak adlandırılmıştır.

Gerçeğe yakın tarife bedelinin hesabında, satış fiyatından hareket
ederek elde edilen formül (Geray, 1978; Türker,I 992) kullanılmıştır.

Sf
Tb = - (hg+ ng+ Sg+ 19)

(1)
L.Om

Formülde Sf ile gösterilen satış fiyatı; her ürün çeşidinin metreküp
pıyasa satış tutarının, piyasaya satılan ürün miktarına bölünmesiyle elde
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edilmiştir. Bunun ıçın gerekli olan veriler, DOİ'lerin genel satış
cetvellerinden sağlanmıştır. Herhangi bir yılda bir ürün çeşidi için piyasa
satışının gerçekleşmemesi durumunda, bu satışlara en yakın değerleri veren
pazarlıklı ya da tahsisli satışlardan yararlanılmıştır.

Formülde hg ile gösterilen hasat giderleri ve ng ile gösterilen nakil
giderleri; orman işletmelerinin hasat nakliyat masrafları cetvellerinden
yararlanılarak, herhangi bir ürün çeşidi için işletme içinde yapılan toplam
hasat ve nakil masraflarının sırasıyla, hasat edilen ve taşınan toplam miktara
bölünmesiyle, ortalama bir değer olarak birim ürün için tayin edilmiştir.

Öte yandan, OGM DSY'ne göre, DOİ'ler kapsamında hesaplanması
gereken hasat giderleri (nakil giderleri dahil), uygulamada, en azından "taban
fıyatlar" olarak dönem başında OGM tarafından belirlenmekte ve OBM'ler
bazında işletmelere eşit düzeyde yansıtılmaktadır (Türker, 1996).

Formülde tg ile gösterilen bir diğer gider kalemi de tevzi giderler
olup, tevzi giderler de; genel idare giderleri, orman bakım masrafları ve
amortisman masrafları olmak üzere üç farklı gider kaleminden oluşmaktadır.

DOİ'ler dağıtıma tutulan ortak giderleri, satışa konu ürünlere, satışın
yapılacağı kesime yahut da satış yöntemine göre değişik biçimlerde
yansıtmaktadır (Çağlar, 1989). Sürdürüle gelen uygulamaya göre orman
köylülerinin bireysel (zati) ve ortak gereksinimleri için verilen, orman
yapacak ve yakacak odunu ile, DOİ'lerin kendi gereksinimleri için
tükettikleri yapacak ve yakacak odunlara dağıtıma tutulan ortak giderler
yüklenmemektedir. Buna karşı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)'ne
yörelerdeki maden ocakları ile piyasaya verilen maden direkleri, Türkiye
Elektrik Kurumu (TEK)'na verilen her türlü hammadde odun ile sanayi
odunlarına görece olarak düşük oranlarda yansıtılmaktadır Normalolarak
dağıtılacak ortak giderlerin birim tutarı ise, normalolarak dağıtıma tutulacak
ortak gidere ilişkin tahmini (bütçe) değeri, normalolarak dağıtım yapılacak
ürün miktarına bölünmesiyle elde edilmektedir.

Bu çalışmada, tevzi giderler işletme bilançolarındaki tevzi gider
kalemleri (genel idare giderleri, orman bakım masrafları ve amortisman
masrafları) dikkate alınarak birim ürün başına hesaplanmıştır. Hesaplamada,
yıllara göre işletmelerin bilançolarından elde edilen toplam tevzi gider
değerleri, piyasa ve tahsisli satışlarla satılan ürünlerin, bu satışlar içindeki
ağırlıkları da dikkate alınarak birim ürün başına hesaplanmıştır. Böylece
uygulamada olduğu gibi, köylü ihtiyaçlarına ve diğer indirimli satışlara tevzi
giderler yansıtılmamıştır.

Formülde Sg ile gösterilen satış giderleri; bilançolardan yıllar
itibariyle elde edilen toplam satış giderleri, o yıl satılan ürün miktarına,
ürünlerin toplam satış içindeki ağırlıkları dikkate alınarak yansıtılmış ve
birim ürün için satış gideri hesaplanmıştır.
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Forrnülde O,Om ile gösterilen ternettü hissesi ya da işletmeci kazancı;
DSY'nin 16. Maddesine göre (Kızılay, 199 ı), % 20 olarak kullanılmıştır.

Merkezden gelen tarife bedelinden farklı olarak, DOİ'ler bazında
yukarıdaki i nolu formül yardımıyla hesaplanan gerçeğe yakın tarife bedeli
değerleri için üç farklı durum söz konusudur.

Bunlardan ilki, işletme bazında belirlenen giderlerin yüksekliği
yüzünden bir başka ifadeyle, odun hammaddesinin maliyeti, satış fiyatından
yüksek olduğu için tarife bedeli negatif çıkabilir. Bu gibi durumlarda, bu
alanlardaki orman emvalinin üretilmeyip ormanda bekletilmesi verilecek en
iyi karar olur.

Bir başka durum ise tarife bedelinin sıfır çıkmasıdır. Bu durum. o
alanda gerçekleştirilecek üretim için yapılacak giderler ile aynı alandan elde
edilecek gelirlerin, bir birini dengelediğini ifade etmektedir. Dolayısıyla
işletmeci açısından yapılacak üretimden dolayı kazanç ya da kayıp söz
konusu değildir.

Sonuncu durum ise. tarife bedelinin pozitif çıkmasıdır ki. bu
işletmecinin söz konusu ormanlık alanda ekonomik olarak üretim
yapabileceğini göstermektedir.

Buraya kadar tarife bedellerine ilişkin açıklanan ilişkiler. DOİ'lerin
ekonomik başarıları açısından değerlendirildiğinde ise; pozitif tarife bedeli
işletmenin üretiminin ve dolayısıyla gelirlerinin artmasına. buna bağlı olarak
da işletmenin ekonomik başarısının yükselmesine katkı sağlamaktadır.
Negatif tarife bedeli ise, işletmenin üretiminin ertelenmesine dolayısıyla
gelirden mahrum kalmasına, böylece ekonomik başarısının düşmesine neden
olmaktadır.

3. BULGULAR

Artvin ve Ardanuç DOi'leri için yöntem kısmında belirtildiği gibi;
piyasa satış fiyatlarından hareketle hesaplanan gerçeğe yakın tari fe
bedelleriyle OGM'den gönderilen Uygulanacak Tarife Bedeli ve Tevzi
Masraf Cetvelleri esas alınarak, ortalama değerler olarak hesaplanan tarife
bedeli bulguları Tablo i ve Tablo 2'de karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
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Tablo ı. Artvin Doİ İçin Elde Edilen Tarife Bedeli Bulguları
Table I. The tariff price findings for Artvin State Forest Enterprise

Yıllar Ürün çeşidi Gerçeğe yakın Merkezden gelen Tarife bedelleri
Tarife bedeli (TL/mJ) tarife bedeli (TL/mJ) arasındaki fark

(TL/m')
1991 Tomruk 88817 32687 56 130

M. Direk * 3 1259 35000 -3 741
San.Odunu -147328 13235 -160563
Yakacak - 182630 2201 - 184831
Tomruk 218227 33 191 185 036
M. Direk * 18 169 35000 -i683 i
San.Odunu - 174 795 13885 -188680
Yakacak -453 700 ., 176 -455 876

1993 Tomruk 24 i 359 57 :-l26 183 533
M. Direk * 77 930 37000 40930
San.Odunu - 295 576 23000 -318576 i
Yakncak -538 050 6299 -542 459

1994 Tomruk 567572 129106 438466
M. Direk * - 153447 82000 -235447
San.Odunu - 728 708 51 665 -7BO 373
Yakacak -B13 416 16167 -829 583

1995 Tomruk 1093767 184800 90B 967
M. Direk * i 301 102 90000 21 i 102
San. Odun u - i 219425 49360 -1268785
Yakacak _7 731 323 21989 -2753312

* Ardanuç DOİ'den alınan gerçeğe yakın tarife bedeli
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Tablo 2. Ardanıiç Doİ İçin Elde Edilen Tarife Bedelleri Bulguları
Table 2. The tariff price findings for Ardanuç State Forest Enterprise

..

Yıllar Ürün Gerçeğe yakın Merkezden gelen Tarife bedelleri
çeşidi Tarife bedeli tarife bedeli arasındaki fark

(TLlmJ
) (TLlm3

) (TLlmJ
)

1991 Tomnık 194520 35000 159520
M. Direk 31 259 35000 -3741
San. -147328 9000 -156328
Odııriu*
Yakacak -161933 181 i -163744

1992 Tomnık 420692 35000 385 692
M. Direk 18 169 35000 -16831
San. - 174795 13000 -187795
Odunu*
Yakacak -29629 i 1856 -298 147

1993 Tomruk 557269 60000 497269
M. Direk 77 930 37000 40930
San. - 295576 22500 -318076
Odunu*
Yakacak -96056 5344 -101 400

1994 Tomnık 86962 i 132000 737621
M. Direk - 153447 82000 -235447
San. -728708 51000 -779708
Odunu*
Yakacak -6925 17 17376 -709893

1995 Tomnık 2010361 190000 182036 i
M. Direk 301 102 90000 21 i 102
San. -i 219425 56000 -1275425
Odunu*
Yakacak -1790277 20456 -I 810 733

* Artvin Dül'den alınan gerçeğe yakın tarife bedelleri

Söz konusu tablolarda yer alan gerçeğe yakın ve merkezden gelen tarife
bedellerine ait değerlerin ürün çeşitleri itibari ile yıllara göre değişimleri,
işletmeler bazında 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8 nolu şekillerde grafikselolarak
gösterilmiştir.
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Şekil ı. Artvin DOİ'nin Tomruk Tarife Bellerinin Karşılaştırılması
Figure 1. The timber tariff prices for Artvin State Forest Enterprise
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Şekil 2. Ardanuç DOİ'nin Tomruk Tarife Bellerinin Karşılaştırılması
Figure 2. The timber tariff prices for Ardarıuç State Forest Enterprise
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Artvin ve Ardanuç DOİ'lerinde, tomruk için hesaplanan gerçeğe
yakın ve merkezden gelen tarife bedellerinin yıllar itibari ile seyri ne
bakıldığında (Şekil I, Şekil 2); her iki DOİ'de de tüm yıllarda, gerçeğe yakın
tarife bedeli, merkezden gelen tarife bedelinden daha büyük bir değer olarak
oluşmuş ve benzer bir şekilde artış göstermiştir.
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Şekil : 3. Artvin DOİ'nin Maden Direği Tarife Bedellerinin
Karşılaştırılması
Figure 3. The mine prop tariff prices for Artvin State Forest Enterprise
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Şekil 4. Ardanuç DOİ'nin Maden Direği Tarife Bedellerinin
Karşılaştırılması
Figure 4. The mine prop tariff prices for Ardanuç State Forest Enterprise
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Artvin ve Ardanuç DOİ'leri için maden direği merkezden gelen ve
gerçeğe yakın tarife bedelleri incelenecek olursa (Şekil 3, Şekil 4); her iki
işletmede 1993 ve 1995 yıllarında hesaplanan gerçeğe yakın tarife bedeli
merkezden gelen tarife bedelinden yüksek, diğer üç yılda ise düşük çıkmıştır.
Tarife bedellerinin yıllara göre değişimleri büyük ölçüde aynıdır. Çünkü
Artvin DOİ'de çalışma süresini içine alan 5 yıllık periyot boyunca genellikle
maden direği üretimi ve satışı çok cüzi miktarlarda gerçekleşmiş ya da hiç
gerçekleşmemiştir. Bu yüzden gerçeğe yakın tarife bedeli hesabı için gerekli
olan gider kalemlerinin miktarları belirlenememiş ve Artvin DOİ'de Ardanuç
DOİ'nin gerçeğe yakın tarife bedelleri kullanılmıştır.
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Şekil 5. Artvin- DOİ'nin Sanayi Odunu Tarife Bellerinin
Karşılaştınlması
Figure 5. The industrial wood tariff prices for Artvin State Forest Enterprise
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Şekil 6. Ardanuç DOİ'nin Sanayi Odunu Tari fe Bellerinin
Karşılaştırılması
Figure 6. The industrial wood tarif! prices for Ardanuç State Forest
Ente rise

Şekil 5 ve Şekil 6'dan da görüleceği üzere, Artvin ve Ardanuç
DOİ'lerinde 5 yıl boyunca sanayi odun u merkezden gelen tarife bedelleri,
gerçeğe yakın tarife bedellerinin üzerinde oluşmuştur. Ancak, Ardanuç
DOİ'de 5 yıllık periyot boyunca sanayi odunu üretim ve satışı
gerçekleşmediğinden, gerçeğe yakın tarife bedeli hesabında ihtiyaç duyulan
gider kalemleri tespit ediiememiş ve gerçeğe yakın tarife bedeli
hesaplanamamıştır. Hesaplanamayan gerçeğe yakın tarife bedellerinin yerine
Artvin DOİ için hesaplanan gerçeğe yakın tarif e bedelleri kullanılmıştır, Bu
yüzden her iki DOİ'ye ait gerçeğe yakın ve merkezden gelen tarife
bedellerinin karşılaştırıldığı grafikler benzer şekilde oluşmuştur.
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7. Artvin DOİ'nin Yakacak Odun Tarife Bellerinin
laştırtlması
e 7. The fuel wood tariffprices for Artvin State Forest Enterprise
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8. Ardanuç DOİ'nin Yakacak Odun Tarife Bellerinin
laştıralması
8. The fuel wood tariffprices for Ardanuç State Forest Enterprise
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Yakacak oduna ait tarife bedelleri karşılaştırıldığında ise (Şekil 7,
8); her iki DOİ için hesaplanan gerçeğe yakın tarife bedelleri de
a süresini oluşturan 5 yıl boyunca sürekli negatif değer vermiş ve
sıyla merkezden gelen tarife bedellerine ait eğrinin altında seyretmiştir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Artvin ve Ardanuç DOİ'lerinin her ikisi İçin de 5 yıllık periyot
boyunca her yıl tomruk. maden direği, sanayi odunu ve yakacak odun ıçın
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hesaplanan gerçeğe yakın tarife bedelleri incelendiğinde; hesaplanan 20
gerçeğe yakın tarife bedelinden sadece 9 tanesinin pozitif değer, kalan II
tanesinin ise negatif değer verdiği görülmüştür. Elde edilen negatif tarife
bedelleri, daha önce de değinildiği gibi, söz konusu ürünlerin üretim
maliyetlerinin satış fiyatının üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir.

Öte yandan söz konusu her iki DOİ için 4 farklı ürün çeşidine göre
hesaplanan gerçeğe yakın tarife bedelleriyle, OGM tarafından gönderilen
Uygulanacak Tarife Bedeli ve Tevzi Masraf Cetvelleri esas alınarak ortalama
değerler olarak belirlenen tarife bedellerinin karşılaştırmaları sonucunda;

- Artvin DOİ için 1991-1995 yıllarını içeren 5 yıllık dönem boyunca
hesaplanan toplam 20 gerçeğe yakın tarife bedelinden sadece 9 tanesinin
pozitif değer, kalan 11 tanesinin negatif değer verdiği, ayrıca hesaplanan
gerçeğe yakın tarife bedellerinden 7 tanesinin merkezden gelen tarife
bedelinden büyük, 13 tanesinin küçük değerde olduğu, bu dönem boyunca
her yıl yalnızca tomruk gerçeğe yakın tarife bedelinin merkezden gelen tarife
bedelinden büyük, buna karşın maden direği gerçeğe yakın tarife bedelinin
ise yıllara göre değişim gösterdiği, sanayi odunu ve yakacak odunda ise tüm
yıllarda gerçeğe yakın tarife bedelinin eksi değerler verdiği,

- Ardanuç DOİ'de ise Artvin DOİ'dekine benzer bir şekilde,
hesaplanan 20 gerçeğe yakın tarife bedelinden yalnızca 9 tanesinin pozitif II
tanesinin negatif değer vermesine karşın, 7 tanesinin merkezden gelen tarife
bedelinden daha büyük ve 13 tanesinin de daha küçük çıktığı, her yıl pozitif
gerçeğe yakın tarife bedeli değeri veren tek ürün çeşidinin tomruk olduğu,
maden direği gerçeğe yakın tarife bedelinin yıllara göre değişim gösterirken,
sanayi odunu ve yakacak odunun sürekli olarak negatif değerler verdiği
görülmektedir.

Tarife bedelinin eksi değer vermesi, birim odun hammaddesinin
üretimi için yapılan masrafların, onun satışından elde edilecek gelirlerden
daha fazla olması anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle odun
hammaddesinin üretim maliyeti, satış fiyatını aştığı için tarife bedelinin eksi
çıktığı alanlarda, üretim yapılmaması gerekmektedir. Buna karşılık, tarife
bedelinin artı çıkması ise, odun hammaddesinin ekonomik açıdan
üretilebileceğinin bir göstergesidir.

Bu çalışmada her bir işletme ıçın, tüm işletmeyi içerecek şekilde
gerçeğe yakın tarife bedelleri hesaplanmıştır. Bu durumda, eksi gerçeğe
yakın tarife bedellerine sahip olan ürünlerin (her iki işletmede de tüm yıllarda ı
sanayi odunu ve yakacak odun ile bazı yıllar maden direği), işletmelerde
üretilmemesi gerekir.

Çalışmaya konu olan her iki işletmede de, sanayi odunu ve yakacak
odun sürekli negatif gerçeğe yakın tarife bedeli değerleri verdiklerinden, bu
ürünler kendileri için yapılan masraflardan daha az gelir sağlamaktadırlar. Bu
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yüzden, bu ürün çeşitleri dikkate alınmadan, sa~ece tornrük ve maden direği
için hesaplanan gerçeğe yakın tarife bedelleriyle merkezden gelen tarife
bedellerinin karşılaştırılması sonuçunda; Artvin DOİ'degerçeğe yakın tarife
bedeli kullanımından doğacak işletme kazancı, 5 ydın ortalaması olarak
birim üründe ı76 815 TL/m3 olarak belirlenmiştir .. Yani işletme gerçeğe
yakın tarife bedeli kullanmadığı durumda, bu kadar daha az kazanç
sağlayacaktır. Ardanuç DOİ'de ise, bu değer 226 505 TL/m3'tür. Dolayısıyla
tomruk ve maden direği için gerçeğe yakın tarife bedeli kullanımından
Ardanuç DOİ, Artvin'den 1.3 kat daha fazla kazanç sağlamaktadır. Bir başka
ifadeyle, merkezden gelen tarife bedeli kullanımı dolayısıyla Ardanuç
DOİ'nin birim üründen elde edeceği gelir açısından Artvin DOİ'ye oranla
daha fazla bir kaybı söz konusudur.

Aynı karşılaştırma sadece tomruk için yapıldığında; işletmelerin
merkezden gelen tarife bedeli yerine gerçeğe yakın tarife bedeli kullanmaları
halinde elde edecekleri yıllık ortalama ilave kazanç Artvin DOİ için 354426
TL/m3

, Ardanuç DOİ için 720093 TL/m3'tür. Yani işletmeler gerçeğe yakın
tarife bedelini uygulamaları halinde, 1m ' tomruktan, sözü edilen miktarlar
kadar daha fazla kazanç sağlayacaklardır. Bir başka açıdan, merkezden gelen
tarife bedelleri tomrukta Ardanuç DOİ'nin tarife bedelini, Artvin DOİ'ye
oranla iki kat düşürmektedir. Dolayısıyla bu zincirleme olarak, Ardanuç
DOİ'nin ağaç serveti ve arazi değerleri ile işletme sermayeleri üzerinde de
negatifyönde etkili olmaktadır.

Diğer bir değişle, işletmeler gerçeğe yakın tarife bedelini
uygulamaları halinde sözü edilen miktarlar kadar, 1m3 tomruktan daha fazla
kazanç sağlayacaklardır. Bir başka açıdan, merkezden gelen tarife bedelleri
tomrukta Ardanuç DOİ'nin tari fe bedelini Artvin'e oranla iki kat
düşürmektedir. Dolayısıyla, bu daha sonra değinileceği gibi zincirleme olarak
Ardanuç DOİ'nin ağaç serveti, arazi ve dolayısıyla orman değerlerini
düşürücü yönde etkili olacaktır.

Öte yandan söz konusu işletmeler için gerçeğe yakın tarife bedelleri
yerine merkezden gelen tarife bedeline göre belirlenen arazi ve ağaç serveti
değerlerine göre işletme sermayelerinin hesaplanması halinde (Öztürk ve
Türker, 1998) 5 yıllık ortalamalara göre Artvin DOİ'nin sermayesi % 132
artarken, Ardanuç DOİ'nin sermayesi % 64 azalmaktadır. Bu da
göstermektedir ki, merkezden gelen tari fe bedelleri Artvin DOi'ye,
sermayesinin yüksek görünmesi gibi bir avantaj sağlarken, Ardarıuç DOİ'nin
ise sermayesinin düşük görünmesine neden olmaktadır.

Çünkü merkezden gelen tarife bedeli, hizmet yükü ağırlıkta olan
Artvin DOİ'ni ağaç serveti ve arazi değeri açısından daha zengin, buna
karşılık üretim ağırlıklı olan Ardarıuç DOİ'ni daha düşük değerlerde
göstermektedir. İşte bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için, işletmelerin
sermayelerinin çok büyük bir kısmını oluşturan arazi ve ağaç serveti
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değerleri, işletmeler bazında hesaplanacak tari fe bedellerine göre
belirlenmelidir.

Tüm bunlara bağlı olarak denilebilir ki; hizmet ağırlıklı DOİ'ler,
tarife bedelinin merkezden belirlenmesinden dolayı avantajlı, üretim ağırlıklı
olanlar ise dezavantajlı çıkmaktadırlar. Çünkü bu çalışmada da büyük ölçüde
yararlanılan bir araştırmaya göre (Öztürk, i997); merkezden gelen tarife
bedeli, hizmet yükü ağır olan Artvin DOİ'yi ağaç serveti değeri, arazi değeri
ve işletme sermayesi açısından daha zengin göstermekte. buna karşın, üretim
ağırlıklı Ardanuç DOİ'yi daha düşük değerlerde göstermektedir. İşte bu
olumsuzluğu ortadan kaldırmak için, DOİ'lerde ağaç serveti ve arazi
değerleri hesaplanırken, merkezden gelen tarife bedelleri yerine, daha
gerçekçi olan işletme bazında belirlenecek tarife bedelleri kullanılmalıdır

Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapılacak olursa; ülkemizde
i937'den beri devlet ormanıarının işletilmesiyle yükümlü olan OGM'nin
izlediği politikalar, uygulamada DOİ'lerin bağımsız birer işletme niteliğinde
faaliyet göstermesini engellemiştir. Özellikle DOİ'lerin ürünlerinin
fiyatlandırılması konusundaki müdahaleler bunlardan başlıcalarını
oluşturmaktadır.

Nitekim, Doğu Karadeniz Bölgesi DOİ'lerini kapsayan bir
araştırmaya göre, DOİ'lerin ürettiği odun hammaddesinin maliyet fiyatının %
80'i merkezden, OGM'ce dikte edilmekte, geriye kalan % 20'lik gider payı
da OBM'ce belirlenmektedir. Diğer bir değişle teknik ve ekonomik bir birim
olan orman işletmelerinin ürettiği ürünlerin maliyet fiyatı üzerinde hiç bir
etkisi olmamakta, sadece maliyet fiyatına göre belirlenen muhammen bedel
üzerinde ± % IO'luk sınırlar içinde kalmak üzere bir inisiyatif
kullanabilmektedir. Böylece işletmecilik faaliyetleri sonucunda gerçekleşen
gelirleri ve giderleri arasında bir denge kurarak, belirleyecekleri bir fiyat
üzerinden ürün pazarlaması gereken DOİ'lere müdahale edilerek, üretimi az
ve cari gideri yüksek olan orman işletmeleri haksız bir şekilde korunarak,
işletmeler arasındaki yarışmacılık ve rekabet ortamının gelişmesi
önlenmektedir (Türker, 1996).

Bu yüzden, her DOİ tarife bedellerini kendilerinin belirlemesi
konusunda merkezden bağımsız olarak hareket edebilmeli, hatta daha da ileri
giderek, aynı DOİ içinde çeşitli bölgeler için ayrı ayrı tarife bedelleri
belirlemeleri konusunda işletmelere yetki verilmelidir. Böylece, DOİ'nde
aynı piyasa fiyatından hareketle, farklı taşıma ve hasat gideri gerektiren
bölgeler için ayrı ayrı tarife bedelleri belirlenerek, işletmelerin piyasaya
intibak kabiliyetleri artacak, aynı zamanda odun hammaddesi üretim
maliyetlerinin satış fiyatını aştığı bölgelerdeki ürünlerin, yani eksi tarife
bedeline sahip emvallerin, üretilmesinin önüne geçilebilecektir (Türker,
1996).



Ayrıca, tari fe bedellerinin orman işletmelerince belirlenmesi
sonucunda,nitelik ve nicelik bakırnın'dan düşük olan odun hammaddesinin de
pazarlanması kolaylaşabilecek ve sonuç olarakta, işletme ormanıarından bu
gibi bozuk gövdeli ağaçların temizlenmesi imkan dahiline girebilecektir
(Türker,! 996). Tarife v bedellerinin işletmeler bazında hesaplanmasında,
işletme verileri esas alınacağından dolayı, işletmeyle ilgili olarak daha
gerçekçi sonuçlara ulaşma imkanı doğacaktır.

Tarife bedelinin işletmeler bazında hesaplanması sayesinde,
işletmenin ürünlerinin fiyatlandmlmasında daha gerçekçi davranılacağı gibi,
aynı zamanda işletmelerin ağaç serveti ve arazi değerleri ile sermayelerinin
ve ekonomik başarılarının ortaya konmasında da daha doğru sonuçlara
ulaşı lacaktır.

Diğer taraftan, orman işletmelerinde özellikle i996 yılında gündeme
gelen dikili ağaç satışlarıyla birlikte de, tarife bedeli ve hesaplanması konusu
önem kazanmıştır. Nitekim, dikili ağaç satışı tamiminde. "üretilecek ürün
cins ve nevilerinin son açık artırma ortalama satış fiyatlarından; kesim.
sürütrne, yükleme, taşıma birim fiyatlarının toplamıyla, bu toplanun % iO'u
istihkak fazlaları tutarı düşülecektir. Ayrıca satış depolarında, istif, tasnif ve
depolama işleri yaprlamayacağından, bunlara ait bütçe ile verilen birim
fiyatlar da, açık arttırmalı satış fiyatından düşüldükten sonra bulunan TL/mj
değerleri, verim yüzdeleri ile çarpılacak, bu suretle üretilecek her cins ve
nevideki ürün çeşidi için bulunan değerler toplanarak, bir metreküp dikili
gövde hacmindeki ağacın muhammen bedeli tespit olunacaktır." ve "tarife
bedelleri dikili ağaç hacmine göre değil, ürün çeşitlerine göre tahakkuk
ettirildiğinden, muhammen bedel tespitinde kullanılan verim oranlarına göre,
hesabi olarak bulunacak miktarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek" şeklinde
ifadeler, tarife bedeli hesabının işletme verilerine dayanarak, diğer bir değişle
mahallinden belirlenerek, muhammen bedel hesaplarına konu edilmesinin.
orman işletmeciliği açısından çok daha fazla önem taşıyacağını ortaya
koymaktadır (Türker, 1998).

Bu yüzden. dikili ağaç satışları da işletmeler bazında tarife bedeli
hesabını gerekli kılan faktörlerden biridir. Özellikle dikili ağaç satışlarında
tarife bedelinin doğru bir şekilde belirlenmesi, hem alıcı hem de satıcı
açısından büyük önem arz etmektedir.

Özetle, OGM'nin aşırı merkeziyetçiliğinin bir yansıması olarak kabul
edilebilecek olan tarife bedeli belirlenmesi konusunda, her bir DOİ tarife
bedellerini, kendilerinin belirlemesi konusunda serbest bırakılmah. hatta aynı
işletme içerisinde çeşitli bölgeler için işletmeler ayrı ayrı tarife bedelleri
belirleyebilmelidirler. Bu şekilde, DOİ'ler faaliyetlerini planlamada daha
doğru ve rasyonel karar verme ve uygulama imkanına kavuşmuş olacaklardır.
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SERA VE AÇiK ALAN KOŞULLARININ
ENSO TİPİ SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) FİDANLARıNIN BAZI

MORFOLOJİK KARAKTERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Greenhouse and open area conditions effects on the some morphological
characters of en so type Scotch pine (Pinus sylvestris L.) seedlings

Dr. Sezgin AYAN (ı)

Dr. İbrahim TURNA(2)
Dr. Cengiz ACAR(Z)

ÖZ

Bu çalışmada, Of Orman Fidanlığı sera ve açık alan koşullarında
üretilen i+0 yaşlı Enso tipi tüplü Sarıçam (Pinus sylvestris L.) fidanlarının
bazı morfoloj ik özellikleri bel irlenrniştir. Aynı agregat kültüründe (%70
Barma turbasl+%30 çayartığı kompostu) fertigasyonla dışardan beslenerek.
değişik ortam koşullarında i-Açık Alan, 2- sera + Açık Alan, 3- Sera + Siper
+ Açık Alan yetiştirilen fidanların morfolojik kalite kriterleri üzerine etkileri
araştmlmıştır.Tesbit edilen morfolojik fidan karakterlerinin dikim
standartlarına uygunluğu irdelendiğinde; fidan boyu, kök boğazı çapı, fidan
kök-gövde taze ağırlıkları ve fidan kök-gövde kuru ağırlıkları bakımından
sera + siper + açık alan ile sera + açık alan süreçlerinden geçirilen fidanların
daha uygun olduğu tespit edilmiştir.

ABSTRACT

In this study, some morphological characters of enso type
containerized Scotch pine seedlings grown under greenhouse and open-area
conditions in Forest Nursery were determined. İt is investigated to effect of
diferent enviromental situations ( i. Open area, 2. Greenhouse + Open area.
3. Greenhouse + Shaded area + Open area ) on the morphological guality
criteria of the seedlings grown in the same aggregate culture ( 70 % Barrna
peat + 30 % compost tea remnant) and feeded artificially by fertigation. As a
result of the discussion of morphological characters related to plantation
standarts, the seedlings, under greenhouse + shaded area + open area and
greenhouse + open area conditions were shown more suitable by seedling
height, root collar diameter, fresh root-stern and dry root-stern weights.

(1) Doğu Karadeniz Onnancılık Araştırma Müdürlüğü TRABZON
" Karadeniz Teknik Üniversitesi. Orman Fakültesi TRABZON
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ı.GİRİş

. Avrupa ve Asya'dabütün kuzey bölgeleri kapsayan ve en büyük
coğrafi yayılışa sahip olan Sarıçamın, Dünyadaki en güney yayılışı Kayseri-
Pınarbaşı mıntıkasında 38° 34' kuzey enlemindedir. Ülkemizde, kuzeyde 4 ı°
48' N (Ayancık), güneyde 38° 34' N (Pınarbaşı) enlem dereceleri ile doğuda
.+3° 05' E (Kağızrnan), batıda 28° 50' E (Orhaneli) boylam dereceleri arasında
bulunmaktadır. Gerek dünya üzerindeki yatay ve gerekse ülkemizdeki dikey
yayılışından anlaşılacağı gibi sarıçam; sıcak yazlara, kuraklığa ve çok soğuk
kışlara dayanabilen bir türdür. Dondan etkilenmez ve ılıman iklimden
kaçınır. Tipik bir ışık ağacı olup, ışık isteği yetişme ortamının fakirleşmesi
oranında artar. Toprak istekleri bakımından oldukça kanaatkar olan bu türün:
gevşek, derin, nemli kum toprakları isteklerine çok uygundur (Kayacık.
1954).

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in içe bakan yamaçlarındaki
ağaçlanduma ve suni gençleştirrne alanlarında, genellikle çıplak köklü ve
ekstrem özellikteki alanlarda ise ı990'11 yılların ortalarına kadar sınırlı sayıda
üretilebilen polietilen tüplü fidanlar kullanılmaktaydı. i993 yılından sonra
Türkiye ve Finlandiya Ortak Ormancılık Projesi kapsamında AGM-ENSO
teknik işbirliğiyle otomasyona dayalı. agregat kültürüyle ve kontrollü
koşularda tüplü fidan yetiştiriciliğinin ülkemize transferi ile kitlesel tüplü
fidan üretiminde önemli artışlar gerçekleştirilmiştir.

Özellikle Enso tipi tüplü fidanların arazi performanslarının
beklenenin üzerinde olması: bilhassa Doğu Anadolu Bölgesinde ekolojik
bakımdan ekstrem özellikler taşıyan yetişme ortamlarında enso tipi sancam
fidanlarının kullanımı, çıplak köklü sarıçam fidanlarına göre tutma ve
gelişme bakımından birçok avantaj taşıdığı görülmüştür (Taftalı, 1999).
Ayrıca Eskişehir ekolojik koşullarında çıplak köklü ve enso tipi toros sediri
(Cedrus libani) ile Anadolu karaçamı (Pinus nigra) fidanlarıyla yapılan
çalışmada; arazi performansı üzerine ağaç türünün ve fidan tipinin farklılık
oluşturmadığı (Yücel, 1999), yine Eskişehir yöresi kitlesel plantasyonlarda
yapılan Anadolu karaçamı ve Toros sediri ile ilgili bir değerlendirmede de
erıso tipi tüplü fidanların köklerindeki kıvrıklık ve yumaklaşma oluşumuna
dikkat çekilmekle birlikte ağaçlarıdırrna çalışmalarına önemli katkı sağladığı
(Öz, 1999) belirtilmiştir.

Doğu Ladini (Picea orientalis L. Link.j'nirı arazi performansının
değerlendirildiği bir çalışmada; Enso tipi tüplü doğu ladini fidanlarıyia
yapılan dikimlerde yaşama oranının % 90 civarında olduğu, fidan boyu ile
sürgün gelişimi ve tutma başarısı arasında doğrusal ilişki olduğu tespit
edilmiştir (Şahin ve ark., 1999).

Bu tespitlere göre az-çok farklılıklar arz etmesine rağmen. plot
fidanlık olarak seçilen Of Orman Fidanlığındaki mevcut seraların enso tipi
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fidan ihtiyacını karşılayacak kapasitede halihazırda olmayışı nedeniyle, "açık
alan" koşullarında ekim, çimlenme ve yetiştirme aşamalarının
gerçekleştirilmesi gündeme gelmiştir. Ayrıca bir vejetasyon dönemi
içerisinde aynı sera ve gölgelerne alanında 2-3 kez ekim yapılması
gerekmesine karşın. enso üretim yönteminin dikte ettiği. fidanların
sera+gölgelik alanda bekletrne+açık alan süreçlerinden geçirilmesi.
uygulamada bazen mümkün olarnamaktadır.

Sonuç olarak bu çalışmada; bir taraftan talep edilen fidan üretimini
gerçekleştirmek diğer taraftan da zorunlu bazı aksamalarla üretilen fidanların
arzulanan standartlarda olup olmadığını tespit etmek amacıyla. enso
modelinin bazı üretim aşamalarında yapılacak değişikliklerin etkileri
irdelenmiştir.

3. MATERYAL ve METOT

3.1. Materyal

2.1.1. Tohum

Araştırma 1999 yılında Trabzon Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Of
Orman Fidanlığı (Rakırn: 10 m) sera ve tesislerinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada Karanlıkdere orijinli sarıçam tohumu kullanılmış olup kalite
kontrol sonuçları tablo!' de verilmiştir.

Tablo 1. Gümüşhane-Karanhkdere orijinli sarıcam tohumlarının kalite
kontrol sonuçları
Table i. Quality control results of Scotch pine seeds of Gümüşhane-
Karanlıkdere origin

~

Hasat Temizlik ı 1000 Tane i Rutubet Çimlenme i
Yılı (%) Ağırlığı i (%) (%)

(zr) ! i

i Sarıçam II Gümüşhane- r-r-: 10.05 181 -7 i
i . Karanlıkdere

)- ı

2.1.2. Tüp Harcı

Tüp harcı olarak bu fidanlıkta kitle fıdan üretimlerinde uygunluğu
tespit edilmiş olan % 70 Barma turbası + % 30 çayartığı kompostu
kullanılmıştır. Kullanılan yetiştirme ortamına ait bazı kimyasal ve fiziksel
analiz sonuçları tablo 2'de verilmiştir (Ayan, ı999).
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Tablo 2. Yetiştirme ortamına ait analiz sonuçları
Table 2. Analyses results of site

Yetiştirme Ortamı
H Ec Hacim Ateşte

(mSıcm) Aj!ırlıj!ı
Hava Su Toplam

Kapasitesi Kapasitesi Porosite

%70BarrnaTurbası+
i % 30 çay Artığı

IKonır~o~st~u======~==~====~====:dk===:&====~======~======~~==~

2.1.3. Tüp Modeli

Araştırma kapsamındaki tüm fidanlar. Ek 45 modeli olarak
adlandırılan tüplerde yetiştirilmiştir. Ek 45 yaklaşık 32x45x iO cm ebadında
bir tepsi tüp modeli olup, her birinde O,i9 drrr' hacminde 45 adet pot
bulunmaktadır.

2.1.4. Kompoze Gübreler

Tohumların çimlenmesinden 1 ay sonra, fidanların gelişme
dönemlerine bağlı olarak vejetasyon dönemi sonuna kadar değişik içerik ve
oranlardaki kompoze gübreler kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılan
gübrelere ilişkin bilgiler tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3. Vejetasyon dönemi boyunca kullanılan farklı kompoze gübreler
Table 3. Compost fertilizers used along to vegetation period

i !Besin elementleri i
Dönem iilk ve Son Veriliş Makro elementler

Tarihleri Azot Potasyum Mikro Elementler i
(N)

Fosfor (P)
(K) i

24 Nisan-22 Haziran i 18 18 18 Mg. S . Fe , Mn . S . Zn . Cu . Mo i
28 Haziran-l OTemmuz 20 10 25 i " i
14 Temmuz-I Ağustos i 10 24 24 .. i
12 Ağustos-ı Eylül 4 35 35 .. !
4 Eylül-Vejetasyon son,u O 16 20 .. i
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4. YÖNTEM

3.1. Yetiştirme Aşamaları

Enso tipi tüplü fidan üretim sisteminde önerilen ve uygulanmakta
olan tohumların ekiminden sonraki standart yetiştirrne safhaları;

ı. Sera: Ekim, çimlenme ve fidanların sukulent halden azlçok çıktığı
2 aylık dönem.

2. Gölgelik alan: Fidanların dış ortam koşullarından (güneş, şiddetli
yağış ve rüzgar) % 5S'Iik siperle korunduğu seradan çıkarıldıktan sonraki 2
aylık dönem,

3. Açık alan: Fidanların tamamen dış ortam koşullarına maruz
bırakılarak dikim aşamasına kadar adaptasyon ve gelişimini sürdüğü dönem
olmak üzere toplam üç safhadır.

Ancak, bu çalışmanın konusu, bu yöntemle fidan yetiştirme süresini
kısaltmak ve pratikleştirrnek için bu yetiştirme safhalarının bir ve/veya
ikisinin standart yetiştirme sürecinden çıkarılmasıyla fidan morfolojik
karakterlerinde oluşabilecek değişimlerin incelenmesidir. Bu amaçla
araştırmada üç işlem uygulanmıştır;

1. Açık alanda ekim (ekimden dikim aşamasına kadar),
2. Serada ekim + Açık alanda bekletme (ekimden sonra yaklaşık 2

Ay + Dikim aşamasına kadar),
3. Serada ekim + Gölgelik alanda bekletme + Açık alanda bekletme

(ekimden sonra yaklaşık 2 Ay + Seradan çıkarıldıktan sonra 2 ay
+ Dikim aşamasına kadar)

3.2. Gübreleme

Tohumun ekim işleminden yaklaşık 1.5-2 ay sonra gübreleme
işlemine başlanılmıştır. Gübreleme rejimi; fidanların fidecik. ilk gelişme.
hızlı gelişme, duraklama, ve odunlaşma dönemlerini içeren büyüme
dönemleri dikkate alınarak yapılmaya çalışılmıştır. Bu dönemlere bağlı
olarak değişik bitki besin maddeler içeren gübreler kullanılmıştır.

Vejetasyon dönemi boyunca yağışın gübrelemeye olanak verdiği
ölçüde; büyüme döneminde ortam çözeltisinin elektriksel kondaktivitesi 2.0-
3.0 rn'Szcm, odunlaşma döneminde ise 1.5-2.0 mS/cm ve iO gr/ml/hafta
olacak şekilde gübreleme yapılmıştır.
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3.3. Verilerin Değerlendirilmesi

Fidanlarda ölçülen; Fidan boyu (FB), kök boğazı çapı (KBÇ), taze
kök ağırlıkları (TKA), taze gövde ağırlığı (TGA), taze fidan ağırlığı (TFA),
kuru kök ağırlığı (KKA), kuru gövde ağırlığı (KGA), kuru fidan ağırlığı
(KFA) parametrelerine; işlemlerin genel anlamda etkisini belirlemede çoğul
varyans analizi ve bireysel işlemlerin etkileri için Duncan testi TARİsT
paket programında uygulanmıştır.

Çoğul varyans analizinde araştırma deseni-verilerine uygun olan"
Bir Faktör Tesadüf Blokları" modeli (Model 7) seçilmiştir.

4. BULGULAR ve TARTIŞMA

Fidan kalitesinde morfolojik parametre olarak alınan FB, KBÇ,
TKA.TGA, TFA, KKA, KGA ve KFA özellikleri ölçülmüş olup ortalama
değerler tablo 4'de verilmiştir.

Tablo 4. Değişik ortam koşullarında üretilen fidanlarının morfolojik
parametrelerine ait ortalama değerler
Table 4. Mean values of seedlings belongs to morphological parameters
produced in different site conditions

ORTAM KOŞULLARI ı
Açık Alan Sera + Açık Alan Sera+Gölgeleme+Açık Alan

i. lL. ııI. i Ort. i. lL. ııl. Ort. i. lL. llL. Ort. i
Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok i

~) 8.85 383 8.76 8.81 11.55 10.12 9.98 10.68 14.96 12.26 13.49 13.48

~ç 3.00 2.77 2.90 2.89 ·U3 4.50 4.13 ·U2 4.07 3.90 4.17 .u2
m)
A i

rı
1.83 2.22 2.06 2.03 3.47 3.90 3.45 3.60 2.65 2.42 2.54 2.53 iı

A i

rL
4.16 5.24 4.32 4.57 6.06 6.83 6.02 6.30 6.99 7.02 7.27 7.09 i

A i
i

5.99 7.46 6.38 6.61 9.53 10.73 9.47 9.91 9.64 9.44 9.81 9.63
)

~ 0.43 0.53 0.48 0.48 1.02 1.03 0.98 1.01 0.78 0.76 0.78 077
i
GA 131 iSI Ll7 1.33 1.97 1.80 1.67 1.81 2.1 i 2.06 2.14 2.10
i

iF:\

ı 1.74 2.04 1.65 L.81 2.99 2.83 2.65 2.82 2.89 ı 2.82 2.92 2.87
i
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! No i FB i No i
ı ii

3 13.570 2 4.320

i ii ,.,
10.550 ., 4.047

ı
L. J

iı i 8.813 i 2.890
!

i Hko : 0.031i Hko: 0.513
i
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Uygulanan çoğul varyans analizine göre; fidanların yetiştime
aşamaları, tb, kbç, gta, kta, fta, kka, gka ve fka değerleri üzerinde istatistiki
anlamda önemli bulunmuştur (Tablo 5).

Tablo 5. Sarıçam fidanlarının morfolojik parametrelerine ait Çoğul Varyans
Analizi
Table 5. Multiple variance analysis of Scotch pine seedlings belongs to
morphological parameters

Varyans
PARAMETRELER

Kaynağı

Fidan Kök Kök Taze
Gövde Fidan Kök Kuru

Gövde Fidan

Boyu
Boğazı

Ağırlığı Taze Taze Ağırlığı Kuru Kuru
Çapı Ağırlığı Ağırlığı Ağırlığı Ağırlığı

F= F= F= F= F= f'= f'= F=
Blok

3.040n5 0.171n5 0.800n5 2.670n5 2.063n5 0.643n5 0.999n5 0.827ns

F= F= F= F= F= F= F= F=
Ortam

33.896" 56.660" 46.466" 40.705" 36.461" 167.692" 25.683" 41.816"

ns: önemsiz. **: % J seviyesinde önemli

Duncan homojenlik testi sonucunda: boy değerleri bakımından üç
farklı ortam koşulu üç homojen grup oluşturmuştur. Sera+gölgeleme+açık
alan süreç' inden geçirilen fidanların boyu en yüksek değere sahip olup,ı.
homojen grupta yer almıştır. Vejetasyon süresinin tamamını açık alan
koşullarında geçiren fidanlar ise, boy değerleri bakımından son homojen
grupta yer almıştır (Şekil l ).



Kök boğazı çapı bakımından ise, sırasıyla sera+açık alan ve
sera+gölgelerne+açık alan süreçlerinden geçirilen fidanlar ı. homojen grupta
yer almıştır. Boy değerlerinde olduğu gibi kök boğazı çapı bakımından da
açık alan koşullarında yetiştirilen fidanlar yine son homojen grupta yer
almıştır (Şekiıı).

Şekil ı. Fidanların boy ve çap değerleri ile ortam koşullarının ilişkisi
Figure 1. Relationship between height and diameter values and site
conditions

140a 130
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:;:: 110

~ 100

~ so,..,
" 80::::ı 70
c.
~ 60

i Y so
~ .:0

1:= 30

: ; 20

~ LO,to.

Sera+Açık Alan Sera+GOIgelem e+Açık Alan iAçık Alan

Ortam Koşulları

TGA, TF A, kga ve KFA değerleri bakımından ise 2'şer homojen grup
oluşmuş olup, 1. homojen grupta sera+gölgelerne+açık alan ve sera+açık alan
işlemleri yer almış olup, açık alan işlemi son homojen grupta yer almıştır
(Şekil 2).

NOI TKA NOI TGA NOI TFA NOI KKA NOI KGA NOI KFA

2 3.607 3 7.093 2 9.910 2 1.010 3 2.103 3 2.877

3 2.537 2 6.303 3 9.630 3 0.773 2 1.813 2 2.823

LL 2.037 1 4.573 1 6.610 1 0.480 1 1.330 1 1.810
i
i
i ii Hko: 0.042 i Hko: 0.122 Hko : 0.275 Hko: 0.001 Hko :0.018 Hko : 0.026
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TKA ve KKA parametreleri için yapılan test sonucunda -ise 3
homojen grup oluşmuş olup,I. homojen grupta sera+açık alan işlemi, son
homojen grupta ise açık alan işlemi yer almıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Fidan taze ve kuru ağırlıkları ile ortam koşulları ilişkisi
Figure 2. Relation between weight of fresh and dried seedling and site
conditions

TazeKök TazeGövde TazeFidan Kuru Kök Kuru Gövde Kuru Fidan
Fidan Parametrelerİ

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

ı. İğne yapraklı ağaç standardına göre; i+0 yaşlı çıplak köklü
sarıçam için i. sınıfta en az 6.0 cm, II. sınıfta 5.0 cm, 2+0 yaşında
ise I. sınıfta en az 9.0 cm, II. sınıfta 7.0 cm fidan boyu
verilmektedir eTSE 1988). Araştırmamızın objesi olan i+0 yaşlı
enso tipi tüplü sarıçam fidanları, Türk standartlarında gerek 1+0
yaşlı ve gerekse 2+0 yaşlı çıplak sarıçam fidanlarına göre daha
iyi boy gelişimi göstermiştir.

2. Ayrıca AT ülkelerinde 2+0 yaşlı çıplak köklü sarıçam fidan
standardı için, i. sınıfta 6.0-15.0 cm boy ve 3.0 mm en küçük kök
boğazı çapı; II. sınıfta ise 6.0-10.0 cm boy ve 3.0 mm en küçük
kök boğazı çapı verilmektedir (Şimşek, 1987). Bu araştırmada üç
farklı yetiştirme sürecinden geçirilerek üretilen fidanlar, boy ve
çap bakımından AT standardına ulaşırken, sadece açık alan
koşullarında üretilen 1+o yaşlı fidanların kök boğazı çapı değeri
3.0 mm çap sınırı değerinin altında kalmıştır.

3. Ekim işleminden dikim aşaması olarak kabul edilen 1. yıl sonuna
kadar açık alan koşullarında yetiştirilen fidanlar; diğer işlemlere
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göre tb, kbç, gta, kta, fta, gka, kka ve fka parametreleri
bakımından en düşük değerlere sahip olduğu saptanmıştır.

4. Sera+açık alan ve sera+gölgeleme+açık alan süreçleri, fidan
parametreleri üzerinde genelde aynı derecede etkili olmakla
birlikte; gölgelerne aşamasının var olduğu süreçte fidanın gövde
aksarnı ve buna paralelolarak gövde ağırlığı değerlerinde artış
tespit edilmiş buna karşın, seradan direkt açık alan koşullarına
çıkarılan fidanlarda boy gelişimi daha az ancak kök gelişimi daha
fazla olmuştur. Bu durum, kta ve kka değerlerinden
anlaşılmaktadır.

5. Doğu kayınında (Eyüboğlu ve Karadeniz, 1987), kızılçamda
(Dirik, i993) ve toros sedirinde (Eler, 1990) ve yine kızılçamda
(İktüeren, 1986) boylu ve daha kalın çaplı fidan kullanımının
arazi performansını pozitif yönde etkilediği ortaya konmuştur.
Bu sonuçlara göre; Karadeniz'e bakan yamaçlardaki dikim
alanlarında, daha boylu fidan üretimini sağlayan sera+açık alan
ve sera+gölgeleme+açık alan süreçlerinin fidanları kullanılırken,
Karadeniz ardı alanlardaki dikimler için; fidan kök/gövde
dengesinin kök lehine olduğu açık alan fidanlarının kullanılması
önerilebilir.

6. Enso tipi fidan üretim sisteminde; sarıçam fidanlarının doğrudan
seradan açık alana taşınması fidan karakterlerinde genel anlamda
çok büyük farklılık oluşturmadığı için gölgelerne safhası
yetiştirme sürecinden çıkarılarak, fidanlık safhasında işgücünden
kazanım sağlanabilir.
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