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1. GĠRĠġ  

 
20. yüzyıldaki hızlı nüfus artıĢı ve sanayileĢme birçok sorunu da beraberinde 

getirmiĢtir. Bu sorunlar küresel iklim değiĢikliği, biyolojik çeĢitliliğin azalması ve 
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çölleĢme olarak özetlenebilir. Birbiriyle yakından iliĢkili olan bu üç temel sorunun 

yarattığı olumsuzlukların giderilmesi ve bunlarla mücadele edilmesi amacıyla 1992 

yılında Rio‘da düzenlenen toplantıda Rio SözleĢmeleri olarak adlandırılan 3 sözleĢme 

hazırlanmıĢtır.  

Dünyayı tehdit eden bu sorunlardan çölleĢme, kurak, yarıkurak ve yarınemli iklim 

özelliklerine sahip bölgelerde iklim değiĢikliği ve insan faaliyetleri de dâhil olmak 

üzere çeĢitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu (tahribi) olarak 

adlandırılmaktadır (UNCCD, 1995). ÇölleĢme bir bölgenin çöl haline gelmesi değil, 

yenilenemez bir kaynak olan toprakların üretkenliğini kaybetmesidir. Arazi ya da 

toprak bozulumu su ve rüzgâr erozyonuyla toprakların kaybedilmesi, toprakların 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması ve bunun sonucunda toprakların 

verimliliğinin azalması ile oluĢan ekonomik kayıpları, bitki örtüsünün uzun süreli 

kaybını ifade eder. Toprak bozulumu sadece tarım alanlarında değil, mera, orman ya 

da maki/fundalık gibi alanlarda ortaya çıkan bir süreçtir. OrmansızlaĢma, meralarda 

kapasitelerinin üzerindeki otlatmalar, yanlıĢ ve amaç dıĢı arazi kullanımları, tarım 

alanlarında aĢırı üretim yapılması ve bu gaye ile aĢırı gübreleme, ilaçlama, anızların 

yakılması, aĢırı ve bilinçsiz sulama, endüstriyel atıklar gibi insan faktörü, taĢkınlar, 

kuraklık ve seller gibi doğal olaylar; toprak organik maddesinin kaybı, toprakların 

betonlaĢması, toprak bozulumu ve toprakların kirlenmesi gibi olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır (ÇOB, 2005). Ancak bu bozulmalar kurak, yarıkurak ya da yarınemli 

alanlarda meydana geldiğinde çölleĢme olarak tanımlanır (UNCCD, 2011). 

Dünyada yaklaĢık olarak 2 milyar insanın kurak bölgelerde yaĢaması, bu insanların 

temiz içme suyundan yoksun ve yoksulluk sınırının altında olması, dünyadaki karasal 

yüzeylerin % 41,3‘ünün, tarım alanlarının ise % 44‘ünün kurak alanlarda yer alması 

çölleĢme ile mücadelenin önemini arttırmaktadır (UNCCD, 2011). Ortalama olarak 

her yıl 20 milyon ton tahılın üretilebileceği 12 milyon ha büyüklüğünde arazi tahrip 

olmaktadır (UNCCD, 2011). Bu nedenle kurak alanlarda arazi bozulumunun 

azaltılması ya da önlenmesi, bozulmuĢ arazilerin rehabilitasyonu ve toprakların 

sürdürülebilir olarak kullanımının sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye de gerek sahip olduğu iklim özellikleri, gerekse topoğrafik yapısı nedeniyle 

çölleĢme ve kuraklık tehdidi altındadır. Bu nedenle 1998 yılında BirleĢmiĢ Milletler 

ÇölleĢme Ġle Mücadele SözleĢmesi (BMÇMS) imzalanmıĢ ve 2005 yılında da 

ÇölleĢme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı yürürlüğe konulmuĢtur.   
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2. ÇÖL, KURAK VE YARIKURAK KAVRAMLARI  

Kuraklıkla ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Örneğin bir yaklaĢıma göre yıllık toplam 

yağıĢın 300 mm‘den az olduğu alanlar kurak, 300-600 mm arasında olduğu alanlar 

ise yarıkurak olarak tanımlanmaktadır. Ancak yıllık yağıĢ tek baĢına iklim 

sınıflandırmaları için yeterli değildir. Bu nedenle birçok iklim sınıflandırmasında yağıĢ 

ile birlikte potansiyel evapotranspirasyon (PET), yıllık ortalama sıcaklık, yıllık 

ortalama yüksek sıcaklık gibi farklı değiĢkenler de kullanılmaktadır. Kuraklıkla ilgili 

farklı yaklaĢımlar olması nedeniyle BMÇMS tarafından yıllık toplam yağıĢın (Y) yıllık 

toplam evapotranspirasyona (PET) oranını temel alan kuraklık indisinin (Y/PET) 

kullanılmasına karar verilmiĢtir (Tablo 2.1) (UNEP, 1993).  

Tablo 2-1 Kuraklık indisi (Y/PET) (UNEP,1993) 

Sınıflandırma Kuraklık Ġndisi (Ki) 

Tamkurak (Çöl)             Ki < 0,05 

Kurak 0,05 ≤ Ki < 0,20 

Yarıkurak 0,20 ≤ Ki < 0,50 

Kurak yarı nemli 0,50 ≤ Ki < 0,65 

Yarınemli 0,65 ≤ Ki < 0,80 

Nemli  0,80 ≤ Ki < 1,0 

Çoknemli 1,0   ≤ Ki < 2,0 

 

BMÇMS‘ne göre kuraklık indis değerleri (Ki) 0,05-0,65 arasında kalan kurak, 

yarıkurak ve kurak-yarınemli araziler kutuplar ile kutupaltı bölgeler hariç olmak üzere 

kurak alan olarak tanımlanmaktadır (UNCCD, 1995). 

Çöller yıllık toplam yağıĢın oldukça düĢük, buna karĢılık potansiyel 

evapotranspirasyonun yüksek olduğu, karasal ve güneĢ radyasyonun çok Ģiddetli 

olması nedeniyle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının 30 °C‘nin üzerine 

çıkabildiği alanlardır (TürkeĢ, 2010). Kuraklık indisi dikkate alındığında ise yıllık 

toplam yağıĢın (Y) yıllık toplam evapotranspirasyona (PET) oranının 0,05‘ten küçük 

olduğu alanlar gerçek çöl alanları olarak kabul edilirler. Bu çöllere Büyük Sahra, Gobi, 

Atacama ve Kalahari çölleri örnek verilebilir (UN, 2011). 

Kurak alan olarak tanımlanan (kuraklık indisi değerleri 0,05-0,65 arasında kalan) 

araziler dünyanın % 34,7‘sini kaplamaktadır. Buna tamkurak özellikler gösteren çöller 

de eklendiğinde dünyadaki karaların % 41,3‘ünün (yaklaĢık 6 milyar ha) kuraklık 

tehdidi altında olduğu söylenebilir (UNCCD, 2011) (ġekil 2.1).  



12 
 

 

Şekil 2-1 Kuraklık indisine göre (Y/PET) dünyadaki kuraklık ve nemli alanlar (ICARDA, 2010)  

Kurak alanlarda su noksanlığı çok belirgindir ve yağıĢlar düzensizdir. Bu bölgelerde 

yağıĢ azlığı yanında hava neminin düĢük ve evapotranspirasyonun ise yüksek olması 

tipiktir. Ayrıca toprakların organik madde içerikleri düĢüktür. Toprak derinlikleri fazla 

olsa bile yağıĢ yetersiz olduğu için topraklarda depolanan faydalanılabilir su miktarı 

da azdır. Kurak alanlarda çoğunlukla açıklanan ekolojik koĢullara uyum sağlamıĢ 

flora ve fauna bulunmaktadır ve genellikle bozkır (step) ekosistemleri geniĢ alanlar 

kaplamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

3. TÜRKĠYE’DE KURAK VE YARIKURAK ALANLAR   
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Türkiye‘nin iklimi coğrafi konum, üç tarafının denizlerle çevrili olması ve jeomorfolojik 

yapı (dağların kıyıya paralel uzanması, yüksek dağlık alanlar vb) nedeniyle oldukça 

değiĢkenlik gösterir. Bu nedenle Türkiye‘nin Ege ve Akdeniz kıyılarında yüksek 

mevsimsel yağıĢlı ılıman, Karadeniz kıyılarında yağıĢlı, nemli ılıman bir iklim vardır. 

Deniz etkisinden uzak Ġç Anadolu, Doğu Anadolu ve iç Trakya‘da ise karasal ve 

yarıkurak bir iklim hâkimdir (Erinç, 1969; TürkeĢ ve Tatlı, 2009). 

Türkiye‘de kuraklık indisi değerleri 0,20-0,65 arasında kalan yarıkurak ve kurak-yarı 

nemli alanlar ülke yüzölçümünün % 35‘ni oluĢturmaktadır; çölleĢmeye eğilimli yarı 

nemli alanlar da (kuraklık indisi değerleri 0,65-0,80 arasında) eklendiğinde 

Türkiye‘nin % 60‘ının çölleĢme riski taĢıdığı ortaya çıkmaktadır (TürkeĢ, 2010) (ġekil 

3.1).  

 

 

Şekil 3-1 Kuraklık indisine (Y/PET) göre Türkiye'deki kurak alanlar (Yıldız, 2005'e atfen Camcı, Çetin ve ark. 

2007) 

 

Türkiye‘nin Ġç Anadolu Bölgesindeki Konya ve Doğu Anadolu Bölgesindeki Iğdır 

dolaylarında yağıĢ 300 mm‘nin altına kadar düĢmekte ve buralar kuraklık indisine 

göre kurak olarak değerlendirilmektedir (TürkeĢ, 2010; ġahin, 2012) (ġekil 3.1). Yine 

Urfa Akçakale yöresinin 330 mm yağıĢ ile oldukça kurak olduğu da bildirilmektedir 

(Kantarcı, 2005) (ġekil 3.1). 

Türkiye‘nin yarıkurak bölgeleri ise çoğunlukla Ġç Anadolu Bozkırının yayılıĢ gösterdiği 

Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Kırıkkale, KırĢehir, Ankara, EskiĢehir gibi 
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illerde geniĢ alanlar kaplamaktadır. Bunun haricinde Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Urfa 

illerimizde de yarıkurak olarak nitelendirilebilecek alanlar mevcuttur (ġekil 3.1). 

Tipik yarıkurak alan olarak değerlendirilemeyecek, ama kuraklık indisi değerlerinin 

0,65-0,80 arasında olduğu ve çölleĢme riski taĢıyan yöreler ise Ġç Anadolu 

bozkırlarına komĢu olan Çankırı, Çorum, Sivas, UĢak, Afyon, Burdur, Denizli, Manisa 

gibi illerde bulunmaktadır (ġekil 3.1.). 

Ancak Türkiye‘nin iklim değiĢikliği olaylarından en fazla etkilenecek ülkeler arasında 

olduğu bilinmektedir. Geleceğe yönelik yapılan iklim değerlendirmelerinde batı ve iç 

bölgelerde sıcaklık artıĢlarının 5 °C‘lere ulaĢılabileceği, özellikle Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde yağıĢların önemli ölçüde azalacağı tahminleri yapılmaktadır (Gao ve 

Giorgi, 2008; Çağlar, 2009). Bu nedenle günümüzde çölleĢme riski taĢımayan 

alanların da, gelecekte kuraklık tehdidine açık olması olasılığı oldukça yüksektir. 

Özellikle kurak ve yarıkurak alanlarda etkili olan Ģartların baĢında ekstrem iklim 

Ģartları gelmektedir. Ġklim değiĢikliğinin toprak oluĢumu üzerinde önemli bir etkisi 

vardır. Zira Türkiye Ģartlarında 3-5 yılda bir seyreden ekstrem iklim değerleri bu 

bölgelerde yapılan ağaçlandırma çalıĢmalarını etkilemektedir. 

 

 

Şekil 3-2 Yıllık ortalama buharlaşma haritası 

Yarıkurak iklimlerde, potansiyel buharlaĢma yağıĢ miktarından fazla olduğu için, 

yağıĢlı mevsimde toprağa giren su bir müddet aĢağı doğru hareket eder. Kurak 

devrelerin baĢlamasıyla, alt tabakadaki mevcut su üst katlara doğru hareket eder ve 

orada buharlaĢarak beraberinde getirdiği tuzları bırakır. Böylece, yüzeyde tuzlar 

bakımından zengin bir tabaka oluĢur. 
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Türkiye‘nin kurak ve yarıkurak alanlarında yağıĢ yetersizliğinden dolayı alt katında 

karbonat birikiminin olduğu kalsimorfik topraklar hâkimdir. BaĢka bir ifadeyle toprak 

oluĢum süreci, kalsifikasyondur.  

ANAKAYA–ANAMATERYAL VE TOPRAK 

Toprakların oluĢumunda etkili olan faktörler anakaya, iklim, bitki örtüsü, topoğrafya ve 

zamandır. Yine toprakların oluĢumunda oksidasyon, hidrasyon, hidroliz, 

karbonasyon, Ģelatlanma ve iyon değiĢimi gibi ayrıĢma olayları önemli rol 

oynamaktadır. Yine iklim faktörünün etkisi altında toprakların oluĢum sürecinde 

podzollaĢma, lateritleĢme, kalsifikasyon, tuzlaĢma, alkalileĢme ve gleyleĢme 

görülmektedir. Çoğu kez, bu faktörlerden biri veya ikisi toprak oluĢumunda egemen 

rol oynar. Kurak ve yarıkurak bölgelerde tuzlaĢma ve alkalileĢme olayları toprak 

oluĢumunda baskın duruma geçer. 

Kurak ve yarıkurak bölgelerde toprak oluĢumu çoğunlukla A-C horizonlarında 

kalmaktadır.  

Kurak ve yarıkurak alanlarda iklim baskın faktör olarak görünmektedir. Bu alanlarda 

yağıĢ azlığı, buharlaĢmanın ve gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklarının yüksek, 

bağıl nemin düĢük olması bitki geliĢimini sınırlandıran önemli faktörlerdir. Ancak 

sayılan iklim özellikleri aynı zamanda toprak özelliklerini de önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bazı yörelerde anakaya özellikleri de baskın faktör haline 

gelebilmektedir. Bu nedenle Türkiye‘deki kurak ve yarıkurak alanlardaki anakaya 

özelliklerinin de incelenmesi gerekmektedir.  

Türkiye‘nin yarıkurak bölgelerinde anakayalar oldukça değiĢiktir. DeğiĢik jeolojik 

zamanlarda oluĢmuĢ tortul, magmatik ve baĢkalaĢım kayaları bulunabilir.  

Türkiye‘nin yarıkurak iklim Ģartlarına sahip Ġç Anadolu gibi bölgelerinde en fazla 

bulunan anakaya grubu tortullardır. Tortul anakayalardan Eosen ya da Miosen gibi 

değiĢik zamanlarda oluĢmuĢ kireçtaĢları oldukça yaygındır. Bu kireç taĢlarının 

kristalize olup olmamaları anakaya ayrıĢmasını etkilediğinden toprak derinlikleri 

değiĢebilmektedir. Kristalize olmuĢ nispeten sert kireçtaĢlarından sığ topraklar 

oluĢmaktadır. KireçtaĢlarından genellikle taĢlı ve killi topraklar oluĢur, ancak örneğin 

Konya Karapınar‘daki Derekumca Ġğde Ormanında olduğu gibi kumlu 

kireçtaĢlarından balçıklı kum tekstüründe topraklar da geliĢebilmektedir (Kantarcı ve 

Ark., 2011). KireçtaĢı anakayasının bulunduğu karstik alanlarda toprak genellikle 

ceplerde bulunabilmektedir (Fotoğraf 3.1). DeğiĢik özellikte kireçtaĢlarına kurak ve 

yarıkurak alanlarımızdan ġereflikoçhisar, Ankara, Konya, Karaman, Isparta, Afyon, 

Çoruh Nehri Vadisinin yamaçları, Oltu ve Tortum havzaları, Güneydoğu Anadolu‘nun 

güney kesimlerinde rastlanabilmektedir (Kantarcı ve Ark. 2010a; Kantarcı ve Ark. 

2010b; Kantarcı, 2011; Kantarcı ve Ark. 2011; Atalay, 2011). KireçtaĢları ayrıca 

iklimin nispeten daha nemli olduğu Toroslarda da hâkim anakayalardır. Yarıkurak 

alanlarda eğimli alanlarda kireçtaĢlarından oluĢan çakılların yerçekimi etkisi ile 

taĢınıp birikerek oluĢturdukları yamaç molozları ve bunların çimentolanması ile 
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oluĢan breĢ anakayası görülebilir (Fotoğraf 3.2). Yamaç molozlarının 

çimentolanmadan gevĢek tortullar halinde bulunduğu alt yamaçlar ve taban 

arazilerde toprak derinlikleri oldukça fazla olabilmektedir (Fotoğraf 3.2). 

Özellikle Ġç Anadolu Bölgesinin alçak arazisinde yaygın diğer bir tortul anakaya grubu 

taĢlaĢmamıĢ olan ve anamateryal olarak adlandırabileceğimiz gevĢek tortullardır. Ġç 

Anadolu Bozkırının bir bölümü 4. zamanda Pleistosen‘de oluĢmuĢ geniĢ gölün 

tabanında birikmiĢ kireçli ağır balçık materyallerden oluĢmuĢtur (Kantarcı, 2011). 

Yine Ġç Anadolu‘da akarsu tortulları da bulunmaktadır. Bu akarsu tortullarının üzerine 

çevredeki volkan tüflerinin taĢınması ve eski göl tortullarının üzerine 1-1,5 m 

kalınlıkta yığılması ile oluĢmuĢtur (Kantarcı, 2011). Diğer yörelerimizde de özellikle 

akarsu kenarlarında alüvyonlar bulunabilmektedir (Fotoğraf 3.3). Oltu ve Narman 

havzalarında, Çankırı ile Sivas illerinde yine gevĢek tortullar olan ve eski kapalı göl 

havzalarında Oligosen ve Miosen devirlerindeki yüksek buharlaĢmanın etkisi tuzlu, 

sodyumlu ve jipsli gevĢek tortullar oluĢmuĢtur (Atalay, 2010) (Fotoğraf 3.4). ġiddetli 

alkalen olan jipsli ve tuzlu tortullarda topraklar oldukça killi ve kireçlidir. Bu tortullarda 

topraklar derin olabilmekte ama aĢırı derecedeki tuz ve jips nedeniyle buralarda 

ancak tuzluluğa ve jipse dayanabilen bitkiler yetiĢmektedir. 

 

Fotoğraf 3-1 Kireçtaşı üzerinde gelişmiş killi tekstürdeki toprak  
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Fotoğraf 3-2 Kireçtaşı çakıllarının çimentolanması ile oluşmuş breş anakayası (solda) ve yamaç molozları 

(sağda)  

 

 

Fotoğraf 3-3 Isparta’da akarsu tortulları  
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Fotoğraf 3-4 Çankırı civarından jipsli tortullar  

 

Burdur çevresinde kireçli ve killi tortulların katılaĢıp tabakalı (Ģisti) yapı kazanmaları 

sonucunda oluĢan marn anakayası yaygındır. Marn Ģistlerinde tabakaların yeryüzüne 

paralel bulunduğu yerlerde toprak derinliği oldukça azdır (Fotoğraf 3.5). 

 

   

Fotoğraf 3-5 Burdur civarındaki marn şisti anakayası  

 

Türkiye‘nin yarıkurak alanlarında rastlanan diğer tortul kaya ve materyaller ise 

örneğin Ankara ve çevresinde bulunan kil Ģisti, kumtaĢı, grovak, toztaĢı, Ģeyl, fliĢ gibi 

kayalardır (Kantarcı ve Ark., 2010a). Bunlardan fliĢ anakayası Oltu ve Tortum 

havzalarında da yüzeylemektedir (Atalay, 2011). KumtaĢı ve Ģeyl anakayaları Konya 

Ġlinde de bulunmaktadır. Yine Konya‘da dolomit anakayası mevcuttur. 

Yarıkurak alanlarımızda tortul anakaya ve ana materyallerden sonra en çok rastlanan 

kaya grubu volkanitlerdir. Özellikle Ürgüp, NevĢehir ve Kayseri arasında, Konya‘da 
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volkanik tüfler ve kumlar yaygındır (Kantarcı ve Ark., 2010b; Atalay, 2011). Erciyes, 

Hasandağı, Melendiz Dağı, Karadağ ve Karacadağ‘da bazalt ve andazitlerin yaygın 

olduğu volkanik kayaçlar yer alır (Atalay, 2011). Ankara-Kızılcahamam‘da andazitler 

ve andezit tüfleri baĢlıca anakayayı oluĢturmaktadır (Kantarcı ve Ark., 2010a). Konya 

ve Afyon gibi bazı illerimizde bazalt anakayasına NevĢehir çevresinde de granit 

anakayasına rastlanmaktadır. Yarıkurak bölgelerimizde bulunabilen diğer bir 

magmatik kökenli kaya grubu ultrabazik kayalardır. Bu kaya grubu gabro ve peridotit 

gibi kayalardan oluĢmaktadır. Ultrabazik kayaların bulunduğu yerlere Konya, 

Aksaray, Burdur illeri örnek verilebilir. 

BaĢkalaĢım kayalarından en çok rastlanan anakaya kireçtaĢının baĢkalaĢımı ile 

oluĢan mermerdir. Mermer anakayası Afyon, NevĢehir, Aksaray ve Niğde çevresinde 

tepelik arazileri oluĢturmaktadır. Yarıkurak alanlarda bulunabilen diğer bazı 

baĢkalaĢım kayaları kuvarsit, mikaĢistler (kalkĢist, muskovit Ģist, biyotit Ģist, serisit 

Ģist gibi) ve gnayslardır. Ayrıca serpantin gibi yeĢil renkli baĢkalaĢım kayaları (kloritli 

fillitler vd.) ile olivinli gabro, peridotit, piroksenit, hornblendit gibi erüptif kayaların 

kloritleĢme ve serpantinleĢmesi sonucunda oluĢan (Kantarcı, 2000) anakayalara da 

sıkça rastlanabilmektedir (Fotoğraf 3.6). Serpantinler bazen kumtaĢı, kireçtaĢı, çört, 

gabro gibi kayalarla birlikte de bulunabilmektedir ve bunlara ofiyolit karmaĢığı adı 

verilmektedir. 

  

 

Fotoğraf 3-6 Ankara civarındaki serpantin anakayası  
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Türkiye‘nin yarıkurak alanlarında farklı anakaya ve iklim özellikleri ile bitki örtüsü 

tahribinden sonra oluĢan erozyonun etkisiyle çok farklı özelliklerde topraklar 

geliĢmiĢtir. Genel hatlarıyla yarıkurak alanlarımızdaki topraklar genelde killi ve 

kireçlidir. Toprakların çoğunun kireç içermesi ve yetersiz yağıĢ nedeniyle kirecin 

yıkanmamasından dolayı pH‘lar hafif (7-8 pH arasında) alkalendir. Tuzlu, alkali ya da 

jipsli topraklarda pH değerleri daha da yüksek olabilmektedir. Toprak tekstürleri 

çoğunlukla killi balçık ya da balçıklı kil olup, kil toprakları da mevcuttur. Yer yer kumlu 

depolar üzerinde, granit, kum taĢı ya da kumlu kireçtaĢları üzerinde kumlu balçık 

tekstüründe topraklarda geliĢmiĢtir. Toprak derinlikleri de oldukça değiĢkendir. 

Serpantin, mermer, kuvarsit gibi anakayalar üzerinde toprak derinlikleri oldukça 

sığdır. Buna karĢılık alüvyal ya da kolüvyal depolar üzerindeki topraklar oldukça 

derindir. Yarıkurak alanlardaki toprakların çoğunda aĢırı otlatma sonucunda bitki 

örtüsü tahrip olmuĢ ve toprakların Ah horizonları erozyonla taĢınmıĢtır. Bu durum 

toprakların organik madde içeriklerinin de oldukça düĢük olmasına yol açmıĢtır. 

Yarıkurak alanlarda yamaç molozlarının biriktiği alanlarda tipik horizonların 

geliĢmediği sirozem olarak adlandırılan nispeten genç azonal topraklar 

bulunmaktadır. TaĢlı, çakıllı bu depolar üzerinde ya da volkanik kumlar üzerinde Ah 

horizonunun oluĢmaya baĢladığı regosoller az da olsa görülür. KireçtaĢları üzerinde 

ise rendsinalar yaygındır (Fotoğraf 3.7). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kireçtaĢları 

üzerinde kırmızı Akdeniz toprakları bulunmaktadır (Atalay, 2011) Kireç içeren 

anakaya ve anamateryaller üzerinde ise yıkanmanın yetersiz oluĢu nedeniyle üst 

toprak horizonlarından taĢınan kirecin yoğun olarak biriktiği (kireç çökelekleri) 

sekonder kireç birikimli (kalsisol) topraklar yer alır (Fotoğraf 3.8). Sekonder kireç 

birikimi tabansuyu olan topraklarda kapillarite ile suyun çatlak sistemine ulaĢınca 

yükselerek buharlaĢması ile de oluĢabilir (Kantarcı, 2000). Benzer bir toprak geliĢimi 

jipsli topraklarda (jipsisol) görülür. Kireç çökeleklerinin oluĢtuğu topraklarda bu tabaka 

fizyolojik derinliği sınırlandırabilir. 
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Fotoğraf 3-7 Kireçtaşı üzerinde gelişmiş A/C horizonlu rendsina 

Tuzlu materyaller üzerinde de üst topraktan tuzun taĢınıp altta biriktiği bölgeler 

bulunmaktadır. Tuzların ve jipsin yıkanıp biriktiği topraklar da tarım yapılabilmektedir. 

Ancak altta tuzlu tabakaların olduğu topraklarda yanlıĢ sulama sonucunda 

Güneydoğu Anadolu Projesinde (GAP) olduğu gibi tuz tekrar toprak yüzeyine kadar 

çıkabilmektedir. Tuzluluk ve alkalilik sorunu olan topraklar Solonçak ve Solonetz 

olarak adlandırılmaktadır. Bunlardan solonçaklar (beyaz alkali topraklar) klorit, sülfat, 

karbonat, sodyum bikarbonat, Ca, K ve Mg içerir ancak Na fazlalığında pH 8,5 in 

üzerine çıkabilir. Siyah alkali topraklar olarak bilinen Solonetzlerde ise sodyum tuzları 

hakimdir ve değiĢebilir sodyum %‘si 15‘ten fazladır. Solonetzlerde pH 8,5-10 

arasında olabilir (Kantarcı, 2000). 
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Fotoğraf 3-8 Kireç çökelekleri gelişmiş bir sekonder kireç birikimli toprak kesitleri  

 

Trakya-Ergene Ovası, Karacabey, MuĢ Ovası, Menemen, Çukurova, Konya Ovası, 

Harran gibi yörelerimizde görülebilen vertisoller (dönen topraklar) killi ve kireçli 

tortullar ya da killi kireç taĢları üzerinde geliĢmektedir. Bu topraklarda kurak 

mevsimde topraklar çatlamakta, yağıĢlı mevsimlerde ise su alan killerin ĢiĢmesiyle 

çatlaklar kapanmaktadır. Bu topraklar üzerinde genelde otlaklar yer almaktadır. 

Türkiye‘nin yarıkurak alanlarında görülebilen diğer bir toprak tipi kestane renkli 

topraklardır (Kastanozem). Doğu Anadolu ve Ġç Anadolu düzlüklerinde bulunan 

kestane renkli topraklar alkalendir ve genellikle kireç içerir. Çoğunlukla killi olan bu 

toprakların alt horizonlarında kireç birikimi olabilir. Kestane renkli topraklara benzer 

bir toprak tipi yarı nemli ve soğuk yaylalarda geliĢen kara topraklardır (çernozyum). 

Bu topraklarda kalın siyah renkli organik maddece (humusca) zengin bir Ah horizonu 

vardır (Kantarcı, 2000). Erzurum, Ağrı ve Kars civarında bulunur.  

Ġç Anadolu Bölgesi gibi bozkır özelliğinde olan ve geniĢ otlakların bulunduğu yerlerde 

nadiren de olsa zonal topraklardan esmer otlak toprakları geliĢmiĢtir (Kantarcı, 

Koyuncu ve Kaçar, 2011) (Fotoğraf 3.9). Bozkıra sokulmuĢ orman alanlarında ise 

esmer orman topraklarına rastlanabilir. 

Yukarıda açıklanan toprak tipleri haricinde yarıkurak alanlarda göl ya da akarsu 

kıyılarında tabansuyu toprakları (Gley), drenajın geçirimsiz tabakalar nedeniyle 

engellediği, suyun yağıĢlı mevsimlerde toprak içinde biriktiği, kurak mevsimlerde ise 

buharlaĢtığı durgunsu toprakları (Pseudogley) nadiren de olsa görülebilir. 
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Fotoğraf 3-9 Zonal topraklardan esmer otlak toprakları  
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4. BĠTKĠLERĠN YETĠġMESĠNDE ETKĠLĠ OLAN 

FAKTÖRLER  

 

4.1. MEVKĠ FAKTÖRÜ 

4.1.1. Denizden Yükseklik 

Denizden yükseklik arttıkça belirli bir yüksekliğe kadar hava sıcaklığı azalmakta (her 

100 m için 0,4-0,6 oC), yağıĢlar artmakta (her 100 m için yılda 50 mm), bunun 

sonucunda vejetasyon süresi kısalmaktadır. Yüksek kısımlarda düĢük sıcaklık ve 

fazla nem toprak özellikleri üzerinde de etkili olur. Örneğin topraktan bazlar yıkanır, 

reaksiyon asit olur ve podzol tipli topraklar oluĢabilir. Bunun sonucunda toprakta 

biyolojik aktivite yavaĢlar veya tamamen durabilir.  

4.1.2. Bakı  

Yarıkurak bölgelerde genellikle gölgeli bakılarda toprağın nem miktarı ve toprağa 

sızan su miktarı daha fazladır. Bu durum yüzeysel akıĢın artmasına neden 

olmaktadır. Gölgeli bakılarda vejetasyon devresi daha geç baĢladığından bitkilerin 

ilkbahar donlarından zarar görme ihtimalleri daha azdır.  

Yarınemli ve yarıkurak bölgelerde genellikle gölgeli bakılarda meĢcere kapalılık 

derecesi güneĢli bakılara kıyasla daha yüksektir. Bunun nedeni toprağın nem 

miktarının gölgeli bakılarda daha yeterli ve yazın güneĢli bakıların genellikle kurak 

olmasıdır. Gölgeli bakılarda karlar yavaĢ yavaĢ eridiğinden toprağa sızan su miktarı 

daha fazla olur, yüzeysel akıĢ azalır. Gölgeli bakılarda vejetasyon devresi daha geç 

baĢladığı için bitkilerin ilkbahar donlarından zarar görme olasılığı daha azdır. 

4.1.3. Eğim  

Eğim derecesi arttıkça yağıĢ sularının yüzeysel akıĢı artar buna paralel olarak 

erozyon Ģiddetli olur ve toprak derinliği azalır. Eğimli yamaçlar besin maddesi ve su 

ekonomisi açısından elveriĢsiz olan kurak ve fakir yerlerdir. Eğim derecesi fazla olan 

yerlerde yapılacak ağaçlandırmalar özel bir teknik gerektirmektedir. Türkiye‘de 

olduğu gibi genellikle yarıkurak ve kurak iklim tiplerine sahip dik yamaçlı yerlerde 

ağaçlandırma yapılırken yağıĢ sularının yüzeysel akıĢla fazla kaybına engel olmak, 

diğer bir anlatıĢla toprak içine sızacak su miktarını arttırmak için yamaçta teraslar 

açılır. Bunun dıĢında yamaç arazilerden yararlanma olanaklarını arttırmak için 

buralarda erozyonu engelleyecek teraslar açılır. Bu terasların aralıklarının kaç metre 

olacağını doğrudan doğruya eğim derecesi dikte ettirir (TavĢanoğlu 1974, s. 

191,192). 

4.1.4. Arazi ġekli 

ÇeĢitli arazi Ģekilleri ayrı ekolojik özelliklere sahiptir. Dağ tepeleri, sırtlar ve su ayrım 

çizgilerinde günlük ve yıllık sıcaklık değiĢimleri aynı yükseklikteki düz arazilerden 

daha azdır. Ayrıca adı geçen bu arazi Ģekillerinde ince toprak yıkanması ve rüzgar 
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zararları da farklıdır. Bu gibi yerlerde toprak derinliği anakayasına bağlı olarak çok 

değiĢir.  

Aynı yamaç üzerinde bile çeĢitli verimlilikte zonlar görülür. Özellikle sırt ve sırta yakın 

yamaç kısımlarında topraklar iskelet bakımından zengin, sığ ve besin maddelerince 

fakir ve kurak olurlar. Onun içindir ki yapılan araĢtırmalarda orman ekosistemlerinin 

verim gücü ile yamaç üst kenarından olan uzaklıkları arasında istatistik bakımından 

sıkı ve önemli iliĢkiler bulunmuĢtur (Carmen 1965, Zech ve Çepel 1972, Çepel, 

Dündar ve Günel 1977). Yamacın etek kısımlarına yaklaĢtıkça artımın yükseldiği 

saptanmıĢtır. 

Çukur araziler ise yamaçlardan gelen ince toprak materyali, yamaç sızıntı suları veya 

yüzeysel akıĢ suları ile doldurulur. Buralarda soğuk hava, bitki yetiĢmesini 

engelleyecek kadar fazla miktarda toplanıp kalabilir. Buna bağlı olarak kar erimesi 

gecikebilir. Bu gibi yerlerde hava nemli ve durgundur, toprak derin olup ince materyal 

bakımından zengindir.  

Tepe, sırt, su ayrımı, don çukuru, kokurdan (küçük çanak Ģeklinde arazi Ģekli) gibi 

ekolojik bakımdan elveriĢsiz arazi Ģekillerinde ekonomik ağaçlandırmalardan 

kaçınılmalıdır. Buralarda rüzgar zararına karĢı ve toprak koruması bakımından etkili 

olan vejetasyonun devamlılığı sağlanmalı, yetiĢme ortamına uygun bitki türleri ile bu 

gibi yerler örtülmeye çalıĢılmalıdır.  

4.2. ĠKLĠM FAKTÖRÜ  

4.2.1. IĢık 

IĢık bitkilerin çimlenmesinden olgunlaĢıp çiçek açma ve meyve vermesine kadar 

geçen çeĢitli geliĢim devrelerinde etkili bir rol oynamaktadır. 

Bitkilerin çoğu çimlenmek için ıĢık ister. Bazıları ise karanlıkta daha iyi çimlenir. 

Tohumların çimlenebilmesi ve yeni çimlenmiĢ fideciklerin yaĢayabilmeleri için mutlak 

surette ıĢığa gereksinme vardır.  

Arazi yüzünün eğim derecesi ve bakısı güneĢlenmenin Ģiddeti ve süresi üzerinde 

etkili olur. Çok eğimli ve ekvatora bakan yamaçlarda güneĢlenme (ıĢık alma) düz 

yerlere oranla hem daha Ģiddetli hem de daha uzun sürelidir. Bunun nedeni güneĢ 

ıĢınlarının eğimli araziye daha fazla dik olarak gelmesidir. GüneĢlenme enerjisi 

bakılara göre de değiĢir. Kuzey yarı kürede güney ve batı bakılar diğerlerine kıyasla 

daha yüksek güneĢlenme enerjisine sahiptir. Yüksek yerler alçak yerlere kıyasla 

daha çok ıĢınlanma enerjisine sahiptir. Zira yüksek yerlerde atmosfer kalınlığı az 

olduğundan absorbsiyon yolu ile daha az ıĢık kaybı olur ve böylece yüksek yerlerdeki 

radyasyon daha çok olur.  

4.2.2. Sıcaklık  

Çıplak alanlarla, bitki örtüsüne sahip alanlar arasında sıcaklık iliĢkileri bakımından 

önemli farklar vardır. Bitki örtüsü, gelen sıcaklık enerjisinin bir kısmını absorbe etme, 
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radyasyonla sıcaklık kaybına engel olma, hava hareketlerini engelleme ve buna 

benzer etkiler ile bir yerin sıcaklığı üzerinde değiĢiklikler meydana getirir. 

Bir yerde bitki toplumu seyrek olursa, bol güneĢ geleceğinden bitki örtüsü altındaki 

hava yazın daha sıcak olabilir zira çıplak alanlarda karasal radyasyon olur ve aĢırı 

ısınmadan korunur. Bitki topluluğu altında ise hava hareketi olmadığı için radyasyon 

çok daha az olur. Bu gibi hallerde bitki altındaki en yüksek ve en düĢük sıcaklık 

değerleri daha yüksek olur. Bu da bitkiler arasında kalmıĢ sıcak veya soğuk havanın 

hareket etmemesinden doğar. 

Çok düĢük sıcaklıklar bitkiler üzerinde bazı zararlar meydana getirebilir. Bunlara ―don 

zararları‖ veya ―soğuk zararları" da denmektedir. DüĢük sıcaklıkta, sıcaklık özellikle 

suyun donma noktasının altına düĢmeden ölen bitkilerde proteinler ayrıĢıp bozulur.  

Çok yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık arttıkça solunum ve transpirasyon artar. 

Solunumun artıĢı solunum için harcanan enerjiyi, dolayısıyla organik madde 

harcanmasını arttırır. Onun için öyle bir an gelir ki fotosentezle üretilen maddeler 

solunumla tüketilen maddeleri karĢılayamaz ve bunun sonucunda açlık ölümü 

meydana gelir. Bununla birlikte artan sıcaklıkla yükselen transpirasyon için gerekli su 

temin edilemez, transpirasyonla harcanan su, kökler tarafından alınabilen sudan fazla 

olunca susuzluk ölümü meydana gelir. Zira susuz protoplazma görevini yapamaz. 

Yüksek sıcaklık aynı zamanda 40-45 oC‘de protoplazmadaki enzimleri kimyasal 

birleĢimle tamamen bozacağından biyoĢimik olayları engellemek suretiyle bitkiye 

zarar verir (kuraklık zararı, kabuk yanığı, fide yanığı, yaprak sararması). 

AĢrı sıcaklıkta transpirasyon artacağından bitkinin su bilançosu bozulabilir. Topraktan 

su karĢılanmak kaydı ile 45-55 oC sıcaklığa kadar bir ölüm meydana gelmez fakat su 

kıt ise 50 oC‘nin altında bile zarar baĢlar. Bu olay özellikle kökleri derin tabakalara 

girmemiĢ kültürlere çok zarar verir. Yine kök rekabeti olan sıklıklarda bu zarar 

görülür. Onun için yağıĢların kıt olduğu sıcak bölgelerde derin dikim yapmak ve 

gençlik bakımlarını zamanında uygulamak suretiyle bu gibi zararların önüne geçme 

olanağı vardır.   

4.2.3. Nem 

Havada nem açığı ne kadar fazla ise suyun fiziksel buharlaĢması (evaporasyon) ve 

fizyolojik buharlaĢma (transpirasyon) o kadar artar. Hava neminin azalması ile bitki 

hücresinin turgoru azalır ve sıcaklığın da buna eklenmesiyle daimi pörsüme meydana 

gelebilir. Havanın nem azlığı özellikle yakıcı güneĢ ıĢınlarının yeryüzünü kavurduğu, 

rüzgârın transpirasyonu arttırdığı kurak periyotta bitkiler için çok zararlı olur. Bitkiler 

için ―kuraklık‖ bağıl hava neminin %30‘un altına düĢtüğü, rüzgar hızının 5 m/sn‘nin 

üzerine çıktığı, hava sıcaklığının da 25 oC‘yi geçtiği zaman baĢlar (Sukachev ve Dylis 

1968).  

Hava nemi ekositemin su kaybı üzerinde etkili olduğu için ekolojik bakımdan 

önemlidir. Bu nedenle nem bir yerin ikliminin belirlenmesinde diğer faktörlerle birlikte 

bir ölçü olarak alınır. Hatta bazen tek baĢına bir yerin nem iklimini karakterize etmek 



27 
 

için kullanılır. Atmosferik nemin, orman ekosistemini oluĢturan öğeler için büyük bir 

önemi vardır. Bunun aksine diğer faktörler de hava nemi üzerinde etkili olmaktadır. 

4.2.4. YağıĢ  

YağıĢ, kurak ve yarıkurak bölgelerin ayırt edilmesinde en önemli parametrelerden 

biridir. YağıĢın miktarı, mevsimlere dağılıĢı, vejetasyon dönemi içerisinde düĢen 

miktarı, yağıĢın türü bu bölgelerde önem arzetmektedir.  

YağıĢ, sadece miktar olarak pek açıklayıcı değildir. Burada, yağıĢ rejimi, 

evapotranspirasyon ve özellikle sıcaklık faktörlerinin önemli rolü vardır. Zira aynı 

miktar yağıĢ, düĢük sıcaklıklarda nemli bir ortam oluĢtururken, yüksek sıcaklıkta 

kuraklığa neden olmaktadır. BuharlaĢmanın Ģiddeti, kuraklığı çok fazla etkilemektedir. 

Kuraklık, aslında, buharlaĢma Ģiddetinden çok, nem yetersizliğidir ve bu yetersizlik 

ölçüsünde kuraklık vardır. Vejetasyon dönemindeki nispi nem ve toplam yağıĢ 

kuraklık üzerinde etkilidir. 

4.2.5. Rüzgar  

Biyolojik ve fizyolojik bakımdan rüzgarın en büyük önemi evapotranspirasyon 

üzerinde yaptığı etkilerdir. Yapraklardan çıkan su buharının disperzleĢmesi 

esnasında rüzgar, kuru havayı getirerek evaporasyon ve transpirasyonu arttırır. 

Bazen de nem ile doygun havayı getirerek transpirasyonu yavaĢlatır. Aynı fonksiyonu 

sıcak veya soğuk hava kitlelerini taĢımak suretiyle de yapar. Özellikle Ģiddetli 

rüzgarlar transpirasyonu arttırır, asimilasyon koĢullarını güçleĢtirir ve bunun 

sonucunda çap ve boy artımı azalır. Rüzgarların bitkiler üzerindeki diğer fizyolojik 

etkileri, çiçek tozlarının ve tohumlarının dağılmasını sağlamasıdır. 

Rüzgar bir ekosistemdeki toprak ve iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Rüzgar, 

taĢıyıcı etkisi ile toprak taneciklerini, ölü örtüyü ve karları bir yerden diğer yere 

sürükler, belirli yerlerde yığar. Böylece organik maddelerin ve karların toprak 

yüzeyinde dağılıĢ düzenini bozar. Bu nedenle bazı yerler organik madde bakımından 

zengin, bazıları fakir olur. Kar örtüsünün kaldırıldığı yerlerde ise don tehlikesi artar ve 

buralar nem bakımından fakirleĢmiĢ olur. 

Rüzgarın çok önemli olan kurutucu etkisi de vardır. Bilindiği üzere durgun hava 

koĢullarında buharlaĢma sadece difüzyon yolu ile olduğundan buharlaĢma Ģiddeti 

azdır. Fakat rüzgarlı havada buharlaĢma konveksiyon nedeni ile Ģiddetlenir ve bu 

yolla meydana gelen su kaybı artar. Kurutma etkisi yalnız bitkilerin su alımını değil, 

topraktaki mikroorganizmaları ve dolayısıyla ölü örtü ayrıĢmasını da engeller. 

Rüzgarın kurutucu etkisi özellikle kaba tekstürlü ve iskelet bakımından zengin 

topraklarda çok olur. 
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5. TÜRKĠYE’DE YARIKURAK BÖLGELERĠN EKOLOJĠK 

ÖZELLĠKLERĠ  

Türkiye‘deki yarıkurak bölgelerin bölgelere göre ekolojik özellikleri Ģöyledir.  

5.1. ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠ  

Ekolojik açıdan Ġç Anadolu Bölgesi‘nin sınırları, Kuzey Anadolu Dağlarının güney 

kanadını oluĢturan Köroğlu Dağlarının güneyi, Toros Dağlarının güney etekleri, 

doğuda Anadolu Çaprazı olarak bilinen Uzunyayla-Tahtalı Dağları, batıda Ege ve 

Marmara denizlerine dökülen su bölümünden geçer (ġekil 5.1.). 

 

Şekil 5-1 Türkiye'nin ekolojik bölgeleri (İ. Atalay) 
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Şekil 5-2 Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklık haritası (İ. Atalay) 

 

 

Şekil 5-3 Türkiye'nin yıllık ortalama yağış haritası (İ. Atalay) 

 

ĠKLĠM 

Ġç Anadolu Bölgesi'nde yarı karasal, yarıkurak iklim koĢulları etkilidir. 

Sıcaklık 

Yıllık ortalama sıcaklık, 1500 m'ye kadar olan sahada 8-12°C arasında iken yüksek 

kesimlere doğru düĢerek Erciyes Dağı'nda 4°C'nin altına iner. Ocak ayı ortalama 

sıcaklığı, –5 ile 0°C dolaylarında seyreder (ġekil 5.2). Ancak, bölgenin doğu kesimi 
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Doğu Anadolu ile yarıĢır hâlde soğuk geçerek en düĢük sıcaklıklar, bazı yıllar -20 

°C'nin altına kadar iner. 

Yüksek kesimlerde ise don olayının meydana geldiği süre 120 günü aĢar (Sivas 121, 

Kayseri 127 gün). 

Temmuz ayı ortalama sıcaklığı, bölgenin alçak kesimlerinde 20°C'nin üzerindedir 

(Konya 23,2°C). Sıcaklık özellikle Basra alçak basınç merkezinden gelen kuru ve 

sıcak havanın bölgeyi etkilediği günlerde 40°C'nin üzerine kadar çıkar (Ankara 

40,8°C, Konya 40,6°C). Karasal koĢullardan dolayı, yani havadaki bağıl nemin 

azlığına bağlı olarak gün içindeki sıcaklık farkı fazladır. Gündüz 30°C'nin üzerine 

çıkan sıcaklık, gece 15°C'ye kadar düĢer.  

YağıĢ 

Yıllık yağıĢ miktarı, genellikle alçak ovalarda 400 mm'nin altındadır (Konya 326 mm, 

Karapınar 250 mm, Kayseri 375 mm, KırĢehir 378 mm). Yılın en yağıĢlı dönemi, 

bölgenin doğusunda ilkbahar ve batısında kıĢ mevsimine rastlar. Bu durum bölgeyi 

etkileyen cephe faaliyetleri ile ilgilidir. Nitekim, kıĢ döneminde Marmara, Ege ve 

Akdeniz bölgelerini etkileyen cephe faaliyetleri bölgenin batısına kadar sokularak 

buralarında yağıĢ almasını sağlar. Buna karĢılık, bölgenin doğusu Doğu Anadolu'dan 

gelen kuru ve soğuk polar havanın etkisinde kaldığından cephe faaliyetleri nadiren 

vukubulur. Ancak, ilkbahar ve yaz baĢlarında konveksiyonel hareketlere bağlı olarak 

öğlenden sonra günlerce devam eden "kırkikindi yağıĢları" yağıĢlar görülür.  

YağıĢ etkenliği açısından Ġç Anadolu'nun büyük bir bölümünde yarıkurak iklim, 

çevrede ise yarıkurak-yarınemli iklim Ģartları hüküm sürer. Vejetasyon döneminin en 

az 3-4 ayı kurak geçmektedir. Ġç Anadolu'yu çevreleyen yüksek alanlarda bile yılın 

ortalama 2-3 ayında kuraklık Ģartları egemendir. 

YağıĢların yıllara dağılıĢında da önemli sayılacak farklar görülür. Bazı yıllar yağıĢ, Ġç 

Anadolu düzlüklerinde 200 mm'nin altına kadar düĢer. Örneğin, Konya'ya düĢen 

yağıĢ miktarı yıllara göre 550-150 mm arasında değiĢmiĢtir. En düĢük yağıĢ miktarları 

Ankara'da 242 mm, Afyon 238 mm, EskiĢehir'de 193 mm, Aksaray'da 161 mm, 

Niğde'de 192 mm olmuĢtur. Bu değerler, bölgenin zaman zaman çöl ortam Ģartlarına 

doğru kaydığını açıkça gösterir. YağıĢın düĢük olduğu yıllarda kuraklık çok 

arttığından tahıl verimi de çok düĢer.  

Bağıl Nem ve Bulutluluk 

Yıllık ortalama bağıl nem, Ġç Anadolu'nun orta kesiminde düĢük olup % 55-60 

dolayındadır. Çevredeki yüksek sahalara doğru hava sıcaklığının düĢmesine bağlı 

olarak bağıl nem de artarak % 60-65'e kadar çıkar. KıĢın % 80'e kadar ulaĢan bağıl 

nem, yazın % 40-50 dolayında seyreder. Ancak, yazın özellikle Ağustos ayında bazı 

günler, havadaki bağıl nemin % 2'ye kadar düĢmesi, buharlaĢmayı aĢırı Ģekilde 

artırır. 
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Yıllık ortalama bulutluluk 4.5-5 dolayındadır. Yazın 1.5-2 arasında olan bulutluluk, 

kıĢın ve özellikle ilkbaharın yağıĢlı dönemlerinde artarak 6'nın üzerine çıkar (ġekil 

5.4.-5.5.). 

 

Şekil 5-4 Türkiye'de vejetasyon dönemini temsil eden Temmuz ayı bağıl nem dağılışı (İ. Atalay) 

 

Şekil 5-5 Türkiye'de vejetasyon dönemini temsil eden Temmuz ayı bulutluluk dağılışı (İ. Atalay) 

 

Rüzgar 

Hava kütlelerinin ve frontal faaliyetlerin hareketlerine bağlı olarak yıl içinde rüzgar 

yönü ve frekansında önemli değiĢmeler olur. KıĢın genel olarak kuzey sektörden 

esen rüzgarlar hakim duruma geçer. Nitekim hakim rüzgar yönü Ankara'da N 36°E, 

Kayseri'de N 81°W, Sivas'ta N 22°E'dur. 

Yaz mevsiminde de aĢağı yukarı kuzey yönlü rüzgarların etkili olduğu görülür. 

(Ankara N 36°E, Kayseri N 49°W, Konya N 27°E, Sivas N 27°W). Bu durumun 
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nedeni, yazın Karadeniz üzerinden Anadolu'ya doğru genel olarak bir alçak basınç 

merkezinin oluĢması ve kuzeybatı Avrupa'dan Basra alçak basınç merkezine doğru 

genel bir hava akımının oluĢmasıdır.  

Rüzgar ekosistemdeki toprak ve iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır. Rüzgar, 

taĢıyıcı etkisi ile toprak taneciklerini, ölü örtüyü bir yerden diğer yere sürükler, belirli 

yerlerde yığar. Böylece rüzgar erozyonunun oluĢmasına neden olur, organik 

maddelerin toprak yüzeyinde dağılıĢ düzenini bozar. Bu nedenle bazı yerler organik 

madde bakımından zengin, bazıları fakir olur.  

Özellikle Ģiddetli rüzgarlar transpirasyonu artırır, asimilasyon koĢullarını güçleĢtirir ve 

bunun sonucunda bitkilerin geliĢimini azaltır.  

Konya kapalı havzası göl yatağı olması nedeni ile hassas ekosistemlere sahiptir. Bu 

tür sahalarda rüzgar zararlarını artırıcı müdahale ve uygulamalardan kaçınılmalıdır 

(Karapınar örneği).  

TOPRAK 

Bölgede, genel olarak az yağıĢ aldığı için alt toprakta karbonatların biriktiği 

kalsimorfik, yani kireçli topraklar yaygındır.  

Zonal Topraklar 

Ġklim Ģartlarının etkisine bağlı olarak oluĢmuĢ bu toprakları kahverengi ve 

kestanerengi topraklar meydana getirir.  

Kahverengi topraklar; Ġç Anadolu'da yıllık ortalama yağıĢ miktarının 400 mm'nin 

altında olduğu alanlarda yaygındır. Bu toprağın üst katından yıkanan kireçler, 

toprağın hemen altındaki B horizonunda birikir. Bu nedenle toprak kireçlidir.  

Kestane renkli topraklar, Ġç Anadolu'nun çevresinde 1.000 m'den yüksek sahalarda 

özellikle kurakçıl orman örtüsü altında yer alır. Buralarda yağıĢ biraz fazla olduğu için 

kireç birikimi, kahverengi toprağa göre B horizonunun biraz daha altına kayar. 

Sierozemler, yağıĢın çok az olduğu Tuz Gölü çevresinde yer alır. Boz renkli olan bu 

toprakların alt katında yoğun bir karbonat birikimi görülür. 

Ġntrazonal Topraklar 

Bunlar, Ġç Anadolu'da ana materyalin yüzeye çıktığı ve drenajın iyi olmadığı kapalı 

sahalardaki toprakları kapsar. 

Çorak topraklar, drenajı bozuk olan Tuz Gölü çevresinde ve Konya Ovası'nın alçak 

kesimlerinde yer yer görülür. Buralarda toprağın altında bulunan tuzlu ve alkali 

maddeler, kılcallıkla yüzeye kadar çıkarak suyun buharlaĢması sonucu toprağın 

yüzeyinde birikir. Ġç Anadolu'da Aslım, HotamıĢ sulak alanları civarında görülen tuzlu 

toprakların yüzeyindeki tuzlar, hidroskopik olduğundan devamlı ıslak haldedir. 
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Bitki örtüsünü önemli ölçüde kaybetmiĢ eğimli sahalarda sürekli aĢınma olduğundan 

toprakta, ana materyalin fiziksel ve kimyasal etkileri görülür. Örneğin Niğde-Ürgüp-

NevĢehir dolaylarında volkanik tüf ve kumların varlığından dolayı toprak açık renkli ve 

kumludur. Çankırı-Sivas arasında jipsli araziler üzerinde yer yer tuzlu ve boz renkli 

topraklar yaygındır. Miyosen göl tortulları üzerinde kırmızı, beyaz renkli neojen göl 

depoları üzerinde ise kireçli ve beyaz renkli sığ topraklar baskındır. Ana materyalin 

andezit gibi sert kayalardan oluĢtuğu sahalar, toprak aĢınması sonucu kayalıklar 

halinde ortaya çıkmıĢ durumdadır. Sivrihisar gibi granit kütlelerinin yer aldığı çok 

engebeli alanlarda ise sürekli toprak aĢınması sonucu sarp kayalıklar görülür. Eğimli 

sahalarda topraklar sürekli olarak aĢındıklarından olgun bir toprak katı 

oluĢmamaktadır. Böyle yerlerde toprak oluĢumu baĢlangıç safhasında olduğu 

Ġnseptisol ordosuna giren topraklar yaygındır. 

Azonal Topraklar 

Alüvyal topraklar, eski Konya Gölü‘nün bulunduğu sahayı kaplayan Konya Ovası'nın 

büyük bir bölümünde görülür; ayrıca AkĢehir, Eber gölleri ile Konya Ovası'nda ince 

malzemelerden oluĢan alüvyal topraklar yaygındır.  

Volkanik regosollar, asit volkan kum ve tüflerinin yaygın olduğu Ürgüp, Göreme, 

NevĢehir civarında çok geçirgen ve silisli bu depolar üzerinde bulunur.  

BĠTKĠ ÖRTÜSÜ 

Yukarıda çok kısa olarak belirtilen ekolojik Ģartlara göre, bölgenin orta bölümünde 

yüksekliği 1.000 m'ye kadar çıkan kesimlerde yazın kuruyan bozkır ve kurakçıl 

ormanların tahrip edildiği alanlarda ise antropojen bozkırlar yer alır. 

a. Bozkırlar 

Ġç Anadolu'da ekolojik koĢullara göre bozkır sahaları, güneyde Konya-Ereğli 

ovalarından baĢlayarak Tuz Gölü üzerinden kuzeybatıya doğru Sakarya ve Porsuk 

çayları boyunca EskiĢehir Ovası'na kadar uzanan alanda yer alır. BaĢka bir 

anlatımla, Ġç Anadolu Bölgesi'nde 1.000 m'nin altında bulunan alanlar genellikle 

Anadolu‘nun Bozkır Bölümü içerisindedir. Bu alanlarda yıllık ortalama yağıĢın 400 

mm'nin altında olması, yazların kurak ve sıcak geçmesi, havada bağıl nemin düĢük 

olması nedeniyle buharlaĢmanın artması, ağaçların yetiĢmesini engeller.  

Alt toprak katında kireç birikiminin egemen olduğu topraklar, aynı zamanda kireç 

gereksinimi fazla olan otsu, özellikle taneli bitkilerin yetiĢmesine uygundur. Nitekim 

terofit (tohum ve sporla üreyen, kıĢı tohum halinde geçiren bir yıllık bitkilerdir; buğday 

arpa, çavdar bu gruba girer.), kamefit (tomurcukları toprak yüzeyinde 1-25 cm 

yüksekte olan kısa boylu çalı ve otlar), hemikriptofit (elveriĢsiz mevsimlerde toprak 

üstü kısımlarının büyük bir kısmı ölen, tomurcukları ve gövde kısımları toprak 

yüzeyinde bulunan köklü karasal bitkilerdir (otsu bitkiler, yosunlar vb)), ve geofitler 

(kriptofitlerin alt yaĢam biçimi olan geofitler, soğan, rizom ve yumruları ile mevsimi 

toprak altında geçiren bitkilerdir) Ġç Anadolu'nun alçak plato, havza ve ovalarında 
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yetiĢir. Bu bitkiler, vejetasyon devresinin baĢladığı ilkbaharda bir iki aylık devre 

içerisinde çimlenip, çiçek açıp tohum bağladıktan sonra kurumaya baĢlar ve yaz 

baĢlarından itibaren tohumlarını saçarak vejetasyon dönemlerini tamamlar. Bu 

bitkilerin vejetasyon devresini tamamlaması, aĢağı yukarı kurak devrenin baĢladığı 

yaz mevsimine tekabül eder. Böylece bozkırlarda, adeta canlı ortamla cansız ortam 

arasında uygun bir denge mevcuttur.  

Ġç Anadolu'da bozkır vejetasyonunu oluĢturan hakim türler ise Ģunlardır: Artemisia 

fragrans (yavĢan), Thymus squarrosus (kekik), Festuca valesiaca, Ambyliopyrum 

muticum, Agropyron divaricatum, Hordeum murinum, Onopordon acanthium, 

Satureja cuneifolia, Stipa sp., Bromus sp., Festuca sp., Alyssum, Ajuga, Centaurea, 

Galium, Medicago, Marrubium, Nigella, Papaver, Convolvulus, Crucianella, Trifolium, 

Salvia, Senecio, Sideritis, Ziziphora, Leontodon asperrimum. BaĢlıca çalılar ise 

Prunus spinosa, Jasminum fruticans, Rosa sulphurea, Crataegus orientalis, Lonicera 

etrusca ve Clematis vitalba'dır (Çetik 1971). Bunun dıĢında ağaççıklardan Amygdalus 

orientalis (yabanî badem), Paliurus spina-christi (karaçalı), Rhus coriaria (sumak), 

Capparis sicula (kebere), Antraphaxis billardileri de görülür. 

Ġç Anadolu'da Astragalus, Acantholimon, Genista, Alhagi gibi kuraklığa çok dayanıklı 

kök sistemi çok derine giden yastık Ģeklinde dikenli türler de yaygındır.   

Ġç Anadolu bozkırının en karakteristik bitkisi Artemisia fragnans (yavĢan otu), aĢırı 

hayvan otlatması sonucu azalmıĢtır. Özellikle aĢırı hayvan otlatılmasının devam ettiği 

sahalarda hayvanların yemedikleri Noea spinossisima, Eryngium campestre, 

Peganum harmala, Euphorbia tinctoria, Centaurea squarrosa, Cousinia birandiana, 

Alhagi camelorum, Eromostachy macrophilla gibi dikenli ve acı türler yaygınlaĢmıĢtır 

(Birand, 1961).  

Ġç Anadolu‘da yerel olarak tuzlu alkali özellikteki topraklar ve sucul bitkilerin yer aldığı 

bataklıklar ayrı birer yaĢam ortamı oluĢturmaktadır.  

Halobiyomlar 

Ġç Anadolu'da Tuz Gölü çevresinde ve Konya-Ereğli arasındaki bataklıkların 

kenarlarında bulunan tuzlu-alkali (çorak) topraklar, ayrı bir ortam olan halobiyom 

içerisine girer. Çorak topraklar üzerinde halofit (tuzcul bitki) karakterde zayıf bir örtü 

mevcuttur. Tuz Gölü çevresinde çorakçıl bitkilerin oluĢturduğu birlikler ise Ģunlardır: 

1. Salsola platythecal, 2. Frankenia hirsuta subsp. hispida-Statica iconia, 3. 

Petrosimonia brandii var. subglabrum, 4. Atropis distans var. convoluta-Statice 

gmelini, 5. Juncus maritimus- Statice globulifera, 6. Halocnemum strobilaceum. Bu 

bitkiler içerisinde tuza en çok dayanıklı olan Salicorina'dır. 

Ġç Anadolu'da özellikle Konya-Ankara-Haymana üçgeni arasında kalan alçak 

sahalarda çorakçıl bitki birlikleri; Salsoletum inermi, Frankenio-Limonietum iconiae, 

Aspero-Artemisetum santionicae, Spheno-Limonietum gmelini, Haliminietum 

veruciferae, Petrosimonio-Bupleuretum gracili ve Plantago-Juncetum maritimi 



35 
 

oluĢturur. Tuzcul (halofit) bitkiler tarafından kaplanmıĢ toprakların yüzeylerinde tuz 

tabakaları bulunur (Çetik 1971 ve 1984). 

Hidrobiyom 

Ġç Anadolu'daki kapalı havzaların çukur kesimlerinde suların birikmesiyle oluĢan 

bataklıklar ve sığ göller, hidrobiyomları oluĢturur. Bunların baĢlıcaları; Develi 

Ovası'nın batısında Kurabağa Gölü, Tuz Gölü batısında Tersakan Gölü, Bolluk Gölü, 

Develi batısında Sultan Sazlığı, KırĢehir doğusunda Seyfe Gölü, Konya Havzası'nda 

HotamıĢ Gölü, Akgöl ve Sazlık'tır. Çoğunlukla higrofilllerin yetiĢtiği bu sucul ortamlar 

da yerli ve göçmen kuĢların beslenme, üreme ve barınma sahalarıdır. 

b. Antropojen Bozkırlar 

Ġç Anadolu'da genel olarak 1.000 m'den yüksek alanlarda kurakçıl karakterde meĢe, 

karaçam ve ardıç ormanlarının tahribi ile oluĢmuĢ antropojen bozkırlar görülür. Bu 

bozkırlara genellikle dağ bozkırı da denir. Bu alanlarda kekik-geven ve diğer bozkır 

bitkilerinden oluĢan birliklere rastlanılır. Örneğin; Bayat Kasabası-Köroğlubeli 

arasındaki karaçam tahrip alanında Artemisia campestre  (yavĢan) ve Hypercium 

heterophylum birlikleri bulunur (Çetik ve Vural 1979). Beypazarı-KaraĢar ve Nallıhan 

civarında ise Thymus sipyleus (kekik), Astragalus microcephalus ve Astragalus 

angustifolius (geven)lerin yer aldığı dağ bozkırı ve Artemisia fragrans (yavĢan 

otu)ların olduğu ova bozkırı görülür. 

 

5.2. DOĞU ANADOLU BOZKIR BÖLGELERĠ (Ġbrahim ATALAY) 

Doğu Anadolu coğrafî bölgesine tekabül eden yarıkurak alanlar, bölgenin yüksek ve 

karasal koĢulların artmasından dolayı, ekolojik yönden Ġç Anadolu Bölgesi'nden 

önemli ölçüde farklıdır. 

ĠKLĠM 

Bir bütün olarak Doğu Anadolu'daki bozkır alanlarında yaz ile kıĢ arasında sıcaklık 

farkının fazla olduğu karasal iklim koĢulları egemendir (ġekil 5.2-5.3). 

Sıcaklık 

Tektonik depresyonların yer aldığı Malatya ve Iğdır havzalarında yıllık ortalama 

sıcaklık 13-14°C dolayındadır (ġekil 5.2). Doğu Anadolu depresyonlarının Temmuz 

ayı ortalama sıcaklığı, havada nemin düĢük olması nedeniyle fazla ısınarak pozitif 

anomali gösterir. Örneğin 2000 m yükseklikteki Erzurum'un 19°C olan Temmuz 

ortalama sıcaklığı, deniz seviyesine indirgendiğinde 29°C'ye ulaĢır. En yüksek 

sıcaklıklar, 40°C'yi aĢar (Erzincan'da 40,5°C, Erzurum'da 35,6°C, Malatya'da 

42,2°C). 

Ocak ayı ortalama sıcaklığı, devamlı sıfır derecenin altındadır. DüĢük sıcaklıklar, 

daima -25°C'nin altındadır. Türkiye‘de sıcaklığın en fazla düĢtüğü bölge, Doğu 
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Anadolu'nun yüksek sahaları ve sıcaklık terselmesinin olduğu Erzurum ile Pasinler-

Horasan Oluğu‘dur.  

YağıĢ 

Yıllık ortalama yağıĢ, genellikle 450-250 mm arasında değiĢir. YağıĢın düĢük olduğu 

yerler, yağmur gölgesinde kalan tektonik kökenli oluklardır (Iğdır 259 mm, Erzincan 

367 mm, Malatya 387 mm, Erzurum 447 mm).  

Yıllık yağıĢ miktarında büyük değiĢmeler görülür. Nitekim Malatya, Elâzığ, Erzincan 

ve Iğdır gibi depresyonlarda bazı yıllar, yıllık yağıĢ toplamı 200 mm'nin altına düĢer. 

Örneğin, en düĢük yıllık yağıĢ, Malatya'da 174, Elâzığ'da 156 mm ve Erzincan'da 

205, Iğdır'da 114 mm olarak kaydedilmiĢtir.  YağıĢın arttığı yıllarda ise 500 mm'nin 

üzerine kadar çıkar (Atalay, 2002, 2010). 

TOPRAK 

Bölgede iklim, bitki örtüsü, yükseklik, ana materyal, zaman, eğim ve erozyon, farklı 

tipte toprak oluĢumuna neden olmaktadır.  

Zonal Topraklar  

Kestane ve kahverengi topraklar, genellikle Malatya, Elâzığ, Erzurum gibi ova 

tabanlarında yarıkurak iklim Ģartlarına göre oluĢmuĢtur. Bu toprakların alt katında 

yağıĢ yetersizliğinden dolayı yoğun kireç birikimi görülür.  

Kestane renkli topraklar, yağıĢ miktarının biraz fazla olduğu Erzurum Ovası'nın 

çevresinde yer alır. Organik maddenin toprağa iyi karıĢtığı bu toprakların alt katında 

kireç birikimi görülür. 

Bölgenin güneyinde Malatya dolaylarındaki karstik alanlarda çatlaklar boyunca 

kırmızı renkli Akdeniz topraklarını andıran kızıl topraklar da görülür. Bilhassa Malatya 

Ovası'nın güneyinde, alt katta kaliĢ (sert tabaka) bulunan topraklar da mevcuttur. 

Ġntrazonal Topraklar 

Ana materyalin özelliğini yansıtan topraklar, toprak aĢınmasının devam ettiği eğimli 

sahalarda, tuzlu-alkali tortullar ile taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde 

görülür. Bu toprak grubundan rendzina, Erzurum-Pasinler Havzasının kenarlarında 

killi kireçli göl depoları üzerinde oluĢmuĢ koyu renkli A ve C horizonlu topraklardır.  

Tuzlu ve alkali (çorak) arazi ve topraklar, ana materyalin tuzlu ve alkali özellikte 

olduğu Kağızman-Iğdır arasında sarı, kırmızımsı ve boz renkli tuzlu-alkali tortullar 

üzerinde yer alır. Bunlar, fazla miktarda tuzlu ve alkali madde içerdiği için bitkilerin 

yetiĢmesini engeller. Bu nedenle, Aras Vadisinin Kağızman-Iğdır arasındaki 

kesiminde tuzlu Ģartlara dayanıklı cılız ve seyrek bitki örtüsü görülür.  

Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu Erzurum Ovası'nın orta kesiminde, kapilarite 

ile yüzeye yükselen tuzlu suların buharlaĢmasıyla yer yer tuzlu topraklar oluĢmuĢtur.  
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Erzurum ovasının doğusundaki bataklıklarda higrofillerin (sucul bitkiler) birikmesi ile 

oluĢmuĢ organik maddece çok zengin organik topraklar (histosol) görülür. 

Kumlu neojen çökelleri üzerinde ise kumlu topraklar, Malatya havzasında Kuruçay 

dolaylarında yaygındır. 

Azonal Topraklar 

Sürekli birikmenin olduğu Erzurum, Pasinler, Horasan, Iğdır ve Erzincan ovalarının 

sınırlı alanlarında alüvyal topraklar görülür. 

BĠTKĠ ÖRTÜSÜ 

Doğu Anadolu Bölgesi bozkırları esas itibariyle, bozkır, antropojen bozkır, dağ 

bozkırı, uzun boylu bozkır-çayır ve kurakçıl orman olmak üzere diğer bölgelere göre 

farklı vejetasyonlara ayrılabilir. 

a. Bozkırlar 

Malatya-Darende, Erzincan, Erzurum, Pasinler-Iğdır havzalarında, Ġç Anadolu‘da 

olduğu gibi, bozkırlar yaygındır. Malatya Ovası'nda, kumlu, çakıllı, killi neojen, pliyo-

kuvaterner depoları üzerinde, Bromus, Stipa, Astragalus, Papaver, Thymus, 

Euphorbia, Festuca gibi otsu türler hemen her tarafta görülür. Havzanın kurak 

kesimlerini oluĢturan Fırat Nehri kenarlarında kurakçıl karakterde seyrek ve cılız otsu 

bitkiler yer alır. 

Ayrıntılı araĢtırılmıĢ olan Erzurum Ovası'nın 2.000 m'ye kadar olan kısımlarında 

bozkır vejetasyonu yaygındır. Nitekim, ovada 20 familyaya ait 200'ü aĢkın otsu tür 

bulunmuĢtur. Bunların baĢlıcaları Adonis, Alyssum, Allium, Agropyron, Arvena, 

Achillea, Anthemis, Astragalus, Artemisia, Bromus, Centaurea, Cirsium, Coronilla, 

Capsella, Euphorbia, Glaucium, Holosetum, Isatis, Lepturus, Lolium, Lotus, 

Polygonum, Rumex crispus, Trifolium, Senecio, Phragmites, Poa, Silene, 

Taraxacum, Xerantheumum türleridir (Aksoy 1973; Çetik ve Tatlı 1975; Tatlı 1988; 

Atalay 1980). 

Erzurum'un doğusundan baĢlayıp Pasinler-Horasan-Kağızman Oluğu boyunca Aras 

Vadisini takiben Iğdır Ovası'na kadar olan alanda da bozkır vejetasyonu yaygın 

olarak görülür.  

Halobiyom ve Hidrobiyomlar 

Doğu Anadolu bozkır alanlarında topoğraya, toprak ve ana materyal koĢullarına bağlı 

olarak halobiyomlar ve hidrobiyomlar oluĢmuĢtur. 

Aras oluğunun geniĢlediği Kağızman-Tuzluca arasında Oligo-Miyosen'e ait tuzlu-

alkali çökeller üzerinde halofil ve halofitler hâkimdir. Erzurum Ovası'nda toprak 

faktörlerine bağlı olarak çeĢitli otsu türler görülür. Nitekim kireçli topraklarda Sinapis 

arvensis, Lithospermum arvense, Lolium temulentum, Caucaliuom ve Scieranthion'lar 
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bulunur. Tabansuyu seviyesinin yüksek olduğu Karasu boyunca ve lokal alanlarda 

Phyragmites communis, Equisetum remosissimum, Polygonum amphibium ve 

Lepturus filliformis'ler yaygındır. Erzurum Ovası'nın aĢağı yukarı orta bölümünde 

Ilıca-Karaz köyleri ile Karasu ile Çiftliköy arasındaki çorak topraklarda Salsola kali, 

Plantago craccifolia, Hippurus ve Camphorsma'lar baskındır. Kumlu ve çakıllı birikinti 

konileri üzerinde Euphorbia, Xeranthemum sp., Asperula aspera, Centranthus sp.ler  

mevcuttur. (Atalay 1982a ve 1982b). 

b. Dağ Bozkırları ve Çayırları 

Doğu Anadolu'nun doğusunda batıda Karlıova-Varto, güneyde BaĢkale, doğuda Ġran 

sınırı, kuzeyde Allahüekber dağları arasında kalan kesimi kaplar. Bölümde hüküm 

süren iklim koĢullarına bağlı olarak uzun boylu dağ bozkırları ve çayırlardan oluĢan 

zengin bir otsu topluluk yer alır. Bu sahalardaki otsu topluluklar, Aras-Iğdır oluğu, 

Malatya-Darende ve Erzincan havzalarına göre hem tür itibariyle daha zengin hem 

de uzun boyludur.  

Ġç Anadolu'daki bozkır bitkilerinin büyük bir bölümü, Doğu Anadolu'daki bozkırlarda 

da bulunur. Buradaki baĢlıca ot türleri; geven (Astragalus  sp.), çoban yastığı 

(Acantholimon sp.), kekik (Thymus sp.), yavĢan (Artemisia sp.), kılıçotu (Stipa 

lagascae, S. parviflora, S. barbata), Alyssum minus, A. desertorum, Aspehodelina 

fustuosus, çakır dikeni (Centaurea aspera), yoğurt otu (Galium murale), Medicago 

minima (yonca), M. hispida, Marrubium parviflorum, çörek otu (Nigella arvensis), 

gelincik (Papaver laevigatum), sarmaĢık (Convolvulus cantabricus), üçgül (Trifolium 

scabrum), adaçayı (Salvia cryptantha), kanarya otu (Senecio vernalis), Sideritis 

montana, Ziziphora capitata, Z. tenuior, Plantogo psyllium, P. ovata, Silene noctura, 

Bromus rubens, çayır üçgülü (Trifolium sp.), menekĢe (Viola kitabeliana), sığır 

kuyruğu (Verbascum  sp.) vs.dir. 

Yüksek dağ ve/veya yüksek plato bozkırlarını en iyi karakterize eden alanlardan biri 

Erzurum Ovası'nı çevreleyen dağların yamaçlarıdır. Burada Palandöken dağlarının 

1.950-3.000 m arasında kuzeye bakan yamacında Ġran-Turan kökenli bitkilerin 

çoğunlukta olduğu dağ bozkırı yaygındır (Çetik ve Tatlı, 1975). Adı geçen alanda 

Astragalus erocophalus (geven), Thymus fallax (kekik), Galium verum, Poa longifolia 

türleri tespit edilmiĢtir. 

b. Antropojen Bozkırlar 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle meĢe ormanlarının tahrip edildiği alanlar, bozkır 

alanlarına nazaran uzun boylu otsu türlerle kaplıdır. Bu alanlardaki bozkırlar 

sekonder olup, orman tahribi ile toprak örtüsü sıyrılmıĢ, toprakların fiziksel özellikleri 

bozulmuĢ, verim yönünden fakir alanlarda yayılmıĢtır. Antropojen bozkır alanlarındaki 

ot vejetasyonu, bozkır alanlarına göre daha geç kurur ve hatta yaz devresinin büyük 

bir bölümünde yeĢil kalır. Toprak örtüsünün aĢınarak ana materyalin yüzeye çıktığı 

alanlarda bozkır vejetasyonu, ortamın âdeta klimaks vejetasyonu gibi yerleĢmiĢtir.  
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5.3. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ  

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin bozkır ve antropojen bozkırları, Toros dağlarının 

güneye bakan alçak eteklerinden Suriye Sınırına doğru devam eden düzlük alanları 

kaplar. Ekolojik açıdan Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında bir geçiĢ özelliği 

gösterir.  

ĠKLĠM  

Bölümde, yaz ile kıĢ arasında sıcaklık farkının fazla olduğu, yazları çok sıcak ve 

kurak geçen, Akdeniz yağıĢ rejiminin görüldüğü iklim koĢulları etkilidir. 

Sıcaklık 

Yıllık ortalama sıcaklık, ova ve platolarda 18°C ile 16°C arasında değiĢir. Yaz 

aylarında sıcaklık 25-30°C dolayındadır. En yüksek sıcaklık ise 40°C'nin üzerindedir 

(Diyarbakır 46.2°C). Bölgenin bozkır bölümü, Türkiye‘nin en sıcak kesimini oluĢturur. 

KıĢın da karasal etkilerden dolayı havalar soğur ve don olayları sık sık görülür. Alçak 

platolarda 5°C civarında olan Ocak ayı ortalaması, kuzeye doğru alçalarak 0°C'nin 

altına iner. En düĢük sıcaklıklar ise karasal etkilerden dolayı -20°C'ye kadar düĢer. 

YağıĢ 

Bölge, Akdeniz yağıĢ rejiminin etkisi altında olup kıĢ dönemi yağıĢlı, yazlar ise 

yağıĢsız geçer. Gaziantep-ġanlıurfa platoları ve Diyarbakır Havzasında 400-600 mm 

arasında değiĢen yağıĢ, Torosların eteklerine doğru artarak 1000 mm'nin üzerine 

çıkar (Gaziantep 549 mm, ġanlıurfa 463 mm, Siirt 726 mm, Diyarbakır 491 mm).  

YağıĢların yıllara dağılıĢında önemli değiĢmeler görülür. YağıĢın düĢük olduğu 

yıllarda kuraklık Ģiddetlenerek sulanmayan alanlarda tarımsal üretim önemli ölçüde 

azalır. Ayrıca aylık yağıĢ miktarında da önemli değiĢmeler görülür. Örneğin, Ocak 

ayı, bazı yıllar pek yağıĢ almaz iken bazı yıllarda 200 mm'nin üzerinde yağıĢ düĢer. 

Bazı yıllar yıllık ortalama yağıĢ 200 mm‘nin altına kadar iner. 

Bağıl Nem ve Bulutluluk 

Bölge, bağıl nem ve bulutluluk yönünden Türkiye‘nin en düĢük olduğu sahasıdır. 

Yıllık ortalama bağıl nem % 50 dolayındadır. Yaz döneminde ortalama olarak % 

30'un altına kadar iner (ġekil 5.3, 5.4). Ancak bazı yaz günleri % 1'e kadar düĢen 

bağıl nem, buharlaĢmayı artırarak kuraklığın Ģiddetlenmesine neden olur. Özellikle 

yazın havadaki bağıl nemin çok düĢmesi, toprakta buharlaĢmayı ve bitkilerde 

terlemeyi çok artırır. Aynı enlemde havada nem miktarı fazla olan vejetasyon 

döneminde potansiyel buharlaĢma, Mersin'de 600 mm iken, nemi çok düĢük olan 

ġanlıurfa'da 2000 mm'ye ulaĢır. 
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Yıllık ortalama onda 6 dolayında olan bulutluluk, yazın azalarak onda 1-2 dolayına 

kadar düĢer. 

Rüzgâr 

Hâkim rüzgârları, bölgeyi etkileyen basınç ve hava kütleleri tayin eder. Kuzey ve 

güney yönlerden esen rüzgârlar egemendir. Ocak ayında güneyden gelen hava 

kütleleri ve cephelerin etkisine bağlı olarak güney sektörden esen rüzgârlar hâkim 

duruma geçer. Yaz mevsiminde ise Basra alçak basınç merkezine doğru genel bir 

hava akımı olduğundan kuzey yönlü rüzgârlar etkilidir. Nitekim Temmuzdaki hâkim 

rüzgâr yönleri; Diyarbakır N36°E, Gaziantep N72°W, ġanlıurfa N68°W'dır. 

Güneydoğu Anadolu'da bazen yaz mevsiminde güneyden gelen sıcak ve toz taĢıyan 

rüzgârlar, sıcaklığın artmasına ve görüĢ mesafesinin düĢmesine neden olur. 

TOPRAK 

Zonal toprakları, bölgenin klimatik toprak tipini ova ve platolarda hüküm süren sıcak 

iklim Ģartları altında oksidasyonun Ģiddetli olmasından ötürü, kırmızı renkli Akdeniz ve 

kızıl renkli kurak bölge toprakları oluĢturur.  

Kırmızı renkli Akdeniz toprakları, genellikle toprak erozyonunun olmadığı karstik 

alanlarda ve plato üzerindeki düz alanlarda görülür. Bu topraklar, Gaziantep-

Adıyaman platosundaki miyosen kireçtaĢlarının tabakaları arasında ve iyi ayrıĢmaya 

uğramıĢ zayıf zonlar boyunca yer alır. Ayrıca Mardin-Midyat-Savur arasında 

kireçtaĢlarının çözünmesiyle oluĢan karstik çukurlarda da rastlanılır. YağıĢ azlığından 

dolayı, topraktaki kireç miktarı yüksektir.   

Harran Ovası'nda daha çok killi bünyede, alkali reaksiyon gösteren kırmızı topraklar 

yaygındır (Atalay, 2011b).  

Ġntrazonal topraklar 

Toprakların aĢındığı yerlerde ana materyalin fiziksel ve kimyasal özelliğini yansıtan 

topraklar veya çözülmüĢ çok sığ bir A horizonu bulunur. Doğal dengenin bozulduğu 

yamaçlarda akmalar aktif hâlde devam etmektedir. Özellikle Zapsuyu, Dicle'nin ana 

kollarından olan Pervari ve Atatürk Barajı'na kavuĢan Kahta Çayı vadileri boyunca 

yamaç akıntıları ve heyelânlar görülür. Burada doğal denge son derece bozuk olup 

çözülen ana materyaller sürekli olarak yamaç boyunca akarak akarsuların süspanse 

ve yatak yükünü artırır. Özellikle kumtaĢı, miltaĢı ardalanmasından oluĢan fliĢlerin 

yüzeylendiği eğimli yamaçlarda sürekli yamaç akıntıları görülür. 

Plato yüzeylerinin eğimli kesimlerinde yanlıĢ arazi kullanma sonucu açılan tarla ve 

fıstık bahçelerinde ise ana materyalin etkilerini yansıtan sığ topraklar bulunur. 

Örneğin Gaziantep-Adıyaman-ġanlıurfa platolarının erozyona uğrayan kesimlerinde 

ana materyali oluĢturan sarımsı beyazımsı renkte olan marn ve kireçtaĢları yüzeye 

çıkmıĢtır.  
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Andosollar; Gaziantep, Adıyaman ve ġanlıurfa platolarında bazaltların yüzeylendiği 

kesimler ile Karacadağ volkan konisini üzerinde bulunur. Ġyi ayrıĢmıĢ bazalt 

cüruflarının olduğu sahalarda üstte 40-50 cm kalınlığında A horizonuna sahip ve 

fizyolojik derinliği fazla kırmızımsı topraklar yer alır. Karacadağ‘ın eğimli ve yüksek 

kesimlerinde bazalt kayalıklarından oluĢan topraklar yaygındır. Andosollar, genellikle 

balçık, balçıklı kum ve killi balçık bünyede olup hafif alkali reaksiyon gösterir, katyon 

değiĢme kapasitesi 70 me/100 g dolayında olup bitki besin maddeleri yönünden 

zengindir. 

Harran Ovasının güneyinde Akçakale dolaylarında suyun drene olmadığı yerlerde 

tuzlaĢma görülür.  

Vertisoller (dönen toprak), Harran Ovasında killi kireçli depolar üzerinde görülür. 

BĠTKĠ ÖRTÜSÜ 

a. Bozkırlar 

Bölgenin Suruç, ġanlıurfa-ViranĢehir, Kızıltepe-Nusaybin-Cizre hattının güneyi ile 

Suriye sınırı arasında kalan kesim doğal bozkırların yayılıĢ alanıdır. ViranĢehir'in 

güneyinden itibaren âdeta çölümsü koĢullar ön plana geçerek Haziran ortalarında 

dikenliler de dâhil bütün otsu bitkiler kurur (Atalay 2002, 2008).  

Bölge, zayıf bozkır türleri yer almasına karĢın, özellikle bazı buğdaygiller ve 

baklagiller gibi kültüre alınan bitkiler yönünden oldukça zengindir. Nitekim Türkiye‘de 

doğal olarak yetiĢtiği bilinen 10 kadar doğal buğday (Triticum) türünün yarısı kadarı, 

Karacadağ yöresindedir. Baklagillerden mercimek, burçak, bezelye, korunga ve 

yoncanın yabanî türleri de bu bölgemizde bulunur. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın otsu birliklerin baĢında geven (Astragalus) 

topluluğu gelir. Bozkırlarda çok yaygın olan ve yaklaĢık 400 türle temsil edilen 

gevenlerin bir bölümü bu bölgede bulunur; bunların altısı endemiktir (Astragalus 

aintabicus, A. gaziantebicus gibi). Nohut (Cicer sp.), mercimek (Lens sp.), burçak 

(Lathyrus), fiğ (Vicia), bezelye (Pisum sp.), korunga (Onobrychis sp.), gazal boynuzu 

(Lotus sp.), yonca (Medicago sp.), baharat (Trigonella sp.), üçgül (Trifolium sp.)e ait 

bazı türleri, Güneydoğu Anadolu'da görülür (Ekim 1994). 

Bozkırlarımızda Triticum baeoticum, T. dicoccoioes, T. durum, T. aestivum ‗dan 

oluĢan doğal tahıllarlardan dört tanesi, Güneydoğu Anadolu'da yer alır.  

b. Antropojen Bozkırlar 

Bölgede antropojen bozkır alanı, ġanlıurfa batısındaki kesiminde doğal olarak 

Akdeniz Bölgesine ait kızılçam ve meĢe ormanlarının, doğudaki sahada ise daha çok 

meĢe ormanlarının tahrip sahalarında yer alır. Özellikle Diyarbakır-Siirt arasındaki 

Diyarbakır Havzası'nın kuzey kesiminde meĢe ormanlarının tahribi ile baĢlayan 
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Ģiddetli toprak ve ana materyal aĢınması sonucu çeĢitli renklerdeki tortullar yüzeye 

çıkmıĢtır. Buralar, son derece zayıf ve seyrek olan antropojen bir bozkır sahasıdır. 

 

5.4. SONUÇLAR  

Ekolojik özellikleri dikkate alındığında; yarıkurak bölgeleri; 

1. YağıĢın ağaçların yetiĢmesine engel olan, ancak vejetasyon dönemi ilkbahar 

ve yaz baĢlarında sona eren çoğunlukla tek yıllık ve yumrulu bitkilerin 

yetiĢmesine uygun alanlardır. Bozkırlar aynı zamanda yabani buğday, arpa, 

çavdar, nohut gibi taneli yabani bitkilerin yetiĢtiği sahalardır. Bunların ıslah 

edilmesi ve hibritlenmesiyle günümüzde yediğimiz tahıl ve baklagiller 

üretilmiĢtir. Bu açıdan dünyanın tahıl ambarı ya da ekmek torbasıdır. 

2. Bozkır alanları, alt toprak katında yoğun kireç birikiminin olduğu, alkali 

reaksiyon gösteren, dolayısıyla otsu bitkilerin yetiĢmesi için besin maddeleri 

yönünden oldukça zengin sahalardır. 

3. Bozkırlar, ikincil üretici olan hayvanların otlatıldığı doğal otlak sahaları 

arasındadır. 

4. Bozkır alanlarında aĢırı hayvan otlatılması, ot kompozisyonunun değiĢmesine 

ve erozyona yol açmaktadır. Nitekim doğal bozkır alanlarımızın eğimli 

kesimleri yağmur damlası ve su erozyonun devam ettiği, toprakların yüzeysel 

akıma geçen sularla ve yağmur damlasının darbe tesiriyle aĢınması sonucu 

ana materyalin yüzeye çıktığı alanlar arasındadır. Ayrıca yine bitki örtüsünün 

zayıf ve seyrek olduğu ince malzeme içeren sahalarda rüzgâr erozyonu da 

görülür. 

5. Bozkır ve antropojen bozkır alanları, gerek yıllara gerekse aylara göre yağıĢ 

değiĢmesinin dünyada en fazla olduğu alanlar arasındadır. Yıllık ortalama 

yağıĢın 300 mm‘nin altına düĢtüğü, özellikle ilkbahar yağıĢlarının çok az 

olduğu yıllarda çölümsü ortam koĢulları hâkim olur.  Kurak geçen yıllarda ot ve 

tarım ürünleri üretimi fevkalade düĢer.  

6. Kuraklık koĢulları dikkate alındığında ot üretimi ve tür sayısının en az olduğu 

bölge Güneydoğu Anadolu, en yüksek olduğu bölge ise Doğu Anadolu‘da 

Erzurum ve çevresindeki alanlar ile uzun boylu bozkır sahalarıdır. 

7. Bozkır bölgeleri, tarım ve hayvancılığa dayalı ekonominin ön planda olduğu ve 

buna bağlı olarak göçebe hayvancılığın sürdürüldüğü, az nüfuslu toplu 

yerleĢmelerin olduğu ve kırsal kültürün geliĢtiği yerlerdir. 

Yukarıda belirtilen özelliklere bağlı olarak bozkır alanlarında yapılması ve dikkatle 

yürütülmesi gereken iĢlemler özetle Ģöyledir: 
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1. Bozkırlar, yağıĢ yetersizliğinden dolayı endüstriyel amaçlı ağaçlandırma 

yapılmaması gereken sahalar olup bu alanlarda toprak koruma ve 

yeĢillendirmeye yönelik bitkilendirme çalıĢmaları yapılmalıdır. Çünkü bu 

sahalara düĢen yağıĢ miktarı yıllara göre önemli değiĢme göstermektedir. 

YağıĢın 300 mm‘nin altına düĢtüğü yıllarda kurakçıl ağaç ve ağaçcıklar stres 

yaĢamaktadır. Böyle yıllarda kuru tarım alanlarında bile rekolte son derece 

düĢmekte, hatta taneli bitkiler, 5-10 cm kadar büyüyerek baĢak bağlamamakta 

ve saman hasadı bile yapılamamaktadır. 

2. Alt toprak katında yoğun kireç birikimi olduğundan toprakların dikkatle 

sürülmesi gerekmektedir. Derin sürümler sırasında alt toprak katında biriken 

kireçli, tuzlu ve alkali maddelerin yüzeye çıkarılması, toprakta çoraklaĢmaya 

yol açmaktadır. 

3. AĢırı sulama ve çukur sahalarda drenaj yetersizliği, yani suyun topaktan 

sızmaması, alt toprak katındaki tuzlu, kireçli ve alkali maddelerin kapilariteyle 

toprak yüzeyine çıkarak toprakta çoraklaĢmaya neden olmaktadır. Bu durum 

tüm bozkır alanlarında özellikle Güneydoğu Anadolu‘nun sulanan alanlarından 

Akçakale dolaylarında yaygındır. 

4. Konya, Iğdır ovaları gibi kuvaterner alüvyonlarının yer aldığı sahalar, 

rüzgârların taĢımasına uygun ince kum ve mil boyutundaki malzemeler ihtiva 

ettiğinden rüzgâr erozyonuna karĢı son derece hassas yerlerdir. Örneğin 

Karapınar civarında bozkırların tahrip edilmesi, ana materyali oluĢturan ince 

malzemelerin rüzgârlarla kolayca taĢınması 1960‘lı yıllarda rüzgâr erozyonuna 

yol açmıĢ, TOPRAKSU TeĢkilatı‘nın yoğun çalıĢmalarıyla durdurulabilmiĢtir. 
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6. KURAK VE YARIKURAK ALANLARIN 

PROJELENDĠRĠLMESĠ  

Kurak ve yarıkurak alanlarda yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, 

sel kontrolü ve benzeri faaliyetlerin tümü, konusunda uzman orman mühendisleri 

baĢkanlığında oluĢturulan ve içinde ziraat mühendisi, inĢaat mühendisi, jeolog vb. 

değiĢik meslek guruplarının da yer alabildiği bir heyet tarafından tanzim edilen 

―uygulama projeleri‖ ne uygun olarak gerçekleĢtirilir. 

 

6.1. UYGULAMA PROJESĠ TANZĠMĠ  

Uygulama Projesi tanzimine, uygulama projesine konu sahaya ait bilgi ve belgelerin 

teminine dönük büro çalıĢmaları ile baĢlanır. 

Bu kapsamda proje sahasına ait güncel haritalar ve orman amenajman planı bilgileri 

temin edilir. 

Mülkiyeti ile ilgili bilgiler (hazine ise tahsis belgesi, orman ise kadastro parsel no'ları) 

ilgili kurum ve kuruluĢlardan temin edilir. Arazi kadastrosu çalıĢmaları yapılmıĢsa 

sahanın kesin sınırları belirlenerek 1/25.000 ölçekli topoğrafik pafta üzerine 

iĢaretlenir. Orman amenajmanı haritaları, varsa kadastro haritası ile çakıĢtırılır. Proje 

sahasını gösterir harita üzerine 1,30x1,30 cm'lik karelaj Ģebekesine göre kuzey 

batıda 1‘den baĢlayarak doğuya doğru profil numaraları verilir. Sahadan gerçek ve 

tüzel kiĢilere verilen izin irtifak haklarına ait bilgiler, sit alanları,  yöre halkına tanınan 

otlak, yaylak, geçiĢ hakları, yol Ģebeke planından alınan yol durumuna ait bilgiler 

sahada önceden tespit edilmiĢ tıbbi aromatik bitkiler, tehlike altında ve endemik 

türlere ait bilgiler varsa harita üzerinde yerleri belirlenir. 

Proje sahasına ait iklim değerleri; 

Proje sahasına en yakın ve proje sahasının iklim özelliklerini en iyi Ģekilde 

tanıtabilecek meteoroloji istasyonunun iklim değerleri ―Çok Yıllık Ortalama 

Meteorolojik Değerler Bülteninden‖ alınarak Prof. Dr. Sırrı Erinç‘in‖  ERĠNÇ YAĞIġ 

ETKĠNLĠĞĠ ĠNDĠSĠ‖ ne göre değerlendirilir. 

Erinç Formülü: 

          Yıllık ortalama yağıĢ miktarı(mm) 

YağıĢ etkenliği indisi     =         --------------------------------------------- 

            Yıllık ortalama yüksek sıcaklık  

Ġklimle ilgili olarak yapılan çalıĢmalarda özellikle sıcaklık ile yağıĢ, yağıĢ ile 

buharlaĢma, yağıĢ ile doygunluk açığı arasındaki iliĢkiler matematik formüller halinde 

gösterilmekte, bir bölgenin yağıĢ etkenliği ve buna dayanarak iklim tipleri ―nemli‖, 

―yarınemli‖, ―yarıkurak‖, ―kurak‖ Ģeklinde deyimlerle karakterize edilmektedir. 
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Kurak ve yarıkurak alanlarda iklim verilerinin doğru olarak tespiti ve yorumlanması 

tesisin baĢarısı bakımından çok önemlidir. Bu nedenle Erinç‘e göre aylık yağıĢ 

etkinliği indislerininde tespit edilmesi önem arzetmektedir. 

Genel olarak denilebilir ki bir bölgeye düĢen yağıĢ miktarı, buharlaĢan miktardan 

fazla ise o bölge iklimi ―nemli‖ eğer, buharlaĢma yağıĢ miktarından fazla ise o bölge 

iklimi ―kurak‖ olarak nitelenir. 

Ġklim elemanları; ıĢık, sıcaklık, yağıĢ, nemlilik, buharlaĢma, rüzgâr ve donlu günlerdir. 

YağıĢ;  ortalama yağıĢ miktarı, günlük en çok yağıĢ miktarı, YağıĢ >10 mm olan gün 

sayısı, Saatlik Max. YağıĢ (mm), yağıĢın Ģiddeti, süresi, aylara dağılıĢı, Ģekli gibi 

çeĢitli karakteristikler toprak erozyonu, toprağın su ekonomisi, bitkilerin geliĢimi 

üzerinde etkilidir. Bu nedenle proje sahasına en yakın yerdeki meteoroloji 

istasyonunun 30 yıllık ölçme değerleri baz alınır. YağıĢ; bitki türü seçimi, teras 

geniĢliği, teras ve dikim aralığı tayinlerinde önemli bir faktördür. 

Rüzgar; bitkilerin dağılıĢı ve geliĢimi üzerinde büyük etkilere sahiptir. Rüzgarın yönü, 

Ģiddeti arazi yapısına göre değiĢmektedir. Sırtlarda, boyun ve tepelerde, üst 

yamaçlarda, eğimi yüksek ve düz olan yamaçlarda rüzgar hızı daha fazladır. Rüzgar, 

özellikle rüzgar erozyonu ve buharlaĢmayı artırarak, topraktaki organik madde ile 

bitkilerin geliĢimini olumsuz etkiler.  

Sıcaklık; güneĢ ıĢınları atmosfer ve yeryüzüne çarparak sıcaklık enerjisine dönüĢürler 

ve böylece atmosferi ve yeryüzünü ısıtırlar. Sıcaklık miktarının değiĢimi dünya 

üzerindeki doğal bitki kuĢaklarının ve zonlarının meydana gelmesini sağlar. Sıcaklık 

yüksek dağlarda ve kutuplarda bitki ve orman sınırını çizen bir faktördür. Bitkilerin 

geliĢmesinde büyük rol oynamaktadır.  
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Bitkilerin hayati faaliyetlerini gösterdiği (tomurcuklanma, tomurcukların patlaması, 

yapraklanma, çiçek açma, odun artımı vs.) devreye ―vejetasyon devresi‖ denir. 

Ortalama sıcaklık bu devrenin tayini için bir ölçü olarak alınır.   

Genelde ortalama sıcaklıklar +10 ºC üzerinde olan aylar, vejetasyon devresi olarak 

alınmaktadır. 

Nispi (bağıl) nem; havada bulunan su buharı miktarının o andaki hava sıcaklığında 

bu havanın taĢıyabileceği en yüksek su miktarına oranıdır. Nispi nem ile sıcaklık 

arasında önemli bir iliĢki vardır. Sıcaklık arttıkça havanın aldığı nem miktarı yükselir. 

Havanın sıcak ve nispi nemi yüksek olan sahalarda buharlaĢma-terleme az 

olduğundan nem isteği yüksek olan bitkiler yer alır. Vejetasyon devresinde 

bulutluluğun ve nispi nemin düĢmesi, evapotranspirasyonu artırır. Bu da kuraklığın 

artmasına dolayısıyla dikilen fidanların su sıkıntısı çekmelerine sebep olur. 

BuharlaĢma; katı cisimlerin yüzeyinden, topraktan, durgun ve akarsu yüzeylerinden 

sıcaklık etkisiyle olması durumunda buna ―Evaporasyon‖, bitkiler tarafından 

atmosfere verilmesine de ―Transpirasyon‖, her iki Ģekilde meydana gelen 

buharlaĢmaya ise ―Evapotranspirasyon‖ denilmektedir. 

Bitkiler için kuraklık kavramı, nispi nemin %30‘un altına düĢtüğü, rüzgar hızının 5 

m/sn‘nin üzerine çıktığı, hava sıcaklığının da 25 ºC‘i geçtiği zaman söz konusudur. 

Bu durumda toprak ne kadar nemli ise o kadar az zarar meydana gelir. 0-20 cm‘deki 

toprak derinliğinin nem miktarı 20 mm‘nin üzerindeyse kuraklık zararı çok az olur. 

Eğer bu miktar 10 mm‘nin altına düĢerse bitkilerde kuraklık zararları beklenmelidir. 

Donlu günler; bir yörede bir yılda veya bir periyotda meydana gelen donlu günlerin 

sayısıdır. Yıl içerisinde meydana gelen donlu günlerin birbirini takip edip etmediği, en 

erken ve en geç don tarihleri önemlidir. Vejetasyon üzerinde etkili olan abiyotik 

faktörlerden biri de don zararlarıdır. Don zararı, özellikle don çukurlarında etkisini 

belirgin olarak hissettirmektedir. Donlu günlerde toprak iĢlemesi ve dikim 

faaliyetlerinde bulunulmaması gereklidir. 

Don çukurları; soğuk hava kitlesinin, etrafı nispeten kapalı olan alanlara akarak 

çevreden farklı bir mikroklimanın oluĢtuğu yerlerdir. Geceleyin don çukurlarında 

biriken soğuk hava kütlesi, don çukurunun serbest hava akımlarına imkan vermemesi 

dolayısıyla gündüz saatlerinde de çukur içinde kalmakta ve böylece çukurdaki 

vejetasyon �üzerinde etkisini devam ettirmektedir. Bu etki, çukurun her yerinde aynı 

Ģiddette olmayıp çukurun derin kesimlerinde artmakta, yükselen kenarlara doğru ise 

azalmaktadır. Dolayısıyla, don çukurunun her yeri dondan aynı derecede zarar 

görmediği için özellikle ağaçlandırma çalıĢmalarında bu durumun dikkate alınması 

gerekmektedir.  

Buna göre, don çukuru olduğu tespit edilen bir alanın profili önceden çıkarılabilir ve 

çukurun farklı kesimlerinin dondan ne ölçüde zarar göreceği bilinebilirse buna uygun 
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tedbirler almak, mesela bazı kesimleri hiç ağaçlandırmamak veya dona daha 

dayanıklı tür seçmek mümkündür. 

Arazide yapılan çalıĢmalar proje tanzimi için büroda yapılması gereken iĢler 

tamamlandıktan sonra proje sahasındaki topografya, iklim, toprak ve vejetasyona ait 

verileri elde etmek için büroda elde edilmiĢ olan bilgilerin yanında;  

*Arazide doldurulacak karneler (Tablo 6.1) 

*Orman amenajman haritaları, jeoloji haritaları ve topoğrafik haritalar (1/25000 

ölçekli) 

*GPS, klizimetre, dizüstü bilgisayar, koordinatlı fotoğraf makinesi 

*Örnekler için yeteri kadar poĢet 

*Küçük bir çapa ve el küreği 

*KurĢun kalem, silgi, yeteri kadar bloknot 

*Asit, pH metre, saf su, içme suyu‘da 

Temin edilerek proje heyeti araziye çıkar. 

Büroda profil numaraları verilerek oluĢturulan harita üzerindeki profil noktalarına 

arazide GPS ile gidilerek profil noktasının koordinatları alınır. Projeye konu alan, 

arazide incelenerek amenajman planı ve büroda elde edilmiĢ bilgilerle karĢılaĢtırılır. 

Fiili durum ile mevcut bilgiler arasında farklılıklar var ise bu farklılıklar da haritaya 

iĢaretlenerek ―Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası‖ tanzim edilir. Arazide her 

profil noktasında toprak derinliğinin uygun olduğu yerlerde 0,80 m geniĢlikte, 1,00 m 

uzunlukta, 1,20 m derinlikte veya toprak daha sığ ise blok anakayaya kadar; 

ayrıĢmıĢ, yumuĢamıĢ yada ayrıĢmakta olan bir Cv tabakasına rastlanılması 

durumunda yine 1,20 m derinliğine kadar toprak profilleri açılır. 

 Arazide anakaya, bitki örtüsü, toprak rengi ve topoğrafya gibi özelliklerin değiĢtiği 

noktalarda "ara profiller" açılarak değiĢiklikler tespit edilir. 

Açılan profiller ile her bir profilin arazide temsil ettiği alan etüt edilerek topografya, 

toprak, iklim ve vejetasyon verileri elde edilecektir. Bu veriler ıĢığında "Fizyografik ve 

Genel Toprak Özellikleri" (Tablo 6.1)  ile  "YetiĢme Ortamı Etüt Çizelgesi" düzenlenir 

(Tablo 6.2). 

 

 

 



48 
 

 

Tablo 6-1 Fizyografik ve genel toprak özellikleri 
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Tablo 6-2 Yetişme ortamı etüt çizelgesi 
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Proje sahasının ve Toprak Profilinin temsil ettiği sahanın incelenmesi, 

a- Diri Örtü ve Topoğrafyanın Ġncelenmesi :  

Diri örtünün; türleri, ortalama dip çapı, ortalama boyu, kapalılığı ve karıĢım oranlarını, 

(her bölme için sahada diri örtü bulunmadığı durumlarda farklı verilere ait en az 2, diri 

örtü bulunması durumunda türleri temsil edecek sayıda fotoğraf projeye eklenecektir) 

arazi röliyefi, yamaç eğimi, kırıklığı, yüzeysel taĢlılık, blok kayalık alanlar, erozyon ve 

sel durumu ve sınırları tespit edilir. 

b- Toprak Profilinin Ġncelenmesi:              

1- Profillerin mutlak ve fizyolojik toprak derinlikleri, anakayanın türü ve yapısı,  

mevcut horizonlar ve derinlikleri, profil taĢlılığı,  toprağın tekstürü ve strüktürü, yamaç 

sızıntı suyu durumu, profilde renklilik, taban suyu durumu vb. özellikler tespit 

edilecektir (anakaya isim olarak belirtilecek ve genel özellikleri açıklanacaktır). Yol 

Ģevleri ve dere içlerindeki yarıntıların incelenmesinde, daha geniĢ manada saha 

genelinde tabakalanma varsa bu durum projede açıklanacak, bu yapıyı gösteren 

fotoğraflar projeye eklenir.  

2- Açılan toprak profillerinin %10'undan ve varsa farklı özelliklerdeki ara profillerin her 

birinden horizonlar itibariyle; horizonlaĢmanın olmadığı durumlarda ise 0-30, 31-60, 

61-90 ve 91-120 cm derinliklerinden toprak örnekleri alınacaktır. Toprağın tekstürü, 

pH'sı, aktif ve total kireç oranı, tuzluluğu, organik madde oranı, toprağın türü (kum, 

toz, kil olarak) yönleriyle öncelikle Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‘na bağlı Toprak ve 

Ekoloji AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü veya istenilen tüm bu verileri verebilecek diğer 

kamu kurum ve kuruluĢları ile akredite olmuĢ özel sektör laboratuvarlarında analiz 

ettirilecek ve analiz sonuç cetvelleri projenin toprak bölümüne ilave edilecektir. Bütün 

profillerin resimleri sıra numarasına göre açılmayan profiller de dahil olmak üzere 

projeye eklenir.  

3- Toprak profillerinin resimleri çekilirken proje adı ve profil numarasını belirtir bilgi 

notu profilin uygun yerine yerleĢtirilir. Proje ekine konulan fotoğraflarda profile ait 

bilgiler net olarak okunacak Ģekilde fotoğraf ebatlandırılır. Fotoğraf ebatları A4 kâğıtta 

en fazla 4 adet fotoğraf olacak Ģekilde tercih edilecek olup projenin incelenmesi 

esnasında fotoğrafların ilgili sahayı sağlıklı tanıtması için daha küçük ve daha fazla 

resim tek sayfada yer almayacaktır. TaĢlılık, vejetasyon vb. nedenlerle açılamayan 

profillerin arazide isabet ettiği noktaların resimleri bilgi notu ile birlikte çekilecektir.  

Fotoğraflar sıra numarasına göre tab ettirilecektir.  

Ġklim Verilerinin Arazide Değerlendirilmesi 

Büroda sahaya en yakın meteoroloji istasyonuna ait iklim verileri kullanılarak 

oluĢturulan iklim değerleri (sıcaklık, yağıĢ, erken don, geç don tarihleri, vejetasyon 

gün sayısı, rüzgar Ģiddeti ve yönü vb.), arazide elde edilmiĢ topoğrafya, bakı, 

denizden yükseklik, bitki örtüsünün türü, yoğunluğu, çap ve boyuna ait veriler 

ıĢığında yeniden değerlendirilir. Elde edilen yeni veriler kullanılarak Prof. Dr. Sırrı 
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ERĠNÇ'e göre yıllık ve aylık olarak meteorolojik değerler yorumlanır. Proje sahasına 

ait aylık iklim indis değerleri tespit edilerek bu doğrultuda çalıĢma zamanları projede 

belirlenir. 

Uygulama Projesi Türünün Belirlenmesi 

Büroda elde edilen bilgiler ile arazi etüdünde elde edilen anakaya, toprak, iklim, bakı, 

yükselti ve mevcut flora gibi yetiĢme muhitini oluĢturan faktörler birlikte ve tek tek 

analiz yapılarak yorumlanır. Diri örtü tipine, erozyon Ģekline ve Ģiddetine, yüzeysel 

taĢlılığa, yamaç eğimine, toprak özelliklerine ve analiz sonuçlarına göre yapılacak 

―Uygulama Projesi Türü‖ (ağaçlandırma, erozyon kontrolü, sel kontrolu, yeĢil kuĢak, 

tarla ve yol kenarı ağaçlandırmaları, rehabilitasyon, mera ıslahı vb. projeler) belirlenir. 

Uygulama Projesi Türü idare ile koordineli olarak belirlenir.  

 

6.2. UYGULAMA PROJESĠ FAALĠYETLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ 

a) Ġç Taksimat ġebekesi: Proje sahasındaki mevcut yollar tespit edilip ilgili cetvellere 

bölme bazında iĢlenecek ve çalıĢma alanından düĢülecektir.  ġayet saha içindeki 

mevcut yollarda herhangi bir bakım çalıĢması yapılacaksa çizelge 3‘de çalıĢma 

yapılacak alanlar kısmında değerlendirilecektir. 

Projeye konu alan içerisinde Yangın Emniyet Yolları ve Servis Yollarının bölme ve 

bölmecikler itibari ile miktarları, alanları yapılacak iĢler haritasında ve ilgili cetvellerde 

gösterilecektir. Servis yolları standart meyile göre eĢyükselti eğrili harita üzerinde 

sayısal ortamda uygun metotla belirlenecektir.  Yangın emniyet yolları, servis yolları, 

enerji nakil hatları hem km hem de ha birimi itibariyle belirtilecektir. 

b) Diri Örtü Temizliği: 

Kurak ve yarıkurak alanlarda sahadaki diri örtünün muhafazası esas olduğundan diri 

örtü temizliği yapılmaz. Ancak yıllık yağıĢı 400-600 mm arasında olan ve vejetasyon 

döneminde nisbi nemin %50‘den fazla olduğu yerlerde yapılacak ağaçlandırma 

faaliyetlerinde iĢçi veya makine ile diri örtü temizliği yapılacak alanlar, yöntemleri, 

zamanı ve kullanılacak alet ve makineler, ekipmanlar belirlenir. 

c) Toprak ĠĢleme: 

Kurak yarıkurak alanlarda su açığı fazla olduğundan tekniğin uygun olduğu yerlerde 

faydalanılabilinen su miktarını arttırmak, bitkilerin kök geliĢimini kolaylaĢtırmak gayesi 

ile makineli toprak iĢlemesi tercih edilecektir, mümkün olmayan yerlerde iĢçi ile toprak 

iĢlemesi yapılacaktır.  

1- Makine ile toprak iĢleme yapılacak alanlar, yöntemleri ve zamanı, makine cinsleri 

ve gücü, kullanılacak ekipmanlar ve çalıĢma zamanları v.b,  

2- ĠĢçi ile toprak iĢleme yapılacak alanlar, yöntemleri ve zamanı, mevcut duruma göre 

vejetasyon, taĢlılık, rölyef vb. durumlara göre hektardaki teras miktarı,   
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Belirtilir. 

d) Dikim:  

YetiĢme muhiti özellikleri ile projenin amacı,  yöre halkının talepleri vb hususlar 

dikkate alınarak dikilecek türler, idare süreleri, karıĢım oranları, dikim metodları ve 

dikim zamanları, gerekçeleri ile birlikte projede açıklanır. Dikimde uygulanacak aralık 

x mesafeler ile tür seçiminde idare ile mutabakat sağlanması esastır. Dikilecek 

türlerin orijinleri, hangi tohum kaynağından ve hangi fidanlıklardan temin edileceği 

belirlenir. 

Belirlenen çalıĢma yöntemleri ve tesislerin sınırları ilgili haritalara sembolleri ile 

iĢaretlenir. Alan ölçümlerinde, fiili durum farklılıkları da dikkate alınacak olup 

amenajman planlarındaki alanlar esas alınır. 

e) Bakım: 

1- Tamamlama oranı, zamanı, Ģekli belirtilecektir. 

2- Projenin amacına göre; iĢçi gücü ile yapılacak bakım yöntemleri, zamanı, tekrarı, 

Ģekli, süresi,  kullanılacak aletler, poz numaraları vs. belirtilir. 

3- Projenin amacına göre; makine ile yapılacak bakım yöntemleri, zamanı, tekrarı, 

Ģekli, süresi, makinenin cinsi, gücü, poz numaraları vs. belirtilir. 

4- Bakım cetvelinde kullanılacak pozun birimine göre değerleri yazılarak cetveller 

tanzim edilir. 

f) Erozyon Kontrolu ÇalıĢmaları: 

1- Yamaç ıslahı,  

2- Oyuntu erozyonu ile mücadele, 

3- Diğer erozyon kontrolü önlemleri, belirtilir. 

g) Mera Islah ÇalıĢmaları: 

Mera ıslahı çalıĢmalarında en az her 50 hektarda 1 adet 30 cm derinlikte toprak profili 

açılarak etüt karneleri doldurulacak, her numune için toprak tahlili yapılacaktır. 

Projede blok alanda arazi hazırlığı, ekim-dikim faaliyetleri öngörülüyorsa her 10 

hektarda bir adet toprak profili açılıp, her 10 profilde bir toprak analizi yapılacak, etüt 

karneleri doldurulacaktır.  

Mera Islahı çalıĢmaları ıslah önlemleri, tuzluk, sıvat, kaĢınma kazığı, gölgelik, koyun 

banyoluğu, karık vb. yapılacak iĢler belirlenir.             

Harita Üzerinde Yapılacak Ölçümler 
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Alan ölçümlerinde halen uygulaması devam eden orman amenajman planlarındaki 

alanlar esas alınacak olup kadastrosu yapılmıĢ olan yerlerde ise kadastro sınırları 

haritaya iĢaretlenir.  

Proje Ekleri  

Bu bölümdeki ekler her türlü proje için geçerlidir. 

Haritalar: 

Tüm haritalar bilgisayar ortamında hazırlanır. 

Projelerin haritaları sayısal haritalar üzerine CBS ortamında düzenlenir. Bu bağlamda 

tüm haritalar koordinat sistemlerine göre coğrafi referanslandırılarak, UTM 

projeksiyon sisteminde 1/25.000 ölçekte 6 derecelik sistemde, ED50 Datumunda 

uygun ZONE ve DOM değerleri ile tanımlanarak üretilecektir. 

Proje sahasının içinde bulunduğu havza/mikro havza sınırı haritalarda gösterilir. 

Havza/mikro havzanın çok büyük olması durumunda ilave olarak 1/50.000 ölçekte 

toprak ve yapılacak iĢler haritasının çıktıları alınır. 

Proje sahasının parçalı olması durumunda tüm parçalar tek bir çıktıda gösterilecek 

Ģekilde uygun ölçekte çıktı alınarak projeye eklenir.  

a- Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası: 

Orman amenajman planının meĢçere haritası esas alınarak arazide tespit edilen fiili 

duruma göre haritaya (1/25.000 ölçekli) iĢlenecek ve projenin ilgili bölümünde 

açıklama yapılacaktır. 

Orman amenajman planı verilerine göre bölme numaraları ve bölme sınırları meĢcere 

haritasından faydalanılarak haritaya iĢlenecektir. 

Proje sahasının orman kadastro sınırları veya tapu kadastro sınırları tespit edilerek 

haritaya iĢlenir. 

ÇalıĢma sahası üzerinde diri örtü türü, dip çapı, boyu ve kapalılığına göre homojen 

saha sınırları çizilir. 

b- Faaliyet Türleri Haritası: 

Çok amaçlı projelerde kullanılmakla birlikte farklı faaliyet öngörülmesi durumunda her 

proje için ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu vb. faaliyetlerin bölme 

bazında sınırlarının gösterildiği haritadır. Renklendirmede, ağaçlandırma öngörülen 

alanlar kahverengi, erozyon ve sel kontrolu öngörülen alanlar kırmızı, rehabilitasyon 

öngörülen alanlar mavi, mera ıslahı öngörülen alanlar yeĢil renk ile renklendirilir. 

Projelerde özellikle koruma öngörülmesi durumunda korunacak alanlar hangi faaliyet 

türü içinde yapılacaksa (ağaçlandırma faaliyeti içindeki korunacak alanlar, erozyon 
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faaliyeti içindeki korunacak alanlar vb.) o faaliyet içinde gösterilecek olup; ayrı bir 

faaliyet gibi gösterilmez. 

c- Toprak Haritası: 

Arazide açılan profillerden elde edilen bilgilere göre; toprak türü, derinliği ve eğim 

grupları yönüyle homojen olan sahaları gösterecek Ģekilde 1/25.000 ölçekli çizilerek,  

50 m'de bir eĢyükselti eğrileri kotları yazılarak geçirilecektir. Toprak Haritasında profil 

noktaları ve numaraları gösterilecektir. Tahlil için örnek alınan profil numaraları daire 

içine alınacaktır. Varsa ara profiller farklı renkte numaralandırlır (4125 No.lu Tamim‘e 

göre renklendirilir). 

d- Erozyon Haritası: 

Proje sahasının belirlenen erozyon durumu 1/25.000 ölçekli haritada gösterilir. 

Havza bazında düzenlenmeyecek olup projeye konu saha için düzenlenir (14 No.lu 

Tamim‘e göre). 

e- Yapılacak ĠĢler Haritası: 

Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritasında; ağaçlandırılması öngörülen alanlar ile 

(projeye konu sahalar) Toprak Haritasının kombine edilmesi suretiyle, ekolojik 

yönden çalıĢmaya elveriĢli bulunan kısımlarda uygulanacak iç taksimat Ģebekesi 

tesisi, diri örtü temizliği metotları, arazi hazırlığı metotları, yamaç ve oyuntu erozyonu 

ıslahı metodları, canlandırma kesimi, korunacak alanlar, ot ekimi yapılacak alanlar, 

imar-ihya ve ihata sınırlarını gösterecek Ģekilde 1/25.000 ölçekli harita üzerine iĢlenir. 

Harita üzerinde her 50 metrede bir tesviye eğrileri gösterilir. Harita yapımında 4125 

No.lu Tamim‘e ve Teknik ġartnamede belirtilen hususlara dikkat edilir.  

f- Dikim ve Ekim Haritası: 

Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritasında ağaçlandırılması önerilen sahalar ile 

Toprak Haritasının kombine edilmesi suretiyle ekolojik yönden çalıĢmaya elveriĢli 

bulunan kısımlarda dikilecek ve ekilecek türleri gösterecek Ģekilde 1/25.000 ölçekli 

harita üzerine iĢlenir. Harita üzerinde her 50 metrede bir tesviye eğrileri gösterilir. 

Dikim ve ekim haritası gösterimi için yapılacak iĢler haritası üzerinde iĢaretleme 

yapılmaz. 

Projede kullanılacak türlerin sınırları söz konusu haritada belirtilecek olup, türlere 

göre renklendirme yapılacaktır. Ekim ve dikimde kullanılacak pozlar ilgili harita 

üzerine yazılır. Aynı pozlar için aynı renk kullanılır. 

g- Poz Numaraları Haritası: 

Projede faaliyet öngörülen alanlar harita üzerine iĢlenerek faaliyetlerde kullanılacak 

pozlar poz numaraları haritası üzerinde gösterilir. Aynı faaliyetin öngörüldüğü bölme 

veya bölmecikte farklı pozların kullanılması durumunda poz numaraları sınırları 
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belirtilir ve kullanılacak poz numaraları (903.1, 903.5 vb.)  Arazi Hazırlığı Cetveli ile 

uyumlu olmalıdır. Her farklı poz için farklı renkler kullanılır.      

h- Yapılan ĠĢler Haritası: 

Uygulamacının faaliyetlerini göstereceği harita olup; yapılacak iĢler haritası ile aynı 

olur. Renklendirme yapılmaz. Haritanın sınırları belirtilerek yapılacak iĢler 

haritasındaki lejand bölümü eklenir. 

Haritalar projeye takılırken yukarıda belirtilen sıraya uyulur. Birbirinden farklı parçalı 

alanlarda proje öngörülmesi durumunda düzenlenecek haritalar A, B, C …. rumuzları 

ile rumuzlandırılır. 

ı- YazıĢma ve Belgeler 

Proje ekine (hangi tür proje olursa olsun) projeyle ilgili olarak yapılan yazıĢmalar 

eklenir. ÇalıĢılan alanın Maliye arazisi olması durumunda parsel numaraları ve alan 

miktarları ayrı bir çizelgede listelenir. Plan değiĢikliği, saha tahsis belgesi, mera 

durumu, toprak tahlil sonuçları,  proje yapımcısına ait belgeler (Serbest Meslek 

Mensupluğu Ruhsat Belgesi, Ruhsat Belgesi Yıllık Vize Cetveli       (son yıl onaylı))  

vb. yazıĢma ve belgeler proje ekinde yer alır. 

5531 sayılı Kanunun 4. maddesindeki ormancılık ile ilgili yapılan her türlü iĢ ve 

iĢlemler, ilgili idareye teslim edilmeden önce Serbest Meslek Mensubu tarafından 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tespit 

Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına ĠliĢkin Yönetmeliğin 10. maddesi 

gereğince Orman Mühendisleri Odasına vize ettirilir.  

i) Fotoğraflar 

BaĢta profil noktalarının tamamının fotoğrafları olmak üzere (profil açılmayan alanlar 

da dahil olmak üzere), proje sahasının genel fotoğrafları, toprak, taĢlılık, diri örtü ve 

dere içleri fotoğrafları projeye eklenir. Eklenecek fotoğrafların altına hangi bölmeye ait 

olduğu ve öngörülen faaliyetler belirtilir.  

Genel görünüm fotoğrafları A4 sayfasında en fazla 2 adet fotoğrafları görünecek 

ebatta; profil fotoğrafları ise A4 sayfasında profile ait bilgilerin detaylı olarak 

görülebildiği maksimum 4 adet fotoğrafları olacak Ģekilde hazırlanır. Fotoğrafların 

tamamı (kopya projeler dâhil) renkli olacak, düĢük kalite ve çözünürlükteki resimler 

kabul edilmez. Fotoğrafların parlak fotoğraf kâğıdı üzerine çıktısı alınacak yazım için 

kullanılan standart A4 kâğıtları fotoğraf baskısı için kullanılamaz. 

j- Proje CD‘si: 

Proje metnini, cetvel, fotoğraflar ve haritalarını içeren proje CD‘si projeye eklenir. 

 

Projelerde Kullanılacak Çizelgeler ve Numaraları 
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1- Jeoloji ve Toprak Durumu Çizelgesi   (Tüm Projelerde) 

2- Erozyon Durumu      (Erozyon Kontrolu projelerinde) 

3- Arazi Kullanma Durumu ve Faaliyet Türleri  (Tüm Projelerde) 

4- Verimli Orman Alanları     (Ağaçlandırma Projelerinde)  

5- Vejetasyonun Tanıtımı                (Tüm Projelerde)  

6- Daha Önce YapılmıĢ ÇalıĢmalar   (Ağaçlandırma Projelerinde) 

7- Arazi Hazırlığı      (Tüm Projelerde) 

8- Fidan ve Tohum Miktarları    (Tüm Projelerde) 

9- Aralık – Mesafeler     (Tüm Projelerde) 

10- Bakım Cetveli      (Tüm Projelerde)  

11- Yatırım Giderleri Cetveli    (Tüm Projelerde)       

m- Ekler: 

1- Meteorolojik Gözlem Cetveli  

2- Tüm YazıĢmalar 

3- Tahsisli Arazilerde Tahsis Belgesi 

4- Fotoğraflar 

5- YetiĢme Ortamı Etüt Çizelgesi 

6-  Orman amenajmanı Planı Saha Döküm Tablosu ve 22 No.lu tabloların fotokopileri   

7- Bez Cilt Kapak Örneği 

Proje Ekinde Bulunması Gereken Haritalar 

1- Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası 

2- Toprak Haritası 

3- Faaliyet Türleri haritası (çok amaçlı projelerde) 

4- Yapılacak ĠĢler Haritası  

5- Ekim ve Dikim Haritası 

6- Erozyon Durumu Haritası 

7- Poz Numaraları Haritası 
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8- Yapılan ĠĢler Haritası 

Proje ekleri 

* Tahsis Belgesi (Hazine Arazilerinde) 

 * YetiĢme Ortamı Etüt Çizelgesi 

 * Toprak Tahlil Belgesi 

 * YazıĢmalar 

 * Profillerin Tamamının Fotoğrafları 

 * Saha Ġle Ġlgili Tanıtıcı Fotoğraflar 

 * Haritalar 

 * Çizelgeler (Fidan Kullanma Çizelgesi, Ağaçlandırma Uygulama Kartı, 

Ağaçlandırılan Alanlar Çizelgesi ) 
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7. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERĠN 

AĞAÇLANDIRILMASINDA TÜR SEÇĠMĠ  

Kurak ve yarıkurak alanlar, pek çok ekstrem ekolojik koĢulun (ör. yetersiz yağıĢ, 

yüksek sıcaklık, evaporasyon ve eğim, sığ, taĢlı, organik madde ve besin 

elementlerince fakir topraklar) bir arada görüldüğü ekosistemlerdir. Buna ek olarak, 

yıllardır süregelen yanlıĢ tarımsal uygulamalar (ör. hassas toprakların tahribi, eğim 

yönünde toprak iĢlemesi, toprakların su ve rüzgâr erozyonuna açık olması, 

tuzlanmayı hızlandıran yanlıĢ sulamalar) ve ormansızlaĢma bu alanların çölleĢmeye 

yüz tutmasına neden olmuĢtur (Anon. 1996 a, Anon. 1996 b, Boydak ve Ark. 2010). 

Ekolojik manada oldukça hassas bu ekosistemlerin ağaçlandırılarak rehabilite 

edilmesi çok iyi bir planlama ve özellikle de tür seçiminde itinalı bir çalıĢma 

gerektirmektedir. Türkiye kurak ve yarıkurak alanlarında mevcut kalıntı ormanlar, 

ağaç toplulukları, gruplar ve bireyler, geçmiĢin orman durumu hakkında bize önemli 

bilgiler vermektedir (Aytuğ ve Görecelioğlu, 1993).  

Kurak ve yarıkurak bölge ağaçlandırmalarında, çalıĢılacak sahaya özgü ekolojik, 

biyolojik ve sosyo-ekonomik kısıtların ıĢığında doğru tür tercihinin yapılması baĢarıyı 

getirecek en önemli unsurdur. ÇalıĢılacak ekosistemde mevcut bozulmanın 

(degredasyonun) derecesi ve çalıĢmanın hedefi tür seçiminde özellikle belirleyicidir. 

Tür seçiminin, ekosistemin rehabilitasyon sürecinin yörüngesi ve rehabilitasyonun 

gerçekleĢme hızında önemli bir etmen olduğu unutulmamalıdır. Kurak ve yarıkurak 

alanların ağaçlandırılmasında, tür seçiminin geniĢ alanlar ölçeğinde yapılmaması, 

sahaya özgü ekolojik koĢulları göz önüne alacak Ģekilde yapılması gerekir (FAO, 

1989; Evans ve Turnbull, 2004).  

BaĢarılı bir ağaçlandırmanın yolu, yeterli nitelik ve nicelikte üretim materyaline 

(tohum, fidan) sahip olmaktan geçer (Ürgenç, 1998).  Kurak ve yarıkurak 

ekosistemlerin hassasiyeti, bu sahaların ağaçlandırılmasında mevcut ekstrem 

koĢullara uyum sağlamıĢ doğal tür ve yerel kökenlere öncelik verilmesi 

gerektirmektedir (Evans ve Turnbull, 2004). ÇalıĢma sahasında mevcut kalıntı 

ormanlar, ağaç toplulukları gruplar ve bireyler bu çerçevede baĢvurulacak ilk 

kaynaklardır. Eğer varsa, nispeten daha az tahrip görmüĢ veya baĢlıca tahrip 

görmemiĢ komĢu ekosistemlerdeki mevcut ağaç türleri dikkate alınması gereken 

ikincil kaynaklardır (Evans ve Turnbull, 2004).  Uygulama için, bol tohum veren ve 

farklı ekolojik koĢullara dayanıklı doğal türlerin seçilmesi önerilebilir.   

Ancak, kurak ve yarıkurak ağaçlandırmalarında, tohum toplanabilecek kalıntı 

meĢcereler veya benzer kaynakların bulunmaması halinde, farklı coğrafyalarda yer 

almasına rağmen benzer ekolojik koĢullara uyum sağlamıĢ yabancı tür ve 

kökenlerden yararlanılması gerekebilir. Yabancı tür ve kökenler önce yöreye uyum 

bakımından test edilmesi koĢuluyla bu ağaçlandırmaların baĢarısını artırabilir (FAO, 

1989; Bernard-Reversat, 2001; Evans ve Turnbull, 2004). Yabancı türlerle çalıĢma 

fikri ilk bakıĢta ekolojik açıdan çekici gelmemesine rağmen, bu türler doğru bir 

yönetim anlayıĢı ile yetiĢme ortamı koĢullarını değiĢtirerek toprak ve alt (meĢcere) 
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katmanlarında biyoçeĢitliliğin artmasına yol açabilir (Bernard-Reversat, 2001; Evans 

ve Turnbull, 2004). 

Kurak ve yarıkurak alan ağaçlandırmalarında ister doğal ister yabancı türlerle 

çalıĢılacak olsun, azot bağlama kapasitesi yüksek olan ağaç türlerinin seçilmesi (ör. 

yalancı akasya, gladiçya) besin bakımından fakir bu sahaların orta ve uzun vadede 

zenginleĢmesine katkı sağlayacaktır. Böylece, sahadaki azot döngüsü ve doğal bitki 

örtüsünün geliĢimi hızlanacaktır (Evans ve Turnbull, 2004).  

Kurak ve yarıkurak alanların ağaçlandırılmasında önemli bir sorun da tohum 

teminidir. Türkiye‘de kurak ve yarıkurak bölge harici ağaçlandırmalarda, yeterli miktar 

ve kalitede tohum ve/veya fidan sağlanmasında bir sıkıntı yaĢanmamasına rağmen, 

bu sorun kendisini kurak ve yarıkurak alanlarda özellikle de antropojen step alanlarda 

had safhada hissettirmektedir. Bu sorunun çözümünde, kurak ve yarıkurak sahalara 

özgü ağaçlandırmalar için özel ihtisas fidanlıklarının kurulması önemli bir katkı 

sağlayabilir. 

Gerek dünyada gerekse Türkiye‘de kurak ve yarıkurak yörelerde ormansızlaĢmaya 

neden olan insan etkileri bu yörede yaĢayan insanların sosyo-ekonomik düzeyinin 

düĢük olması ile iliĢkilidir. Dolayısıyla bu tür sahalarda yapılacak çalıĢmalarda, yöre 

halkı (çiftçilik, hayvancılık v.b. diğer iĢlerle uğraĢanlar) mutlaka projelere dâhil 

edilmeli ve bu halka maddi bir kazanç sağlanmalıdır (Evans ve Turnbull, 2004; 

Küçükkaya, 2010). Bu sayede, hem yöre halkına maddi bir katkı sağlanacak hem de 

projenin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi ve amaca ulaĢması emniyet altında 

alınacaktır. Kurak ve yarıkurak alanlarda kullanılacak bitki türlerinin yöre insanının 

sosyo-ekonomik durumuna getirisi olan ve dolayısıyla insanların yaĢam koĢullarını 

iyileĢtirebilecek türlere (hayvan yemi, arıcılık, tıbbi bitki, gelir getirici ve peyzaj değeri 

v.b.) öncelik verilmelidir.  

Daha önce de vurgulandığı gibi kurak ve yarıkurak bölge ağaçlandırmalarında baĢarı, 

çalıĢılacak sahaya özel ekolojik, biyolojik ve sosyo-ekonomik kısıtlar ıĢığında amacın 

net olarak belirlenmesi ve nihayetinde bu çerçevede ağaçlandırmada kullanılacak 

doğru türlerin belirlemesinden geçmektedir. Kurak ve yarıkurak ağaçlandırmalarda 

kullanılacak türlerin seçiminde Ģu genel hususların göz önünde bulundurulması 

baĢarıyı artıracaktır: 

- ÇalıĢılacak sahanın doğal bitki örtüsünün ve sahaya özgü ekolojik özelliklerin 

(özellikle de kısıtların) tespiti. Bu çerçevede alınacak küçük örnekleme (ör. 400 m2‘lik 

dairesel) alanlar vasıtasıyla doğal bitki örtüsü belirlenmelidir (Gonella ve Neel, 1993), 

-Ağaçlandırmalarda kullanılacak generatif (tohum) ve vejetatif (aĢı, çelik, v.b.) üretim 

materyalinin mevcut ekolojik koĢullara uyum sağlamıĢ doğal türlerden temini. Bu 

husus yöresel genetik biyoçeĢitliliğin ve ekolojik stabilitenin korunması için önemlidir 

(Evans ve Turnbull, 2004), 
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-Kullanılabilecek potansiyel yabancı tür ve kökenlerin tespiti. Uygulamalarda yöresel 

türlere öncelik vermekle beraber farklı coğrafyalarda yetiĢmesine rağmen evrimsel 

olarak benzer stres unsurları (yetersiz nem ve besin elementleri, yüksek sıcaklık ve 

evaporasyon vb.) altında ĢekillenmiĢ ve baĢarı ile denenmiĢ yabancı türlerde göz ardı 

edilmemelidir, 

- Seçilecek türlerin ağaçlandırılacak yörede doğada bol miktarda bulunması (Booth 

ve Wickens, 1988), 

- Seçilecek türlerin dikim ve bakım iĢlemlerinin basit olması (Booth ve Wickens, 

1988), 

- Seçimde kullanılacak türlerin potansiyel hastalık ve zararlılarının göz önüne 

alınması (Booth ve Wickens, 1988), 

- Seçilecek türlerin iyi bir ıslah potansiyeline sahip olması (Booth ve Wickens, 1988), 

- Seçilecek türlerin idare süresi içinde kabul edilebilir büyüme ve hâsılat yapması  

(FAO, 1989), 

- Kurak ve yarıkurak koĢullara dayanıklı ve havanın serbest azotunu bağlayabilen 

türlere yer verilmesi (Evans ve Turnbull, 2004), 

-Odun yanında, odun dıĢı ürünler veren, toprağı ıslah eden, yaprak faydalanması, 

yaban hayatına ve çok amaçlı hizmet verebilecek türlerin de karıĢıma alınması, kırsal 

bölge halkının ekonomisine katkı yapan türlerin kullanılmasına öncelik verilmesi 

(Evans ve Turnbull, 2004),   

-Ağaçlandırmalarda, doğal çalı, ağaççık, ağaçlarla, çok yıllık mera bitkilerinin 

konbinasyonları dikkate alınması,  

-Seçilecek türlerin hızla derine giden kök geliĢtirebilmesi, 

-Kullanılacak doğal türlerden, stomalarını erken kapatan,  yaprakları transpirasyonu 

azaltmaya yardımcı olacak Ģekilde genelde küçük derimsi, kalın ve/veya tüylerle kaplı 

türlere öncelik verilmesi (Dirik 1994; 2000,  Semerci 2002, Çalıkoğlu 2002), 

-Mevcut florayı ortadan kaldırıcı, istilacı türler kullanılırken ekosistem özellikleri göz 

önünde bulundurulmalı, 

Türkiye‘de yapılan araĢtırmalar, tespit edilen kalıntı ormanları ve polen analizleri ile 

kurak ve yarıkurak alanlarda çok sayıda kullanılabilecek doğal ve yabancı ağaç, 

ağaççık, çalı ve otsu türleri olduğunu göstermektedir. Gerek geçmiĢte bu alanların 

doğal türü olan gerekse yapılan araĢtırmalardan elde edilen günümüze kadar ki 

baĢarılı sonuçlar dikkate alındığında bu alanlarda kullanılabilecek bitki türlerini 

bölgelere göre Ģöyle sıralayabiliriz: 

Ġç Anadolu Bölgesi‘nin kurak ve yarıkurak soğuk bölgelerinde, uygun ekolojik 

koĢullarda kullanılabilecek türler: 
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Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) Toros sediri (Cedrus libani) MeĢe (Quercus 

pubescens, Quercus infectoria, Quercus robur, Quercus cerris), Ardıç (Juniperus 

oxycedrus, Juniperus foetidissima, Juniperus excelsa), Ġğde (Eleagnus angustifolia) 

Dut (Morus alba, Morus nigra) Badem (Prunus amygdalus), Ceviz (Juglans regia), 

Mahlep (Prunus mahalep), Alıç (Crateagus aronia, Creteagus monogyna), Menengiç 

(Pistacia terebinthus), Çitlenbik (Celtis tournefortii), Ahlat (Pyrus elaeagnifolia), Ilgın 

(Tamarix parvifolia, Tamarix germanica), Üvez (Sorbus torminalis), Kadın tuzluğu 

(Berberis vulgaris, Berberis crataegina), Yabani kiraz (Prunus avium), Yabani elma 

(Malus communis), Erik (Prunus domestica), Karaçalı (Palirus spina-christi), Kapari 

(Capparis spinosa, Capparis ovata), Acer monspessulanum, Haloxylon persicum, 

Haloxylon aphyllum, Calligonum polygonoides. Akarsu boylarında ise Kavak 

(Populus tremula, Populus alba), Söğüt (Salix), Doğu çınarı (Platanus orientalis). Bu 

türlerin yanında yabancı türlerden Doğu mazısı (Thuja orientalis) Yalancı akasya 

(Robinia pseudoacica), Cennet ağacı (Ailanthus glandulosa), Haloxylon persicum bu 

Gladiçya (Gladitschia triacanthus L.), DiĢbudak (Fraksinus), Zerdali (Armeniaca 

vulgaris), bölgelerde düĢünülecek yabancı türlerdir. (Uslu, 1959; 1970 Yaltırık, 1984; 

OdabaĢı ve Boydak, 1984; Boydak, 1986, Ürgenç, 1998; Yılmaz ve Ok, 2006; 

Kocaçınar ve Ok, 2010).  

Doğu Anadolu Bölgesi‘nin kurak ve yarıkurak soğuk bölgelerinde, uygun ekolojik 

koĢullarda kullanılabilecek türler:  

Karaçam (Pinus nigra ssp. pallasiana) Toros sediri (Cedrus libani) Sarıçam (Pinus 

sylvestris), MeĢe (Quercus brantii, Quercus infectoria, Quercus robur, Quercus libani, 

Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus macranthera), Ardıç (Juniperus 

oxycedrus, Juniperus foetidissima, Juniperus excelsa), Ġğde (Eleagnus angustifolia) 

Dut (Morus alba, Morus nigra) Badem (Prunus amygdalus), Ceviz (Juglans regia), 

Mahlep (Prunus mahalep), Alıç (Crateagus aronia, Creteagus monogyna), Menengiç 

(Pistacia terebinthus), Çitlenbik (Celtis tournefortii), Ahlat (Pyrus elaeagnifolia), 

Akçaağaç (Acer monspessulanum), Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia), Cennet 

ağacı (Ailanthus glandulosa), Haloxylon persicum, Akarsu boylarında ise Kavak 

(Populus tremula, Populus alba), Söğüt (Salix), Doğu çınarı (Platanus orientalis). 

(Yaltırık, 1971; OdabaĢı ve Boydak, 1984; Ürgenç, 1998). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin kurak ve yarıkurak sıcak bölgelerinde, uygun 

ekolojik koĢullarda kullanılabilecek türler: 

Halepçamı (Pinus halepensis), Kızılçam (Pinus brutia), Fıstıkçamı (Pinus pinea), 

Pinus elderica, MeĢe (Quercus brantii, Quercus infectoria, Quercus robur, Quercus 

libani, Quercus cerris, Quercus robur, Quercus petraea), Ardıç (Juniperus oxycedrus, 

Juniperus foetidissima, Juniperus excelsa), Keçiboynuzu (Ceretonia siliqua), Badem 

(Prunus amygdalus), Ġğde (Eleagnus angustifolia), Menengiç (Pistacia trebinthus), 

Ceviz (Juglans regia), Çitlenbik (Celtis tournefortii), Erguvan (Cercis siliquastrum), 

Ahlat (Pyrus eleagrifolia), Mahlep (Prunus mahalep), Akçaağaç (Acer negundo, Acer 

syrica), DiĢbudak (Fraxinus angustifolia), Haloxylon persicum, Haloxylon aphyllum, 
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Acacia melenoxylon, Dağ bademi (Amygdalus arabica)  ağaçlandırmalarda öncelikle 

kullanılmalıdır. Akarsu boylarında ise koĢullara göre, Karakavak, Melez kavak ve 

Fırat kavağı klonları ile söğüt türleri (Salix ssp.) ve Doğu çınarı (Platanus orientalis) 

dikilebilir (Anonim, 1982; Aslan, 1984; OdabaĢı ve Boydak 1984; Boydak, 1986; 

Ürgenç, 1998). 

Akdeniz Bölgesi‘nin kurak ve yarıkurak bölgelerinde kullanılabilecek türler: 

Demir ağacı (Casuarina equisetifoli), Arizona servisi (Cupressus arizonica), 

Cupressus macrocarpa, Gladiçya (Gleditshia triacanthos), Akdeniz defnesi (Laurus 

nobilis), Akdut (Morus alba), Kızılçam (Pinus brutia), Halepçamı (Pinus halepensis), 

Pistacia atlantica, Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia), Kapari (Capparis spinosa, 

Capparis ovata), Ilgın (Tamarix articulata), Ulmus pumila, Acer monspessulanum, 

Acacia melanoxylon, Ailanthus glandulosa, Delice (Olea europaea), Zakkum (Nerium 

oleander), Katır tırnağı (Spartium junceum)‘dır (Ürgenç, 1998; Karakurt, 2004; Yılmaz 

ve Ok, 2006; Koç, 2010). 

ÇölleĢmeye meyilli kurak bölgelerimiz için üç farklı yetiĢme ortamına göre 

gruplandırılan ağaçlar ve diğer bitkiler de aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Kurak ve yarıkurak koĢullara dayanıklı (kserofit) türler: Geven, Prosopis stephaniana, 

Acacia nubica, Zygophyllum atriplicoides, Populus euphratica (fırat kavağı), Alhagi 

camelorum (deve dikeni), Haloxylon persicum (sazak), Sedlitzia rosemariana, 

Calligonum polygonoides.  

Tuzlu topraklara dayanıklı türler: Ġğde (Eleagnus), Tamarix articulata (ılgın), Tamarix 

spinosa, Tamarix daryousiana, Salsola abuscula, Salicornia fruticosa, Haloxylon 

aphyllum (sazak), Calotropis procera, Calligonum polygonoides.  

Tuzcul kantaron (Hypericum salsugineum), Tuzcul kirpidikeni (Acantholimon 

halophilum), Tuzcul ada çayı (Salvia halophila), Tuzcul salkımçiçeği (Silene 

salsuginea), Tuzcul çakıĢır (F. halophila), Tülpembe (F. Hirsuta), Tuzcul glayöl 

(Gladiolus halophilus), Sahil andızı (Inula crithmoides), Salda sığırkuyruğu 

(Verbascum dudleyanum), Step bitkisi (Peganum harmala üzerlik), Tuzcul sabunotu -

Saponaria halophila, Hasırotugiller (Juncus) Gındıra-kofa, Buğdaygiller (Puccınella 

distans), Çorak çimi, Tekesakalı (S. Hieraciifolia), Ezgen-Camphorosma 

monspeliaca, Kursaklık (Suaeda altissima), Andız otu (Inula aucherana) Çöven-

çevgen -Gypsophila oblanceolata, Bataklık sirkenotu (Chenopodium 

chenopodioides), Deniz Börülcesi (Salicornia europaea).  

Kumlu topraklara uygun türler: Haloxylon persicum (sazak),  Haloxylon amodendron, 

Haloxylon salicornicum, Acacia arabica (Zamk akasyası), Acacia seyal (Arap sakızı), 

Prosopis spicigera, Calligonum persicum.  

Ayrıca kurak ve yarıkurak koĢullara dayanıklı ve havanın serbest azotunu 

bağlayabilen türler: Yalancı akasya (Robinia pseudoacacia),  GülibriĢim (Albizia 

julibrissin), Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), Gladiçya (Gleditsia aquatica), Erguvan 
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(Cercis siliquastrum), Kıbrıs akasyası (Acacia cyanophylla) ve diğer uygun 

leguminosae türleri, organik madde miktarına ve toprak verimliliğine katkı 

yaptıklarından, tür seçiminde dikkate alınmalıdır (Anonim, 1982; Brioudian, 1998; 

Ürgenç 1998; Karakurt, 2004). 
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8. TOHUM VE FĠDAN ÜRETĠMĠ  

Belirli bir gaye doğrultusunda, daha sonra baĢka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç 

duyulan fidanları yetiĢtirmeye yarayan açık veya kapalı alanlara fidanlık denilir. 

Fidanlıklar sözcüğü aynı zamanda iĢletme terimini de kapsar.  

Yakın geçmiĢe kadar orman fidanlıkları, ülkenin orman fidanı gereksinmesi yanında 

her türlü süs bitkisini de üreten iĢletmeler halinde idi. Günümüzde özel sektör 

fidanlıklarının hızla geliĢmesi ile orman fidanlıkları asli iĢlevlerine uygun olarak daha 

çok orman fidanı üretmek amacını güder hale gelmiĢ, süs bitkileri üretiminden hızla 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Fidan üretiminde yerel türlerin ve yerel üretim yöntemlerinin 

öneminin artması ile de orman fidanı üretiminde hızla ihtisaslaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu 

ihtisaslaĢma tür sayısını az tutmadan daha çok, o yörenin türlerini üretebilecek 

Ģekilde organize edilmiĢtir. Türkiye‘nin zengin bitki örtüsü varlığı ve ağaçlandırma 

mantığındaki keskin değiĢiklik zaten bunu zorunlu kılmıĢtır.    Günümüzde meyve 

fidanı ve süs bitkilerin üretimin çoğunluğu özel fidanlıklarca yapılır hale gelmiĢ 

bulunuyor. Süs bitkisi üreten fidanlıklar ekolojik nedenlerle daha çok, Adapazarı, 

Yalova, Manisa ve Ġzmir illerinde yoğunlaĢmıĢ, son dönemler de ise Antalya ve 

Mersin illerinde de geliĢmeler kaydedilmiĢtir. 

Geçici fidanlıklar (orman içi fidanlıklar) genelde ağaçlandırılması düĢünülen alanların 

yakınında kurulurlar ve sahanın ağaçlandırılmasının ardından iĢlevini tamamlarlar. 

Devamlı fidanlıklar donanımları, teknik çalıĢma olanakları, iĢgücü temini ve ekolojik 

koĢullar nedeniyle daha ekonomik çalıĢma olanağı sağlar. Buna karĢın geçici 

fidanlıklar, sömürülmemiĢ topraklar üzerine kurulması, kökmantarlı fidan yetiĢtirme 

kolaylığı, hastalık ve zararlıların daha az olması, söküm ile dikim süresi arasındaki 

zamanın az olması, iĢçiliğin ve arazi maliyetinin az olması ve fidan taĢıma 

maliyetlerinin ucuz olması avantajlarına sahiptir.    

Yine fidanlıklar kuruldukları yükseltiye bağlı olarak alçak rakımlı fidanlıklar, orta 

rakımlı fidanlıklar ve yüksek dağ fidanlıkları olarak sınıflandırılabilir. Artan yükselti ile 

birlikte yeĢerim süresi kısalır. Alçak rakımlı fidanlıklar 0-800 metreler arası 

yükseklikte, orta rakımlı fidanlıklar 800-1.300 metreler arası kurulan fidanlıklar ve 

yüksek fidanlıklar ise 1.500-2.000 metreler arasında kurulan fidanlıklardır. Ortalama 

yeĢerim (büyüme) süresi; alçak rakımlı fidanlıklarda 200 gün, orta rakımlı 

fidanlıklarda 150 gün ve yüksek fidanlıklarda 110 gündür. Elbette bu süre fidanlığın 
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bulunduğu ekolojik bölgeye göre değiĢiklik gösterir. Alçak rakımlı fidanlıklarda, 

yüksek rakımlı fidanlıklara göre; boy artımı 3-5 kat daha fazladır. Ancak yüksek 

fidanlıklarda yetiĢen fidanlar ekstrem iklim Ģartlarına daha dayanıklıdır.  

Üretilecek türlerin soğuklama gereksinimine göre fidanlık yüksekliği tercih edilir. 

Orman fidanlıkları tercihen orta rakımlı yükseltilerde kurulmalıdır. Yüksek rakımlı 

fidanlıklar daha çok özel amaçlı ormancılık çalıĢmalarında kullanılır. Bu fidanlıklar 

tohumdan fidan yetiĢtirmeden daha çok, aĢağıdan gelen fidanların tüpe-kaba 

ĢaĢırtılması yöntemi ile fidan yetiĢtirmeye daha uygundur. Yine bu fidanlıklar alçak ve 

orta yükseklikten getirilen fidanların uyum sürecini tamamlaması amacıyla da 

kullanılır. Türkiye gibi dağlık alana sahip, ortalama yüksekliği fazla coğrafyalarda 600 

metrenin altında orman fidanlığı kurulması teknik olarak sakıncalıdır. 

Belirli bir amaçla, daha sonra baĢka bir yere dikilmek üzere eĢeyli ya da eĢeysiz 

olarak üretilmiĢ, 10 yaĢından küçük bitkilere fidan (çöğür, çitil), henüz yaĢını 

doldurmamıĢ (büyüme dönemini tamamlamamıĢ) genç bireylere ise; fide ya da 

fidecik denir. 10 yaĢından büyük olanlar ise yaĢlı fidan olarak adlandırılır. Fidanlar 

üretildikleri (çoğaltıldıkları) materyale göre; tohum fidanı, çelik fidanı, doku kültürü 

fidanı ve aĢılı fidan olarak isimlendirilir. Üretim yöntemlerine göre ise; çıplak köklü 

fidan, kaplı-tüplü-torbalı fidan, saksılı fidan ve topraklı söküm fidanı olarak 

gruplandırılır. Ayrıca belirli bir geliĢim aĢamasına ulaĢmıĢ fidanların üretim alanından 

alınarak baĢka bir yere dikilmesi ya da yerinde kalması durumuna göre de; 

ĢaĢırtılmıĢ fidan ya da ĢaĢırtılmamıĢ fidan olarak sınıflandırılır. Yine kök kesimi 

yapılan fidanlara kök kesimi yapılmıĢ fidan denir. Bunların dıĢında fidanlara 

uygulanan tüm teknikler; kökmantarı aĢılanmıĢ ya da aĢılanmamıĢ,  tepe budaması 

yapılmıĢ ya da yapılmamıĢ gibi tüm fidanlık uygulamaları özel yazım biçimi olarak 

kısaltmalarla gösterilir. 

Kurak ve yarıkurak mıntıkalardaki fidanlıklarda tüplü ve kaplı fidan üretilmelidir. Bu 

fidanların sahaya adapte olması ve dikim süresinin uzamasında avantaj 

sağlamaktadır.  

Her türlü ağaçlandırma ve fidanlık çalıĢmalarında kendine özel bilgi üretimi 

zorunludur. BaĢarılı olabilmek; yerel bilgi üretimi ve onların paylaĢımı ile 

gerçekleĢebilir. Ağaçlandırılması düĢünülen alanların çoğunda (kurak ve yarıkurak 

mıntıkalarla, dönemsel kuraklığın uzun olduğu mıntıkalarda) tek yıllık bitkileri dıĢında 
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kalan türlerin çoğunluğu derine giden kök sistemine sahiptirler ve mineral topraktan 

hoĢlanırlar. Elbette alkali nitelikli topraklarda kolaylıkla yaĢayabilirler. Zaman zaman 

oluĢan kavurucu çöl havalarına alıĢıktırlar. Buralarda organik madde yok denecek 

kadar azdır. Su kıttır. Dönemsel kuraklılar uzundur. Üretilecek fidanların 

çoğunluğunun (Karadeniz ekosistemi hariç) bu ya da buna benzer alanlara 

dikileceğini asla unutmamamız gerekir. 

Türkiye fidanlıklarında 500‘ün üzerinde türde fidan üretilmektedir bu üretilen fidanların 

ekolojik isteklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Birde bunlara Türkiye‘de yetiĢebilen 

çoğunlukla peyzaj uygulamalarında kullanılan yabancı türleri ve bunların kültür 

çeĢitlerini ekleyin iĢ daha da güçleĢir. Bu koĢullarda baĢarılı çalıĢmalar yapabilmek; 

ancak zaman kaybetmeden, hızla bilgi üretimine ve paylaĢımına bağlı. Türkiye 

ormanlarının çoğunluğunun iyileĢtirmeye ya da ağaçlandırmaya söz konusu alanlar 

olduğunu, park ve bahçelerin yetersiz ve niteliksizliğini düĢünürsek, ne kadar çok 

türde ne kadar fazla fidan üretilmesi gerektiği kolaylıkla görülür. Bir de buna 

potansiyel dıĢ pazarı eklememiz gerekir. Bu kadar çok fidan üretirken de kaliteli fidan 

yani amaca uygun fidan üretiminden ve onun uzun yıllar yaĢamasını sağlayacak bir 

yetiĢme ortamına dikmekten veya dikilmesini sağlamaktan asla vazgeçmemek 

gerekir. 

8.1. FĠDAN ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ  

Üretim (çoğaltım) eĢeyli ve eĢeysiz olmak üzere iki yöntemle yapılır. Tohum ve spor 

ekilerek fidan üretmeye (çoğalmaya) eĢeyli üretim denir. Yığınsal üretim çoğunlukla 

eĢeyli yoldan yani tohumumdan gerçekleĢtirilir. Söğüt, kavak gibi bazı kolay köklenen 

türlerde çelikle üretimde (eĢeysiz) yaygın bir yöntemdir. Kültür formlarının üretiminde, 

melezlerde ve klonal üretimde eĢeysiz üretim yöntemlerinden birisi uygulanır. EĢeysiz 

üretim bitkinin bir organı, organ parçası ya da dokusu kullanılarak gerçekleĢtirilen 

üretimdir. Burada çelik, daldırma, kök sürgünü, kollar, bölme, kökümsü gövde, 

yavrumsu gövde, kök boğazı doldurma, tomurcuk ve doku kültürü yöntemlerinde 

doğrudan tek bir bitkinin organı kullanılırken aĢılama uygulamasında eĢeyli ya da 

eĢeysiz üretilmiĢ bir fidana diğer bir bitkinin bir organı ya da dokusunun naklidir. 

Burada kök baĢka bir bitkiye gövde ise baĢka bir bitkiye aittir.    

1. Tohumdan üretim: Tohum ekilerek fidan üretmeye tohumdan üretim denir 

(Fotoğraf 8.1.). Tohum: erkek ve diĢi eĢey hücrelerinin birleĢmesinden oluĢan bitki 

taslağı (embriyo), besleyici doku (endosperm) ve kabuğu bulunan eĢeysel (generatif) 
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üreme organıdır. Üretimin ilk ayağını tohum toplama zamanı ve onların ekilecek hale 

getirilmesi oluĢturur. Tohum temininin ardından gerekli olan Ģey iyi bir çimlenme 

ortamıdır. Çimlenme ortamı; iyi bir havalandırmaya sahip olması yanında baĢlangıçta 

tohumun çimlenmesini sağlayacak nemli ve tohuma sürekli su temin edecek fiziksel 

özelliklere sahip olması gerekir. Çimlenme ortamı materyalinin iriliği (kabalığı) 

ekilecek tohumun büyüklüğüne uygun olmalıdır. Küçük tohumlar için ortam ince yapılı 

olmalıdır. Tohumun iyi bir Ģekilde çimlenmesi için toprak zerrecikleri ile tohum 

arasında iyi bir temasın sağlanması; suyun tohum tarafından alımını kolaylaĢtırır. 

Tohumdan üretimde çimlendirme ortamı olarak daha çok, toprak, humus, mil, turba, 

vermikulit ve onların belirli oranlarda karıĢtırılmıĢ ortamı kullanılır. Tohumlar kendi 

büyüklüğünün 1 katı en fazla 2 katı derinlikte ekilir. Ekimi takiben çıkıĢı 

kolaylaĢtıracak bir malzeme ile (perlit, kum, humus+kum, turba+kum gibi) kapatılır. 

Çimlenmeyi ve henüz çimlenmiĢ fidecikleri etkileyen çevre koĢulları elbette su, 

sıcaklık, oksijen ve ıĢıktır. Bu dört etmenin ekilecek bitkinin isteklerine uygun olması 

gerekir.  

 

    

Fotoğraf 8-1 Tohumdan fidan üretimi  

 

Tohum hazırlanmıĢ yastıklara, tüplere, kasalara, saksılara ve çok gözlü kaplara 

ekilebilir. Tohum ekim zamanı çoğunlukla ilkbahar ya da güzdür. Kasalarda yapılan 

ekimlerde 2.5 cm aralıktaki çizgiler ekim için uygundur. Bu Ģekilde üretilen fideler 

çimlenmenin ardından hızla ĢaĢırtılır.  DıĢ ortam yastıklarda ise yapraklı türler 3‘lü ya 

da 5‘li ibreliler 5‘li ya da 7‘li çizgi ekim yöntemi ile yetiĢtirilir ve yastıkta en az 1 yıl 

kalır. Yastık geniĢliği 120 cm, ara yollar ise 40 cm geniĢliktedir. Çok gözlü kaplara 

veya saksılara ise tohumlar tohum özelliğine bağlı olarak 1 ile 10 adet tohum ekilerek 
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uygulanır ve çimlenmenin ardından tekleme yapılır. Çok sık ekimden kaçınmak için 

küçük ve orta büyüklükteki tohumlar kumla-külle karıĢtırılarak ekilebilir. Tohumlar 

kendi büyüklüğünün 1 katı en fazla 2 katı derinlikte ekilir. Ekimi takiben çıkıĢı 

kolaylaĢtıracak bir malzeme ile kapatılır ve sıkıĢtırılır. Çok ince tohumlar ince bir 

materyal üzerine serpilerek ekilir, kapatmaya gerek olmadan sıkıĢtırılmaları yeterlidir. 

Ekim yapılan yastıklar uygun bir yağmurlama sulama sistemi ile sulanır. Çimlenmenin 

baĢlama evresinde su kaybının en aza indirilmesi amacıyla tohum yastıklarının üzeri 

bazı türlerde çam, kanaviçe veya polietilen örtü ile örtülür. Çimlenmelerin baĢlaması 

ile birlikte örtüler kaldırılarak bitkilerin ıĢık almaları sağlanır. Çimlenmeden itibaren 

ĢaĢırtma dönemine kadar bakımın özenle yapılması gerekir. Bunlar: sulama, 

gübreleme, ot alımı, havalandırma, hastalık ve zararlılarla mücadeledir. ġaĢırtılacak 

fideler mutlaka ayıklanmalı, tam geliĢmiĢ olanlar ĢaĢırtılmalıdır. Ġkincil yapraktan 

sonra ĢaĢırtılacak fidecikler yerlerinden alınırken gövdelerinden değil, yapraklarından 

tutulmalıdır. Dikkatlice alınan fideler ĢaĢırtılacakları alanlara dikim çubuğu aracılığı ile 

yapılmalıdır. Dikimin ardından kök bölgesinde hava boĢluğu kalmaması için fidecik 

etrafındaki toprak bastırılır. Ardından mutlaka can suyu vermek gerekir. Ġlk günlerde 

ĢaĢırtma yastıkları,  kasaları ya da saksıları birkaç gün gölge ve serin tutulur ve 

dengeli bir Ģekilde sulanır. Elbette üretimin ilk ayağını tohum ve onun çimlenmeye 

hazır hale getirilmesi yani çimlenme engellerinin giderilmesi gerekir. Çünkü kurak ve 

yarıkurak alanlarda bulunan birçok bitki tohumu çimlenme engeli içerir.      

Çimlenme engeli: Olgun tohumun fizyolojik, mekanik ya da kimyasal etmenlerin biri 

ya da birkaçının birlikte etkisiyle çimlenmenin gecikmesi durumudur. Tohumları 

hayvanların sindirim sisteminden geçerek yayılıĢını gerçekleĢtiren bitkilerle, değiĢken 

iklim koĢullarının egemen olduğu alanlarda yaĢamlarını sürdüren bitkilerin 

çoğunluğuyla, diğer bazı bitkilerin tohumları çimlenme engeli içerirler. Çimlenme 

engelleri; kozalak ya da meyve etinden, tohum kabuğundan, endospermden ya da 

embriyodan kaynaklanır. Ġklimi kestirilemeyen bölgelerde yayılan bitkilerin tohumları 

toprağa ulaĢtıklarında hep birlikte çimlenselerdi: Çimlenmeyi takip eden uzun süreli 

kuraklık ya da Ģiddetli don gibi aĢırı doğa olaylarında tüm fidecikler yok olup giderdi. 

Bu nedenle tohumlar çimlenme için ya uygun ekolojik koĢulların oluĢmasını bekliyor 

ya da yıllar itibarı ile belirli oranlarda çimlenecek (ardıçlarda olduğu gibi) Ģekilde 

genetik özellik taĢıyor, gerekirse 3-5 yıl hatta onlarca yıl (sahra çölünde olduğu gibi) 

çimlenmeden yağıĢlı ve ideal iklim koĢullarını bekleyebiliyorlar. 
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Embriyodan kaynaklanan çimlenme engeli, embriyonun dinlenme ihtiyacından 

kaynaklanır. Bu olay neslin devamı açısından çok önemlidir. Tohumlar dinlenerek 

daha uygun çimlenme koĢullarını beklerler. Ardıç, alıç, üvez gibi birçok bitki 

meyvelerinin içerdiği bazı kimyasallar  (Blastakolin)  doğrudan tohumlar için 

çimlenme engeli teĢkil eder. Tohum kabukları, ardıçlarda olduğu gibi bazı reçine ve 

yağlar nedeniyle veya sertliğinden dolayı mekanik olarak, embriyonun su ve gaz 

alıĢveriĢini engellediği gibi embriyonun büyümesi ve uzamasına da direnç gösterir. 

Bu engeller doğal süreçte kendiliğinden gerçekleĢirken, kültür ortamında yapay 

olarak gidermek için yapılan iĢlemlere ―ÖniĢlem‘‘ denir. Mekanik engeller; kabuğun 

zedelenmesi, asitlerle iĢlem, suda bekletme, donma-çözülme, suda ĢiĢirme, sıcak 

suda bekletme, sıcak katlama vb gibi yöntemler ve kimyasal engeller; yıkama, 

yıkama-kurutma, asitlerle yıkama, suda ya da sıcak suda bekletme, sıcak katlama vb 

gibi yöntemlerle, fizyolojik engeller; hormon kullanımı, özel besi ortamlarında tutma, 

donma derecesine yakın sıcaklıkta tutma, soğuk katlama, ılık katlama ya da sıcak 

katlama vb gibi yöntemlerle ya da onların kombinasyonları ile giderilir. Katlama 

havalanması iyi nem tutucu maddelerle tohumun karıĢtırılarak doğal sıcaklık 

ortamında ya da yapay sıcaklık ortamında nemli olarak bir süre bekletilmesidir. 0-4ºC 

sıcaklık ortamında bekletmeye soğuk katlama, 11-15ºC sıcaklık ortamında 

bekletmeye ılık katlama, 20-25 ºC (22ºC) sıcaklık ortamında bekletmeye sıcak 

katlama denir. En fazla kullanılan katlama materyali diĢli dere kumudur. Bunun 

yanında; torf, humus, vermikulit, pomza, talaĢ gibi maddeler ya da onların çeĢitli 

karıĢımları da kullanılır.  

2. Tohum kaynakları: Tohumlar; Tohum Toplama Sahalarından (Kaynağı Belli), 

Tohum büklerinden (SeçilmiĢ), Tohum Bahçelerinden (Nitelikli veya Test EdilmiĢ) 

üretilir. 

Tohum Toplama Sahaları (Kaynağı Belli): Belirli bir bölgede bulunan ve tohum bükü 

özelliklerine sahip olmayan tohum kaynaklarıdır. Genellikle geniĢ yapraklı türlerde, 

endüstriyel amaçlı ağaçlandırmaların dıĢında kalan fidan üretiminde ve bazı süs 

bitkisi türlerinin fidan üretiminde kullanılan tohum kaynaklarıdır. Kimlik belgesi rengi 

sarıdır. 

Tohum MeĢcereleri (SeçilmiĢ): Büyüme ve kalite özellikleri itibariyle çevresindeki 

meĢcerelerden üstün özelliklere sahip olan ve tohum üretimi amacı ile özel olarak 



70 
 

iĢletilen meĢcerelerdir. Ağaçlandırmaların baĢlangıçtaki ıslah edilmiĢ tohum 

ihtiyacının karĢılanması amacı ile seçilen ve tohum temininde kullanılan tohum 

bükleri ağaç ıslahı çalıĢmalarının da temelini oluĢturmaktadır. Türkiye‘de halen 27 

türden 339 adet 45.900 ha büyüklüğünde tohum meĢceresi seçilmiĢ ve amenajman 

planlarına tescilleri yapılmıĢtır. Kimlik belgesi rengi yeĢildir. 

Tohum Bahçeleri (Nitelikli veya Test EdilmiĢ): Tohum üretimi için ekolojik olarak daha 

elveriĢli yerlere tesis edilen, özel bakım önlemleri uygulandığından tohum üretiminin 

kısa aralıklarla, daha kolay, daha bol ve ucuz yapılabildiği, istenmeyen polen 

kaynaklarından mümkün olduğunca korunmuĢ ve seçilmiĢ bireyler arasında döllenme 

olduğundan genetik kazancın tohum meĢcerelerine göre daha da yüksek olduğu 

tesislerdir. Döl deneme sahalarından da en elit fertler tespit edilerek tohum kaynağı 

olarak da kullanılmaktadır. 

3. Tohum üretim yöntemleri: En uygun tohum toplama zamanı; bitkiden tohuma 

madde geçiĢinin durup, tohum maksimum ağırlığa ulaĢtıktan sonra yani tohumun 

fizyolojik olgunluğa eriĢtiği zamandır. Ormancılık çalıĢmalarında tohum toplama 

genellikle 2 yöntemle yapılır; yerden, döküldükten sonra toplama ve tohum 

toplanacak bireyler üzerinden toplama. 

Yerden, döküldükten sonra toplama: Kayın, MeĢe, Ceviz, Kestane gibi türlerin 

meyveleri yerden toplanır. Ġlk yere dökülen meyveler sağır yani boĢ veya hastalıklı ve 

zarar görmüĢ olabilir. Bu nedenle ilk dökülenler sahadan uzaklaĢtırılmalıdır. Ayrıca 

DiĢbudak ve Karaağaç türlerinde dökülmeyi beklemeden ağaçların altına temiz bir 

örtü sererek ve ağaçları silkeleyerek sağlıklı meyveler elde edilebilir. Yerden 

toplamanın diğer bir özel Ģekli de rüzgâr veya su ile sürüklenmiĢ ve bir yerde birikmiĢ 

olan tohumların toplanması Ģeklidir. Bu durum Akçaağaç ve Çınar tohumlarında 

kolaylıkla uygulanabilir. 

Tohum toplanacak bireyler üzerinden toplama: Bu yöntem en yaygın toplama Ģeklidir. 

Özellikle tohum meĢcereleri baĢta olmak üzere tohum bahçelerinden de yapılacak 

tohum üretimi, iyi donanım ve yetiĢmiĢ iĢgücü gerektirir. Yukarıda açıklanan tohum 

üretim yöntemlerinin yanında kozalak ve meyve üretiminde uyulması gereken kurallar 

Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
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 Kozalak ve meyveler kesinlikle kayıt altına alınmıĢ kaynaklardan (tohum 

toplama alanları, tohum meĢcereleri ve tohum bahçeleri) toplanmalıdır.  

 Tohum meĢcerelerinde iĢaretlenmiĢ olan tohum ağaçlarından ve tohum 

bahçelerindeki bireylerden olgunlaĢmıĢ kozalak ve meyveler toplanmalıdır. 

Ayrıca tohum bahçelerindeki kozalak ve meyvelerin tamamının toplanmasına 

dikkat edilmelidir.  

 Özellikle uzun yılların ihtiyacı için stoklamak amacı ile yapılan tohum 

üretimlerinin zengin tohum yıllarında yapılması gerekir. Zengin tohum 

yıllarında toplanan tohumların çimlenme yüzdeleri yüksek ve kozalaktan 

tohum verimleri fazla olmaktadır.  

 Üretimi yapılan kozalak ve meyveler kimlik belgeleri ile sevk edilmelidir. 

 Üretim iyi yetiĢmiĢ iĢgücü ile yapılmalı, tüm donanım eksiksiz bulundurulmalı 

ve kullanılmalıdır. 

 Kozalak ve meyve üretimi mutlaka yetkili bir kiĢi denetiminde yapılmalıdır. 

 

Tohum hasadı esnasında olduğu kadar bunu takip eden iĢlemler de tohumun 

hayatiyeti bakımından önem taĢır. Çimlenme gücü en yüksek tohumlar bile hasat 

sonrası yapılan hatalı iĢlemler nedeniyle çimlenme güçlerini tamamen kaybedebilir. 

Hasat esnasında kullanılan çuvallar kesinlikle havalanabilir olmalıdır. Aksi halde kısa 

zamanda kızıĢma olabilir ve tohumlar canlılıklarını kaybedebilir. Hasat bitimini takiben 

kozalak ve meyveler ön kurutmaya alınmalı, tohum çıkartma iĢlemine baĢlamadan 

evvel rutubet içerikleri %30‘a kadar düĢürülmelidir. Böylece, tohum çıkartma 

tesislerinde haĢlanmadan tohumlarını kolaylıkla bırakmaları sağlanmıĢ olacaktır. 

Toplanan meyve veya kozalakların tabi olacakları iĢlemler meyve tiplerine göre 

değiĢir. Genellikle etli meyvelerin tohumları ise meyvelerden çeĢitli iĢlemlerle ayrılır. 

Bu konuda genellikle fidanlıklardaki ihtiyaçların karĢılanmasında el ile ovalamak, 

ayakla ezmek, silindirle ezmek, çeĢmelerde çalkalamak, eleklere sürterek ezmek, 

odun blokları arasında meyve etini ezerek veya meyve sıkıĢtırılıp sıkarak ve su akımı 

ile etli kısmı uzaklaĢtırarak ve eleklerden geçirerek tohumlar ayrılabilir. Küçük meyveli 

tohumlarda da elektrikli çırpıcılar kullanılabilir. Bu Ģekilde Berberis, Rhamnus, 

Cornus, Sambucus, Celtis, Cretaegus, İlex, Sorbus, Ligustrum, Eleagnus, Taxus vb 

tohumları baĢarı ile etli kısımlarından ayrılıp temizlenebilir. Bu konuda daha önce etli 

kısımların su içinde yumuĢatılması, iĢlemi kolaylaĢtırır. 
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Kestane, Ceviz, Kayın, Atkestanesi gibi meyvelerin ekseri dikenli ve kalın kabuklu 

olanları bir süre güneĢ ve kırağı altında açılmaya bırakıldıktan sonra açılmalar 

baĢlayınca tohumlar kolaylıkla ayrılır. Cevizlerde etli yeĢil kabuk siyaha dönüp 

yumuĢayınca tohumlar kolaylıkla toplanır. Akasya, Erguvan, Gladiçya ve Katalpa gibi 

cinslerin tohumları da baklaları güneĢte kurutularak ve çatlamaları sağlanarak 

çıkarılır. Akasya, Erguvan ve Gladiçya gibi sert tohumlular patos makinesi aracılığı ile 

de çıkartılabilir. 

BaĢta çam türleri olmak üzere birçok kozalaklı ağaç türünün kozalaklarından tohum 

elde edilebilmesinde basit veya donanımlı kozalaktan tohum çıkartma tesislerinden 

faydalanılır. Kozalaklardan tohum elde edilebilmesi için kozalakların karpellerinin 

gevĢeyerek açılması gerekir. Bunu sağlamak için ise olgunlaĢarak toplanan 

kozalakların rutubetlerinin düĢürülmesi Ģarttır. Kozalakların rutubetlerinin düĢürülmesi 

için sıcaklığa ve hava akımına ihtiyaç vardır. Kızılçam, Elder çamı, Halep çamı, Mazı, 

Servi, Fıstıkçamı, Sedir, Göknar gibi türlerin kozalaklarının açılmasında üretimin 

yapıldığı ilkbahar ve sonbahar mevsimlerindeki hava sıcaklıklarından faydalanmak 

için kozalak pistleri kullanılır. Karaçam ve Sarıçam gibi türlerin kozalak üretimlerinin 

yapıldığı geç sonbahar ve kıĢ dönemlerinde yeterli hava sıcaklığı bulunamadığından 

bu türlerin kozalaklarından tohum elde edilmesinde sıcak hava ve fan sisteminin 

bulunduğu tohum çıkartma evleri kullanılmaktadır. 

Tohumlar elde edildikten sonra tohum bakımı yapılması gerekmektedir. Tohum 

bakımının 5 amacı vardır. Bunlar: Tohum dıĢındaki bütün yabancı maddelerin 

temizlenmesi; temizlik sırasında tohum kaybının en azda tutulması; çürük, kırık, 

yarık, çatlak ve böcekli tohumların ayıklanarak tohum kalitesinin artırılması; temizlik 

ve ayıklama iĢinin verimli yapılması ve iĢgücünün en azda tutulmasıdır. 

Tohum koruma iĢlemleri de tohum bakımının bir parçasıdır. Tohum koruma iĢlemi; 

toprak, hava veya tohum kaynaklı organizmaları azaltmak, kontrol altına almak veya 

uzaklaĢtırmak amacıyla tohumlara kimyasal iĢlemlerin uygulanmasıdır. 
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Fotoğraf 8-2 Tohum çıkarılması 

 

4. Tohumların saklanması: Her türlü bitkiye ait tohumları gerek kısa süreli gerekse 

de uzun süreli tohum ihtiyaçları için sağlıklı bir Ģekilde saklamak gerekir. Ormancılık 

çalıĢmalarında tohumların saklanması amacıyla soğuk hava depoları kullanılır. 

Saklama süresi; bitki türlerine, tohumun olgunlaĢma derecesine, yapılan ön iĢleme, 

tohumun çimlenme değeri ve rutubet içeriğine, saklama ortamının sıcaklık, rutubet ve 

ıĢık baĢta olmak üzere ortam koĢullarına, böcek ve mantar zararları ve depolama 

tarzına göre değiĢir. Tohumlar, nem durumlarına göre veya saklama süreleri 

açısından değiĢik gruplara ayrılabilir. Örneğin; saklama rutubeti düĢük (%4-9) olan 

tohumlar ―Kuru‖ (Orthodox tohumlar), saklama rutubeti orta (%10-14) olan tohumlar 

―Ortancıl‖ (Intermediate tohumlar) ve saklama rutubeti yüksek (%15 ve yukarı) olan 

tohumlar ise ―Nemcil‖ (Recalcitrant tohumlar)  olarak gruplandırılmaktadır. Ayrıca 

tohumları saklama süreleri açısından üç gruba da ayırmak mümkündür. 

Kısa Ömürlü Tohumlar(mikrobiotik): Saklama süreleri bir kaç hafta ile 1-2 yıl arasında 

değiĢir. Kavak, Söğüt, Karaağaç, Kayın, MeĢe, Kızılağaç, Ilgın, Sandal, KocayemiĢ 

bazı Akçaağaç türleri bu grup içerisinde sayılabilir.  

Orta Ömürlü Tohumlar(mesobiotik): Saklama süreleri 4-5 yıl olan tohumlar bu gruba 

girer. Çam ve Ladin türleri ile Göknar ve Sedir tohumları bu grup içerisinde yer alır. 

Uzun Ömürlü Tohumlar(makrobiotik): Saklama süreleri 10-20 yıl arasında 

değiĢmektedir. Akasya, Servi, Salkım ağacı, GülibriĢim tohumları bu grup içerisinde 

sayılabilir. Genellikle niĢastaca zengin tohumlar (MeĢe, Kayın vb), yağ ve reçinece 

zengin (Çam, Ladin vb) tohumlardan daha çabuk çimlenme kabiliyetlerini 

kaybederler. Tohumların saklanmasında aĢağıdaki genel Ģartlara uyulması 

gerekmektedir. 
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 Olgun tohumlar saklamaya alınmalıdır. 

 Çimlenme yeteneği yüksek tohumlar saklamaya alınmalıdır. 

 Toplama, çıkarma ve temizleme aĢamalarında zarar görmemiĢ tohumlar 

ancak karanlık ortamlarda uzun süreli saklanabilir. 

 Tohumun türü, kimlik bilgileri, üretim yılı ve kaç kapta saklandığına iliĢkin 

bilgileri içeren etiketlerin biri kabın içerisine konulmalı diğeri ise kabın dıĢına 

bağlanmalıdır. 

 Tohumlar kendilerine zarar vermeyecek en düĢük sıcaklık ve en düĢük nem 

içeriği ile saklanmalıdır. 

 Kuru ve ortancıl tohumlar düĢük sıcaklıkta ve havasız kaplarda, nemcil 

tohumlar ise belli bir nem eĢiğinin üstünde ve gaz geçiren kaplarda 

saklanmalıdır. 

 Gerek tohum içerisindeki rutubet ve gerekse ortam rutubet ve sıcaklığının iniĢ 

çıkıĢlar göstermemesi yani sabit olması gerekir. 

 Gerektiğinde soğuk hava depoları ve tohumlar dezenfekte edilmelidir. 

Kırık, çatlak, zedelenmiĢ ve yarılmıĢ tohumlar daha çabuk bozulmaktadır. Bu 

mekanik zararlar baĢlangıçta tohumun performansını az etkilese de saklama 

süresinin uzaması ile zararın boyutu büyüyebilmektedir. Buna bağlı olarak tohumun 

kalitesi de daha kısa sürede düĢebilmektedir. Tohumun nemi ve sıcaklık, tohumların 

saklanmasında etkili olan iki önemli çevre faktörüdür. Tohumların sağlığını koruyarak 

saklanması için bu iki ölçütün uygun bir biçimde denetlenmesi gerekir. Belli bir 

aralıkta (%5-14) tohum nemindeki %1‘lik artıĢ, tohumun ömrünü yarıya 

düĢürebilmektedir. Ayrıca saklama sıcaklığındaki 5 0C‘lik artıĢ da tohumun ömrünü 

yarıya indirebilmektedir. Sedir tohumunun saklanma süresi; nem oranı düĢük, kapalı 

ortamlarda (mağara ve yüksek rakımlarda) kozalak halinde 1-2 yıl uzatılmıĢtır. 
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Fotoğraf 8-3 Tohumların saklanması 

Kurak ve Yarıkurak alanlarda tohuma iliĢkin sorunlar: Bu zor ekolojik koĢullarda 

tohum üretiminde süreklilik en önemli sorun olarak karĢımıza çıkar. Bol tohum yılları 

tekerrürü genelde uzundur. Saklanabilen tohumlar birkaç yılın gereksinmesini 

sağlayacak Ģekilde toplanır ve stoklanır.  

 

• MeĢe gibi tohumu saklanamayan ya da kısa süreli olarak saklanan türlerde 

ağaçlandırma çalıĢmalarını bol tohum yılını takip eden yılda yapmak en iyi 

yoldur.  

• Diğer bir yol ise iki yılın fidan üretimini gerçekleĢtirecek kadar tohum 

toplanarak ekilmesidir.     

• Tohum sürekliliğini sağlamada diğer bir yolda ağaçlandırma çalıĢmalarında 

yaygın olarak kullanılan türlerin tohum kaynaklarını yapay olarak (tohum 

bahçesi) oluĢturmaktır. 

• Yine alınabilecek diğer bir önlemde kaynağı belli tohum toplama sahalarının 

veya meĢçerelerinin uygun yerlerde tespiti ve oralara tohum verimini artıracak 

özel silvikültürel uygulamaların (gübreleme, sulama, sürüm vb.) ve etkin bir 

korumanın yapılmasıdır. 
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Tablo 8-1 Tohuma ilişkin diğer bazı tanımlar 

Köken(Orijin) Bir bölge ya da yöredeki popülasyon olarak adlandırılabilir. Bu 

durumda coğrafik anlamda orijin belirli bir yöre, biyolojik anlamda 

orijin ise belirli bir yörede yetiĢen popülasyon demektir 

Popülasyon Doğal koĢullar altında aralarında gen alıĢveriĢi olabilen bireyler 

topluluğudur. 

Kalıtım Canlıların kendilerine ve atalarına benzer döller meydana 

getirmelerine denir. 

1000 Tane 

Ağırlığı 

Hava kurusu halindeki saf tohumlardan dolu tane olarak 1000 

tanesinin rutubeti ile beraber olan ağırlığına denir. Genellikle 1000 

tane ağırlığı yüksek olan tohumlardan meydana gelen fidanlar ilk 

yıllarda hızlı geliĢme gösterirler. 

Temizlik 

Yüzdesi 

Ağırlık itibariyle tohum içerisinde bulunan her türlü yabancı 

maddenin (kozalak ve dal parçaları, ibreler, toprak ve taĢ parçaları 

vb) ve boĢ tanelerin ağırlık olarak miktarına göre saptanan sağlam 

ve temiz tohumların ağırlık olarak yüzdesidir. 

Rutubet 

Yüzdesi 

Normal oda sıcaklığında hava kurusu halindeki tohumun içerdiği 

suyun yüzde olarak ifadesidir. 

Çimlenme Embriyonun durağan (latent) halden çevre etmenlerinin (ısı, 

rutubet, oksijen, ıĢık ) etkisi ile büyüme ve geliĢme durumuna 

geçmesidir. 

Çimlenme 

Yüzdesi 

Tohumun laboratuvarda çimlenmeye tabi tutularak çimlenenler 

yüzde olarak ifadesidir. Genellikle 4x100 tane tohumdan 

çimlendirme aletlerinde çimlenenlerinin sayısı belirlenerek bulunur. 

Çimlenme 

Enerjisi (Hızı) 

Tohumun çabuk çimlenme yeteneğine denir. Bu değer genellikle ilk 

4, 7 veya 10 günde çimlenen tohumların yüzde olarak ifadesidir. 

Fidan Yüzdesi Olağan koĢullarda ekilen 100 tohumdan meydana gelen ve yaĢama 

yeteneğini kanıtlayan fidanların miktarına denir. 
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Tablo 8-2(Çimlenme yüzdeleri ile ilgili tablo: orman fidanlıklarında teknik çalışma esasları kitabı) 
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5. Çelikle Üretim (Çelikleme): Bir bitkinin gövde, değiĢikliğe uğramıĢ gövde, yaprak 

ve kök gibi yeĢerim organlarının ana bitkiden kesilip ayrılarak, baĢka bir yerde 

köklendirilmesine çelikleme ya da çelikle üretim denir. Çelikler kavak gibi özel 

türlerde klon bahçelerinden, çelik bahçelerinden ya da doğadan elde edilir.  Çelik ile 

üretim kurak ve yarıkurak alanlara yönelik tohum kaynaklarının oluĢturulmasında, 

kavak, söğüt ve iğde gibi türlerin yığınsal üretiminde ve bu alanlara yönelik özel 

nitelikli (süs bitkisi) üretimde kullanılır. Çelikle üretimde anaç bitkinin; güneĢ ıĢığından 

tam yararlanması, dengeli beslenmiĢ olması,  karbondidrat seviyesinin yüksek, azot 

seviyesinin düĢük olması tercih edilir. Çok zor köklenen ağaç ve çalılarda çeliklerin 

köklenmesinde çelik alınacak ağacın yaĢı ve çeliğin sürgün yaĢı en önemli etkendir 

(gençlik etkisi).  Bozardıçta  (Juniperus excelsa) olduğu gibi bir bitki ne kadar gençse 

çelik o kadar kolay köklenir ya da okaliptüste olduğu gibi sert budamalarla da gençlik 

faktörü tetiklenebilir.   

 Çeliklerin köklenebilmesi için nem, ıĢık ve sıcaklığın uygun değerlerde olması 

gerekir. Yaprakları çevreleyen havadaki buhar basıncının, yapraklardaki hücreler 

arası boĢlukta bulunan suyun buhar basıncına olabildiğince eĢit olması gerekir. 

Köklendirme ortamındaki çeliklerin, yağmurlama ile sık sık sulanması orantılı nemi 

yüksek düzeyde tutmak alıĢılmıĢ yollardır. En iyi yöntem ise otomatik nemlendiriciler 

aracılığı ile havadaki su buharının belirli bir düzeyde tutulmasıdır. Daha geliĢmiĢ bir 

yöntem ise sisleme ile köklendirme uygulamasıdır. Çelik yastıklarında gündüz 

sıcaklığının 21-27 °C, gece sıcaklığının 16-21°C değerleri arasında tutulması 

arzulanır. IĢığın çelikte kök oluĢumuna etkisi çelik tipine göre değiĢir. Odun çeliklerde 

kökler karanlıkta daha iyi oluĢur. Buna karĢılık yapraklı çeliklerde ıĢık gereklidir. IĢık 

kaynağı olarak 150-200 mumluk ıĢık siddeti sağlayan beyaz floresan lambalar iyi 

sonuç verir. 

Hormonlar: Çelikle üretimde köklendirmeyi hızlandırmak için bazı hormanların (IAA 

(Indole Asetik Asit), NAA (Naftalen Asetik Asit) ve IBA (Ġndole Butrik Asit)) 

kullanımının çeliklerde köklenmeyi hızlandırdığı tespit edilmiĢtir. Çeliklerin 

köklendirilmesinde kullanılan hormonlar alkolde çözeltilerek ve suda deriĢtirilerek sıvı 

ya da talk pudrasında deriĢtirilerek toz halinde kullanılır.  

Köklendirme ortamı:  Köklenme sürecinde çelikleri yerinde tutmak, çeliklere su ve 

hava sağlayacak ortamdır. Uygun bir köklendirme ortamı, havalanması iyi, yeteri 

kadar su tutma kapasitesi olan ve arınık olmalıdır. Kullanılacak köklendirme ortamı 
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yalnız köklenme oranına değil, aynı zamanda oluĢacak kök sistemine de etki yapar. 

Köklendirme ortamı olarak değiĢik materyaller kullanılır. Kum, turba yosunu, 

vermikulit, spagnum yosunu, perlit, kakos ve bunların değiĢik kombinasyonlarıdır. 

Çelikler ya seralarda hazırlanmıĢ içerisinde köklendirme ortamı bulunan yastıklara, 

kasalara veya doğrudan saksı ya da çok gözlü kaplara dikilir. Hazırlanan çelikler 

olabildiğince hızlı bir Ģekilde ortama çeliklenir ve dikimin ardından sulanır. Çelikler 

hazırlanma aĢamasında mutlaka nemli çuvalla örtülmelidir. Dikimler dikim tahtası 

vasıtası ile yapılır ve yine bu tahta vasıtası ile dikimin ardından sıkıĢtırılır. Önemli 

çelik tipleri Ģunlardır: (Gövde, dal, kök çelikleri kullanılmaktadır) 

6. AĢı ile üretim: EĢeyli ya da eseysiz üretilmiĢ bir fidana diğer bir bitkinin bir organı 

ya da dokusunun naklidir. Burada kök baĢka bir bitkiye gövde ise baĢka bir bitkiye 

aittir. AĢı ile üretim kurak ve yarıkurak alanlara yönelik tohum kaynaklarının 

oluĢturulmasında ve bu alanlara yönelik özel nitelikli bitki (süs bitkisi) üretiminde 

kullanılır. Önemli aĢı yöntemleri Ģunlardır: (Yarma aĢı, Kalem aĢısı, Göz aĢısı) 

 

7. Diğer üretim yöntemleri: 

Kök sürgünü: Ihlamurda olduğu gibi köklerden geliĢmiĢ sürgünlerin üretimde 

kullanılmasıdır. Bu takdirde kökler yaralanarak sürgün vermeye teĢvik edilir. 

Daldırma: Sürgünün ana bitkiden ayrılmadan köklendirme ortamına alınması ve 

köklenmenin ardından ana bitkiden ayrılması yöntemidir. Çok çeĢitli yöntemleri 

olmakla birlikte, en basit Ģekli sürgünün bir saksı içerisine konan köklendirme 

ortamına daldırılmasıdır. 

Boğaz doldurma: Bitkinin kök boğazından kesilerek kuvvetli sürgünlerin elde 

edilmesi ve bu sürgünlerin etrafına köklendirme ortamının doldurulması yöntemidir. 

Sürgünler yeteri kadar kök salmalarının ardından ana bitkiden ayrılır. 

 

7.2. FĠDANLIK TEKNĠĞĠ 

Kurak ve yarıkurak mıntıka fidanlıkları genelde aynı ekosistem içerisinde 

bulunduğundan fidan üretiminde bazı güçlükler söz konusudur:  Buralarda havanın 

nemi %1‘e kadar düĢer, sıcaklık çoğu kez yüksektir, birçok yerde +45 derecenin 

üzerine çıkar, toprağın pH değeri genelde yüksektir, suyun kalitesi genelde düĢüktür, 

toprağın organik madde miktarı da azdır.  Gece gündüz sıcaklık değerleri arasında 

fark yüksektir. Maksimum ve minimum yağıĢlar ile sıcaklık değerleri önemlidir.  Bu 

nedenlerle daha özenli bir çalıĢmayı ve daha fazla bilgi birikimi ve deneyim gerektirir. 
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Diğer yandan kurak ve yarıkurak alanlara yönelik fidan üretiminde daha çok tüplü-

torbalı, kaplı ve saksılı fidan üretimi ön plana çıkmaktadır, bu durum birim maliyeti de 

artırıcı bir etkendir. 

Fidan üretiminde hedef amaca yönelik kaliteli fidan üretmektir. ÇalıĢma alanına ve 

amacına göre; çıplak köklü, kaplı (çokgözlü kaplarda), tüplü-torbalı, saksılı ve topraklı 

söküm tipinde fidanlar üretilmektedir. Kurak ve yarı-kurak alanlara yönelik fidan 

üretiminde daha çok tüplü-torbalı, kaplı ve saksılı fidan üretimi ön plana çıkmaktadır. 

Çıplak köklü ve topraklı söküm fidan üretimi daha çok tüpe, kaba veya saksıya 

ĢaĢırtma amacıyla yapılır. Bu tip fidanlarda baĢarıyı belirleyen ana unsurlar: harç 

karıĢımı, fidanlığın konumu, tüp-kap derinliği, yetiĢtirme teknikleri (sulama, 

gübreleme vb.) mikorriza gibi etmenlerdir. 

Tohumla fidan üretiminde ister çıplak köklü, ister kaplı ya da tüplü olsun yağmurlama, 

damlama ve sisleme ile sulama sistemleri uygulanır.  

Sulama, fidanlığın toprak ve iklim koĢullarına göre yapılır. Genelde çimlenmeler 

baĢlayıncaya kadar, öğle vakti yüzeysel olarak, çimlenmeden sonra günün serin 

saatlerinde bilhassa ibrelilerde gövde hafifçe odunlaĢana kadar minimum miktarda su 

verilir (damping off‘un önlenmesi için). 

Bitkilerin topraktaki sudan yararlanabilmeleri, su miktarına bağlı olmakla beraber, su 

miktarı bu konuda rol oynayan tek etmen değildir. BaĢka etmenler, örneğin toprak 

türleri (bünye), bu konuda önemli etkiye sahiptir. Bir kil toprağı, %30 oranında su 

içerse bile, bitkiler bu sudan yararlanamazlar. Buna karĢılık %12 oranında suya sahip 

bir kum toprağında, bitkiler için yararlanılabilecek su bulunmaktadır. Bunun nedeni, 

suyun toprak tanecikleri tarafından tutulma gücü ile ilgilidir. Bir kil toprağı %30 

düzeyinde su içerdiğinde, bu suyun tutulma gücü 15 atmosferi aĢmaktadır. Bitkiler, 

bu ve daha yüksek basınçta toprak tarafından tutulan suyu alamamaktadırlar. Kum 

topraklarda ise bu durum, topraktaki su oranı %8-10‘a düĢünce meydana 

gelmektedir. Topraktaki su miktarı, her zaman için bitkilerin bu sudan yararlanıp 

yararlanamayacakları hakkında bir fikir vermez. 

Bu nedenle, orta bünyeli topraklar daha düĢük su tutma kapasitelerine rağmen, ince 

bünyeli topraklardan daha fazla faydalı suya sahiptir. Bu nokta, aynı zamanda orman 

fidanlıklarında toprak bünyesinin önemini ve neden orta durumda (örneğin; kumlu 

balçık) olması gerektiğini bir yönüyle açıklamaktadır. Bunun yanı sıra, faydalı su 

miktarının toprak strüktürü ve organik madde miktarı ile de yakın ilgisi bulunmaktadır. 
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Tablo 8-3 Toprak bünyesi ve su ilişkisi 

Toprak Türü 

 

Tarla 

Kap. 

% 

Solma 

Nok. 

% 

Faydalı Su 

% 

Kolay Alınabilir Faydalı 

Su 

Kum 12 5 7 5,25 

Balçıklı Kum 14 5 9 6,75 

Balçık 27 13 14 7,00 

Kil 46 32 14 4,60 

 

Tablo 8-4 Farklı bünyelerin su-besin-drenaj-hava kapasitesi ilişkisi 

Özellik Kumlu Topraklar Killi Topraklar Balçıklı Topraklar 

Su Tutma Kapasitesi DüĢük Yüksek Orta 

Besin Tutma 

Kapasitesi 

DüĢük Yüksek Orta 

Drenaj Yüksek DüĢük Orta 

Hava Kapasitesi Yüksek DüĢük Orta 

 

Bitkiler genelde orta tekstürlü topraklarda en iyi kök ve gövde geliĢimini yapar. Bu 

topraklar kil oranı %35‘ten, kum oranı %65‘ten az olan topraklardır. Kumlu balçık, 

kumlu killi balçık, toz balçığı, tozlu killi balçık ve tozlu kil toprakları bu gruba girer.  

Güz dikimlerinde kullanılacak fidanların tamamen uykuya geçmesi gerekir. Bu 

gayeyle yazı takip eden süreçte sulama yavaĢ yavaĢ azaltılmalı ve geç güz 

döneminde sulama aralıkları artırılıp ardından kesilmelidir.  

Sonbaharda yapraktan ya da sulama suyu aracılığı ile verilen potasyumlu gübrelerin 

bitkilerin soğuğa direnci artırdığı kanısı yaygınsa da, bu tek baĢına yeterli bir etmen 

değildir. Aslında dona dayanıklılık seviyesi en yüksek fidan, dengeli beslenmiĢ 

olanlardır.  

Besin elementinin alınabilirliği toprak reaksiyonu ile yakından iliĢkilidir. Pek çok 

element için alınabilirliğin en yüksek olduğu asitlik değeri 5.5-7.0 arasıdır. Bununla 

birlikte, yüksek pH değerlerinde metaller (Cu, Fe, Mg, Zn, Ni) ya toprakta sıkıca 

bağlıdır, ya da katı mineraller halinde bulunur. DüĢük pH değerlerinde ise bazik 
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katyonlar (Ca, Mg, K, Na) toprakta çok zayıf güçlerle tutulurlar ve kolayca 

yıkanabilirler.   

Toprak pH değerini düĢürmek için uygulamada sülfürik asit, nitrik asit, fosforik asit 

kullanılır. DüĢük pH değerini yükseltmek için ise genelde kireç kullanılır. Çıplak köklü 

fidan üretiminde bazik nitelikli toprakların pH değerini düĢürmek için ekim yapılacak 

parsellere yaz döneminde kükürt uygulamak da ayrı bir yöntemdir. Balçık topraklarda 

pH değerini 0.5 puan düĢürmek için 50gr, 1.0 puan düĢürmek için 100gr, 1.5 puan 

düĢürmek için 150gr kükürt (metrekareye) atılır. Bu miktar kumlu topraklarda 1/3 

oranında azaltılır, killi topraklarda ise 1/2 oranında arttırılır. Ancak metrekareye 

atılacak kükürtün ideal olarak 40-60 gr arasında olması ve 100 gramı geçmemesi 

uygulamacılarca tavsiye edilir. Kükürt toprağa tohum ekiminden 3-4 ay kadar 

önceden verilmeli, 10-15 cm derinlikte karıĢtırılmalı, sulama yapılarak tavda tutulmalı 

ve çapalanarak oksidasyonunun sağlanması gerekir. Yine yastıkların kıĢa girmeden 

önce hazırlanması toprağın kimyasal özelliklerini olumlu etkiler. 

  

Tablo 8-5 Toprak reaksiyonunun sınıfları 

4.5 Ekstrem asit 6.6-7.3 Nötr 

4.6-5.0 Çok Ģiddetli asit 7.4-7.8 Hafif alkali 

5.1-5.5 ġiddetli asit 7.9-8.4 Orta alkali 

5.6-6.0 Orta Ģiddetli asit 8.5-9.0 ġiddetli alkali 

6.1-6.5 Hafif asit >9.0 Çok Ģiddetli alkali 

 

 

Tablo 8-6 Toprak tuzluluğunun sınıflandırılması 

Tuzluluk Sınıfı E.C. (mmhos/cm) (%) 

 

Tuzsuz topraklar 

Az tuzlu topraklar 

Orta tuzlu topraklar 

Yüksek tuzlu topraklar 

Çok yüksek tuzlutopraklar 

< 2 

2-4 

4-8 

8-16 

> 16 

< 0,15 

0,16-0,35 

0,36-0,65 

0,66-1.00 

> 1.00 
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Toprak reaksiyonunun asit olduğu durumda birçok bitki türü için toprak verimliliği 

azalır. Bu durumda kireç kullanarak toprak pH değerini yükseltmek mümkündür. 

Kireç;  kireç taĢı, marn ve dolomit Ģeklinde doğada büyük miktarda bulunurlar. 

Genelde CaO, CaCO3 veya Ca(OH)2 kullanılmaktadır. pH değerini 1 puan artırmak 

için metrekareye kumlu topraklarda 125-150 gr, balçık topraklarda 250-300 gr, killi 

topraklarda 400-500 gr atılır. 

Fidanlıklarda bazik topraklarda amonyum sülfat, asit nitelikli topraklarda ise 

amonyum nitrat gübresi tercih edilir. Yine düĢük asit topraklarda kullanılacak 

amonyum nitrat gübresinin kalsiyum içerikli olması yararlıdır. Çıplak köklü fidan 

üretiminde gübreleme mutlaka baĢta toprak analizi, bitkilerin yaprak geliĢimlerinin 

tamamlanmasından sonrada yaprak ve toprak analizine birlikte bakılarak yapılması 

gerekir. Elbette fidanlıkta yıllardır oluĢmuĢ bilgi birikiminden de yararlanılır. Ancak 

genel bir fikir vermek amacıyla gübreleme uygulaması dönüme 15-30 kg azot, 7-20 

kg fosfor ve 10-15 kg potasyum Ģeklindedir. Fosforlu gübreler genelde baĢ gübresi 

olarak ekimden, dikimden önce verilir ve toprakla belirli derinlikte karıĢtırılır. Diğer 

gübre uygulamaları tek seferde değil 2-4 seferde Ağustos ayının sonuna kadar olan 

sürede uygulanır. Sonbaharda dönüme 3-5 kg ilave azot uygulaması yararlıdır. 

Fidanların sökümü, seleksiyonu ve sahaya nakli:  

Fidanlar kök faaliyeti durduğunda sökülmeli ve uyku halinde dikilmelidir.  Fidanlıklar 

ise genelde ağaçlandırmayı düĢündüğümüz sahalardan daha ılıman iklim koĢullarına 

sahiptir. Çoğunlukla ağaçlandırma sahalarının dikime hazır hale geldiği dönemlerde 

fidanlar, uyanmaya baĢlamıĢ olabilir. Bu durumun sakıncalarını gidermek için 

uygulamacılar, fidanları ağaçlandırma sahasına yakın bir yerde kar veya toprak 

gömüsüne alır. Geleneksel gömü uygulamasında fidanların üzeri (özellikle ibrelilerde) 

dallarla örtülmeli böylece karanlık bir ortam sağlanmalı ve yüksek nem korunmalıdır. 

Bu yöntemin uzun süre kullanımı su kaybına ve solunumla madde tüketimine neden 

olur. Kar gömüsü ise birikinti suyun olmadığı, hafif eğimli kuz yerlerde yapılır. Kar 

sıkıĢtırılır, torbalanmıĢ fidanlar yatık olarak karın üzerine depolanır. Fidanların 

üzerine ise çalı, çırpı ve ibreli dallar örtülür. Bu ortamda ortalama sıcaklık 2.5ºC 

sıcaklıkta, hava nemi ise yaklaĢık %98‘dir.  

Diğer bir yöntemde soğuk hava depolarında 2ºC sıcaklık ortamında 2 ay kadar 

saklamaktır. Ancak bu ortamda bitkinin suyunu kaybetmesini ve fidanların 

hastalanmasını önleyecek tedbirler mutlaka alınmalıdır. Bu ortamda nem %90-95 

olmalı, hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Fidan saklamanın en iyi yolu (çıplak ve 
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kaplı), ambalajlanmıĢ fidanların eksi 2-5 ºC sıcaklık ortamına sahip depolara 

alınmasıdır. Bu ortamda fidan neminin kaybolması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Bu sıcaklık değerlerinde fidanlar bir sonraki yılın baharına kadar kolaylıkla 

saklanabilir. Bu Ģekilde uyku halinde tutulan fidanlar, ağaçlandırma sahalarında 

uygun ekolojik koĢullar oluĢtuğunda dikilebilir. Bu yöntemle, özellikle karasal iklime 

sahip alanlarda, fidan dikimi ile kökün çalıĢmaya baĢlaması arasındaki süre kısalır. 

Özellikle ibreli türlerde (karasal iklim koĢullarında) fidan dikimi ile kökün çalıĢarak su 

almaya baĢlaması arasındaki süre ne kadar kısa olursa tutma baĢarısı o kadar 

yüksek olur.  Zaten karasal iklim koĢullarında en iyi dikim zamanı bahar dönemidir. 

Bahar dikimlerinin diğer bir avantajı da don atma tehlikesinin en aza inmesidir. 

Özellikle, ibreli türlerde sonbahar veya erken kıĢ dikimlerinde fidanların üzerinin karla 

kaplı olmadığı dönemlerde su kaybetmekte ancak kök çalıĢmadığından suyu yerine 

koyamamaktadır. Bu Ģekilde uzun sure rüzgâra açık kalan fidanlara bahar sonunda 

kızararak kururlar. Çoğu zaman onların donduğu düĢünülür. Aslında olay susuzluktan 

kaynaklanmıĢtır. Bu dönem dikimlerinde baĢarı karın dikimi takiben yağması ve geç 

kalkması ile mümkün olur. 

Kurak ve yarıkurak alan ağaçlandırmalarında mikorriza mantarları ile yeterli oranda 

bulaĢık fidanlar tercih edilir. Bu fidanlarla yapılan ağaçlandırmalarda tutma 

baĢarısının %20 arttığı ve fidanında gövde ve hacim artımının %20 daha fazla olduğu 

tespit edilmiĢtir. Mikorriza mantarlı fidan elde edilmesi için yetiĢme ortamında orman 

humusu veya suni üretilmiĢ mikorriza mantarlar kullanılmalıdır. 
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Fotoğraf 8-4 Fidanlıktan görünüm  

 

1. Çıplak köklü fidan üretimi: Kurak ve yarıkurak alanlara yönelik çıplak köklü fidan 

üretiminde (özellikle ibreli türlerde) baĢarıyı etkileyen en önemli etken gövde-kök 

oranıdır. Bu oran idealde 2.0-2.5 arasında olmalıdır. Yapraklı türlerde ise kök 

sisteminin kalitesi baĢarıda ana etkendir. MeĢe ve ardıç gibi kılcal kökleri çok ince 

olan türlerde üretim özel olarak hazırlanmıĢ yastıklarda ya da kumlu-balçık topraklara 

sahip fidanlıklarda yapılmalıdır. Özellikle killi topraklarda yetiĢtirilmiĢ meĢe fidanları 

söküm esnasında kılcal köklerini önemli oranda kaybetmektedir. Yine meĢe fidanları 

1+0 yaĢlı olarak kullanılmalıdır. 2 yaĢına kalan fidanlarda aĢırı geliĢen kazık kök 

sistemi sorun yaratır.     

Tohumlar 120 cm geniĢlikte, 40 cm ara yollara sahip, türlere göre farklı 

yüksekliklerde hazırlanmıĢ (20-30 cm.) yastıklara ekilir. Ekimde yaygın olarak çizgi 

ekimi yöntemi kullanılır. Yastıktaki çizgi sayısı türün özelliği ve amaca bağlı olarak; 

yapraklı türlerde 3-5 ibrelilerde ise 5-7 adettir. Her türde ekim derinliği farklı olmakla 

birlikte genelde büyük tohumlular 5-10 mm, küçük tohumlular 3-5 mm, çok küçük 

tohumlar ise 1-3 mm. derinlikte ekilir. Kapatma malzemesi olarak %50 organik 

malzeme, %50 dere mili kullanılır. Ekim yastıklarına uygulanacak örtüleme 

(malçlama) uygulaması zor çimlenen türlerde yararlıdır. 
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Hızlı geliĢen türlerde, ilk iki, yavaĢ geliĢen türlerde ilk dört ot alımı uygulamasında 

gecikilmez ve otlar küçükken, çekince yeni çimlenen fideciklere zarar vermeyecek 

boyutta iken elle alınır. Diğer ot alımları (5-8 arası) ise otlar ele gelen boyuta ulaĢınca 

yapılır. Örtüleme uygulanmayan yastıklarda bir ya da iki kez çapalama uygulaması 

yapılması yararlıdır. 

Çıplak köklü fidanlar hızlı geliĢen türlerde 1+0 yaĢlı yavaĢ geliĢen türlerde ise 2+0 

yaĢlı olarak kullanılır.  

 

   

Fotoğraf 8-5 Çıplak köklü fidan üretimi  

 

        

Fotoğraf 8-6 Kaplı fidan üretimi  
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2. Kaplı fidan üretimi: Kaplar kök kıvrılmasına meydan vermeyecek Ģekilde 

tasarlanmalıdır. Kapların derinliği, kapların üretim yöntemleri, kap harcı karıĢımı, 

fidanlara bakım yöntemleri (gübreleme, sulama, ilaçlama, kök budaması vb.) ve dikim 

zamanı ön plana çıkmaktadır. Kaplı fidanlar sahaya taĢınırken ve sahadayken 

ortamın su kaybetmemesine dikkat edilmeli, gerektiğinde sulanmalıdır.  

3. Tüplü fidan üretimi: Tüplü-torbalı fidan üretiminde Ġki yöntem kullanılır: Birincisi 

tüpe-torbaya ĢaĢırtma (çıplak köklü ya da tüplü-kaplı), Ġkincisi ise doğrudan tohumun 

tüpe-torbaya ekimi Ģeklindedir. 

Tüplü-torbalı fidan üretimi genelde açık alanda hazırlanmıĢ 120 cm geniĢlikte, 40-50 

cm ara yollara sahip yastıklarda yapılır. Bu yastıkların drenaj sisteminin mükemmel 

olması gerekir. Türün özelliğine ve fidanlığın iklim koĢullarına göre yaz döneminde 

gölgeleme de uygulanabilir (Fotoğraf 8.7.).  

 

Fotoğraf 8-7 Tüplü fidan üretimi   

 

1+0 ya da 2+0 yaĢlı ibreli türlerin fidan üretiminde 11-13 x 25-30cm. ebadında tüpler 

kullanılır. Ġbrelilerde tüplü fidan üretiminde kullanılacak yetiĢme ortamı birçok 

fidanlıkça kendi deneyimlerine göre oluĢturulsa da; %60-65 kumlu balçık toprak %25-

30 organik madde+%10 üretilen türe ait orman üst toprağı karıĢımı uygundur. 

Hazırlanan karıĢımın pH değeri 6,0-7,5 arasında olması arzulanır. Üretilen türe ait 

orman üst toprağı konması mikorriza aĢılaması açısından önemlidir. Tüplü fidan 

üretiminde katranda olduğu gibi havai kök budaması uygulamakta yarar vardır. Bazı 

özel nitelikli ağaçlandırmalar için; 16x30 cm boyutundaki torbalarda 1+1,  2+1 yaĢlı, 

18-20x30 cm boyutundaki torbalarda üretilmiĢ 1+1, 1+2, 1+3, 2+2 yaĢlı fidanlarda 

üretilebilir. 
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Yapraklı türlerde, 16x30 cm ebatlı tüpler kullanılır. Tüp harcı  %25 humus, %60 

kumlu balçık toprak, %10 üretilen türe ait orman üst toprağı ve %5 yanmıĢ hayvan 

gübresi karıĢımıdır. MeĢe gibi iri tohumlarda her bir göze 1-2 adet kök ucu gözükmüĢ 

tohum ekilir. Diğer türlerde ise genelde 2-4 adet, çok küçük tohumlarda ise 4-10 adet 

arası tohum ekimi uygundur. Tüplü yapraklı tür fidanları 1+0 yaĢlı olarak kullanılabilir. 

Özel nitelikli ağaçlandırmalar için ise 18-20x30 cm. ebatlı torbalarda 1+1 ya da 1+2 

yaĢlı fidanlarda yetiĢtirilir.        

4. Saksılı ve topraklı söküm fidan üretimi: Özel nitelikli ağaçlandırmalarda 

kullanılmak üzere üretilir (Fotoğraf 8.8.). Özel maçlı ağaçlandırmalar, parklar, 

bahçeler ve yol ağaçlandırmalarında; dıĢ etkenlerden kısa sürede kendini kurtaracak 

ve kendisinden beklenen iĢlevleri yerine getirecek Ģekilde boylu ağaçların 

kullanılması zorunludur. 

 

Fotoğraf 8-8 Saksılı fidan üretimi 
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8.2. FARKLI EKOLOJĠK ÖZELLĠKLERE SAHĠP KURAK VE YARIKURAK 

MINTIKALARDA ÜRETĠLECEK FĠDAN TÜRLERĠ  

1. Orta ve güneybatı Asya‘da kurak alanlarda Türkiye‘de Iğdır ve Karaman 

mıntıkalarında: Kışın soğuk iklime sahip kurak: Haloxylon persicum (Sazak), H. 

Apyhyllum (Sazak), Calligonum polygonoides, C. Arborescens (Kırmızı fırça), C. 

caputmedusae, C. pellucidum, C. setosum, C. clatum, C. microcarpum, C. 

leucocladum, C. Junseum Salsola paletsikiana, Sophora viciifolia, Ammodendron 

connolly, Ammodendron spp, Caragana spp. Gibi türler yaygın olarak kullanılır. 

2. Orta ve güneybatı Asya‘da yarı-kurak alanlarda: Kışın soğuk iklime sahip 

alanlarda: Acer turkestanicum (Türkistan akçaağacı), Acer semenovii, Amygdalus 

communis (Badem), Amygdalus bucharica (Buhara bademi), Amygdalus 

spinosissima, Amygdalus susakensis, Amygdalus scoparia (Yabani badem), Prunus 

armeniaca (Kayısı), Astragalus spp (Geven), Atraphaxis spp, Berberis spp (Kadın 

tuzluğu), Caragana aurantica (Turuncu bezelye çalısı), Caragana turkestanica, Celtis 

caucasica (Kafka çitlenbiği), Cerasus chodshaatensis, Cerasus chodshaatensis, 

Cerasus spp (Vişne), Colutea brachyptera, Crataegus ferganensis, Crataegus 

turkestanica, Crataegus spp (Akdiken), Elaeagnus angustifolia (İğde), Ephedra spp 

(Deniz üzümü), Fraxinus sogdiana (Dışbudak), Hippophae rhamnoides (Yabani 

iğde), Juglans regia (Ceviz ağacı),  Caragana laeta, Caragana alaica, Caragana spp 

(Bezelye çalısı), Juniperus turkestanica, Juniperus excelsa (Amerikan ardıcı), Juniper 

zeravshanica,  Juniperus spp (Ardıç), Lonicera spp (Hanımeli), Malus sieversii 

(Yabani elma), Malus niedzwetzkyana, Malus kirghisorum, Pictacia vera, Pictacia 

callygonum, Pictacia ferganense, Pistacia khinyuk (Çin sakızı), Populus 

usbekistanica (Özbekistan kavağı), Populus alba (Ak kavak), P diversifolia, P 

pruinosa, Populus spp (Kavak), Pyrus tadshikistanica, Pyrus spp (Yabani elma), 

Ribes spp (Frenk üzümü), Rhamnus coriacea, Rosa spp, Salix turanica, Salix spp 

(Söğüt), Sophora korolkovii, Sorbus tianshanica, Sorbus percica, Tamarix spp (Ilgın), 

Zizyphus jujuba (Ünnap), Quercus spp (Meşe), Ulmus densa, Ulmus spp (Karaağaç), 

Morus spp (Dut), Vitex ssp (Rahip biberi), Nispeten ılıman alanlarda: Pinus elderica, 

Pinus halepensis (Halep çamı), Pinus canariensis (Kanarya adaları çamı), Pinus 

brutia (Kızıl çam), Cotinus spp (Kotinus), Pinus pinea (Fıstık çamı), Cupressus 

sempervirens (Sütun servi), Cuprescus arizonica (Arizona servisi) gibi türler yaygın 

olarak kullanılır. 
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3. Kurak Akdeniz ikliminin egemen olduğu kurak alanlarda: Acacia cyanophylla (Mavi 

yapraklı akasya), A. salicia, A. ligulata, A. victoriae, A.aneura, Opuntia ficus indica 

(Hint inciri), Atriplex nummularia, A. canescens, A. hamilus, A. clauca, Atriplex spp. 

(Karapazı), Calligonum comosum, C. azel, C arich, Periploca laevigata (Ġpek bitkisi), 

Artemisia herba alba (Ak pelin), Juniperus phoenica (Fenike ardıcı),  Parkinsonia 

aculeta, Cassia nemophila vb. gibi türler yaygın olarak kullanılır. 

4. Orta Anadolu Bozkırlarında: Bu alanda yavĢan (Artemisia) ve kekik (Thymus) gibi 

tek ve çok yıllık bitkilerle, acıpayam (Amygdalus orientalis), çaltı (Paliurus spina-

cristi), gövem (Prunus spinosa), geven (Astragalus spp) gibi bazı çalı ve küçük ağaç 

türleri egemendir.  Buna bazı alanlarda Berberis spp (Kadın tuzluğu), Rosa spp. 

(Gül), Crataegus spp. (Aluç) gibi taksonları ve dere bitki örtüsünde ise Tamarix spp 

(Ilgın), Eleagnus angustifolia (İğde), Popuslus nigra (Kara kavak), Populus alba ,(Ak 

kavak), Salix spp. (Söğüt) gibi taksonları eklemek gerekir. 

5. Orta Anadolu Yarıkurak alanları: Orta Anadolu gibi karasal iklime sahip alanlarda 

ormanların alt sınırı bozkıra dayanır. Orta Anadolu Bölgesinde Ankara‘da olduğu gibi 

1000-1100 metrenin, Sivas‘ta olduğu gibi 1400  (bazı alanlarda 1600 hatta 1800 

metre)  metrenin altında bulunan alanlar doğal bozkır bölümünü oluĢturur.   

Bozkır sınırından, 1400-1500 metre yüksekliğe kadar çoğunluğunu saçlı meĢe  

(Quercus cerris) ve tüylü meĢenin (Quercus pubescens) oluĢturduğu birliğe bazı 

alanlarda ardıçda (Juniperus) katılır. MeĢe veya ardıç birliğinin içerisine ahlat (Pyrus), 

alıç (Crataegus), karamuk (Berberis), acıpayam, gövem (Prunus spinosa), kuĢburnu 

(Rosa) ve diğer yabanıl meyveler bulunur. Bu birlikler, bozkırı 300-500 m eninde bir 

kuĢak gibi sarar.  

MeĢe ve ardıç birliğinin üzerinde en kuzeyde sarıcam (Pinus sylvestris), biraz 

güneyde karaçam (Pinus nigra) onun üzerinde sarıçam, daha güneyde karaçam 

ormanları üst sınıra kadar çıkar. Teke yöresinde katran da varlığını hissettirir. Yer yer 

karaçamlar Beynam Ormanında olduğu gibi 1300 metreye inebildiği gibi Ankara‘nın 

kuzeyinde bazı yarı nemli alanlarda 1000 metreye kadar da inebilir.  Bu tür alanlarda 

ağaçlandırma çalıĢmalarında baĢarı bu birlik üyelerinin fidanlarının üretimi ile 

gerçekleĢebilir. 

5. 1. Orta Anadolu meĢe (Quercus) birliği: Quercus pupescens, Q cerris (Saçlı 

meşe), Q. infectoria (Yeşil himaleya meşesi), Q. robur (Kızıl meşe), Juniperus 

excelsa (Amerikan ardıcı), J. Oxycedrus (Sedir yapraklı ardıç), Eleagnus angustifolia 

(İğde), Prunus amygdalus, Prunus mahalep (Mahlep kirazı), Prunus sipinosa (Çakal 
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eriği), Prunus domestica (Erik), Prunus armenica (Kaysı), Crateagus spp (Alıç),, 

Pyrus spp (Elma), Berberis spp, Rosa spp (Kuş burnu), gibi meĢe birliği üyeleri 

kullanılır.  Dere bitki örtüsünde ise Tamarix spp, Eleagnus angustifolia (İğde), 

Populus nigra (Kara kavak), Populus alba (Ak kavak), Salix spp. (Söğüt)  gibi 

taksonlar kullanılır. 

5.2. Orta Anadolu bozardıç (Juniperus excelsa) birliği: Quercus pupescens, Q cerris 

(Saçlı meşe), Q infectoria (Yeşil himaleye meşesi), J oxycedrus (Sedir yapraklı 

ardıç), Prunus amygdalus, Prunus mahalep (Mahlep kirazı), Prunus sipinosa (Çakal 

eriği), Crataagus spp (Alıç), Pyrus spp (Yabani elma), Berberis spp (Kadın tuzluğu), 

Rosa spp (Gül) gibi bozardıç birliği üyeleri kullanılır.  Dere bitki örtüsünde ise Tamarix 

spp, Eleagnus angustifolia (İğde), Popuslus nigra (Kara kavak), Populus alba (Ak  

kavak), salix spp. (Söğüt) gibi taksonlar kullanılır. 

5.3. Orta Anadolu karaçam (Pinus nigra) birliği: Juniperus excelsa (Amerikan ardıcı), 

J Oxycedrus (Sedir yapraklı ardıç), Juniperus foetidissima (Kokulu ardıç), Prunus 

amygdalus, Prunus mahalep (Mahlep kirazı), Prunus sipinosa (Çakal eriği), 

Hippophae rhamnoides (Yabani iğde), Prunus domestica (Erik), Crateagus spp  

(Alıç), Pyrus spp (Yabani elma), Berberis spp (Kadın tuzluğu), Rosa spp (Gül), 

Sorbus spp (Üvez), Malus spp (Elma), Acer spp (Akçaağaç), Ulmus spp (Karaağaç), 

Amelanchier spp (Kayaarmudu), Cotoneaster spp (Dağmuşmulası), Teke yöresinde 

ve Akdeniz ikliminin iç Anadolu‘ya sarktığı alanlarda Cedrus libani (Lübnan sediri), 

Quercus ithaburensis gibi karaçam birli üyeleri kullanılır.  Dere bitki örtüsünde ise 

Tamarix spp (Ilgın), Eleagnus angustifolia (İğde), Populus nigra (Kara kavak), 

Populus alba (Ak kavak), Salix spp. (Söğüt)  gibi taksonlar kullanılır.  

6. Akdeniz ardı Bozardıç (Juniperus excelsa) birliği: Q cerris (Saçlı meşe), Q 

infectoria (Yeşil himaleye meşesi), J oxycedrus (Sedir yapraklı ardıç), Amygdalus 

communis, Amygdalus orientalis, Prunus mahalep (Mahlep kirazı), Prunus divarigata, 

Prunus sipinosa (Çakal eriği), Crataagus spp (Alıç), Pyrus spp (Yabani elma), 

Berberis spp (Kadın tuzluğu),  Rosa spp (Gül), Amelanchier spp (Kayaarmudu), 

Cotoneaster spp (Dağmuşmulası), Acer spp (Akçaağaç), Fraxinus spp (Dişbudak), 

Celtis tournefortii (Doğu çitlenbiği), Celtis glabra (Tüysüz çitlenbik), Cornus mas 

(Kızılcık), gibi bozardıç birliği üyeleri kullanılır. Dere bitki örtüsünde ise Tamarix spp 

(Ilgın), Eleagnus angustifolia (Dar yapraklı iğde), Popuslus nigra (Kara kavak), 

Populus alba (Ak kavak), Salix spp (Söğüt) Gibi taksonlar kullanılır    
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7. Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli yöresi yarıkurak alanları: Juniperus excelsa 

(Amerkan ardıcı), J oxycedrus (Sedir yapraklı ardıç), Juniperus foetidissima (Kokulu 

ardıç), Quercus cerris (Saçlı meşe), Q brantii, Q libani (Lübnan meşesi),  Q infectoria 

(Yeşil himeleya meşesi), Prunus amygdalus, Prunus mahalep (Mahlep kirazı), 

Prunus armenica (Kayısı), Prunus sipinosa (Çakal eriği), Prunus domestica (Erik), 

Celtis tournefortii (Doğu çitlenbiği), Pistacia lentiscus (Çitlenbik), Paliurus spina-

christi (Kara çalı), Crateagus spp, Pyrus spp (Yabani elma), Berberis spp (Kadın 

tuzluğu),   Rosa spp (Gül), Sorbus spp (Üvez), Malus spp (Elma), Acer spp 

(Akçaağaç), Ulmus spp (Karaağaç), Morus spp (Dut), Pinus nigra (Kara çam), Pinus 

sylvetris (Sarı çam), Cedrus libani (Lübnan sediri).  Dere bitki örtüsünde ise Tamarix 

spp (Ilgın), Juglans regia  (Ceviz), Eleagnus angustifolia (Dar yapraklı iğde), Populus 

nigra (Kara kavak), Populus alba (Ak kavak), Salix spp. (Söğüt)  gibi taksonlar 

kullanılır. 

8. Güneydoğu Anadolu yarı-kurak alanları: Juniperus excelsa (Amerkan ardıcı), J 

oxycedrus (Sedir yapraklı ardıç),  Q brantii, Q libani (Lübnan meşesi),  Q cerris (Saçlı 

meşe), Prunus amygdalus, Prunus mahalep (Mahlep kirazı), Celtis tournefortii (Doğu 

çitlenbiği),  Pistacia lentiscus (Çitlenbik), Pistacia vera, Pinus halepensis (Halep 

çamı), P elderica (Elderika çamı), P brutia (Kızıl çam), P pinea (Fıstık çamı), 

Cuprescus sempervirens (Sütun selvisi), Zizyphus jujuba,  Pistacia khinjuk (Çin 

sakızı), Olea europaea (Avrupa zeytini), Paliurus spina-christi, Crataagus spp (Alıç),   

Berberis spp (Kadın tuzluğu), Rosa spp (Gül), Ulmus spp (Karaağaç), Morus spp 

(Dut), Cerasus microcarpa, Dere bitki örtüsünde ise Tamarix spp (Ilgın), Juglans 

regia (Tek yapraklı ceviz), Eleagnus angustifolia (Dar yapraklı iğde), Populus nigra 

(Kara kavak), Populus euphratica (Fırat kavağı), Populus alba (Ak kavak), Salix spp 

(Söğüt)  gibi taksonlar kullanılır. 

9. Kuzeydoğu Anadolu yarı-kurak alanları: Juniperus excelsa (Amerkan ardıcı), J 

oxycedrus (Sedir yapraklı ardıç), Juniperus foetidissima (Kokulu ardıç),  Pinus 

sylvestris (Sarı çam), Ulmus spp (Karaağaç), Acer spp (Akçaağaç), Viburnum spp 

(Kar topu), Hippophae rhamnoides (Yabani iğde), Ribes spp (Frenk üzümü), Rosa 

spp (Gül), Berberis spp (Kadın tuzluğu), Sorbus spp (Üvez), Prunus serotina (Geç 

çiçek açan salkım kiraz), Rhamnus spp (Çehri)  dere bitki örtüsünde ise Populus 

nigra (Kara kavak), Betula spp (Huş), Populus alba (Ak kavak), Salix spp. (Söğüt) 

gibi taksonlar kullanılır. 
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10. Maki birliği: Quercus coccifera (Kermes meşesi),  Quercus ilex (Pırnal meşesi),  

Quercus aucheri, Pistacia terebinthus (Menengiç),  Pistacia lentiscus (Çitlenbik), 

Amygdalus communis,  Arbutus unedo (Kocayemiş),   Arbutus andrachne (Yunan 

kocayemişi),  Capparis sipinosa (Hakiki kebre), Paliurus spina-cristi (Kara çalı), 

Laurus nobilis (Defne), Ceratonia siliqua, Cotinus coggygria, Juniperus phoenica 

(Fenike ardıcı), Dere bitki örtüsünde: Nerium oleander (Adi zakkum), Vitex angus-

castus (Adi rahip biberi), Mrytus communis, Platanus orientalis (Doğu çınarı), 

Phylleria ssp, Cercis ciliquastrum, Alnus orientalis (Doğu kızılağacı), Salix spp. 

(Söğüt)   gibi taksonlar kullanılır.  

11.Yarıkurak kızılçam (Pinus brutia) birliği: Quercus coccifera (Kermes meşesi),  Q 

cerris (Saçlı meşe), Q infectoria (Yeşil himeleya meşesi), Q ithaburensis, Cupressus 

sempervirens (Sütun selvisi),  Cupressus arizonica (Arizona servisi),  Quercus İlex 

(Pırnal meşesi),  Quercus aucheri, Pistacia terebinthus (Menengiç), Pistacia lentiscus 

(Çitlenbik), Amygdalus communis,  Arbutus unedo (Kocayemiş), Mrytus communis, 

Paliurus spina-cristi (Kara çalı), Vitex angus-castus (Adi rahip biberi), Arbutus 

andrachne (Yunan kocayemişi), Capparis sipinosa (Hakiki kebre), Laurus nobilis 

(Defne), Ceratonia siliqua, Phylleria ssp, Cercis ciliquastrum, Zizyphus jujuba 

(Ünnap), Cotinus coggygria (Kotinus), Juniperus phoenica (Fenike ardıcı), Dere bitki 

örtüsünde: Nerium oleander (Adi zakkum), Platanus orientalis (Doğu çınarı), Alnus 

orientalis (Doğu kızılağacı), Salix spp. (Söğüt)  gibi taksonlar kullanılır.  

12. Kurak Ekosistemde Park bahçelerde nispeten  dayanıklı türler: Ailanthus 

altissima (Kokarağaç),  Albizia julibrissin (Gülibrişim), Broussonetia papyrifera (Kağıt 

dudu), Gleditschia tricantha (Amerikan gladiçyası), Juniperus sabina-excelsa-

turcomanica (Sabina ardıcı),  J. Virginia (Virjinya ardıcı), Koelreuteria paniculata 

(Yalancı sabun ağacı), Maclura aurantiaca (Turuncu renkli maklura), Melia azederai  

(Azadirahta ağacı), Morus alba (Ak dut) M. Nigra (Kara dut), Paliurus spina-christi 

(Kara çalı), Pistacia khinjuk (Hint sakızı), Pinus elderica, Pinus brutia (Kızıl çam), 

Pistacia vera (Antep fıstığı), Sophora japonica (Japon sophorası), Vitex angus-castus 

(Adi rahip biberi), Berberis spp. (Kadın tuzluğu), Cupresscus arizonica (Arizona 

servisi), Catalpa bignonioides (Bodur katalpa), Cuprescus sempervirens (Sütun 

selvisi), Eleagnus angustifolia (Dar yapraklı iğde), Fraxinus spp. (Dişbudak), Prunus 

armenica, Prunus mahalep (Mahlep), Quercus robur (Kızıl meşe), Robinia 

pseudoacacia (Yalancı akasya), Aesculus hippocastaneum (At kestanesi). 
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Tablo 8-7 Açık tohumlu ağaçlara uygulanacak ön işlemler 

Tür adı Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Cedrus atlantica 1-4 °C sıcaklıkta 20 gün sağuk sıcaklıkta katlama   

Cedrus brevifolia 1-4 °C sıcaklıkta 20 gün sağuk sıcaklıkta katlama   

Cedrus libani 1-4 °C sıcaklıkta 20 gün sağuk sıcaklıkta katlama   

Cuprescus arizonica 1 gün suda bekletme, 30 gün 1-4 °C sıcaklıkta soğuk katlama 

Cup. sempervirens 1 gün suda bekletme, 30 gün 1-4 °C sıcaklıkta soğuk katlama 

Ginkgo biloba 2-3 ay bahar iklimi koĢulları 

Juniperus communis 2 gün %5 küllü suda bekletme, yaz ve güz ekimi 

Juniperus 
durupaceae 

Çatlatma,  güz ekimi 

Junperus 
foetidissima 

5 gün %5 küllü suda bekletme, yaz ve erken güz ekimi 

Juniperus sabina 2 gün %5 küllü suda bekletme, yaz ve güz ekimi 

Juniperus excelsa 3 gün %5 küllü suda bekletme, yaz ve güz ekimi 

Juniperus oxycedrus 2 gün %5 küllü suda bekletme, yaz ve güz ekimi 

Juniperus phoenicia 2 gün %5 küllü suda bekletme, yaz ve güz ekimi 

Juniperus virginiana 2 gün %5 küllü suda bekletme, yaz ve güz ekimi 

Juniper turcomanica 2-3 gün %5 limon tuzunda bekletme, 45 gün soğuk katlama, güz 

ekimi   

Juniper 
zeravshanica 

 2-3 gün %5 limon tuzunda bekletme, 45 gün soğuk katlama, güz 
ekimi   

Juniperus virginiana 1 gün %5 citric acid bekletme x 90 gün soğuk katlama kıĢ ya da 

erken bahar ekimi  

Pinus brutia 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 1-4 °C sıcaklıkta soğuk 
katlama, çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Pinus elderica 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 1-4 °C sıcaklıkta soğuk 
katlama, çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Pinus halepensis 1 gün suda bekletmenin ardından, 20 gün 1-4 °C sıcaklıkta soğuk 
katlama, çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Pinus nigra 1 gün suda bekletme 

Pinus pinea 1 gün suda bekletme 

Pinus sylvetris 1 gün suda bekletme 

 Thuja occidentalis 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 1-4 °C sıcaklıkta soğuk 
katlama, çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Thuja orientalis 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 1-4 °C sıcaklıkta soğuk 
katlama, çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 

Thuja pilicata 1 gün suda bekletmenin ardından, 30 gün 1-4 °C sıcaklıkta soğuk 
katlama, çimlenmenin yeknesak ve hızlı olmasını sağlar 
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Tablo 8-8 Kapalı tohumlu ağaçlara uygulanacak ön işlemler 

Ağaç Türü  Tohuma uygulanacak ön iĢlemler 

Acacia cyanophylla 1 gün ılık suda ya da 30 dakika 80 ºC sıcaklıktaki suda 
bekleme 

Acer  tataricum 90 gün soğuk katlama   

Acer turcomanica 90-120 gün 1-4 Cºsoğuk katlama 

Acer platanoides 90 gün soğuk katlama    

Acer divergens 90 gün soğuk katlama   

Acer campestre 30 gün sıcak, x 90 gün soğuk katlama ya da 3 gün 
40ºC suda bekletme x 120-200 gün arası 1-4 Cºsoğuk 
katlama 

Acer tauricum  90 gün soğuk katlama   

Acer monspessulanum 30 gün sıcak x 90 gün soğuk katlama yada  3 gün 
40ºC suda bekletme x 90-120 gün arası soğuk 
katlama     

Acer orientale 30 gün sıcak katlama x 90 gün 1-4 Cº soğuk katlama 
yada 3 gün 40ºC suda bekletme x 90-120 gün arası 
soğuk katlama   

Acer negundo 30-60 gün soğuk katlama yada 15 gün soğuk suda 
bekletme 

Acer ginnala 2-3 gün suda bekletilme ve, 90-120 gün soğuk katlama   
yada   30-45 gün sıcak x  90  günlük soğuk katlama 

Aesculus 
hippocastanum 

Hemen ekim yada doğal koĢullarda katlama, 
Soğuklama gereksinimi (4-5 ºC) en az 90 gündür 

Ailanthus altissima 1 aylık soğuk katlama yada 15 gün suda bekletme 

Albizia julibrissin 1-3 gün suda bekletme 

Amelanchier 
rodundifolia   

1-2 ay soğuk katlama 

Amelanchier parviflora 1-2 ay soğuk katlama 

Amelanchier alnifolia 3 ay soğuk katlama 

Amorpha fruticosa 2-3 ay soğuk katlama 

Amygdalus orientalis 1 ay soğuk katlama 

Amygdalus communis 1-2 ay soğuk katlama 

Amygdalus scoparia 1 ay soğuk katlama 

Amygdalus 
spinosissima 

2-3 ay soğuk katlama 

Ammodendron conollyi Potasyum manganat ve suya batırmak 

Arbutus unedo Tohumlar ekimden önce 15-20 gün soğuk suda   
bekletilir yada  30-60 gün arası  soğuk katlama  

Arbutus andrachne Tohumlar ekimden önce 15-20 gün soğuk suda 
bekletilir yada  30-60 gün arası   soğuk katlama 

Artemissia ssp   1-3 ay soğuk katlama 

Berberis vulgaris   1-3 ay soğuk katlama 

Berberis thumbergii     1-3 ay soğuk katlama 

Berberis cretica   1-3 ay soğuk katlama 

Berberis crataegina   1-3 ay soğuk katlama 

Berberis integerrima   1-3 ay soğuk katlama 

Broussonetia papirifera 1 gün suda bekletme 
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Tablo 8-8 (Devamı) Kapalı tohumlu ağaçlara uygulanacak ön işlemler 

Campsis radicans   2 ay soğuk katlama 

Capparis sipinosa 2-3 gün %5-10‘luk külü suda ve 2 saat 400 ppm Ga3 
solüsyonunda bekletme,  2-4ºC sıcaklıkta 2-3 ay 
soğuk katlama  

Catalpa bignonioides Çimlenme engeli yoktur 

Calicotome spinosa 1 gün ılık suda bekletme, 1 ay soğuk katlama  

Calicotome villosa 1 gün ılık suda bekletme, 1 ay soğuk katlama 

Celtis australis  2-3 ay soğuk nemli katlama 

Celtis tournefortii 2-3 ay soğuk nemli katlama 

Celtis glabra 2-3 ay soğuk nemli katlama 

Celtis caucasica 2-3 ay soğuk nemli katlama 

Ceratonia siliqua 3 gün suda bekletme,  30 gün soğuk katlama 

Cercis ciliquastrum 1-3 ay soğuk nemli katlama 

Cercis canadensis 1-3 ay soğuk nemli katlama 

Calligonum 
poligonoides 

Erken güz ekimi ya da 3 ay soğuk katlama 

Calligonum junseum Erken güz ekimi ya da 3 ay soğuk katlama 

Calligonum 
leucocladum 

Erken güz ekimi ya da 3 ay soğuk katlama 

Calligonum 
microcarpum 

Erken güz ekimi ya da 3 ay soğuk katlama 

Calligonum setosum Erken güz ekimi ya da 3 ay soğuk katlama 

Cistus laurifolus 80 ºC suda 30 dakika bekleme, hemen ekim yada 
doğal koĢullarda katlama 

Colutea arborescens 1 gün ılık suda bekletme, 1 ay soğuk katlama 

Colutea cilicica 1 gün ılık suda bekletme, 1 ay soğuk katlama 

Coronilla emarus 1 gün ilik suda bekletme, 2 ay soğuk katlama 

Cotinus coggygria 2-3 gün suda bekleme,  1 ay soğuk katlama 

Cotoneaster salicifolius   1-3 ay soğuk katlama 

Cotoneaster 
microphllus 

1-3 ay soğuk katlama 

Cotoneaster 
horizantalis 

1-3 ay soğuk katlama 

Crataegus microphylla 1-2 ay sıcak x 2-3 ay soğuk katlama 

Crataegus monogyna 1-2 ay sıcak x 2-3 ay soğuk katlama 

Crataegus oxyacantha 1-2 ay sıcak x 2-3 ay soğuk katlama 

Crataegus sinaica 1-2 ay sıcak x 2-3 ay soğuk katlama 

Cytisus laburnun   1 gün ilik suda bekletme 

Cytisus scoparius 1 gün ilik suda bekletme 

Elaagnus angustifolia 8-10 derecede 20-30 gün katlama 

Fontanesia 
phyllyreoides 

Çimlenme engeli yoktur 

Flueggea anatolica Çimlenme engeli yoktur 

Fraxinus americana 3-5 gün suda bekletme x 2-3 ay soğuk katlama 

Fraxnus excelsior  3-5 gün suda bekletme x 2-3 ay soğuk katlama 

Fraxnus ornus 1 ay sıcak, 2-3 ay soğuk katlama 

Genista sp 1 gün ılık suda bekletme 
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Tablo 8-8 (Devamı) Kapalı tohumlu ağaçlara uygulanacak ön işlemler  

 
Grevillea robusta 

 
1 gün ılık suda bekletme 

Gleditsia triacanthus 1 saat sıcak suda bekletme 

Hippophae rhamnoides 45-90 gün arası soğuk katlama 

Haloxylon persicum 2 saat suda bekletme 

Haloxylon aphyllum 2 saat suda bekletme 

Juglans regia 2-3 soğuk katlama 

Juglans nigra 2-3 soğuk katlama 

Koelreuteria paniculata 1 ay sıcak, 2-3 ay soğuk katlama 

Lagestromia indica 1 ay soğuk katlama 

Lavandula stoechas Çimlenme engeli yoktur 

Lavandula angustifolia Çimlenme engeli yoktur 

Lantana camara Çimlenme engeli yoktur 

Ligustrum vulgaris 1-2 ay soğuk katlama 

Ligustrum japonicum 1-2 ay soğuk katlama 

Ligustrum lucidum 1-2 ay soğuk katlama 

Maclura pomifera 2-3 gün suda bekletme 

Mahonia aquifolium 2-3 ay soğuk katlama 

Melia azedarach   3-5 gün  suda bekletme 

Morus alba 3-5 gün soğuk suda bekletme 

Morus rubra 3-5 gün soğuk suda bekletme 

Olea europaea 2 yıl doğal koĢullarda katlama 

Opuntia ficus-indica 1 gün ılık suda bekletme 

Ostriya carpinifolia 3 ay soğuk katlama 

Paliurus spina-christi 1-2 ay soğuk katlama 

Parthenocissus 
quinquefolia 

1-2 ay soğuk katlama 

Phillyrea angustifolia 1-2 ay sıcak, 2-3 ay soğuk katlama 

Pistacia lentiscus 3-4 ay soğuk katlama 

Pistacia terebinthus 2-3 ay soğuk katlama 

Pistacia khinjuk  2-3 ay soğuk katlama 

Prunus domestica 2 ay soğuk katlama 

Prunus ceracifera 2 ay soğuk katlama 

Prunus sipinosa 2-3 ay soğuk katlama 

Prunus divarigata 3-4 ay soğuk katlama 

Prunus mahalep 2 ay soğuk katlama 

Prunus avium 3 ay soğuk katlama 

Prunus armenica 2-3 ay soğuk katlama 

Prunus cerasus 2-3 ay soğuk katlama 

Prunus persica 2-3 ay soğuk katlama 

Prunus serotina 2-3 ay soğuk katlama 

Pyracantha coccinea 1 ay soğuk katlama 

Pyrus communis 2-3 ay soğuk katlama 

Pyrus ussuriensis 2-3 ay soğuk katlama 

Salsola arbuscula 1 ay soğuk katlama 
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Tablo 8-8 (Devamı) Kapalı tohumlu ağaçlara uygulanacak ön  

Quercus aucheri Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus cerris Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus  brantii Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus coccifera Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus İlex Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus infectoria Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus libani Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus ithaburensis Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus pubescens Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus robur Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus suber Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Quercus trojana Hemen ekim ya da doğal koĢullarda katlama 

Rhamnus alaternus 2 ay soğuk katlama 

Rhamnus microcarpa 1 ay soğuk katlama 

Rhus coriaria 1 ay sıcak, 3-4 ay soğuk katlama 

Rhus thyhina 1 ay sıcak, 3-4 ay soğuk katlama 

Rhus triobata 1 ay sıcak, 3-4 ay soğuk katlama 

Ribes alpinum 3-4 ay soğuk nemli katlama 

Robinia pseudoacacia 1 gün suda bekleme 

Robinia hispida 1 gün suda bekleme 

Rosa canina 2-3 ay soğuk nemli katlama 

Rosa rugosa 3-4 ay soğuk nemli katlama 

Rosmarinus officinalis 30-45 gün soğuk katlama 

Schnus molle Çimlenme engeli yoktur 

Sophora japonica 3-5 gün soğuk suda bekletme 

Styrax officinalis 2-3 ay sıcak, 2-3 ay soğuk katlama 

Tamarix gallica 1-2 gün suda bekletme 

Tilia americana   Hemen ekim 

Tilia argentea   Hemen ekim 

Tilia cordota Hemen ekim 

Tilia platyphyllos Hemen ekim 

Tilia rubra Hemen ekim 

Ulex europaeus   1 gün suda bekletme 

Ulmus canpestris 1 gün suda bekletme 

Ulmus montana 1 gün suda bekletme 

Ulmus leavis 1 gün suda bekletme 

Ulmus pumila 1 gün suda bekletme 

Ulmus pinato 1 gün suda bekletme 

Ulmus ramosa 1 gün suda bekletme 

Viburnum lantana 3 ay soğuk nemli katlama 

Viburnum opulus 2 ay sıcak katlama, 2-3 ay soğuk katlama 

Vitex angus-castus 2-3 ay soğuk nemli katlama 

Zizyphus spina-christi   Çatlatma ya da doğrudan bitki taslağı ekimi 

 
 
 
 



99 
 

 
Tablo 8-9 Kozalaklı ağaçlarda 1 kg tohumdan elde edilebilecek fidan adedi 

Tür adı Çıplak köklü 
max 

Çıplak 
köklü min 

Kaplı Tüplü 

Arceuthos drupacea 300 200 300 300 

Cedrus atlantica 5800 4100 3500 3500 

Cedrus brevifolia 4375 3100 3300 3300 

Cedrus libani 4375 3100 2900 2900 

Cupressuss arizonica 43 000 31 000 27 000 27 000 

Cupressus 
sempervirens 

35 000 25 000 21 000 21 000 

Juniperus communis 5000 2500 2500-5000 2500-5000 

Junperus foetidissima 2000 1000 1000-2000 1000-2000 

Juniperus sabina 6000 3000 3000-6000 3000-6000 

Juniperus excelsa 7000 3500 3500-7000 3500-7000 

Juniperus oxycedrus 7000 3500 3500-7000 3500-7000 

Juniperus phoenicea 7000 3500 3500-7000 3500-7000 

Pinus brutia 10 000 8000 5000 5000 

Pinus elderica 8500 6800 5 000 5 000 

Pinus halepensis 30 000 24 000 16 000 16 000 

Pinus nigra 25 000 20 000 13 800 13 800 

Pinus pinea 600 500 600 600 

Pinus sylvetris 36 000 25 000 31 200 31 200 

Thuja occidentalis 66 000 40 000 33 000 33 000 

Thuja orientalis 17 000 10 000 8700 8700 
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Tablo 8-10 Yapraklı ağaçlarda 1 kg tohumdan elde edilebilecek fidan adedi 

Tür adı Çıplak köklü 
max 

Çıplak kök 
min 

Kaplı Tüplü 

Acer tataricum 6250 4400 6250 5500 

Acer platanoides 2200 1550 2100 2100 

Acer divergens 5100 4000 5100 4500 

Acer campestre 3500 2800 3500 3500 

Acer tauricum 7500 6000 7500 7500 

Acer 
monspessulanum 

9700 7700 7400 5500 

Acer orientale 18 000 14 000 18 000 16 000 

Aesculus 
hippocastanum 

23 - 23-33 23-33 

Ailanthus altissima 10 000 7500 10 000 10 000 

Albizzia julibrissin 7000 5000 12 000 7000 

Celtis australis 1800 1250 1800 1800 

Celtis tournefortii 1950 1300 1950 1950 

Celtis glabra 1850 1250 1850 1850 

Celtis caucasica 3000 2100 3000 3000 

Cerasus mahalep 3500 2800 5000 3500 

Cerasus avium 1850 1350 2500 1700 

Elaeagnus 
angustifolia 

6000 3600 6000 4000 

Elaeagnus orientalis 2000 1000 2500 2000 

Fraxinus americana 8000 5000 8000 8000 

Fraxnus excelsior 4900 3050 4600 4600 

Fraxnus ornus 14 000 6500 13 000 13 000 

Juglans regia 38 - 38-50 38-50 

Ostriya carpinifolia 42 000 27 000 28 000 28 000 

Quercus aucheri 70 - 100 100 

Quercus brantii 31 - 45 45 

Quercus cerris 61 - 75 75 

Quercus coccifera 63 - 90 90 

Quercus infectoria 87 - 125 125 

Quercus libani 36 - 45 45 

Quercus ithaburensis 28 - 38 38 

Quercus macranthera 122 - 60 60 

Quercus pubescens 105 - 140 140 

Quercus robur 100 - 140 140 

Quercus suber 61 - 80 80 

Quercus trojana 40 - 50 50 

Robinia pseudoacacia 20 000 11 000 16 000 16 000 

Robinia hispida 23 000 12 000 19 000 19 000 

Ulmus canpestris 24 000 14 000 24 000 24 000 

Ulmus montana 18 000 11 000 18 000 18 000 

Ulmus leavis 25 000 16 000 25 000 25 000 

Ulmus pumila 19 000 12 000 19 000 19 000 
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9. AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLU, 

REHABĠLĠTASYON VE MERA ISLAHI  

9.1. SAHANIN KORUNMASI  

Büyük emek, para ve zaman harcanarak tesis edilecek sahaların her türlü hayvan ve 

insan zararlarına karĢı korunması esastır. 

Koruma hizmetleri orman muhafaza memurları, bekçi ve öncelikle köy tüzel kiĢiliğine 

yaptırılacaktır. 

Köy tüzel kiĢiliğince yapılan koruma karĢılığı ödemelerle köy bütçesine kaynak 

aktarılmakta ve bu da ağaçlandırma talebini artırmakta, sosyal uyuĢmazlıkların 

çözümüne yardımcı olmakta, katılımı sağlamakta, bekçi ile korumaya oranla daha 

ekonomik ve etkin olmaktadır. ÇalıĢılan sahaların devamlılığının sağlanmasında 

korumanın etkinliği, civar köylerin katılım ve desteği büyük önem taĢımaktadır. 

Sahaların koruması hangi usulle yapılır ise yapılsın idare adına mutlaka bir görevlinin 

sorumluluğunda olacak, görev değiĢikliğinde devir teslim yapılacaktır. 

Kritik yerlerin korumasında dikenli tel çit ihatası yapılacak, zorunlu olmadıkça dikenli 

tel ihatası tercih edilmeyecektir.  

Dikenli teller çit direklerine yerden itibaren 15, 25, 30, 30 cm aralıkla 4 sıra 

çekilecektir. Dikenli teller çit direklerine tespit edilmeden önce iyice gerdirilmeli, 

birbirine paralel olmasına dikkat edilmeli ve en üstteki sıradan baĢlanmalıdır (ġekil 

9.1). KöĢelere gelen çit direkleri, köĢe direği ile takviye edilmelidir. GevĢek yapılı 

arazilerdeki düz hatlarda 10 kazıktan birine yanlardan payanda, 20 direkten birine de 

hem yanlardan hem de içten ve dıĢtan 45 derece meyilli payanda direği ile takviye 

yapılmalıdır.  
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Şekil 9-1 Dikenli tel ihatası  

 9.2. ARAZĠ HAZIRLIĞI (H. NARLIOĞLU) 

9.2.1. Aplikasyon (H. NARLIOĞLU) 

Uygulama projesine ve/veya yol Ģebeke planına göre yapılması planlanan ve çalıĢma 

alanında; 

 ÇalıĢma alanı sınırları,  

UlaĢım yolları, 

Yangın emniyet yolları,   

Mevcut yer altındaki iletim ve enerji nakil hatları, 

Diri örtü temizliği, 

Toprak iĢlemesi (makineli ve iĢçi gücü),  

Yapılacak ve mevcut tesislerin yerleri arazide iĢaretlenerek aplikasyonu 

yapılacaktır.  

Aplikasyon için ―A‖ Ģekilli düzeçli tesviye pergelinden (ġekil 9.2) veya eğimölçerden    

(klizimetre) yararlanılır.  

Eğimli terasların aplikasyonu, hassas eğimölçer aletlerle yapılmalıdır. Sahalarda 

öncelikle aplikasyon yapılması zorunludur. 
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Şekil 9-2 Düzeçli tesviye pergeli  

      

 9.2.2. Diri Örtü Temizliği (H. NARLIOĞLU) 

Kurak ve yarıkurak mıntıkalarda doğal ekosistemin korunup, geliĢtirilmesine yönelik 

önlemlerin alınması genel prensip olduğundan, diri örtü temizliği prensipte 

düĢünülmemektedir. 

Ancak; zorunlu hallerde istilacı türlerde (Cistus vb.) diri örtü temizliği projede belirtilen 

çalıĢma teknikleri de esas alınarak yapılacak, doğal türler cins ve vasıflarına 

bakılmaksızın korunacaktır. 

Diri örtü temizliği iĢ gücü ve makineye monte edilen donanım ile yapılabilmektedir.  

 9.2.3. Toprak ĠĢleme  

Toprak iĢlemenin gayeleri:  

BaĢarıda en etkin iĢlem toprak iĢlemedir. Sonradan bakım tedbirleriyle, tekniğine 

uygun olmayan toprak iĢlemenin olumsuz etkilerini gidermek mümkün değildir. 

Bilimsel ve teknik esaslara uymayan, yetiĢme ortamı koĢullarını dikkate almayan 

toprak iĢlemesi fayda yerine zarar verir. 

Bu kapsamda toprak iĢlemenin gayeleri Ģu Ģekilde sıralanabilir; 

a) Dikilen fidanların veya ekilen tohumlardan geliĢen fidelerin köklerini toprağın 

derinliklerine yayarak topraktan ihtiyaçları olan besin elementlerini ve suyu 

kolayca almalarını sağlamak, 

b) Kökler için gerekli gaz mübadelesini yapmak,  

c) Diri örtünün fidan üzerindeki baskısını kaldırarak, fidanın su, besin maddesi ve 

ıĢık ihtiyacını sağlamak,  
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d) Yüzeysel akıĢı azaltarak suyun toprağa iyi nüfuz etmesini ve bu suretle kurak 

dönemler için depolanmasını sağlamak (water harvesting), 

e) Kırıntı bünyeyi sağlamak, toprak strüktürünü düzeltmek, 

f) Topraktaki geçirgen olmayan mevcut tabakaların kırılmasını temin etmek, 

g) Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini artırarak, besin maddelerinin fidanlar 

tarafından daha kolay alınabilir hale gelmesini sağlamak ve 

h) Kapilariteyi kırarak toprakta evaporasyonu azaltmaktır.  

Toprak iĢleme, toprak rutubetinin yeterli olduğu, yani toprağın tavda olduğu zamanda 

yapılacaktır. Toprak genellikle yaz aylarında kuru ve sert, kıĢ aylarında ise çamur ve 

donlu olduğu için tekniğine uygun toprak iĢlemesi yapmak mümkün değildir. Toprağın 

türü, geçirgenliği ve rutubet durumu iyi incelenerek toprak iĢlemeden beklenen 

faydaları sağlayabilecek zamanlarda toprak iĢlemesi yapılacaktır. 

9.2.3.1.  Makineli toprak iĢleme  

Türkiye‘nin kurak ve yarıkurak iklim koĢullarına sahip topraklarında su 

depolanmasının artırılması ve dikilen fidanların kök geliĢiminin sağlanması 

maksadıyla, topoğrafyanın elveriĢli olduğu alanlarda makineli toprak iĢlemesi 

yapılacaktır.  

Makineli toprak iĢleme, baĢarı oranlarının yüksek olması, iĢin istenen zamanda 

yapılması, maliyetin daha ucuz olması, toprak iĢlemeden beklenen gayelerin daha iyi 

gerçekleĢtirilmesi dolayısı ile tercih nedenidir. 

Makineli toprak iĢlemede paletli-lastik tekerlekli traktörler ve ekskavatörler kullanılır. 

9.2.3.1.1. Paletli traktörle toprak iĢleme  

Riperle alt toprak iĢleme: 

Kurak ve yarıkurak alanlarda; su hasadına uygun teras aralık ve geniĢliklerine bağlı 

olarak, yamaç meyilinin (%40‘a kadar) uygun olduğu alanlarda toprağın 180-230 HP 

gücünde paletli traktörün riperleri ile 60-80 cm derinliğinde tesviye eğrilerine paralel 

olarak iĢlenmesidir. Riperlemede iyi bir sonuç almak için toprağın tavda, riper 

pabuçlarının ve gövdesinin standarda uygun olması gerekir.  

Toprak iĢlemede kullanılan riperler toprak iĢleme derinliğine göre tasarlanmalıdır. 

Uygulamada 80 cm. derinliğe dalıĢ yapabilecek 90-100 cm. uzunlukta riper 

kullanılmalıdır. Riper ile alt toprak iĢlemesi yağıĢ sularının derinlere sızmasını ve 

orada depolanmasını sağlamaktadır (ġekil 9.3). 



105 
 

 

Şekil 9-3 Riperle alt toprak işleme  

  

Fotoğraf 9-1Riperle toprak işleme  

 

Ġkili riperle alt toprak iĢleme:  

ĠĢlem derinliğinde yarı ayrıĢmıĢ veya yumuĢamıĢ anakaya veya toprak derinliğini 

kısıtlayan sert ve yatay bir tabakanın bulunduğu ve/veya geçirgenlik ve havalanma 

probleminin bulunduğu ince tekstürlü ağır bünyeli topraklarda tesviye eğrilerine 

paralel olarak toprağın 180-230 HP gücünde paletli traktörle 60-80 cm derinlikte kaz 

ayaksız riperle tam alanda iĢlenmesidir. 



106 
 

Bu yöntemde üçlü riper ekipmanından ortadaki riper çıkarılır, iki metre ara ile çalıĢan 

ikili riperle bir sürümden sonra dönüĢte riperin bir tanesi aradan geçecek Ģekilde 

sürüm yapılır (ġekil 9.4).  

Saha kenarlarında paletli traktörün ekipmanla birlikteki uzunluğu kadar iĢlenmeden 

kalan alan oluĢur. Bu alanın iĢlenmesi paletli traktörün geri dönüĢünde kenar 

çizgisine kadar geriye giderek eğik Ģekilde ileriye doğru riperlemesi ile olur.  Paletli 

traktör bu alanı riperledikten sonra yeniden baĢlangıç çizgisine geri giderek sürüme 

baĢlamalıdır.  

Bu tür alanlarda toprak iĢlemek amacıyla kesinlikle meyil aĢağı çalıĢılmamalıdır. Ġkili 

riperle toprak iĢlemede ikinci geçiĢlerde aradan geçen riperin ilk geçiĢ çizgileri 

arasında eĢit alan kalacak gibi geçirilmesi, iĢlenen alanın çiğnenmemesi önem taĢır.  

 

Şekil 9-4 İkili riperle alt toprak işlemede işleme sırası 
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Fotoğraf 9-2 İkili riperle toprak işleme  

 

Üçlü riperle alt toprak iĢleme: 

Ana kayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/ 

veya orta ve kaba tekstürlü toprakların 3‘lü riperle 60-80 cm derinlikte tam alanda 

iĢlenmesidir. ÇalıĢma sistemi ikili riperde olduğu gibidir. Farkı, ikinci geçiĢlerin birinci 

geçiĢe paralel olmasıdır. Bu sistemde aynı anda iki metre mesafede üç noktadan 

riper hareketi olduğundan toprağın iĢlenmesi çok daha iyi olmaktadır.  

DönüĢlerde, paletli traktörün ekipmanlı boyu kadar iĢlenmeden kalan alan, geri dönüĢ 

tamamlandıktan sonra geriye gidilerek iĢlenmelidir. 

  

Fotoğraf 9-3 Üçlü riperle alt toprak işleme  
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 Kazayaklı riperle alt toprak iĢlemesi: 

ĠĢlem derinliğinde sıkı alt toprakta veya materyalde geniĢ kök hacmi oluĢturmak için 

tesviye eğrilerine paralel olarak toprağın 180–230 HP gücünde paletli traktörle 60–80 

cm derinlikte kaz ayaklı riperle tam alanda iĢlenmesidir. Sıkı alt toprakta veya 

materyalde iĢlenen ve kabartılan geniĢ hacımdaki iri ve orta çaplı gözenekler daha iyi 

su depolar ve iyi havalanma sağlayarak köklerin daha iyi geliĢmesi sağlanır (ġekil 

9.5). 

 

Şekil 9-5 Kaz ayaklı riperle toprak işleme 

9.2.3.1.2. Lastik tekerlekli traktörle toprak iĢleme  

Riper pullukla toprak iĢleme:  

Eğimi % 30‘a kadar olan sahalarda 80–110 HP gücünde 4x4 lastik tekerlekli traktörle 

çekilen iki soklu riper pullukla tesviye eğrilerine paralel, bir geçiĢte 35–45 cm 

derinlikte 80–100 cm geniĢlikte gradoniler Ģeklinde toprağın iĢlenmesidir.   

Bu yöntem; 

—Tam alanda riperle alt toprak iĢlemesi yapılmasının ekonomik olmadığı, kök 

geliĢimini engelleyici sert ve yatay tabakanın bulunmadığı, kaba ve orta tekstürlü 

topraklarda, 
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—Su tutma kapasitesi düĢük, kumlu, alüvyal ve kolüvyal yapılardaki yerlerde suyun 

drenajla akıp gitmesine neden olmamak için derin toprak iĢlemesi gerekmeyen 

yerlerde, 

—Teras formu vermek amacıyla kurak veya erozyona açık ve tam alanda riperle alt 

toprak iĢlemesi yapılan arazilerde, toprağın iĢlenmesidir. 

Bu usulde fidan dikim sıraları arasındaki mesafe esas alınmalı ve eĢyükselti 

eğrilerine paralel sürüm yapılmalıdır. 

Teraslar kar kapanı görevi yaparak, oluĢan kanallarda karların toplanmasını, rüzgârla 

taĢınmasına engel olarak daha fazla suyun uzun süre depolanması ve su 

ekonomisine olumlu katkı sağlamaktadır.     

   

Fotoğraf 9-4 Riperli pulluk  

9.2.3.1.3. Ekskavatörle toprak iĢleme  

 Mini ekskavatörle toprak iĢleme (Buror tipi teras): 

Paletli traktör ile toprak iĢlemesi yapılamayan ve yamaç meyilinin %40‘tan yüksek 

olduğu sahalarda, su hasadına uygun teras aralık ve geniĢliği belirlenerek, 20-50 HP 

gücünde, 1.20-1.70 m palet izine sahip ekskavatör ile 90-100 cm. geniĢliğinde, 45-50 

cm. derinliğinde Ģeritlerde yan kazı Ģeklinde alt toprak iĢlemesi yapılması, 

Bu Ģeridin üst sınırından bir kova geniĢliğinde alınan toprağın kırıntılı bünye 

kazandırılarak alt toprak iĢlemesi yapılmıĢ Ģerit üzerine çekilmesi ile sonuçta; 

60-100 cm. derinlikte, 140–150 cm. geniĢlikte, içeriye doğru %25-30 eğim olacak 

Ģekilde teras formu verilmektedir. Ġklim, su ekonomisi, topoğrafya gözönüne alınarak, 

yapılan ağaçlandırmanın amacına göre (sel, erozyon, mera) 6-20 m arası teras 

aralıkları verilir.  

Meyilin %60 tan fazla olduğu sahalarda, toprak iĢlemesi sonucu oluĢan teras Ģevinin 

yüksek olması, yamaç sızıntı su sisteminin bozulmasına ve su kaybının artmasına, 
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Ģevdeki yıkımlar topografyada bozulmalara neden olacağından bu alanlarda örümcek 

ekskavatörle çalıĢılmalıdır. 

 

   

Fotoğraf 9-5 Mini ekskavatörle toprak işleme  

 

Örümcek ekskavatörle toprak iĢleme: 

Paletli traktörle toprak iĢlemesi yapılamayan alanlarda; yamaç meylinin %60‘tan 

yüksek olduğu sahalarda, toprağın erozyona daha hassas olduğu yerlerde, toprağın 

ve topoğrafyanın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla, tesis edilecek teras 

geniĢiliğini geçmeyecek Ģekilde daha dar teras yapabilme kabiliyetinde olan en az 34 

HP gücündeki ekskavatörle 60-80 cm. geniĢliğinde,   45-50 cm. derinliğinde Ģeritler 

halinde yan kazı Ģeklinde alt toprak iĢlemesi yapılması, Ģeridin üst sınırından yukarı 

kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmıĢ Ģerit üzerine toprak çekilmesi, 

böylece 60-80 cm. derinlik, 80-100 cm. geniĢlikte içeriye doğru % 25-30 eğim olacak  

Ģekilde yatay aralıklarla gradoni tipi teras yapılması yeni geliĢen bir teknik olarak 

kurak ve yarıkurak alanlarda teras yapımında kullanılmaya baĢlamıĢtır. 

Ġklim, su ekonomisi, topoğrafya gözönüne alınarak, yapılan ağaçlandırmanın 

amacına göre (sel, erozyon, mera) 6-20 m arası teras aralıkları verilir.  
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Fotoğraf 9-6 Örümcek ekskavatör  

 

Ekskavatörle ocaklar halinde çukurda toprak iĢlemesi 

Kurak ve yarıkurak mıntıkalarda, yatay tabakalı fliĢlerde taĢlaĢmıĢ olan tabaka 

altında bulunan sert ve geçirgen olmayan tabaka ve taĢlı alanlarda, ekskavatörlere 

monte edilen kova ve kırıcılar kullanılarak ocaklar halinde 100 cm uzunluğunda, 60-

80 cm geniĢlik ve derinlikte, su hasadına bağlı olarak (en az 5x5 m) aralık ve 

mesafede çukurda toprak iĢlemesi yapılır. 
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Fotoğraf 9-7 Paletli ağır ekskavatör  

 

 

Fotoğraf 9-8 Lastik tekerlekli ekskavatör  
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Ekskavatör ile alt toprak iĢlemesi (Meror Tipi Teras): 

Tam alanda toprak iĢlemesinin mümkün olmadığı kurak ve yarıkurak mıntıkalarda 

paletli traktör ve ekskavatör ile gradoni Ģeklinde toprak iĢlemesinin yapılamadığı  

parçalı anakayanın hakim olduğu  alanlada 140-180 HP motor gücünde paletli 

ekskavatörle kırıcı yerine monte edilmiĢ tekli riper ile eĢyükselti eğrilerine dik 

ortalama 1 m uzunluğunda, ortalama 25 cm aralıklarla yan kazı yapıldıktan sonra 

bunların tesviye eğrilerine parallel birleĢtirilmesiyle 40-60 cm derinlikte alt toprak 

iĢlemesi yapılması oldukça baĢarılı sonuçlar vermektedir. 

            

Fotoğraf 9-9 Meror tipi teras 

                                                                                                                               

9.2.3.2. ĠĢçi gücü ile toprak iĢleme  

Makineli toprak iĢleme imkânı olmayan sahalarda insan gücü ile toprak iĢleme yapılır. 

ĠĢçi gücü ile gradoni teraslar tesis edilmektedir.  

Gradoni teraslar su açığı olan yerlerde yüzeysel akıĢı asgariye indirerek suyu tutup 

toprağa sızdırmak, yağıĢlı yerlerde de fazla suyu zararsız bir Ģekilde akıtmak ve her 

iki durumda da yüzeysel akıĢın neden olduğu toprak taĢınmasını önlemek için tesis 

edilir.  

Kurak ve yarıkurak bölgelerde yüzeysel akıĢı engelleme ve toprak koruma yanında 

suyu tutarak depo etme ve sızdırmayı sağlayan teraslara ―yatay‖ veya ―emici‖, 

üstten herhangi bir nedenle (yollardan, meskûn alanlardan) toplanarak gelen yağıĢ 

suları ve/veya akan yamaçlarda su erozyonunu azaltmak amacıyla üst kısımda 

kuĢaklama Ģeklinde suyun yönünü değiĢtirerek zararsız bir Ģekilde akıtan ―saptırıcı‖ 

veya ―eğimli‖ teraslar adı verilmektedir. 

Toprak iĢleme devamlı ve kesik teraslar Ģeklinde yapılmakta, toprak iĢlemede baltalı 

kazma ve sivri kazma kullanılmaktadır. 
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Gradoni teras: 

ĠĢçi, önce yamaç üst kenarından aplikasyon noktasından baĢlayarak, tesviye eğrisine 

paralel olarak 40-60 cm geniĢlikte 20-25 cm derinlikte bir Ģeritte toprağa kırıntı bünye 

kazandıracak Ģekilde yerinde toprak iĢlemesi (yan kazı)  yapacaktır. Daha sonra 

iĢlenmiĢ Ģeridin baĢlangıç veya bitiĢ noktasından baĢlayarak, Ģeridin alt sınırında 

durarak yüzünü yamaca doğru dönüp yan kazı yapılmıĢ Ģeridin üst sınırından yukarı 

kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek yan kazı yapılmıĢ Ģerit üzerine çekecek ve 

35-40 cm derinlik 60-80 cm geniĢlik sağlayacak Ģekilde ve içe doğru %10-30 meyilde 

teras formu oluĢturacaktır. Bu iĢleme Ģeklinde toprak, teras mihveri üzerinde devamlı 

olarak iĢlenir. Ayrıca; teras Ģevine 1:1 oranında meyil verilerek, bu suretle Ģevin 

yıkılıp terasın dolmasına engel olunacaktır (ġekil 9.6). 

ġiddetli yağıĢlarda teraslarda toplanan suyun akıĢa geçerek terasların bozulmasına 

neden olmaması için 4-5 m. aralıkla 15-20 cm geniĢlikte iĢlenmemiĢ alanlar bırakılır 

(banket). ĠĢlenmemiĢ alanların seçiminde kök, kütük, taĢ vb. gibi sabit engeller tercih 

edilir. 

 

 

Şekil 9-6 Gradoni terasta toprak işlemesinin aşamaları 
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Fotoğraf 9-10 Gradoni teras  

 

Fotoğraf 9-11 Gradoni teras  
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Teraslar, topografya ve yüzeysel taĢlılık durumuna göre devamlı veya kesik olarak 

uygulanır. 

Devamlı ve kesik terasta toprak iĢleme Ģekli aynıdır. Kesik terasta bir altta yapılacak 

terasın üstte iĢlenmeden bırakılan boĢluğu dolduracak Ģekilde, baklava dilimi 

deseninde yamaçta boĢluk oluĢturmayacak Ģekilde ve ĢaĢırtmalı olarak aplike 

edilerek yapılmalıdır. 

Eğimli terasların aplikasyonu, hassas eğimölçer aletlerle yapılmalıdır.  

Çalı takviyeli teras: 

Yüksek meyilli akan yamaçları stabil hale getirerek erozyonu önlemek amacıyla 

yapılır. Yamaçta aplikasyonla iĢaretlenmiĢ hat takip edilerek, eĢyükselti eğrilerine 

paralel olarak 50-70 cm geniĢlikte, içe doğru %10 meyilli teras güzergâhı kazma ile 

açılır. Açılan teras hattı üzerine temin edilen çalı demetleri kesilen kısım içte, tepeleri 

dıĢarıda kalacak Ģekilde yayılır. Daha sonra yamaçtan toprak çekilerek, sıkıĢtırılmak 

suretiyle içe doğru %35-40 meyil verilerek gradoni teras formu verilmektedir (ġekil 

9.7.). 

 

 

Şekil 9-7 Çalı takviyeli teras 
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Fotoğraf 9-12 Çalı takviyeli teras  

 

Örme çit teras: 

Yamaç meyli yüksek, gevĢek, çürük, akan yamaçları stabil hale getirerek erozyonu 

önlemek amacıyla örme çit teras yapılır.  

Çit terasların yapımında ortalama 5 cm. çapında, 90 cm. boyunda ahĢap kazıklar 

kullanılır. 

Yamaçta aplikasyonla iĢaretlenmiĢ hat takip edilerek, tesviye eğrisine paralel olarak 

30-40 cm. aralıkla kılavuz kazıklarla açılan ize kazıkların 2/3 girecek Ģekilde çakılır. 

Kazıklar çakıldıktan sonraki pozisyonları, yamaçtan çıkan dik açı ile normal düĢey 

açıların açıortayı olmalıdır (ġekil 9.8.). Çakılan kazıkların araları dallarla örülerek çit 

haline getirildikten sonra arkasındaki toprak kazma ile kazılarak örme çit terasların 

arkasına yığılıp teras formu verilmektedir. 
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Şekil 9-8 Örme çit kazıkların çakılması 

63

 

Fotoğraf 9-13 Örme çit teras  
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Fotoğraf 9-14 Örme çit teras 

 

TaĢ Kordon 

Toprağı gevĢek çürük yamaçlarda, toprağın taĢınmasını önlemek, yağmur suyunun 

hızını kesmek, sel kontrol çalıĢmaları için yapılan tesislerdir. Yüzeysel taĢların fazla 

olduğu yamaçlarda taĢların toplanıp, en 30 cm. yüksekliğinde kuru duvar Ģeklinde eĢ 

yükselti eğrilerine paralel örülerek tesis edilirler. Duvarın üst kısmında bulunan 

toprak, iĢlenerek duvara doğru çekilmek suretiyle teras formu verilir. 
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Sel kontrolü maksatı ile, yağmur sularının akıĢını yavaĢlatarak toprağın aĢınmasını 

ve taĢınmasını önlerler. Mera, tarım ve ormanlık alanlarda kullanılır. 

 

Fotoğraf 9-15 Taş kordon 

 

Kafes Tel veya Geosentetik Çit 

Toprağı gevĢek çürük yamaçlarda, toprağın taĢınmasını önlemek için yapılan 

tesislerdir. Bu çitler, yağmur sularının akıĢını yavaĢlatarak toprağın aĢınmasını ve 

taĢınmasını önlerler. 

Uygulama tekniği örme çit ile aynı olup, ahĢap kazık yerine profil demir 

kullanılabilmektedir. Çalı yerine galnavizli kafes tel veya geosentetik ürünler 

kullanılmaktadır. 

Yamaç meyli az ve toprağın çok gevĢek olmadığı durumlarda aralıklı ve ĢaĢırtmalı 

yapılabilir. 
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Fotoğraf 9-16 Kafes tel çit 

 

9.3. OYUNTU EROZYONU ĠLE MÜCADELE  

Yüzey erozyonu, zamanla oyuntu erozyonuna dönüĢür. Yüzeyden akan sular 

kanalize olunca oyulmalar meydana getirir ve böylece oyuntu erozyonu baĢlamıĢ 

olur. Genel olarak, oyuntu erozyonunun baĢlamasını önlemek için yapılan masraflar 

ıslahı için yapılandan daha az ve ekonomiktir. Bir sel deresinde oyuntu erozyonuna 

maruz bulunan araziler, havza içinde pek fazla bir miktar teĢkil etmiyorsa veya 

oyuntu erozyonu ile oluĢan sediment miktarı havzanın tümünden gelen sediment 

miktarına oranla pek fazla değilse, bu arazilerde oyuntu erozyonunu önlemek için 

yoğun önlemler alınmasına gerek yoktur. Oyuntu erozyonunun etkisinde olan bu 

sahalarda, havzada uygulanmakta olan diğer uygulamaları takviye çerçevesinde 

oyuntu tahkimi çalıĢmaları yapılabilir.  

Oyuntu erozyonu için alınacak önlemler yamaç ıslahı için alınacak diğer önlemlerden 

(yüzey erozyonuna karĢı alınacak önlemlerden) ayrı düĢünülemez. Yamaç ıslahının 

tümü içinde düĢünülmelidir. Doğal dengenin bozulduğu bir yağıĢ alanında, bu 

dengeyi yeniden sağlayacak kültürel önlemler alınmaksızın yalnızca oyuntuların 

tahkimine dönük önlemlerle bir oyuntu ıslahının gerçekleĢmesi de beklenemez. 

Sonuç olarak, oyuntu erozyonuna karĢı alınacak önlemlerin, yüzey erozyonunu 

önleme çalıĢmaları ile birlikte düĢünülmesi halinde beklenen sonuç alınabilir. Bu 

nedenle, oyuntu erozyonu ile mücadele önlemlerinden söz edilirken, yüzey erozyonu 

ile mücadele çalıĢmalarının yapılacağı kabul edilmiĢtir. 

Oyuntuların çeĢitli zararları vardır. Toprağın yerinden sökülüp taĢınmasını 

kolaylaĢtırdığı için oyuntular, yüzey erozyonunu arttırır. Oyuntunun sathı daha geniĢ 

olduğu için drenaj hendeğinden daha fazla su kaybına sebep olur. Bu nedenle, 

oyuntu araziyi drenaj hendeğinden daha süratli kurutur. Bu durum, yağıĢı az olan 

bölgelerde çok önemlidir. Ayrıca, araziyi derin hendeklerle bölerek kullanımını 

zorlaĢtırır. 



122 
 

9.3.1. Su Toplama Bölgesindeki Oyuntularda Alınacak Önlemler 

Su toplama bölgesinde yapılacak erozyon kontrolu çalıĢmalarında oyuntu erozyonu 

için alınacak önlemler çalıĢmaların en etkili bölümünü oluĢturmaktadır. 

Su toplama bölgesinde yapılacak çalıĢmaların amacı ise; 

Tabanı ve yamaçları sağlamlaĢtırmak, 

Mümkün olduğu kadar yamaçlardaki yüzeysel akıĢı önlemek, toprağın dere 

yatağına taĢınmasını durdurmak, 

Vadiye giden su ve materyal miktarını azaltmak, 

Toprak taĢınmasını durdurarak, havzanın verim gücünü muhafaza etmek veya 

yükseltmek. 

 ġeklinde özetlenebilir. 

Su toplama havzasında alınacak önlemler; yamaçlarda alınacak önlemler ve dere 

yatağında alınması gereken önlemler olarak iki bölümde değerlendirilebilir. 

Yamaçlarda, daha çok, ağaçlandırma, otlandırma ve mer‘a ıslahı gibi bitki örtüsünü 

güçlendirmeye dönük çalıĢmalar ağırlık kazanmaktadır. Dere yatağı ıslahında ise 

genellikle sınaî tesisler söz konusudur. 

Genel bir kaide olarak su toplama bölgesinde alınacak tedbirlerle (Ağaçlandırma, 

teraslama, otlandırma v.s.) yüzeysel akım tamamen önlenecek ve dere tabanında 

oyulma söz konusu olmayacaksa sınaî tesis yapılmasına gerek kalmaz; ancak, bu 

dere içlerinin de uygun tür ve metodlarla ağaçlandırılması veya otlandırılması gerekir. 

ġayet, su toplama havzasında yüzeysel erozyonu önlemeye dönük tedbirlere 

rağmen, yağıĢlar sonunda derelerden akan sular oyulma ve taĢınmalara sebep 

olacaksa, dere yataklarının mekanik ve bitkisel tedbirlerle stabil hale getirilmesi 

lazımdır. Bir dere yatağı enine sınaî yapılarla tahkim edildikten sonra, bitkisel 

önlemlerle takviye edilmelidir. 

9.3.2. Çevirme Hendekleri  (Saptırma kanalları )  

Oyuntu ıslahı yapılacak yerlerde, oyuntuda toplanan suların geldiği alanlarda 

yüzeysel suların tutulması için teras, v.b. tesis yapılması söz konusu değilse, bu 

suların oyuntu alanına gelmeden akıtıcı bir hendekte toplanarak bir boĢaltma 

kanalına veya bir dereye akıtılması gerekmektedir. 

Bu nedenle, oyuntuya gelen yüzeysel sular, oyuntu içine girmeden, oyuntunun 

memba kısmının üzerinden bir kanal vasıtası ile baĢka bir alana akıtılır. Saptırma 

kanalı (veya çevirme hendekleri) olarak adlandırılan bu kanallar, 2-4 dekar yağıĢ 

alanına sahip oyuntularda baĢarı ile kullanılmaktadır. Çevirme hendekleri, yalnızca 

oyuntuya gelen suları önlemek için kullanılmaz. Bu kanallar,  fazla yüzeysel suların 

ve sedimentin zararlarından herhangi bir sınaî tesisi veya tarım arazilerini korumak 

için de tesis edilirler.  
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a.  Tesis amacı 

Çevirme hendekleri farklı koĢullarda, değiĢik amaçlar için kullanılan mekanik toprak 

koruma önlemleridir. 

 * Aktif durumdaki bir oyuntuya gelen yüzeysel akıĢın veya sızıntı sularının 

yönünü değiĢtirerek erozyonu önlemek, 

 * Bina, yol, sulama kanalları v.b. tesislerin yüzeysel akıĢ ve erozyondan zarar 

görmesini önlemek, 

 * Yüzeysel suların belli alanlarda ve özellikle otlaklarda kontrollü bir Ģekilde 

yayılmasını sağlamak, 

 * TeraslanmıĢ yamaç araziyi, aĢırı yüzeysel akıĢın zararından korumak, 

 * Verimli taban arazilerini siltasyon ve taĢkın zararlarından korumak amacı ile 

yamaçtaki küçük yan dereciklerde oluĢan taĢkın sularını güvenli yerlere yönlendirmek 

(Balcı,1996). 

Çevirme hendeklerinin kapasite hesabı ve kanalın boyutlandırılması, eğimli terasların 

planlamasında olduğu gibidir. Hendekten akan su hızı fazla olursa oyulmalara neden 

olabilir, su hızı düĢük olduğu zaman da kanalda siltasyon birikmesi olabilir. Çevirme 

hendeklerinin eğimi belirlenirken bu iki faktör dikkate alınmalıdır.  

Bitki örtüsü ile kaplanmamıĢ sığ toprak kanallarda en yüksek eğim %1 olmalıdır. 

Sürekli bitki örtüsü ile korunan kanallarda ise bu meyil %2-3 olabilir. 

Çevirme hendeklerinin tesisinde, hendeklerin sularını boĢaldığı alanlarda veya 

derelerde oyulmalara sebebiyet vermemeye dikkat edilmelidir. Çevirme 

hendeklerinden gelen sular düz bir alana boĢalacaksa arazi kayalık, çayırlık veya 

çalılık olmalıdır. Sular bir derede toplanacaksa yine dere yatağının oyulmaya karĢı 

sağlam bir yapıya sahip olması lazımdır. Aksi halde, mecra stabilizasyonu önlemleri 

alınması gerekir. Bu özelliklerde arazi veya dere yatağı bulunamaz ise suyun 

yayılacağı arazinin çeĢitli materyal (taĢ, dal, fildöfer ya da bu materyallerin karıĢımı) 

ile korunması gerekir. Hendek suları doğrudan bir gölete boĢalacaksa bu önlemlere 

ihtiyaç yoktur. 

b. Çevirme hendeklerinin tesisinde dikkat edilecek hususlar: (N.Balcı-1996) 

 * Saptırma kanalı üstünde sediment üreten bir alan mevcutsa, burasının 

kültürel ve mekanik toprak koruma önlemleri ile kontrol edilerek, saptırma kanalının 

dolması önlenmelidir. 

 * Çevirme kanalı üstündeki alana devamlı bir yeĢil örtü getirilmesi mümkün 

değilse, o zaman kanalın kapasitesi oluĢacak yüzeysel akıĢ ve sedimenti taĢıyacak 

ve tutacak Ģekilde artırılmalı ve ayrıca mümkün olan diğer sediment azaltıcı önlemler 

alınmalıdır.  
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 * Erozyon kontrolu için teraslanması gereken yerlerde, çevirme kanalları, 

teraslamanın yerine bir alternatif olarak düĢünülmemelidir. 

 * Oyuntu baĢının kontrolu için düĢünülen çevirme hendekleri, oyuntu baĢının 

göçmeyeceği stabil bir alanın oluĢabileceği kadar yukarıda bir uzaklıkta inĢa 

edilmelidir.  

 

Şekil 9-9 Oyuntuya gelen suların bir çevirme hendeği ile saptırılıp yamaç yüzeyine dağıtılması 

 

9.3.3.  BoĢaltma Kanalları  (Su Yolları) 

BoĢaltma kanalları, eğimli teras Ģebekesi tesis edilen yamaçlardaki teras 

kanallarından gelen fazla suları veya teraslama gibi herhangi bir su tutucu tesis 

çalıĢması yapılmayan arazilerde yüzeysel akıĢa geçen suları toplayarak zararsız bir 

Ģekilde doğal bir su kanalına (dere, ırmak v.b.) veya oyuntu ve yüzey erozyonuna 

karĢı güvenli olan bir alana ya da yapay bir su kanalına ulaĢtıran kanallardır. 

BoĢaltma kanallarında fazla su birikmesi veya boĢaltma kanalının oyulması olayı söz 

konusu olabilir. Kanallarda fazla su birikmesi varsa; ya yeterli eğim verilmemiĢtir ya 

da kanalın ebatlarının hesabında hata yapılmıĢtır. Bu durumda hata tespit edilerek 

düzeltilmesi yoluna gidilir. Oyulma söz konusu ise boĢaltma kanalında oyulmaya 

karĢı önlem alınması gerekir. Bu gibi hallerde, boĢaltma kanalı görevi yapacak olan 

dere veya derecikler veya suni boĢaltma kanalları normal dere ıslahı metotları ile 

ıslah ve tahkim edilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus bizzat teras 

tabanında meydana gelebilecek oyulmaların önlenmesidir. Ekseri hallerde terasın 

boĢaltma kanalına kavuĢtuğu yer ile kanal tabanı arasında bir seviye farkı olur. 

Seviye farkı nedeniyle, su akıĢ hızında bir artıĢ olacağı için terasın çıkıĢında bir 

oyulma olabilir. Buna engel olabilmek için eĢiklerden bir kısmının mutlaka teras çıkıĢ 

ağızlarında ve teras seviyesinde yapılması gerekir. 

BoĢaltma kanallarının bitki örtüsü ile takviyesi, yapılan eĢiklerin etkisini artırır. Bazen 

canlı barajlar veya otlandırmalar da boĢaltma kanallarının oyulmasını önleyebilir. 

Eğimi az ve geniĢ tabanlı boĢaltma kanallarının enine Ģeritler Ģeklinde otlandırılması 
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suretiyle kanalın oyulması önlenebilir. Bu Ģekilde tahkim edilen kanal birkaç yıl sonra 

tamamen otlanarak otlu kanal teĢekkül eder. 

BoĢaltma Kanallarının Tesis Amacı ve Kullanıldığı Yerler; 

a. Tesis amacı: 

 * Teraslama yapılan veya herhangi bir toprak koruma önlemi alınmıĢ bulunan 

yamaçlarda meydana gelebilecek yüzeysel akıĢ sularını toplayarak kontrollü bir 

Ģekilde saha dıĢına çıkarmak ve erozyona karĢı güvenli alanlara, dere veya tahkim 

edilmiĢ suni su yollarına yöneltmek, 

 * Yamaç üzerindeki terasları ve diğer tesisleri güvence altına almak, 

 * Yüzeysel akıĢı önleyerek, yamaç üzerinde oluĢacak erozyonu önlemek veya 

en düĢük düzeye indirmek. 

b.  Kullanıldığı yerler: 

 * ġiddetli ve sürekli yağıĢların olduğu, dolayısıyla aĢırı yüzeysel akıĢların sık 

meydana geldiği nemli iklim bölgeleri, 

 * Ġnfiltrasyon kapasitesi düĢük ağır veya sığ toprakların yer aldığı ve 

dolayısıyla da yüzeysel akıĢın yüksek olduğu yarıkurak iklim bölgeleri, 

 * Gradoni ve çevirme hendeği gibi drenaj gayeli mekanik önlemlerin alınmıĢ 

olduğu, muhtelif arazi kullanma Ģekillerinin uygulandığı ve özellikle Ģiddetli yağıĢların 

yüksek ve sık olduğu bölgelerdeki ağaçlandırma alanları, 

 * ÇeĢitli teras sistemlerinin uygulandığı ve fazla suyun drenajla 

uzaklaĢtırılmasının gerektiği tarım alanları, (N.Balcı-1996) 

9.3.4. Sınai Tesisler (Enine Yapılar )  

Sınaî tesisler, oyuntularda, taban oyulmasının önlenmesi ve böylece taban meyilinin 

düĢürülerek, su hızının azaltılması için su akım doğrultusuna dik gelecek Ģekilde inĢa 

edilen canlı ve cansız tesislerdir. Bu sayede, taban ve kıyı oyulmaları önlenmekte ve 

dikilmesi düĢünülen bitkilere iyi bir ortam sağlanmıĢ olmaktadır. 

Sel derelerinde yapılacak sınaî ve canlı tesisler büyüklükleri itibariyle genellikle 

birbirine benzerler. Bu yüzden her eĢik için bir proje yapmaya gerek yoktur. Aynı 

zamanda, bu dere havzasının her tarafında enine tesisler yapılmayabilir. Arazi 

gezilerek taban oyulmasının mevcut olmadığı, eğimin az ve dere tabanının sağlam 

olan bölümlerinde herhangi bir tesis yapılması gerekmeyen yerler tespit edilerek bu 

kısımlar ağaçlandırma yapılarak atlanır. 

Islah sekisi yapılacak arazi önce etraflıca gezilir, seki inĢasına uygun noktalar tespit 

edilip uygun ölçekli harita üzerinde iĢaretlenir. Seki yapılacak yerin Ģekline ve 
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yapısına göre seki yüksekliğine karar verilir. Sekinin diğer ebatları da yine inĢa 

edilecek noktanın özelliklerine göre belirlenir. 

Bir dere boyunca birbirini takip eden, birden fazla ıslah sekisi yapılması 

kararlaĢtırılırsa önce derenin ortalama eğimi ile iki eĢik arasındaki denge eğiminin 

bilinmesi gerekir. Bir derede kaç adet ıslah sekisinin olması gerektiğini, 

 

           h 1 - h 2 

 n = ---------------       formülü ile bulabiliriz. 

               h 

 

 Burada;                    

n =  ĠnĢa edilecek seki adedi, 

 

h 1 = Islah edilecek dere bölümünün en yüksek ve en alçak noktaların  

          arasındaki yükseklik farkı, 

 

h 2 =  Islahtan sonra eĢikler arasında kalan denge eğimine tekabül eden yükseklik, 

 

h =  Sekilere verilecek ortalama yükseklik ‗dir. 

 

 Örneğin; ortalama eğimin %20 olduğu 700 m. uzunluğundaki bir derenin en 

alçak ve en yüksek noktaları arasındaki yükseklik farkının ( h1 ) = 140 m. olduğu, 

denge eğiminin  %5 olması istendiğinde 700 metrede denge eğiminden dolayı 

meydana gelecek yükseklik farkı,   h 2 = 35 m.dir. 

 

 Sekilere verilecek yüksek 2 metre olduğu kabul edilirse;        

         h 1 - h 2        140 - 35      105 

n= ---------------= ------------- = ------- =  52 adet seki yapılacak demektir. 

             h                 2               2 



127 
 

 

 % 20 meyilde, 700 metre uzunluğundaki bir dereye, iki metre yüksekliğinde 52 

adet seki yapıldığı takdirde dere % 5 denge eğimini almıĢ ve ıslah edilmiĢ olacaktır. 

 Bu tür sınaî tesislerin inĢaatında uyulması gereken teknik esaslar aĢağıda 

açıklanmıĢtır: 

Enine yapıların ana amacı taban ve kıyı oyulmasını önlemek ve tesisin 

yüksekliği ile orantılı olarak rusubat birikimi sağlamaktır. Bu nedenle, enine yapıları 

yapısında öncelikle taban oyulmasını önleyici çalıĢmalara ağırlık verilmelidir. 

Kullanılacak taĢlar duvar yapımına uygun olmalıdır. Bilhassa, kuru duvar 

yapımında küçük ve yuvarlak taĢlar kullanılmamalıdır. Büyük, kenarlı, köĢeli ve yassı 

taĢlar daha ziyade savak ve kuru duvar üstünde kullanılır. Savak veya kuru duvar 

üstünde kullanılacak taĢların uzun kenarı su akıĢ istikametinde olacak Ģekilde 

kullanılmalıdır. 

Tesis savağı genellikle suyu mecra merkezine akıtacak Ģekilde ortada olur. 

Mecranın bir tarafı sağlam bir yapıya sahipse (kaya v.b. ise) tabanın sağlam tarafına 

akıĢ sağlayacak Ģekilde savak yanda olabilir. Savak tesisin ortasında ise kıyı 

oyulmalarını önlemek için duvarın kanat kısımları savak seviyesinden yüksek 

yapılmalıdır. 

Mecrada doğal Ģartlardan faydalanılmalı, eĢikler sağlam zeminlerde ve bol 

rusubat tutacak noktalarda inĢa edilmelidir. 

Tesis edilecek yapıların ebatları, dere havzasının büyüklüğüne, oyuntuların 

önemine, eĢiğin derenin alt veya yukarı kısımlarında tesis edilecek olmasına göre 

belirlenir. Derenin yukarı kısımlarına doğru yapı yüksekliği azalır. Bu tür tesisler 1-1,5 

metreden yüksek olmamalıdır. Genellikle yüksek yapılar, dere ıslah maliyetini 

artırmaktadır. 

Denge meyili (denge meyli hesabı bölümünde) belirtilen yöntemlerle tespit edilir. 

Mecra ıslahının maliyetini düĢürmek amacı ile mecrada yapılacak tesis sayısını 

azaltabilmek için denge meyilinin kabul edilebilecek en yüksek değer olarak 

alınmasında fayda vardır. Ancak, yamaç arazi ıslahı önlemlerinin yetersiz kaldığı, 

yüzey erozyonu kontrolünün tam sağlanamadığı küçük havzalarda denge meyili %4‗e 

kadar düĢürülebilir.  

Islahı yapılacak bir derede, tesisin türü çok önemlidir. ġayet, derede bol miktarda taĢ 

mevcut ise ıslah sekileri kuru duvar eĢik Ģeklinde yapılmalıdır. Civarda taĢ 

bulunmuyorsa ve sahada bol miktarda bitki örtüsü varsa ıslah sekilerin yapılmasında 

bu malzemeden faydalanılmalı, bunların bulunamaması halinde kafes tel eĢik veya 

çuvallı toprak sedde kullanılmalıdır. 
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Islah sekileri sistematik olarak yapıldığı takdirde, yukarı havzadan gelen materyalin 

tamamını tutarlar. Aynı zamanda, taban ve yan oyulmalarına mani olurlar. Birbirini 

takip eden düĢüĢler dolayısıyla suların süratini azaltan yeni bir mecra meydana 

geldiği için de su akıntısını düzene sokarlar. 

a. Kuru duvar eĢikler 

Kuru duvar eĢikler, harçsız olarak inĢa edilen enine yapılardır. Fazla su taĢımayan 

mecralarda, küçük oyuntularda inĢa edilirler. Genel olarak su toplama havzası 100 

hektardan küçük olan derelerin (sel yarıntısı, sel dereciği) ıslahında kullanılır. 

Islah edilecek dere civarında bol miktarda ve maksada uygun, sağlam taĢ varsa sel 

yarıntılarının ve dereciklerinin kuru duvar eĢiklerle ıslah edilmesi uygun olur. 

Kullanılacak taĢların mahallinde bulunması gerekir. Uzak mesafelerden taĢ taĢınarak 

eĢik yapılmasında maliyet çok yükselir. Bu gibi hallerde, daha ekonomik olan baĢka 

metodlar düĢünülmelidir. 

Kuru duvar eĢikler, genellikle 0.70 - 2.00 metre yüksekliğinde yapılır. Temel derinliği 

ve kanat yükseklikleri yapının yüksekliğine dâhil değildir. 2 metreden daha yüksek 

eĢiklerin yapılması tavsiye edilmez. Kuru duvar eĢikler, dere havzalarının ve 

yarıntıların büyüklüğüne göre boyutlandırılır. Bu faktörler dikkate alınarak, 4 değiĢik 

boyutta kuru duvar eĢik ön görülebilir. Kuru duvar eĢiklerin yüksekliklerine göre taban 

ve üst geniĢliklerini veren tablo aĢağıda gösterilmiĢtir. (Tablo 9.1.) 

         

Tablo 9-1 Kuru duvar eşik boyutları 

EĢik 

Yüksekliği 

(metre) 

Taban 

GeniĢliği 

(metre) 

Üst 

GeniĢlik 

(metre) 

Ön 

Eğim 

% 

0.70 

1.00 

1.50 

2.00 

0.70 

1.00 

1.30 

1.60 

0.50 

0.70 

0.90 

0.90 

30 

30 

30 

30 

                                                                              (K. AġK - Erozyonla SavaĢ) 

 

EĢiklerin yükseklikleri derenin doğal tabanı ile savağın en alçak noktası arasındaki 

mesafedir. Temel derinlikleri ve kanat yükseklikleri yapının yüksekliğine dahil 

edilmez. Tabloda görülen taban geniĢlikleri, eĢiğin toprak hizasındaki geniĢliği olup, 

temeldeki geniĢlik de aynıdır. 
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Kuru duvar eĢiklerin yapılmasında dikkat edilecek hususlar: 

 EĢiğin yüksekliği iyi ayarlanmalıdır. En fazla 2 metre yükseklikte yapılmalıdır. 

Yüksek eĢik inĢa etme yerine 0,70-1,00 m. yükseklikte, daha sık tesis 

yapılması tercih edilmelidir. 

 EĢik yapılmasında kazıdan çıkan iri ve düzgün taĢlar, eĢiğin en üstünün 

yapılmasında kullanılmalıdır. Savak kısmına taĢlar uzunluğuna gelecek 

Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

 Kullanılacak taĢlar köĢeli olmalıdır. 

 EĢiğin temeli sağlam bir zemine dayandırılmalıdır ve zeminden çıkan toprak 

eĢiğin üst tarafına atılmalıdır. 

 EĢikler derenin en dar yerine inĢa edilmelidir. 

 EĢiklerin diplerinin oyulmaması için tesisin yüksekliği dikkate alınarak iki eĢik 

arasındaki mesafe o Ģekilde ayarlanmalıdır ki sistematik olarak yapılan tesisler 

birbirlerini korumalıdır. 

 EĢikler dere eksenine dik olarak yerleĢtirilmelidir. 

 EĢiklerin yapılmasına havzanın yukarı kısmından yani tali derelerden 

baĢlanmalı fakat, inĢaat tali derenin aĢağısından yukarıya doğru olmalıdır.  
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Şekil 9-10 Kuru duvar eşik  

 

   

Fotoğraf 9-17 Kuru duvar eşik 

 

 Savak Ģekli yamuk olmalı, boyutlandırılması, savaktan akacak maksimum debiye    

% 20 oranında hava payı eklendikten sonra yapılmalıdır. 

 Kanat üst kenarları yamaç Ģevlerine doğru %10-15 eğimli olarak inĢa edilmelidir. 

 EĢiğin inĢa edileceği yer, oyuntu yatağında enine olarak 0.50 m.‘den az olmamak 

üzere kazılmalıdır. 
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 Kanat duvarları Ģevlere 1 m. kadar sokulmalıdır. 

b. Miks eĢikler 

Kuru duvar eĢiklerin yeterli olmayacağı daha derin veya geniĢ oyuntuların                    

(Q max=15-20 m3/sn. taĢkın debileri bulunan oyuntu ve yan derelerin) tahkiminde 

miks eĢikler kullanılır (H.Balcı, Y.Öztan). Miks eĢikler, sel deresinin yan kollarında, 

taban ve yan oyulmalarının devam ettiği oyuntularda harçlı ve harçsız (kuru) karıĢık 

olarak inĢa edilir. Üst sıra taĢları 250 doz çimento harçla örülür. Ön ve arka yüzleri 

harçla derz yapılır.     

Çok dik yamaçlardaki eĢikler merdiven basamakları gibi birbirini takip edecek Ģekilde 

inĢa edilmelidir. 

Miks eĢiklerin yapılmasında dikkat edilecek hususlar: 

 Yakınlarda inĢaata uygun kum ve harç karmaya uygun su bulunması halinde miks 

eĢik yapılabilir. 

 Bu eĢiklerin temel üst yüksekliği en fazla 3 m. olmalıdır.  

 Savak üst geniĢliği 0.60 m.den aĢağı olmamak üzere, ön yüzü % 20-40 eğimli 

olarak inĢa edilir.  

 Kuru taĢ duvarın üst 0.50 metrelik kısmı boydan boya harçlı yapılmalıdır.  

 Miks eĢiklerin dolu savaklarının boyutlandırılmasında maksimum debiye % 20 

kadar hava payı eklenmelidir. 

 Kanat üst kenarları, yamaç Ģevlerine doğru % 10-15 eğimli olarak inĢa edilmeli ve 

kanat duvarları Ģevlere en az 1 m. sokulmalıdır.  

 ĠnĢaat, ocak veya moloz taĢ ile yapılmalı, kuru taĢ duvar ile harçlı duvar, uzun 

taĢlar kullanılarak birbirlerine iyice bağlanmalıdır. 

 Yapının gerisi, temelden çıkan kazı malzemesi ve mecra Ģevlerinden çıkan 

toprakla doldurulmalıdır. 

Kuru duvar ve miks eĢiklerin memba tarafı taĢınan materyalle tamamen dolduktan 

sonra oluĢan düzlükte, yatakda akım seksiyonu kadar bir boĢluk bırakıldıktan sonra, 

diğer kısımlara özellikle tesis kanatlarının gerisindeki Ģevlere kavak, söğüt, iğde 

çelikleri veya diĢbudak, yalancı akasya, akçaağaç v.b. yöreye en uygun ağaç 

türlerine ait fidanlar dikilir ya da meĢe, badem, ceviz tohumları ekilir. 

Havzadaki ıslah çalıĢmaları tamamlandıktan sonra, enine yapıların memba 

taraflarının dolmasını bekleyerek 2-3 sene sonra yeniden sahaya girmek ve tesislerin 

arka kısımlarını ağaçlandırmak uygulamada pratik olmayabilir. O nedenle,  tesis inĢa 
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edildikten sonra kazıdan çıkan ve mecra Ģevlerinden sıyrılan toprak memba tarafına 

doldurulduktan sonra hemen ağaçlandırma yapılabilir.  

 

 

Fotoğraf 9-18 Miks eşik örneği  

 

c. Biyolojik yapılar 

Dere yataklarında kullanılacak enine yapıların tesisinde sürgün verme kabiliyeti 

yüksek canlı bitki malzemesi kullanılabilir. Bu durumda, kullanılan malzeme sürgün 

vererek canlı bir tesis ortaya çıkar ki bunlara biyolojik yapılar denilmektedir. 

Islahı söz konusu olan sel yarıntısının veya sel dereciklerinin civarında veya 50 

metreye kadar mesafede yeterli taĢ malzemesi yoksa, kuru duvar eĢik yapımı 

ekonomik olmayabilir. Böyle durumlarda, dere yatağının biyolojik yapılarla tahkimi 

düĢünülmelidir. Biyolojik tesislerden, dere yatağı ıslahında baĢarılı ve kalıcı sonuç 

alınmaktadır. Bu nedenle, biyolojik tesisler ekonomik olması halinde tavsiye edilir. 

Kolay kazık çakılabilen ve rutubetli derelerde, canlı eĢikler olarak da isimlendirdiğimiz 

biyolojik yapılar tercihen kullanılır. 

Canlı eĢiklerin nitelikleri ıslah edilecek sel yarıntılarının büyüklüklerine ve mevcut 

materyalin niteliklerine göre değiĢir. Su toplama bölgesi daha büyük, debisi daha 

fazla olan sel dereciklerinde örme çitler, daha küçük sel yarıntılarında ise örme 

çitlerden az dayanıklı olan çalı demetli canlı çitler kullanılır. Örneğin, küçük sel 
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yarıntıları çalı demetleri metodu ile kolay, çabuk ve ekonomik bir Ģekilde ıslah 

edilebilir. 

Örme Canlı Çitler: 

Taban ve yanlarda oyulmalarının devam ettiği derecikler örme canlı çitlerle tahkim 

edilebilir. 

Oyuntu kenarları doğal Ģev açısına uygun düzeltilir. Oyuntu eksenine dik olarak 25-

30 cm. derinliğinde ve 30 cm. geniĢliğinde bir hendek açılır. Bu hendeğin içerisine 

1.00-1.50 m. uzunluğunda, çapları 6-15 cm. olan kazıklar, 0.30-0.50 m. ara ile çakılır. 

Kazıkların en az üçte biri sürgün verecek ağaç türlerinden seçilmelidir. Kazıklar en az 

1/3‘ü toprağa girecek Ģekilde çakıldıktan sonra, seyreltme ve teklemelerden elde 

edilen meĢe, söğüt veya kavak dalları ile kazıkların araları örülür ve sonra çitin arkası 

doldurulur ve gerekirse kazıklar latalarla veya tellerle birbirlerine bağlanır ve mansap 

tarafına çakılacak payandalarla kuvvetlendirilir. Suyun akacağı orta kısım 

kanatlardan daha düĢük seviyededir. 

Ayrıca, teras yapımına uygun olmayan, dik ve gevĢek yapıdaki yamaçların rutubet 

durumu iyi olan dere tabanına yakın kısımlarında tahkimat için canlı kazık 

kullanılabilir. Bunun için, sürgün verebilen, söğüt, iğde gibi canlı eĢik tesisinde 

kullanılan türlerden kazık yapılarak, normal örme eĢik yapılır.     

    

 

 

Fotoğraf 9-19 Örme çitlerle derecik ıslahı  
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Fotoğraf 9-20 Canlı örme çit  

 

Çalı Demetli Canlı Çitler: 

Örmeye elveriĢli olmayan materyal, 20-30 cm. çaplı demetler halinde bağlanır. Bu dal 

demetleri, örme canlı eĢikteki gibi sürgün verme özelliği olan türlerden hazırlanan 

kazıkların arkasına üst üste konmak ve toprakla desteklemek suretiyle eĢik tesis 

edilir. Buna, çalı demetli canlı eĢik denilir. 

Çalı demetli çitlerde kazıkların ince çapları en az 8-12 cm., boyları 1.20-1.80 m. 

olmalıdır. Kazıklar, en az 1/3‘ü toprağa girecek ve toprak üzerinde kalan kısmın 

yüksekliği 1 metreyi geçmeyecek Ģekilde çakılmalıdır. Kazıkların mümkün olduğu 

kadar sürgün verme kabiliyeti yüksek ağaç türlerinden olması tercih edilmelidir.  
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Fotoğraf 9-21 Çalı demetli canlı çit örneği  

 

Şekil 9-11 Çalı demetli derecik ıslahı 

 

Ġster dal demetleri ile isterse örme Ģeklinde yapılan canlı eĢiklerin ön yüzündeki 

aralıklardan söğüt ve iğde çelikleri ve dalları sokularak canlı çit sistemi güçlendirilir. 

Ayrıca, ıslah yapılacak dere tabanında eĢik yapılsın veya yapılmasın suyun akacağı 

yer serbest kalacak Ģekilde söğüt, kavak veya iğde, kuĢburnu, böğürtlen çelikleri, 

diĢbudak, akçaağaç, yalancı akasya fidanları dikilmeli uygun yerlere meĢe, ceviz 

tohumları ekilmelidir. Ekim ve dikimler, 1 m. sıklıkta ve ĢaĢırtmalı olarak dere 

tabanına yapılmalıdır. 

 

d. Diğer tesisler 

Küçük havzaların tahkiminde yerinde bol miktarda malzeme bulunuyorsa çalı demetli 

toprak sedde, kafes, tel eĢikler v.s. kullanılabilir. 
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Çalı Demetli Toprak Sedde 

Derenin toprak sedde yapılacağı yer, çalı demetleri uzunluğunda (0.60-0.70 m.), 

temel kazısı gibi, derin olmayacak fakat, sadece mansaptan menbaya doğru %10 

meyilli bir Ģekilde düzeltilir. Düzeltilen zemin üzerine çalılar 20 cm. yüksekliğinde dere 

akıĢı istikametinde serilir. Dalların kalın uçları memba tarafına, ince uçları mansap 

tarafına bakacak Ģekilde yerleĢtirilir. Üzerine 10 cm. yüksekliğinde toprak serilerek 

iyice sıkıĢtırılır, tekrar 20 cm. çalı demeti serilir, yine 10 cm. toprak serilerek 

sıkıĢtırılır, istenen seviyeye kadar bu iĢlem tekrarlanarak en üst kısımdaki toprak 

sıkıĢtırıldıktan sonra, orta kısmında suyun akacağı yere taĢ kaplama yapılır. Ayrıca 

diğer eĢiklerde olduğu gibi seddenin menba tarafı mutlaka toprakla doldurularak 

sıkıĢtırılır.  

   

 

Şekil 9-12 Çalı demeti takviyeli toprak sedde  
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Kafes Tel EĢikler 

Bu tip eĢikler 60 cm. den daha yüksek olmazlar. ĠnĢaası için kazık, 4 mm‘lik çelik tel 

ve kafes tel kullanılır. Kazıklar arasına 1 m. mesafe verilir. Bu sistem, açıklıkları 1.50-

2.00 m‘yi geçmeyen dar boğazlarda faydalı Ģekilde kullanılabilir. 

 

Şekil 9-13 Kafes tel eşik 

   

Fotoğraf 9-22 Kafes tel eşik  

Çuvallı Toprak Sedde 

Arazi üzerinde yeterli miktarda taş bulunmadığı durumlarda, toprak derinliliğinin fazla, kil oranının 

yüksek olduğu meyilli stabilizasyon malzemesi bulunmayan alanlarda, dayanıklı çuvallara dere 

yatağından veya çevreden toplanan toprak, moloz, taş doldurulur. Duvar şeklinde üst üste istiflenmek 

şekliyle çuvallı seddeler oluşturulur. 
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Yüzeysel akışın fazla olduğu alanlarda, rusubat birikmesinin yoğun olması nedeniyle aşırı birikme, 

yapılan seddelerin kısa sürede tahrip olmasına sebep olduğundan bu tür alanlarda kullanılmamalıdır. 

Bu tesis geçici bir tesis olup, arkasının bitkilendirilmesi ile devamlılığı sağlanmalıdır 

  

Fotoğraf 9-23 Çuvallı toprak sedde  

 

9.4. BOZUK ORMAN ALANLARINDA REHABĠLĠTASYON  

Türkiye‘de orman içi veya orman kenarında 20.430 adet orman köyü bulunmakta ve 

buralarda 7,5 milyon civarında nüfus yaĢamaktadır. Geçimini ağırlıklı olarak ziraat ve 

hayvancılıkla sağlayan orman köylerinde, köylere yakın ormanlar büyük ölçüde 

açma, yakacak temini ve otlatmalar yüzünden tahrip edilmektedir. Bunun neticesinde 

ormanlarımızın düzensiz faydalanma ve otlatmalarla vasıf ve kalitesi bozulmuĢ ve 

kapalılığı %40‘ın altına düĢmüĢ bir kapalılığında veya bozuk orman alanları 

oluĢmuĢtur. 

Ancak son yıllarda Türkiye‘deki sosyal ve ekonomik geliĢmeler paralelinde baĢlayan 

Ģehirlere göç hareketi orman köylerinde önemli nüfus azalmalarına sebep olmuĢtur. 

Buna paralel olarak da ormanlar üzerindeki baskılar azalmıĢtır. 

Bozuk orman alanlarında gençleĢtirme ve silvikültürel bakım çalıĢmaları imkanı 

bulunmayan alanlar ile içerisindeki boĢluklar rehabilitasyon çalıĢmalarına konu 

edilecektir. ÇalıĢmaların yapılacağı sahalar genellikle aĢırı faydalanma ve otlatmaya 

açık olduğundan yöre halkının katılımı ve desteği alınmalıdır. 

Saha içerisindeki boĢlukların doldurulması gayesiyle uygun olan yerlerde makine ile 

toprak iĢlemesi tam alanda ve Ģeritler halinde, diğer yerlerde teras ve ocaklar halinde 

toprak iĢlemesi yapılacaktır. 

Sürgün verme özelliğine sahip yapraklı türler, vejetasyon dönemi dıĢında kök 

boğazının altından kesilerek sürgün vermeleri sağlanacaktır. Yöre halkına gelir temin 

etmek için tabii olarak bulunan ceviz, badem, ahlat, menengiç, harnup, kestane, 

yabani zeytin, yaban mersini vb. türler aĢılanacaktır. 
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Saha içerisinde yeterli tohum ağacı bulunması halinde bol tohum yılları tespit edilerek 

tabii tohumlamadan azami derecede istifade edilecek, gerektiğinde toprak iĢlemesi 

yapılarak çimlenme ortamı oluĢturulacaktır. 

Toprak iĢlemesi yapılan alanlarda tekniğine uygun Ģekilde tohum ekimi veya fidan 

dikimi yapılacaktır. 

9.4.1. Bozuk Ormanların Rehabilitasyonunda Uyulması Gereken Ġlkeler 

 Mevcut her türlü vejetasyon orman ekosistemine olumlu etkileri sürdüğü 

sürece korunmalı ve genetik çeĢitlilik muhafaza edilmelidir.  

 Her türlü kalıntı meĢcereler ile münferit fertlerin siper, tohum ve sürgünlerinden 

faydalanılmalı, bunlar lokal ırklar olarak yerlerine yeni jenerasyonların gelip 

müstakil yaĢama kabiliyetlerini kazanana kadar sahada muhafaza edilmelidir. 

 ÇalıĢmalar için tohum ve fidan kullanılması söz konusu olduğunda yetiĢme 

ortamına uygun türler ve orijinler kullanılmalıdır. 

 Sahalarda sürgünden veya tohumdan gelmiĢ iyi fertlerin bulunduğu gurup ve 

kümelerde, kalmasında yarar görülmeyen kötü fertler çıkarılarak kalanların ise 

bakımları yapılarak korunmalıdır. 

 Sürgün verme yeteneğindeki türlerde,  geliĢme dinamiğini kaybetmiĢ, 

çalılaĢmıĢ gövde ve sürgünler toprak seviyesinin altında kök boğazından 

kesilerek yeni sürgünler elde edebilmek amacıyla canlandırma kesimi 

yapılmalıdır.  

 Tabii gençleĢtirme Ģartlarının bulunmadığı,  canlandırma kesimleri ile yeni 

sürgünlerin elde edilemeyeceği yerlerde ve boĢluklarda gerektiğinde toprak 

iĢlemesi yapılarak ekim ve dikim yoluyla gençlikler getirilmelidir.  

 Yöre halkına gelir temin etmek amacıyla, rehabilitasyon alanlarında doğal 

olarak bulunan ekonomik değere sahip türler aĢılanmalıdır. 

 Gereken yerlerde koruma önlemleri alınmalıdır. 

 Ekosistemin devamı için çalıĢma yapılan sahalardaki doğal vejetasyon içindeki 

her türlü endemik türler ile ıhlamur, kestane, ardıç, yabani kiraz, üvez, porsuk, 

ĢimĢir, her türlü yabanıl meyve ağaçlarının yanı sıra tıbbi ve aromatik özellik 

taĢıyan türler münferit veya guruplar halinde muhafaza edilerek biyolojik 

çeĢitlilik korunmalıdır. 

 ÇalıĢmalar sırasında gerekli hassasiyet gösterilerek erozyona sebebiyet 

verilmemeli, çalıĢılan sahalarda gerektiğinde erozyon kontrolu tedbirleri 

alınmalıdır.  
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Fotoğraf 9-24 Bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu 

 

 

Fotoğraf 9-25 Bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu 
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9.4.2. Rehabilitasyon ÇalıĢmalarında Uygulanan Faaliyetler 

9.4.2.1. Toprak iĢlemesi 

Saha içerisindeki boĢlukların doldurulması amacıyla, uygun olan yerlerde makine 

(ekskavatör) ile Ģeritler halinde, diğer yerlerde iĢçi ile devamlı teras, kesik teras veya 

ocaklar halinde toprak iĢlemesi yapılmaktadır. 

   

Fotoğraf 9-26 Makine ile toprak işleme  

 

Fotoğraf 9-27 Arazi ıslahı  
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Toprak iĢleme sırasında istikbal vadeden fertler ile muhafazası gereken türler 

muhafaza edilmektedir. Doğal vejetasyon içindeki her türlü endemik türler ile ıhlamur, 

kestane, ardıç, yabani kiraz, üvez, porsuk, ĢimĢir, her türlü yabanıl meyvenin yanı 

sıra tıbbi ve aromatik özellik taĢıyan türler münferit veya guruplar halinde muhafaza 

edilerek biyolojik çeĢitlilik korunmaktadır. 

 

9.4.2.2. Fidan dikimi ve tohum ekimi 

Toprak iĢlemesi yapılan sahalarda; yetiĢme ortamına uygun tür ve orijinlerdeki 

fidanlar ile dikim, iri taneli tohumlarla ocaklar veya sıralar halinde ekim yapılmaktadır. 

     

Fotoğraf 9-28 Fidan dikimi ve tohum ekimi 

Kullanılacak tohumlar tohum transfer rejyonlaması dikkate alınarak uygun tohum 

bahçeleri veya meĢcerelerinden yoksa civar ormanlardaki kaliteli fertlerden temin 

edilmelidir. Tohumlar ihtiyaç halinde zararlılara karĢı ilaçlanmalıdır.  
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Fotoğraf 9-29 Dikim sonrası 

 

  

Fotoğraf 9-30 Karpelli sedir tohumu ekimi  

9.4.2.3. Canlandırma kesimleri 

 

Bozuk orman alanlarında, sürgün verme yeteneğindeki dejenere olmuĢ, büyüme 

enerjilerini kaybetmiĢ çalılaĢmıĢ yapraklı türler, vejetasyon dönemi dıĢında kök 

boğazının altından kesilerek, açığa çıkmıĢ kökler ile dip kütükler zedelenerek 

canlandırma kesimleri ile yeni sürgün vermeleri sağlanmalıdır. Ekonomik değeri 

bulunan, geliĢme dinamiğine sahip ve çalılaĢmamıĢ normal fertler korunacaktır. 
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Canlandırma kesimi yapılan sahalardaki boĢluklara tohum ekimi ve fidan dikimleri de 

yapılmaktadır.  

 

 

Fotoğraf 9-31 Canlandırma kesimi  

  

Fotoğraf 9-32 Canlandırma kesimleri sonucu yeni sürgünler  

 

9.4.2.4. AĢılama 

Yöre halkına gelir temin etmek gayesiyle, rehabilitasyon alanlarındaki badem, ahlat, 

melengiç, harnup, alıç, delice vb. türlerde aĢılama yapılmaktadır. 
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AĢılanacak türlerin seçiminde, yetiĢme muhiti özellikleri, ekonomik fayda ile yöre 

halkının istekleri dikkate alınmaktadır.  

YetiĢme muhiti uygun olup da sahada bulunmayan türler ekim veya dikim yoluyla 

yetiĢtirilerek uygun zamanda aĢılanmaktadır. 

  

  

Fotoğraf 9-33 Aşılama  

 

Fotoğraf 9-34 Aşılama  
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9.4.2.5. AĢı yapılan alanlarda bakım 

Birinci yıl aĢıların tuttuğu anlaĢıldıktan sonra sargılar açılarak,  anaçlardan çıkan 

yabani sürgünler kesilmektedir. AĢı sürgünleri rüzgâr veya kar kırmasına karĢı destek 

çubuklarına fazla sıkıĢtırılmadan bağlanmalıdır. Ġkinci yıl tepe kesimi, göz budaması, 

sürgün kontrolü ve benzeri çalıĢmalar, sonraki yıllarda tekniğine uygun budama 

yapılmaktadır. 

9.4.3. Rehabilitasyon ÇalıĢmaları Sonucunda 

Bozuk orman alanlarının daha fazla bozulması önlenerek çok amaçlı faydalanma 

(ekolojik, sosyal, ekonomik) imkanı sağlanmaktadır. 

Mevcut fauna ve flora zenginliği korunarak devamlılıkları sağlanmakta böylece 

biyolojik çeĢitlilikte korunmaktadır. 

Mevcut ekosistemin verim gücünden ve biyolojik birikimden yararlanılarak daha kısa 

sürede ve ekonomik Ģekilde bozuk orman alanları, beklenen yararları sağlayacak 

yapıya kavuĢturulmaktadır.  

Ekosistemin devamı için sahalardaki her türlü endemik türler ile ardıç, yabani kiraz, 

üvez, adi porsuk, alıç, ahlat, her türlü yabanıl meyve ağacının yanı sıra tıbbi ve 

aromatik özellik taĢıyan münferit veya gruplar halindeki türler muhafaza edilerek 

mevcut her türlü vejetasyon korunmaktadır. 

Yöre halkına gelir temin etmek amacıyla, sahalardaki ekonomik değere sahip doğal 

türler aĢılanmaktadır. 

9.5. EKĠM VE DĠKĠM  

9.5.1 Ekim  

Ağaçlandırmalarda dikim esas olmakla birlikte, dikim yoluyla ağaçlandırmaya uygun 

olmayan alanlarda ekim yoluyla ağaçlandırma yapılabilmektedir. Ekimle 

ağaçlandırma; Toprak; mutlak derinliğin sığ ve orta, fizyolojik derinliğin yeterli olduğu 

alanlar ile karstik arazilerde uygulanabilir olması, maliyetinin düĢük olması ve iĢçilik 

gereksiniminin azlığı, fidanların doğal kök geliĢimlerini daha iyi sağlayabilmeleri vb, 

avantajlarından dolayı tercih edilmektedir. Ancak; Ekim yoluyla ağaçlandırmaların 

uygulama Ģartlarını çok iyi bilmek, uygun türlerle müsait sahalarda uygulama 

yapmak, uygun olmayan yer ve durumlarda ısrarlı olmamak gerekir. Ekimle 

ağaçlandırmaya; kurak ve yarı kurak alanlarda, yüksek sıcaklığın, kurutucu 

rüzgârların hakim olduğu yer ve bakılar, fazla meyilli çıplak yamaçlar, fizyolojik 

derinliğin yetersiz, yatay tabakalı ve ana kayanın çatlaksız olduğu alanlar, 

yabanlaĢmıĢ, ıslak ve sıkı istiflenmiĢ topraklar ve diri örtünün yoğun olduğu sahalar 

uygun değildir. 

Ekim yoluyla ağaçlandırma; 

-Tam alanda ekim,  
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- ġerit ekimi,  

- Ocak ekimi Ģeklinde yapılmaktadır. 

Kurak ve yarı kurak alanlarda toprak iĢlemesinin tam alanda yapıldığı sahalarda ekim 

karpelli sedir ve ardıç tohumları için uygulanmalıdır. Bu alanda Türkiye‘de özellikle 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde baĢarılı çalıĢmalar bulunmaktadır. 

Doğal vejetasyonun tahrip olma riski bulunan alanlarda ekim, Ģeritler üzerinde 

tamamına veya açılan çukurlara ekim yapılarak uygulanmalıdır. 

MeĢe, badem gibi büyük tohumlar ocaklar halinde ekilmelidir. Ancak bu tür 

tohumların doğada çok fazla zararlısı olduğundan kurak ve yarı kurak alanlarda 

tohumlar ekilmeden önce tohum zararlılarına karĢı gerekli önlemler alınmalıdır.  

Ekim yoluyla ağaçlandırmalarda Ģu hususlara dikkat edilmelidir:  

a) Uygulanan yönteme göre değiĢmekle birlikte tohum sarfiyatı fazla olduğundan 

uygun orijinde, temini kolay ve ucuz, genetik özellikleri tatminkar yeterli tohumun 

bulunması, 

b) Tohum temini, ekim alanlarına nakli, ekime hazır hale getirilmesi, uygun Ģartlarda 

muhafazası, sahaya gereken miktar ve yoğunlukta dağılımının sağlanması, 

c) Gençliklerinde hızlı derin kök yapan türlerin tercih edilmesi,  

d) YetiĢme muhiti özellikleri ile türlere uygun ekim yöntemlerinin tespiti, uygun bir 

çimlenme yatağının hazırlanması, ekim zamanı ve derinliğinin tespiti,  

e) Zararlılara karĢı önlemlerin alınması, baĢarı için gereklidir.  

 

9.5.2.Dikim  

Dikim çalıĢmalarında uygulanan tüm teknikler kurak ve yarı kurak alanlarda da 

uygulanmakla birlikte dikim aralıkları, dikim zamanı ve hava hallerinin uygun olması 

büyük önem arzetmektedir. Kurak ve yarıkurak alan ağaçlandırmalarında tüplü-kaplı 

fidan kullanımı tercih edilmeli, yağıĢ ve buharlaĢma dikkate alınarak dikimde 

uygulanacak aralık-mesafeler belirlenmelidir. 

Dikimde dikkat edilecek hususlar 

Dikim çalıĢmaları, vejetasyon döneminin sona erdiği sonbahar aylarında baĢlayıp 

tekrar vejetasyon döneminin baĢladığı ilkbahar aylarına kadar tamamlanmıĢ 

olacaktır. Dikimler mutlaka toprak iĢlemesini takip eden dikim sezonunda 

yapılacaktır. 

Toprakta sık ve derin don olaylarının yaĢanması halinde don atması ile oluĢacak 

zararları engellemek için dikimler ilkbaharda yapılmalıdır. Dikim zamanının kısıtlı 
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olduğu yüksek yerlerde sonbaharda ibreli fidan dikimi yapılması durumunda dikilen 

fidanın dibine, dondan zarar görmemesi için taĢ konulması gerekmektedir. 

Dikimlerde, çukurda kenar dikimi, adi çukur dikimi, çukurda derin dikim, çukurda tepe 

dikimi, çukurda çukurlu tepe dikimi gibi yöntemler söz konusudur. Uygulamada 

çukurda kenar dikimi ve adi çukur dikimi metotları yaygın olarak kullanılmaktadır. 

          -Toprağın dikim derinliği olan 30–40 cm‘lik kısmı, rutubetli ve tavda (tarla 

kapasitesi) olacaktır. 

          -Fidanlıklardan balya ambalajlı gelen fidanlar, görevlilerce, rüzgâr almayan bir 

yerde ve günlük dikebilecekleri kadar sayıda iĢçilere dağıtılacak, bu fidanlar nemli 

yosun ve telisle sarılmıĢ olarak dikim sandıklarına konacaktır. 

          -Kaplı fidanlarda dikimden önce rutubet kaybı olması halinde, sulandıktan 

sonra dikilecektir. Bu konuda, yetiĢtirme ortamı turba olan kaplı fidanlarda daha 

dikkatli davranılmalıdır. Kaplı fidanların, dikim çukuruna kadar kapları ile taĢınması 

sağlanmalıdır. 

          -Fidan canlılığını olumsuz etkileyecek derecede rüzgârlı, iĢçi sağlığını ve 

verimliliğini olumsuz etkileyecek derecede soğuk günler ile donlu günlerde dikim 

yapılmayacaktır. 

          -Dikim çukuru, fidan kök boyundan en az 5 cm daha derin açılacak ve çukurun 

fidan tutturulacak kenarı düz ve dik olacaktır. 

          -ĠĢçi, çukur kenarına koyduğu sandıktan hafiften silkeleyerek çıkardığı fidanı, 

kök boğazı toprak yüzeyine gelecek Ģekilde bir avuç nemli toprakla çukurun dik 

kenarına tutturacak ve kökleri sağa sola kaydırmadan dikim çapası ile ve nemli üst 

toprakla çukuru dolduracaktır. Çukur içine taĢ, kök, kesek gibi katı materyalin girmesi 

önlenecektir. Fidan kökleri yana veya yukarı kıvrılmamalı ve kök boğazı derinliğinde 

dikilmeli, fidan gömülmemelidir. 

         -Dikimi takiben iĢçi, fidan köküne zarar vermeden ayakla fidanın çevresini 

bastırarak, toprak tekstürü dikkate alınarak sıkıĢtırılacaktır. 

         -Dikimlere yamacın üst kısmından baĢlayıp dere tabanına doğru devam 

edilecektir. Dikim için sahaya giren ve çıkan iĢçiler, dikilen fidanlara zarar 

vermeyecek ve iĢlenmiĢ toprağı çiğneyerek sıkıĢtırmayacak Ģekilde hareket etmeleri 

sağlanacaktır. 

         -Dikimler, teraslarda toprak iĢlemesinin en derin olduğu yamaç yüzeyinin teras 

yüzeyini kestiği noktada yapılacaktır.  

         -Fidanlıktan fidanın sökülmesi ile sahada fidanların dikilmesi arasındaki zaman 

çok kısa olacak, bu nedenle hava halleri ve iĢçi potansiyeline göre fidan planlaması 

yapılarak mümkün olduğu kadar taze fidan kullanılacaktır. 
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         -Fidan balyaları birbirine değmeyecek Ģekilde serin, kuytu, kapalı ve havadar 

bir yerde saklanacak, gün aĢırı alt üst edilecek ve balyalar ıslatılacaktır. Daha uzun 

süreli saklamak için soğuk hava depolarına konulacaktır. 

         -Çıplak köklü yapraklı fidanlar ile soğuk hava deposuna alınamayıp dikilmeden 

uzun zaman bekletilecek olan balyalardaki ibreli fidanlar uygun yerlerde ve uygun 

Ģekilde gömüye alınacaktır. 

         -Fidanlar fidanlıktan kök budaması ve seleksiyonu yapılarak geldiğinden dikim 

alanında ayrıca fidan seleksiyonu yapılmayacaktır.  

 Makineli toprak hazırlığı yapılan ve taĢlılık oranının %50‘den fazla olduğu sahalarda 

dikim sırasında dikim çukurunun açılması dikim süresinin uzamasına neden 

olabilmektedir. Bu gibi sahalarda gerektiğinde makineli toprak iĢlemesi yapıldıktan 

sonra, dikime baĢlamadan önce dikim çukurları açılmalıdır. 

 

Fotoğraf 9-35 Çıplak Köklü fidanların araziye taşınma esnasında saklanması  

 9.5.2.1. Çıplak köklü fidan dikimi  

Çıplak köklü ibreli fidanların dikiminde çukurda kenar dikimi uygulanır. Bu metotta, 

gradoni tipi teraslarda arazi meylinin terası kestiği noktada,  makineli arazi hazırlığı 

yapılmıĢ sahalarda ise riper hattında belirlenen dikim noktalarında,  çukurun dik 

kenarının oluĢturulacağı alan, önce ayakla hafifçe sıkıĢtırılır, sonra kazma ile kök 

uzunluğundan en az 5 cm daha fazla derinlikte, bir kenarı düz ve dik çukur açılır. 

Çukurun dik kenarı meyilli arazilerde yamacın alt tarafında olmalıdır. 
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Dikim iĢçisi, dikim sandığından çıkardığı fidanı, kök boğazı toprak seviyesinde 

kalacak Ģekilde bir avuç nemli toprakla çukurun dik kenarına tutturur. Bir eliyle fidan 

köklerini koruyarak diğer elindeki dikim çapası ile çukurdan çıkan nemli toprağı dik 

kenarın karĢısından çekerek çukurun yarısına kadar doldurur, bu esnada toprak içine 

karıĢan taĢ, kök vb parçaları ayıklar, dik kenarın karĢısına geçerek sağ ve sol ayağı 

ile V Ģeklinde sıkıĢtırır. Daha sonra çukurun tamamını fidan kök boğazına kadar 

toprakla doldurarak sıkıĢtırma iĢlemini tekrar eder ve teras formu verir.   

Ġnce tekstürlü topraklarda yapılan dikimlerde sıkıĢtırma iĢleminde çok dikkatli 

olunmalı, toprak fazlaca sıkıĢtırılarak kompaktlaĢmasına neden olunmamalıdır. 

Çıplak köklü yapraklı fidanların dikiminde adi çukur dikimi kullanılır. 

 

Fotoğraf 9-36 Fidan dikimi  
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Şekil 9-14 Çukurda kenar dikimi 

   

 9.5.2.2. Tüplü-Kaplı fidan dikimi  

Tüplü ve kaplı fidanların dikiminde adi çukur dikimi uygulanır. Açılacak çukurun 

boyutları tüplü ve kaplı fidanların tüp ve kap ebatlarına göre istenilen derinlik ve 

geniĢlikte dikime imkân verecek Ģekilde olmalıdır.  

Dikim çukurlarına dağıtılan tüplü fidanların dip kısmından bir santimetrelik kısmı 

bıçakla kesilerek kök kıvrıklığı giderilir, plastik tüp bıçakla boydan kesilerek çukurun 

ortasına dikim derinliğinde yerleĢtirilir, kazı ile çıkan üst toprak dikim çapası ile 

çukurun yarısından fazla doldurulduktan sonra kesilen dıĢ yüzeydeki plastik kısım 

fidan kökündeki toprağı dağıtmadan çekilerek alınır doldurulan toprak tekstürüne 

göre kademeli olarak sıkıĢtırılır. Dikim yapılan fidanın çevresi tesviye edilerek dikim 

tamamlanır. 

Toprağın sıkıĢtırılması ince tekstürlü topraklarda, kaba ve orta tekstürlü topraklara 

göre daha az olmalıdır (ġekil 9.15). 
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Şekil 9-15 Adi çukur dikimi  

 

Fotoğraf 9-37 Tüplü fidan dikimi  

 

9.5.3. Sulama 

Kurak ve yarı kurak alanlarda düĢük yağıĢ ve yüksek sıcaklık nedeniyle genelde su 

açığı olduğundan kitlesel ağaçlandırma çalıĢmalarında yüksek maliyet nedeniyle 

sulama yapılmamakla birlikte kullanılan teknikler toprağın su tutma kapasitesini 

artırmaya, su ekonomisini iyileĢtirmeye yönelik olmalıdır. Bununla birlikte yağıĢ isteği 

az, sulamaya fazla ihtiyacı olmayan türler yol, mezarlık, okul bahçesi vb. 

ağaçlandırma çalıĢmalarında kullanılmalı, su kaynağı ve kalitesi yeterli olan yerlerde 

vejetasyon dönemi içerisinde özellikle boylu fidanlarda mutlaka sulama yapılmalıdır. 

Sulamalarda vahĢi salma sulama yapılmamalı onun yerine yağmurlama, sisleme, 
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damla sulama gibi modern sulama teknikleri kullanılmalıdır. Fidanların yaĢ ve boyuna 

göre geliĢmeleri takip edilerek yeterli miktarda(lt) ve sayıda sulama yapılmalıdır. 

Türkiye‘de kurak ve yarı kurak alanlarda yapılacak bu tür ağaçlandırma 

çalıĢmalarında kullanılan fidanlar, toprak bünyesi ve yağıĢ durumları da dikkate 

alınarak haziran- eylül aylarında ilk iki yıl bitkinin ihtiyacı oranında, daha sonraki 

yıllarda ise giderek azaltarak sulama yapılmalıdır. Fidanların geliĢim durumlarına 

göre yeterli miktarda su verilmelidir. Uygun sulama teknikleri kullanılmalı, 

buharlaĢmanın yüksek olduğu gündüz saatlerinde kesinlikle sulama yapılmamalıdır. 

Sulamanın rüzgarın olmadığı sabah erken saatlerde yada gece yapılmasında fayda 

vardır. Özellikle arazöz gibi araçlarla basınçlı sulama yapılması halinde mutlaka 

basıncı düĢüren yağmurlama aparatları kullanılmalı fidan kökleri açığa 

çıkarılmamalıdır.  

 

9.6 BAKIM  

Bakım, iĢçi gücü veya makine ile arazi hazırlığı yapılmıĢ sahalarda dikilen fidanların 

özellikle ilk yıllarda topraktaki su ve besin maddeleri ile ıĢığa ortak olan, fidana 

yandan ve üstten baskı yapan otsu ve odunsu bitkilerle mücadele için yapılan ot 

alma-çapa, sürgün kontrolu, teras onarımı, tamamlama vb. iĢlerdir.  

Bakım çalıĢmaları ile fidanların; dikimden biyolojik bağımsızlığa (3-7 yıl) kavuĢuncaya 

kadar geçen sürede oluĢabilecek olumsuz dıĢ etkilere karĢı direncinin artırılması, 

korunması, iyi geliĢme ve büyüme göstermesi amaçlanır.  

Bakım çalıĢmaları genel olarak iĢçi gücü ile yapılmakla birlikte, çalıĢma imkânı olan 

uygun yerlerde makineli yapılabilmektedir.  

Ot alma-çapa ve sürgün kontrolü,  teknik gereklilik olması halinde yılı içerisinde 

birden çok yapılabileceği gibi, ihtiyaç olmaması halinde (özellikle birinci yıl) hiç 

yapılmayabilir.      

9.6.1. ĠĢçi Gücü ile Bakım  

9.6.1.1. Ot alma-çapa  

Ot alma-çapa, dikimi takip eden vejetasyon dönemi baĢında ya da ilkbahar 

yağıĢlarından sonra, otların tohumları olgunlaĢıp dökülmeden ve sahanın önceliği 

olan yerlerinden baĢlanarak yapılacaktır.  

Ot alma-çapa iĢlemi birinci yılda fidan çevresinde dıĢtan içe doğru yapılacak, fidan 

kök ve gövdesinin zedelenmemesine dikkat edilecek, fidanın etrafında 10 cm 

çapındaki alanda çapalama yapılmayarak sadece el ile ot alma iĢlemi yapılacak, bu 

alandaki çatlaklar ve fidan kök boğazındaki açıklıklar toprak çekilerek doldurulacaktır. 

Ot alma-çapa ile zararlı otlar uzaklaĢtırıldığı gibi, kapilarite kırıldığı için topraktaki su 

kaybı önlenmiĢ, toprağın havalanması ve su tutma kapasitesi artırılmıĢ olacaktır.  

Ġkinci ve üçüncü yılda ot alma-çapa iĢlemi fidanın çevresinde fidanın bulunduğu 

yerden baĢlayarak dıĢarıya doğru yapılacaktır.   
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Ot alma-çapa, var olan diri örtünün türüne, boyuna ve yoğunluğuna bağlı olarak ya 

dikim sıraları üzerinde 60-80 cm geniĢlikte bir Ģeritte ya da fidanların etrafında 50-60 

cm yarıçaplı bir alanda yapılmalıdır. Ot alma-çapa iĢleminde çapa, ince tekstürlü 

topraklarda derin ve kısa aralıklarla, kaba tekstürlü topraklarda ise sığ ve geniĢ 

aralıklarla vurularak ve toprak yerinde kazılarak yapılacaktır.  

 

Fotoğraf 9-38 Fidan etrafında ot alma-çapa  
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Fotoğraf 9-39 Çapa  

9.6.1.2. Tamamlama  

Sahalarda dikimi takip eden bir vejetasyon dönemi geçtikten sonra, tesisin asli 

amacının gerçekleĢmesini olumsuz etkileyecek toplu kuruma görülen yerler ile 

dağınık halde % 20‘yi aĢan kurumalarda projesinde önerilen türler ile tamamlama 

dikimi yapılacaktır. Dikim yapılacak noktada, iĢçi ile 50-60 cm yarıçaplı bir alanda 

yeniden toprak iĢlemesi yapılacak ve tamamlama dikimi tesisten sonraki 3-5 yıl 

içerisinde bitirilecektir. 

9.6.1.3. Sürgün kontrolü  

Sürgün kontrolü, ağaç ve ağaçcık kök ve kütüklerinin veya toprakta kalan kök 

parçalarından geliĢen sürgünlerin fidanlarda boğma tehlikesi yaratmaması için 

kesilmesi iĢlemidir.  

Sürgün kontrolü, fidanların çevresinde, siper etkisi yapan ya da boğma tehlikesi 

yaratan sürgün ve sarılıcı bitkilerin fidan sıraları üzerinde kesilip zararsız hale 

getirilmesi suretiyle yapılır. 

Sürgün kontrolü çalıĢmaları ile vejetasyonun baĢladığı ve büyümenin hızlı olduğu 

dönemde baskı altında kalan fidanların tepesinin serbest kalması sağlanmalıdır. 

Havalar fazla ısınmadan ve fidanlar sipere alıĢmadan önce bölgesel Ģartlara bağlı 

olarak yapılmalı, geç kalındığında güneĢ ıĢığına maruz kalan taze sürgünlerin zarar 

göreceği dikkate alınmalıdır. Diri örtü fidana yakın noktalarda toprak seviyesinden 10-
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15 cm yüksekten baĢlayarak dıĢarı doğru yükselerek ters kesik koni Ģeklinde 

kesilmek suretiyle yapılmalıdır (ġekil 9.16).                                                                       

A                                                                              B 

                                                                 

Şekil 9-16 Sürgün kontrolü 

 

9.6.1.4. Teras onarımı  

Dikimi takip eden dönemlerde yağıĢlar nedeniyle gradoni, çalı takviyeli ve örme çit 

teraslarda bozulma ve yırtılma olabileceğinden ot alma-çapa iĢlemi yapılırken teras 

onarımı da yapılacaktır. 

9.6.2. Makineli Bakım:  

9.6.2.1.  Diskaro ile bakım:  

Alt toprak iĢlemesinin riper, üst toprak iĢlemesinin diskaro ile tam alanda yapılan, 

yüzeysel taĢlılığın %25‘den az, %0-20 meyilde ve dikim çalıĢmaları da piketaj ile 

yapılmıĢ sahalarda, önce makine ile bakım yapılamayacak dikim sıraları boyunca iĢçi 

ile ot alma-çapa yapıldıktan sonra 4x4 lastik tekerlekli traktör+ağır diskaro ile 

vejetasyon dönemi baĢında (mayıs-haziran) bir veya gerekirse daha fazla sayıda 

bakım yapılacaktır.  

A 

80-100 cm 

A 
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Fotoğraf 9-40 Lastik tekerlekli traktör diskoro ile bakım  

 

9.6.2.2. Rotovatör, kültivatör ve kazayağı ile bakım  

Alt toprak iĢlemesi riper ve üst toprak iĢlemesi diskaro ile tam alanda yapılmıĢ 

%25‘den az taĢlı  %0–20 meyilde ve dikim çalıĢmaları da piketaj ile yapılmıĢ 

sahalarda, önce makine ile bakım yapılamayacak dikim sıraları boyunca iĢçi ile ot 

alma, çapa yapıldıktan sonra 4x4 veya 4x2 lastik tekerlekli traktör+rotovatör, 

kültivatör, kazayağı ile vejetasyon dönemi baĢında (mayıs-haziran) bir veya 

gerektiğinde birden fazla bakım yapılacaktır. 

 

9.8. RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME ÇALIġMALARI  

Yeterli bitki örtüsü bulunmayan, oldukça düz ve geniĢ arazilerde, gevĢek yapıdaki 

kuru ve ince bünyeli toprağın Ģiddetli rüzgârların etkisi ile parçacıklar halinde 

yerinden oynatılarak toz bulutları Ģeklinde yer değiĢtirmesi olayına rüzgâr erozyonu 

denir. Rüzgâr erozyonunun oluĢumu, hareketin baĢlaması, taĢınma ve birikme 

Ģeklinde üç aĢamada gerçekleĢmektedir (Tamim No 14,1999). 

Rüzgârla toprak parçacıklarının taĢınması üç türlü olmaktadır (Tamim No 14,1999): 

       a.  Yüzeyden sürüklenme ve yuvarlanma:  Sıçrama hareketi yapan daha küçük 

taneciklerin alçalarak toprağı döğmeleri sonucu daha büyük toprak taneciklerinin 

yüzeyde yuvarlanarak yer değiĢtirmeleri olayıdır. Bu Ģekilde taĢınan toprak 

taneciklerinin çapları 0,5 mm. ile 2,0 mm. arasında değiĢir. 

        b. Saltasyon (sıçrama) hareketi: Rüzgâr erozyonunun en önemli Ģekli sıçrama 

hareketidir. Rüzgâr erozyonu ile taĢınan materyalin yaklaĢık % 55 ile % 72‘si sıçrama 
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hareketi ile taĢınır. Ayrıca sıçrama hareketi olmadan süspansiyon ve sürükleme olayı 

gerçekleĢmez. Orta büyüklükteki tanelerden süspansiyon hale geçemeyecek kadar 

irice, fakat sıçrayıp bir müddet havada kalacak kadar küçük olan çapları 0,1-0,5 mm 

arasındaki parçacıklar, sıçrama ile taĢınırlar. 

       c.  Süspansiyon hareketi: Ġnce toz tanecikleri havada askıda (süspansiyon) bir 

durumda iken toz fırtınaları halinde taĢınırlar. Süspansiyon, 0,1 mm‘den daha küçük 

taneciklerin havada asılı bir Ģekilde hareketine denir. Bu Ģekilde topraklar, yerden 1 

metre yukarıdan uzaklara taĢınabilmektedir. 

Rüzgâr erozyonu genellikle kurak ve yarıkurak iklim Ģartlarının hüküm sürdüğü 

yörelerde oluĢur. Rüzgâr sayesinde verimli topraklar, yerlerinden koparılarak baĢka 

yerlere taĢınır ve devamlı yığılma sonucu lös toprakları oluĢur (Tamim No 14,1999). 

Rüzgârın etkisi ile yalnızca verimli toprakların kaybı söz konusu olmaz, aynı 

zamanda buharlaĢmanın hızlanması ile toprak nemliliği de azalır. Ayrıca, Ģiddetli 

rüzgârlar bitki büyümesinin yavaĢlamasına ve verimin düĢmesine sebep olurlar 

(Tamim No 14,1999). 

9.8.1. Rüzgâr Erozyonunu Etkileyen Faktörler  

Rüzgâr erozyonunu etkileyen faktörler; iklim, toprak, vejetasyon, yüzeysel pürüzlülük 

ve erozyon alanının uzunluğudur (Tamim No 14,1999). 

 Ġklim: Rüzgâr erozyonunu etkileyen iklim faktörleri; yağıĢ, sıcaklık, rüzgâr, 

nem ve buharlaĢmadır. Nemli toprak, kuru olana nazaran daha dayanıklıdır. 

Rüzgârın hızı, tekerrürü, yönü, süresi ve türbülansı da rüzgâr erozyonunda etkili 

olmaktadır (Tamim No 14,1999). 

 Toprak: Rüzgâr erozyonunda toprağın tekstürü, strüktürü, tane yoğunluğu, 

hacım ağırlığı, organik maddesi, nem kapasitesi önemlidir. Toprağın gevĢek, kuru ve 

kolay ufalanabilir olması rüzgâr erozyonunu artırıcı etkenlerdir (Tamim No 14,1999). 

 Yüzeysel pürüzlülük: Arazi yüzeyindeki girinti çıkıntılar arasındaki farklılıklar 

arttıkça, rüzgâr erozyonu Ģiddeti de artmaktadır. Çünkü çıkıntılar daha çok rüzgâr 

etkisine maruz kaldığından, rüzgâr aĢındırması fazla olur (Tamim No 14,1999). 

 Vejetasyon: Vejetasyonun boyu, sıklığı, tipi, rüzgâr erozyonunda etkilidir. 

Çünkü vejetasyon rüzgâr hızını azaltarak, erozyonu önlemektedir (Tamim No 

14,1999). 

 Yüzeyin uzunluğu: Erozyona uğrayan alanın geniĢliği ve uzunluğu fazla ise 

rüzgâr erozyonu da artmaktadır (Tamim No 14,1999). 
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9.8.2. Rüzgâr Perdeleri Tesis Edilmesinin Gerekçeleri (Otlak Alanlarında)   

Ġç Anadolu'da otlak ve tarım alanlarında rüzgâr perdelerinin tesis edilmesi su 

kaybının (sulama suyu ve toprak suyu) önlenmesi, bitki örtüsünün korunması, 

geliĢtirilmesi, verimliliğin arttırılması için gerekmektedir. Tarım alanlarının özelliklerine 

göre farklı rüzgâr perdesi uygulamaları yapılabilir (Kantarcı, M.D. 2011). 

Otlak alanlarında bitki örtüsü seyrelmiĢtir. Toprak yüzeyi öteden beri aĢırı otlatma ve 

erozyon ile aĢınmıĢtır. Kuru ve kurutucu rüzgârlar toprağın nemini almakta, otlağın 

bitki örtüsü giderek artan kuraklaĢma etkisi ile kurumakta ve daha da seyrelmektedir. 

Otlakların sulanması söz konusu değildir. Su yetersizliğinden dolayı sulama mümkün 

de değildir. Ot kökleri toprağın üst kesiminde yoğunlaĢtıkları için kuraklıktan daha 

fazla etkilenmektedirler. Toprağın alt kesiminde birikmiĢ olan su ancak derin kök 

sistemi ile alınıp, havaya verilebilir. Rüzgâr perdeleri ve ağaçların alt topraktaki suyu 

değerlendirmelerinden oluĢacak faydaların en önemlileri Ģöyle sıralanabilir (Kantarcı, 

M.D.2011). 

(1) Önemli bir odun artımı sağlanır. Üretilen yakacak ve sanayilik odun rüzgâr 

perdelerinin iĢletme ve bakım masraflarını karĢılar.  

(2) Yapraklardan terleme ile havaya verilen su buharı havanın nem oranını arttırır. 

(3) Rüzgâr perdeleri arasında rüzgâr hızının azalması topraktan buharlaĢma, bitki 

yapraklarından terleme ile olan su kaybını azaltır. 

(4) Kuru rüzgâr etkisinden otlak bitkilerini korunur. Verim artar. Hayvancılık geliĢir. 

(5) Otlak hayvanlarına verilen yem masrafı azalır. Hayvancılık kârlı bir çalıĢma 

alanı olur. 

(6) Toprak yüzeyinin otlak bitkileri ile kaplanması erozyonu durdurur.  

(7) YetiĢtirilecek rüzgâr perdesi otlak hayvanları için gölgelik, yaban hayvanları 

için barınak olur. 

(8) ÇölleĢme önlenir. 

(9) Köylünün kırsal alanı terk etmesi, kentlere göç etmesi önlenir. 

9.8.3. Rüzgâr Perdesi Tesisi Konusunda Öneriler 

Otlakların yetiĢme ortamı özelliklerine bağlı olarak; rüzgâr perdesi tesisi için 

yapılması gereken etüd-proje çalıĢmaları, toprak iĢlemesi, uygun ağaç ve çalı 

türlerinin seçimi, dikim aralıkları, bakımı ve rüzgâr perdelerinin devamlılığının 

sağlanması vd. konularını Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür (Kantarcı, M.D. 2011); 

(1) Tesis edilecek rüzgâr perdelerinde yetiĢtirilecek orman ağaç ve çalıları 

uzun ömürlü olmalıdır. 
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(2) Rüzgâr perdesinin asıl gövdesi herdem yeĢil ibreli ağaç türlerinden 

oluĢturulmalıdır. 

(3) Ġbreli ağaç türlerinden bazılarında ileri yaĢlarda alt dallar kurumakta, ibreler 

dökülmektedir. IĢığı yeterince alamayan alt dallarda kurumaktadırlar (ıĢık 

açlığı). Bu sebeple yüzey rüzgârının zararlarını önlemek için rüzgâr 

perdesinin iki dıĢ kenarına da herdem yeĢil çalı türleri dikilmelidir. 

(4) Rüzgâr perdesinin içinde sulama, bakım, kesim (ağaç devirme) ve 

odun/tomruk çıkarma yapılabilecek, traktör geçebilecek geniĢlikte bir yol 

gerekmektedir. 

(5) Rüzgâr perdesi bu iç yolun iki yanında ve iki Ģerit halinde tesis edilmelidir. 

(6) Kurak mıntıkalarda dikilen fidanların köklerinin hızla geliĢmesi ve derin bir 

kök sisteminin oluĢması ağaçlandırmanın baĢarısının ön Ģartıdır. KıĢ 

yağıĢlarının toprağa hızla ulaĢması sağlanmalıdır. Bu gaye ile toprak (veya 

materyal) 80 cm derinliğe kadar riper ile iĢlenmelidir. 

(7) Toprak iĢlemesinde kulaklı pulluk, riper pulluk kesinlikle kullanılmamalıdır.  

Kanal kepçesi ile fidan çukuru açılmamalıdır. Pulluk kulağının devirdiği 

toprak, kepçenin çukurdan çıkardığı toprak otlak alanındaki doğal bitki 

örtüsünü gömer. Rüzgâr erozyonu ile taĢınmayı da arttırır. Rüzgâr perdesi 

tesis alanı bir orman ağaçlandırma alanı değildir. Otlaktır. Otlaktaki doğal 

bitki örtüsü ise rüzgâr perdesinin alt tesisi olarak geliĢtirilecektir. 

(8) Rüzgâr perdesinin eksenindeki yolun iki yanına birer sıra mavi servi, 

onların dıĢına birer sıra karaçam, karaçamların dıĢına ikiĢer sıra iğde, en 

dıĢ kenara da birer sıra ılgın fidanı dikilmelidir. Dikim aralıkları 2x2 m veya 

3x3 m olmalı, fidanlar ĢaĢırtmalı olarak dikilmelidir. Karaçam yerine sedir, 

iğde yerine mahlep, ılgın yerine baĢka bir çalı türü düĢünülebilir. 

(9) Rüzgâr perdeleri ilk tesis yıllarında sulanmalıdır. Sulamadan sonra 

fidanların dibine ot alma, kaymak kırma ve boğaz doldurma çapası 

yapılmalıdır. 

(10) Rüzgâr perdesinin iki yanına da gerektiğinde saz çit yapılması 

uygundur. Saz çitler ilk tesis yıllarında fidanları ve toprak yüzeyini korurlar. 

(11) Rüzgâr perdelerinin her 100 m‘lik Ģeritte 30 m geniĢliğinde tesis 

edilmesi; otlağın 70 m‘lik iç atmosferindeki rüzgâr hızının azaltılması, hava 

neminin korunması, buharlaĢma ve terlemenin azaltılması, ot veriminin 

arttırılması için gereklidir. Ayrıca rüzgâr perdesi içindeki yol otlak 

hayvanları için önemli bir gölgeliktir. Bu geniĢlikte bir rüzgâr perdesi 

sisteminin korunması, bakımı, kesimi, yenilenmesi gerekir. 



161 
 

Otlaklar doğal ekosistemlerdir. Tarım alanları gibi iĢlenemez ve sulanamaz. Kurak 

ikliminin etkisi altında otlak alanlarının iĢlenmesi toprak erozyonuna, sulanması da 

yüzeyin kireçlenmesine ve tuzlanmasına sebep olur (Örneği Yeni Zengen 

Merası‘ndaki Çoraklık Mevkii‘nde vardır). Otlak topraklarının nemini koruması, otlak 

bitkilerinin geliĢmesi, tür çeĢitliliğinin ve ot veriminin artması için rüzgâr perdelerinin 

tesisi gerekmektedir. Ancak kurak yörelerde yetiĢtirilen rüzgâr perdeleri doğal olarak 

gençleĢemez. Rüzgâr perdelerinin bakımı, korunması (yangın dâhil) ve yenilenmesi 

gerekir. (Kantarcı, M.D. 2011). 

 

Fotoğraf 9-41 Rüzgar perdeleri  

 

9.8.4. Rüzgâr Perdelerinin Planlanmasında ve Tesisinde Teknik Konular  

Rüzgâr Perdesi Ġle Otlak Alanının GeniĢliği (Oranı) Konusu 

Rüzgâr perdeleri ağaç boyunun en fazla 3 katı kadar alanı rüzgâr zararlarından 

koruyabilirler. Etkili koruma mesafesi ağaç boyunun 1,5-2 katı kadardır. GeniĢ 

aralıklarla tesis edilmiĢ olan rüzgâr perdeleri ancak sınırlı bir koruma yapabilirler 

(Fotoğraf 9.42). 

Otlaklardaki rüzgâr perdelerinin koruma mesafesinin ağaç boyunun 3 katı kadar 

olduğu kabul edilebilir. Ġç Anadolu‘daki rüzgâr perdelerinde yetiĢtirilebilecek ibreli 

ağaç boylarının 8-10 m arasında olabileceği göz önüne alınmalıdır (Kantarcı ve ark. 

2011). Bu ağaç boyuna göre mer‘a alanında koruma mesafesi 24-30 m olarak hesap 

edilebilir. Rüzgâr perdelerinin geniĢlikleri 30 m, aralarındaki mesafe 70 m olarak tesis 

edilmeleri yeterlidir. Boyu 8-10 m‘ye ulaĢan ve 8 ağaç ile 2 çalı sırasından (toplam 10 
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sıra) oluĢan bir rüzgâr perdesini aĢan rüzgârın ikinci perde önünde yükselmeğe 

zorlanması hızını azaltır. GeniĢ rüzgâr perdesini aĢan rüzgâr bir miktar nemlenir. 

Merada her 100 m‘de 30 m‘lik rüzgâr perdesinin derin köklü ağaç ve çalılarından 

terleme ile havaya verilen nem kuru rüzgârın nemini arttırır. Böylece rüzgârın 

kurutucu etkisi de azaltılmıĢ olur. 

 
RESİM 3. GENİŞ ARALIKLA TESİS EDİLMİŞ RÜZGÂR PERDESİ

*ĠKĠ RÜZGÂR PERDESĠ ARASINDAKĠ    

MESAFE 500 m.

*BU MESAFE  ÇOK UZUN. RÜZGÂR  

PERDESĠ Ġġ GÖRMÜYOR.

*RÜZGÂR TARLANIN ÜZERĠNDEN 

ESĠYOR. 

*TOPRAĞIN NEMĠNĠ VE ĠNCE 

BÖLÜMÜNÜ (TOZ VE KĠL) TAġIYOR.

*KUM BÖLÜMÜNÜ BIRAKIYOR. KUMUL 

OLUġUMU VE GELĠġĠMĠ.

ĠKĠ RÜZGÂR PERDESĠ ARASI 500 m

M. DOĞAN KANTARCI
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MÜDÜ*LÜĞÜ ARAZĠSĠ

22.5.2009  GÜNÜNDE TARLANIN DURUMU

 

Fotoğraf 9-42 Geniş aralıkla tesis edilmiş rüzgâr perdelesi  

    

Fotoğraf 9-43 Rüzgar perdesi örnekleri  
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9.8.4.1. Rüzgâr perdesinin iç düzeni ve dikim aralıkları  

Rüzgâr perdelerinin iki yönden gelen rüzgâr zararlarına karĢı ve devamlı bir tesis 

olarak iĢletilmesi için ortada traktör geçebilecek bir yolun bulunması gerekmektedir. 

Ağaçlar bu bakım yolunun iki yanında beĢer sıra halinde dikilmelidir. Yolu iki yanında 

birer servi sırası, onların dıĢında birer karaçam sırası rüzgâr perdesinin eksenini 

oluĢtururlar. Ġki yanda ikiĢer sıralık iğde ağaçları ve en dıĢta bir sıra ılgın ile rüzgârın 

yükselmesi ve ana eksene baskısının azalması sağlanabilir.  

Dikim aralıkları toprak derinliğine ve diğer yetiĢme ortamı özelliklerine bağlı olarak 

3x3 m veya 2x2 m ve ĢaĢırtmalı olmalıdır. Derin ve tabanı nemli topraklarda ağaçlar 

daha hızlı geliĢecekleri ve tepe çapları daha geniĢ olacağı için fidanlar 3x3 m aralıkla 

dikilmelidir. 

9.8.4.2. Rüzgâr perdesi için toprak iĢlemesi 

Rüzgâr perdesi tesis alanında toprak paletli makinaya takılmıĢ üçlü riper ile 1 m 

aralıkla, 80 cm derinlikte sürülmelidir. Üst toprak iĢlemesi yapılmamalıdır. Çünkü 

otlağın doğal bitki örtüsünün yok edilmemesi gerekmektedir. Doğal bitki örtüsünü 

oluĢturan tek ve çok yıllık bitkiler rüzgâr perdesine dikilen fidanlara verilen sudan 

yararlanarak hızla geliĢirler. Toprak yüzeyini kaplayan bu bitkiler rüzgâr perdesinin alt 

tesisi olacaklardır (Fotoğraf 9.43). 
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RESİM 4. SARITOPAL MER’ASI RİPER ÇİXGİLERİ, FİDAN DİKİM ÇUKURU VE TORBADA SERVİ FİDANI (28.11.2011)

M.DOĞAN KANTARCI
28.11.2011

TABLO 7. KARAPINAR - EREĞLİ ÇALIŞILAN RÜZGÂR RÜGÂR

RÜZGÂR PERDESİ TESİS MER'A PERDESİ PERDESİ

ÇALIŞMALARI 2011-2012 ALANI ha ORANI % ALANI ha

KARAPINAR SIRNIK YAYLASI 240 20 48

EREĞLİ SARITOPAL MER'ASI 350 30 105

HORTU (SAZGEÇİT) MER'ASI 140 20 28

KAYALIKÖY MER'ASI 370 24 90

TOPLAM 1 100 271
 

Fotoğraf 9-44 Sarıtopal Merası riper çizgileri fidan dikim çukuru ve torbada servi fidanı  

9.8.4.3. Tür seçimi, fidan özellikleri ve bakım 

Rüzgâr perdelerinde kullanılacak türler; Mavi Servi (Cupressus arizonica var. 

glauca), Karaçam (Pinus nigra var. caramanica), Diken Ardıcı (Juniperus oxycedrus), 

KuĢ Ġğdesi (Eleagnus angustifolia), Mahlep (Prunus mahaleb), Aksalkım Ağacı 

(Robinia pseudoacacia), Ilgın (Tamarix germanica) Ġç Anadolu bozkırına uyum 

sağlayan veya orada yetiĢen türlerdir.  Toros Sediri (Cedrus libani) alçak arazide geç 

ilkbahar donlarından zarar görmektedir. Ahlat (Pirus eleagrifolius), Yabanıl Badem, 

Zerdali, Amerkan Çalısı (Artiplex), Kokarağaç (Ailanthus), Gladiçya (Gladitschia) vd. 

meyve ağaçları çalılaĢmaktadırlar (Bkz. BaĢin ağaçlandırması).
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M.DOĞAN KANTARCI

AÇIKLAMA: OTLAKTA 100 m’LİK ŞERİTLERİN 30 m’LİK BÖLÜMÜ RÜZGÂR PERDESİ OLARAK AĞAÇLANDIRILIRSA, KALAN 70 m’LİK BÖLÜMDE TOPRAK NEMİ VE OTLAR RÜZGÂR 
ZARARLARINDAN KORUNUR. OTLAK BİTKİLERİNİN VERİMİ ARTAR. DERİN KÖK SİSTEMİ GELİŞTİREN ORMAN AĞAÇLARI ALT TOPRAKTAKİ SUYU KULLANIRLAR VE RÜZGÂRI
NEMLENDİRİRLER. RÜZGÂR OTLAĞIN ORTA KESİMİNE HIZI KESİLMİŞ VE NEMLENMİŞ OLARAK İNER. KURUTUCU ETKİSİ VE TOPRAĞI TAŞIMA GÜCÜ AZALIR. 

 

Şekil 9-17 Karapınar üzerinde hâkim kuzey ve güney rüzgârlarının zararlı etkilerine karşı rüzgâr perdeleri 
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Şekil 9-18 Rüzgâr perderinde ekim ve dikim aralıkları (dikim aralıkları toprağın derinliğine, su tutma 

kapasitesine veya sulama sıklığına göre fidanlıkların büyüme hızına ve alandaki diri örtü yangınına bağlı 

olarak değiştirlebilir) 



166 
 

Fidanların 2+0 veya 2+1 yaĢında topraklı olarak dikilmeleri gerekmektedir. Fidanları 

fidanlıkta bol su ve kimyasal gübre ile yetiĢtirmekten kaçınılmalıdır. AzmanlaĢan 

fidanların kökleri torba içinde hızla geliĢmekte ve kıvrılmaktadır. Kökleri kıvrılıp, 

dönmüĢ olan fidanlar tutsalar da sonraki yıllarda kurumaktadırlar. Bol su ve kimyasal 

gübre ile yetiĢtirilen fidanların ibreleri de boylu ve geniĢ olmakta, fakat hücrelerinde 

potasyum ve Ģeker yoğunlukları düĢebilmektedir. Bu ibreler kuru sonbahar ve kıĢ 

soğukları ile ilkbahardaki geç donlarda zarar görmektedirler. AĢırı sulama ile çok iyi 

geliĢtirilmiĢ boylu fidanlar yaz kuraklığından da olumsuz etkilenmektedirler. Fidanların 

cılız olmaması, yeterli sulama ile yetiĢtirilmiĢ olmaları ve kumlu toprağa katkı olarak 

sadece organik madde (humus vb) kullanılması yeterlidir. 

Dikimden hemen sonra fidanlara can suyu verilmelidir. Merada toprak kurumuĢtur. 

Bozkırda yağmur ve kar yağması, toprağın tava gelmesi ancak ilkbaharda 

mümkündür. Ġlkbaharda dikim için yeterli zaman yoktur. Çünkü yaz hemen gelmekte 

ve fidanların dikildiği üst toprak kurumaktadır. 

Dikilen fidanların 3 yıl boyunca mayıs-ekim ayları arasında uygun aralıklarla yeterli 

miktarda sulanması gerekmektedir. Sulama aralıkları o yıldaki yağıĢ miktarlarına ve 

sıklığına bağlı olamaz. Çünkü bozkırda yaz yağıĢları her yıl yetersizdir. Her 

sulamadan sonra fidan dibinde kaymaklaĢma ile oluĢan yüzey çatlakları çapa ile 

kırılmalı, otlar alınmalı ve fidan boğazı doldurulmalıdır (tipik çapa bitkisi iĢlemi). 

Toprak riper ile 80 cm iĢlendiği için yağıĢlar ve sulama suyu alt toprağa sızıp, 

depolanacaktır. Fidanların kökleri de suyu izleyip geliĢeceklerdir. Derin toprak 

iĢlemesi 3. yılda sulamayı gereksiz kılabilir. Ancak 3. yılın yağıĢsız ve kurak bir yıl 

olması halinde sulama yapmak zorunludur (Kantarcı, M.D. ve diğ. 2011). 

Tarım alanlarında yapılacak rüzgâr perdeleri tarım arazisine gölge yapmayacak 

Ģekilde planlanmalı, güneĢ yönü dikkate alınarak yola gölge olacak Ģekilde yapılmalı 

ve meyve veren ağaçlarla çalı türleri tercih edilmelidir. 

9.8.5. Kumul Tespit ÇalıĢmaları  

Kumullar, içerisinde humus, kil gibi bağlayıcı maddeleri az, taneleri çok küçük ve kuru 

iken eğer üstünde bir koruyucu toprak örtüsü bulunmazsa, rüzgâr vasıtası ile 

harekete geçerek bir yerden diğer bir yere taĢınan kumlardır (Tamim No 

14,1999/Acatay). 

O halde, kumulun esas unsurunun kum olduğu, bu konuda bağlayıcı maddelerden 

mahrum, gevĢek ve uçucu oluĢu, rüzgâr etkisiyle ve rüzgâr istikametinde, tepeler, 

silsileler teĢkil ederek ilerlediği görülür (Tamim No 14,1999). 

Kum menĢeine göre ikiye ayrılır. Kumulun menĢei deniz ise, bu kumula sahil kumulu, 

karaların iç kısımlarında jeolojik devirlerden kalma bir göl ve iç deniz birikmesi ise 

bunlara da kara kumulu denilmektedir (Tamim No 14,1999). 
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Kumulların ıslahında, kumula ilk müdahale, hâkim rüzgâr istikametinden yapılmalıdır. 

Kumulun oluĢumuna sebep teĢkil eden kaynaktan baĢlayarak, daha sonra imkânlar 

ölçüsünce, çalıĢmalar iç kısımlara doğru geniĢletilmelidir (Tamim No 14,1999). 

   

Fotoğraf 9-45 Kumul hareketlerinin önlenmesi  

Kumul hareketlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalıĢmalar: 

-Tesis edilen suni perdeler vasıtasıyla, sahil boyunca ve denizden gelen hâkim 

rüzgâr istikametine dik olarak bir sırt Ģeklinde geliĢtirilen uzun kum yığınına ön eksibe 

denir. Ön eksibe tesisi maksadıyla bir sıradan ibaret çalı çitler ya da kalın çalıların 

dallarını 1 metre yükseklikteki kısımları kum üstünde kalacak Ģekilde kuma 

daldırmaları suretiyle teĢkil edilen çitler kullanıldığı gibi, tahtalarla, kazıklarla da tesis 

edilir (Tamim No 14,1999). 

Çitler veya perdeler tercihen iki sıra halinde tesis edilirler. Tek sıra tesis edilirse ön 

eksibe keskin bir sırt halinde teĢekkül eder. Çift sıra olarak tesis edilirlerse, kumlar, 

paralel perdeler veya çitler arasında toplanacağından yayvan veya balıksırtı Ģeklinde 

ön eksibeler oluĢur (Tamim No 14,1999). 

Çitler, kerestelerden biçilmiĢ tahtalardan yapılırsa kullanılan malzemenin boyları 120 

cm., geniĢliği 10-12 cm., kalınlıkları da 2 cm. olmalıdır. Perdeyi oluĢturacak tahtaların 

dörtte biri kuma gömülmelidir. Ön eksibe veya ön kumul deniz kıyısından 70-80 

metre içerden oluĢturulmalıdır. Kumulun çok hareketli olduğu yerlerde birden fazla ön 

eksibe tesis edilir (Tamim No 14,1999). 

Kara kumullarında ön eksibe tesisi genellikle söz konusu değildir. Bu gibi yerlerde, 

çalı ve benzeri materyalin kumul üzerine yayılması ve derhal kumu tespit eden çayır 

otları tohumu ekimi ile birlikte ağaçlandırmalara geçilmelidir (Tamim No 14,1999). 

-Dal örtüsü sermek: Funda olarak bilinen bitkiler kesildikten sonra demetler haline 

getirilir. Dal ve çalılar zamanla yapraklarını dökerek fonksiyonlarını yerine 
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getiremezler. Bu nedenle, çalı demetleri arasında kum tutucu ot ve çalı tohumları 

ekilerek saha yeĢillendirilmelidir (Tamim No 14,1999). 

-Çit sistemi kurmak: Kumul arazisi üzerine sıralar halinde perdeler teĢkil edilir. Çalı 

demetlerinin doğrudan doğruya kuma yatırılarak çit teĢkili halinde perdeler, sıra 

halinde veya kare Ģebekesi Ģeklinde tesis edilebilir. Sıra halindeki tesislerde sıraların 

uzanıĢ yönü hâkim rüzgâr istikametine dik olmalıdır. Deniz kenarında, sıralar denize 

paralel tesis edilirse, sıralar arasında bağlantılar kurarak bir eĢkenar dörtgen veya 

kareler sistemi kurulur (Tamim No 14,1999). 

Rüzgâr perdesi olarak çeĢitli çitler kullanılabilir. Perdeler takriben 120 cm. 

yükseklikte, birbirinden 12-15 m. uzaklıklarda ve birbirine paralel ve hâkim rüzgâr 

istikametine dik tesis edilmelidir (Tamim No 14,1999). 

-Otlandırma: Kumul hareketlerini durdurmak için yöreye uygun otlar kullanılmalıdır 

(Tamim No 14,1999). 

Ot vejetasyonun kullanılmasında, kullanılacak türlerin mekanik etkilere dayanmaları, 

her sene üzerlerine 60-70 cm. kum yığılmasına rağmen büyümelerine devam 

edebilmeleri, kum altında kalan kısımlarından yeni sürgün verebilmeleri önem 

taĢımaktadır (Tamim No 14,1999). 

Kumul çayırları, genellikle vejetatif olarak üretilir. Tohumdan üretilmeyip, tercihen 

vejetatif olarak üretilmelerinin sebebi bir yandan bu bitkilerin kötü yetiĢme muhiti 

Ģartlarında iyi tohum vermemeleri diğer yandan bu küçük tohumların doğrudan 

doğruya ekilmeleri halinde ya kumla gömülmeleri ya da tamamen çıplak 

kalmalarından ileri gelmektedir. Dikimi müteakip birçok sürgünler meydana gelebilir. 

Kum ile gömüldükçe eski gövde yeni sürgünler verir. Kendisi kök gibi toprak altında 

kalır (Tamim No 14,1999). 

-Çalılandırma: Kumul otları ilk zamanlarda iyi netice verir. Fakat daha sonraki yıllarda 

hayatiyetini kaybederler. Böylece, kumullarda yer yer açılmalar baĢlar ve geriye 

doğru bir dönüĢ olur. Buna meydan vermemek için otlandırmadan sonra, 

çalılandırma safhası baĢlamaktadır. Çalılandırmanın esas görevi kumullarda eksik 

olan azot ve organik maddenin teĢekkülüne imkân vermektedir. Azot temini için direkt 

gübre vermekte mümkündür. Çalılandırma için vitex, myrtus, paliurus, pistacia, 

tamarix gibi çalı ve ağaççık türleri çok uygundur (Tamim No 14,1999). 

-Ağaçlandırma: Ġlk çalıĢmalar, sürekli stabilizasyona ortam hazırlamak için yapılır. 

Saha vejetasyon örtüsü ile kaplanıp süreklilik kazandırılamaz ise oluĢturulan perdeler 

zamanla görev yapamaz, kumul hareketleri yeniden baĢlar (Tamim No 14,1999). 

Genel olarak kumulun denize yakın olan kısımlarda rüzgâra ve tuza dayanıklı çalı ya 

da ağaççık karakterindeki yapraklı türler kullanılarak bir daimi koruma Ģeridi 

oluĢturulur. Ön eksibeyi de kapsayacak olan bu Ģeridin geniĢliği en az 150 metre 

olmalıdır. Bu Ģerit görev yaptığı sürece hiçbir Ģekilde kaldırılamaz. Dik bir perde 

oluĢturmamak için diri örtü tesis çalıĢmalarında, sahilden itibaren önce otlandırma 
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Ģeridi tesis edilir ve sırasıyla çalılar, ağaççıklar, en içeride ağaçlar yer alacak Ģekilde 

koruyucu Ģerit tesis edilir (Tamim No 14,1999). 

Kumul tespit çalıĢmalarının son aĢaması ağaçlandırma çalıĢmalarıdır. Kumul 

ağaçlandırmasında kullanılacak fidanların tüplü olması Ģarttır. Tüp toprağı; humus ve 

organik madde bakımından zengin, su tutma kapasitesi fazla olduğundan fidanı 

yeterli kök sistemini geliĢtirinceye kadar onu beslemektedir. Tüplerin derin açılan 

çukurlara yerleĢtirilmesine dikkat edilmelidir. Taban suyunun yüksek olduğu 

ambarlarda dikim yatağı yükseltilerek dikim yapılır (Tamim No 14,1999). 

Akdeniz kumullarında sahil çamı, fıstıkçamı, kızılçam, halepçamı, servi, okaliptüs ve 

kıbrıs akasyası en çok kullanılacak türler arasındadır (Tamim No 14,1999). 

Karadeniz kumullarında ise; ibrelilerden sahil çamı yanında fıstıkçamı, karaçam ve 

kızılçamda kullanılmıĢ olup kumul tespit çalıĢmalarında yapılan ağaçlandırmalar için 

uygun türlerdir. Ayrıca, buralarda oluĢturulan canlı çitlerde katırtırnağı hem çit 

oluĢumu yönünden hem de toprağın azot muhtevasını artırması yönünden baĢarı ile 

kullanılmıĢtır. Güney kumullarında da baĢarı ile kullanılabilir. Ġğde ise hem kuzeyde 

hem güneyde baĢarı ile kullanılabilecek bir türdür (Tamim No 14,1999). 

 

9.8.6. Kültürel Önlemler 

Mevcut vejetasyonun korunması ve geliĢtirilmesi, bozulmuĢ mera alanlarının ıslahı ve 

münavebeli otlatma sistemi kullanılması, tarım alanlarında içinde baklagillerin de 

olduğu nöbetleĢe ekim yöntemlerinin kullanılması, tarım alanlarında uygun toprak 

iĢleme yöntemlerinin kullanılması, sulu tarım uygulamaları, çok yıllık yem bitkilerinin 

ekimi, tarım alanlarında nadas-hububat Ģeritvari ekim yönteminin kullanılması kültürel 

önlemler içerisinde yer almaktadır. 

9.9. YARIKURAK MINTIKA MERALARINDA REHABĠLĠTASYON VE 

EROZYON KONTROL TEDBĠRLERĠ  

Kurak ve yarıkurak bölgelerde bitki geliĢimi yavaĢ cereyan etmektedir. Bitki geliĢimini 

hızlandırmak ve merayı ıslah için yabancı ot savaĢı, sulama, drenaj v.s. kültürel 

önlemler alınabilir. Bu önlemlerle birlikte mutlaka otlatma düzenlemesine gidilmelidir. 

Otlatmanın planlamasında yararlanacağımız diğer önemli yapılar da altyapı tesisleridir. 

Bu tesisler, mera üzerindeki hayvanların sevk ve idaresini kolaylaĢtırır. Bu yapılar; içme 

suyu tesisleri, mera çitleri, çoban ve hayvan barınakları, kaĢınma kazıkları vb. dir. 

Meraları sadece hayvanlara yem sağlayan ve ulusal ekonomiye katkıları olan alanlar 

olarak görmek yeterli değildir. Meralarımızın su ve rüzgâr erozyonunu önleyerek 

topraklarımızı koruma, toprak verimliliğini artırma, çeĢitli av ve diğer yaban hayvanlarına 

yaĢama ortamı sağlama, akarsularımızı zenginleĢtirme, temiz hava kaynağı gibi birçok 

faydası vardır. Bu kaynağın korunması, bakımı, ıslahı ve yem veriminin arttırılması için 

otlatma planlamasına, gerekli önemin verilmesi gerekmektedir. 



170 
 

Bütün otlatma sistemleri uygulamalarında; köylüyle (Meradan faydalanan insanlar)  

iletiĢim kurarak onlarında katılımı sağlanmalıdır. Köylü ile iĢbirliği olmadığı sürece bu 

iĢin baĢarıyla sonuçlanması çok zordur. Köylüyü bilinçlendirmek suretiyle ortaya çıkan 

ortak mutabakat sonucunda otlatma uygulamalarına geçilmelidir.  

Türkiye‘de yarıkurak iklim Ģartlarının hüküm sürdüğü yerlerde otlak olarak kullanılan 

alanları Otsu Vejetasyonlar, çalı formasyonundaki alanlar ve orman 

formasyonundaki alanlar olarak sıralayabiliriz 

9.9.1. Otsu Vejetasyonlar 

Step formasyonundaki Meralar: Bu formasyondaki otsu vejetasyon yazın kuruyan 

ot toplulukları Ģeklinde olup, sıcaklığın yeterli ancak yağıĢın ağaçların yetiĢmesini 

engelleyecek derecede az olduğu Ġç Anadolu‘nun Güneyinde özellikle Tuz Gölü ve 

çevresi, Konya-Ereğli arasındaki Konya Kapalı Havzasında, Doğu Anadolu‘da Van, 

Erzincan Iğdır ve Güneydoğu Anadolu‘da Gaziantep Mardin arasındaki ova ve alçak 

platolarda yaygın durumdadır. 

Bu alanlar çok hassas bir ekosisteme sahip olup mevcut yapının bozulması 

durumunda rehabilitasyonu zor olan alanlardır. Su açığı hat safhadadır. Bu sebeple 

bu yapıya uygun vejetasyonun tahribi neticesinde su ve rüzgâr erozyonunun etkisi ile 

hızlı bir bozulma baĢlayabilir. Bu yapıdaki alanlarda kapasitesi dahilinde mera 

kullanılmalı ve erozyon kontrol tedbirleri mutlaka alınmalıdır. Bu tip meralarda yağıĢın 

yeterli olmaması nedeni ile gübreleme çok önerilen bir yöntem değildir. Dikkatli 

uygulanmadığı takdirde mera yapısını faydalı olmayan otlar lehine değiĢtirebilir. Bu 

bozulmanın önüne geçip bu formasyona sahip otlatma alanlarının sürdürülebilir 

kullanımı için ıslah tedbirlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

 

 

Fotoğraf 9-46 Iğdır/Aralık  
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Fotoğraf 9-47 Konya/Karapınar 

 

a.) Otlatma kapasitesine göre hayvan otlatılması,  

b.) Erozyon kontrol tedbirlerinin alınması,  

c.) Otlak alanı içerisinde bulunan su kaynaklarının etkin bir Ģekilde kullanımının 

sağlanması,  

d.) Drenaj problemlerinin çözülmesi 

e.) Gölgelik amaçlı olarak su kaynaklarının yakınında ya da taban suyunun yüksek 

olduğu alanlarda küçük gruplar Ģeklinde ağaçlandırma yapılması  

Antropojen Ağaçlı Step Vejetasyonundaki Meralar; Bu meraların önemli bir 
bölümü, Türkiye‘de Yarıkurak alanlarda 1.000 metreden daha yüksek alanlarında 
mevcut, seyrek görünümlü meĢe, ardıç ve karaçamdan oluĢan kurak mıntıka 
ormanların tahribi ile ortaya çıkmıĢ çok seyrek ağaç ve otsu vejetasyonla kaplı 
alanlardır. Anadolu‘nun yarıkurak alanlarındaki meraların büyük bölümü bu Ģekilde 
orman geçiĢ zonunda yer alırlar. 
 
Bu alanlar step meralarına göre yükselti ve yağıĢın fazla olması nedeni ile nispeten 
daha az su açığının olduğu alanlardır. Ancak yeterli yağıĢ olmaması ve yaz 
kuraklığının uzun sürmesi nedeni ile hassas ekosistemler arasında yer almaktadır.  
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Fotoğraf 9-48 Malatya tipik antropojen step mera alanı  

 
 
a.) Otlatma kapasitesine göre hayvan otlatılması,  

b.) Meralardaki su ve oyuntu Erozyonu tedbirlerinin alınması,  

c.) Otlak alanı içerisinde bulunan su kaynaklarının etkin bir Ģekilde kullanımının 

sağlanması,  

d.) Merada su açığının giderilmesi için yağıĢ sularını tutucu terasların inĢası 

e.) Mer alanı içerisinde bulunan küçük çayırlıkların gübrelenmesi, 

f.) Zararlı otlarla Mücadele 

g.) Sıvat, tuzluk, yol gibi mera altyapı tesislerinin yapılması, 

h.) TaĢ toplama 

Yüksek Dağ stepleri; Genellikle 2.000 metre rakımın üzerinde eğimli arazi yapısına 

sahip, karasal iklim tipinin hâkim olduğu otsu vejetasyonla kaplı sahalardır.  Bu 

alanlarda tarım yapılması mümkün değildir. Yaz aylarında meydana gelen Ģiddetli 

buharlaĢma ağaçların yetiĢmesi için uygun olmayan ortam oluĢturur. Bu nedenle en 

doğru kullanım Ģekli mera Ģeklinde faydalanmadır. Diğer otsu alanlara göre su 

kaynakları bakımından biraz daha verimli olup, eğimli arazi yapısı nedeni ile su 

erozyonuna karĢı çok hassastır. Kapasitesi doğrultusunda otlatıldığı takdirde verimli 

mera niteliği taĢırlar. 
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Bu tip alanların ıslahında; 

a.) Kapasitesine göre hayvan otlatılması,  

b.) Meralardaki su ve oyuntu erozyonu tedbirlerinin alınması,  

c.) Otlak alanı içerisinde bulunan su kaynaklarının etkin bir Ģekilde kullanımının 

sağlanması,  

d.) Merada su açığının giderilmesi için yağıĢ sularını tutucu terasların inĢası, 

e.) Mera alanı içerisinde bulunan küçük çayırlıkların gübrelenmesi, 

f.) Zararlı otlarla mücadele, 

g.) Sıvat, tuzluk, yol gibi mera alt yapı tesislerinin yapılması, 

h.) TaĢ toplama, 

Gibi yöntemler kullanılmaktadır. 

Otsu vejetasyona sahip mera ve otlakların ıslahında bahsi geçen yöntemlerin 

detaylarına bakacak olursak: 

 

TaĢ Toplaması 

Bazı meralarda önemli ölçüde ve yaygın halde taĢ bulunabilir. Bu taĢlar merada 

azımsanmayacak yer tutar ve iĢgal ettikleri yerlerde ot bitmesine engel olurlar. Bu 

taĢlar düz meralarda doğal olarak bulunabileceği gibi zaman zaman çığ ve erozyon 

nedeniyle dik yamaçlardan sürüklenerek de gelebilirler. Bu gibi hallerde taĢların 

toplanarak uygun yerlere konması faydalı olur. TaĢlı alan düz ise toplanan taĢlar 

meranın ot bitmeyen taĢlık ve kayalık ya da sığ topraklı yerlerine biriktirilir. TaĢlar az 

ya da çok eğimli yamaçlar üzerinde bulunuyorsa bunların tesviye eğrilerine paralel 

taĢ kordonları Ģeklinde toplanması daha yararlı olur. Bu suretle hem mera taĢlardan 

temizlenmiĢ ve hem de bu taĢ kordonları ile toprak ve su muhafazasına yardımcı 

olunmuĢ olur. Ancak bu taĢ kordonları devamlı olmamalı, hayvanların bir taraftan 

diğer tarafa geçmelerine olanak vermek için kesintili olmalıdır. Örneğin taĢ kordonu 

10 m devam ettikten sonra 4-5 m lik bir boĢluk bırakılması yararlı olur. 
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Şekil 9-19 Taş kordon 

 

Fotoğraf 9-49 Merada taş toplama  

 

Drenaj  

Merada yer yer drenaj noksanlığından, arazinin meylinin az ya da killi toprak olması 

nedeni ile su toplanmaları ve bataklıklar teĢekkül edebilir. Bu suların kökeni sıvat 

yerlerinde toplanan suların akıtılmamıĢ olması ya da memba sularının buralarda 

birikip kalmıĢ olması olabilir. Bu gibi yerlerde hayvanların yemediği yabani bitkiler 

artacağı gibi hayvanların sağlığına da zararlı olabilir. Bu alanlar birçok hastalığın 

kaynağını oluĢturabilirler. 

Bu gibi yerlerdeki sular açılacak kanallar yardımı ile akıtılarak hem bu sakıncalar 

ortadan kaldırılır hem de kurutulmuĢ yerlerde hayvanlara yarayıĢlı ot yetiĢmesine 

imkân verilmiĢ olur. Hatta bazen drene edilen bu sular toplanarak içme ve sulama 

suyu olarak da kullanılabilir. 

 

Şekil 9-20 Drenaj problemi olan yerlerde uygulanacak basit drenaj kesitleri 
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Drenaj kanalları açık ya da kapalı kanallar Ģeklinde olabilir. 60 cm derinliğinde ve 80 

cm taban geniĢliğinde açılan açık kanalların inĢası ucuz ve kolay olmakla beraber bu 

kanalların hayvanlar tarafından çiğnenerek yıkılması ve bozulması ve aynı zamanda 

bu kanalların yabani otlarla tıkanması olasılığı vardır. En iyisi civarda taĢ varsa 

kapalı drenaj sistemidir. 

Kapalı drenaj, kanallar içine blok taĢlar doldurulmak ve üzerinin toprakla kapatılması 

ve kanal dibine taĢlardan bir akım kanalı yapılarak üzerine blok taĢlar konduktan 

sonra üzerinin toprakla örtülmesi suret ile yapılırlar. 

Meralarda Rüzgâr Erozyonu ile Mücadele: 

 

Rüzgâr erozyonu bilindiği gibi rüzgâr hızının ve tekerrürünün belli sınırları aĢtığı, 

daha ziyade düz ve az eğimli arazilerde etkisini gösterir. 20-25 km/saatlik bir rüzgâr 

hızı, rüzgâr erozyonunun baĢlaması için yeterlidir. Daha sonra erozyon, rüzgâr 

hızının küpü ile orantılı bir Ģekilde artar. 

 

Orta Anadolu, örneğin Konya ve Niğde illeri içinde rüzgâr rejimi bu sınırların çok 

ötesinde olup rüzgâr erozyonu çok tehlikeli boyutlara ulaĢmıĢtır. 

 

Rüzgâr erozyonu ile mücadelede kullanılan baĢlıca yöntem rüzgâr perdeleri tesis 

edilmesidir. Hâkim rüzgâr istikametinin belli olduğu yerlerde bu perdeler hakim 

rüzgâr yönüne dik olarak tesis edilir. Rüzgâr yönlerinin değiĢken olduğu yörelerde 

rüzgâr perdeleri dikdörtgen Ģeklinde tesis edilir. 

 

Mera aĢırı derece bozulmamıĢ ve rüzgâr rejimi erozyonu baĢlatabilecek nitelikte ise, 

bu gibi meralarda rüzgâr perdeleri kurulması yine de faydalıdır. Zira bu perdeler 

rüzgârın flora üzerindeki kurutucu ve mekanik etkisini hafifletmekle beraber, havanın 

nisbi nemliliğini artırmak sureti ile otun geliĢmesine de yardımcı olur.  

Gölgelik tesis etmesi, hayvanları ve hatta barınak yerlerini rüzgârların zararlı 

etkilerinden koruması, kullanma ve yakma odunu temin etmesi gibi yararlarını da 

rüzgâr perdelerinin bu yararlarına katmak gerekir.  

Kurak ve yarıkurak iklimlerde rüzgâr perdelerinin bu yararlı etkileri daha da açıktır. 

Rüzgâr perdelerinin yağmur ve karın mera üzerindeki dağılımını düzenlemesi etkisini 

de küçümsememek gerekir. Çoğu kez yağan karlar rüzgâr etkisi ile uçurularak belli 

yerlerde toplanmasına ve asıl meranın bu karlardan yararlanamamasına neden 

olabilir. Rüzgâr perdeleri bu karları yer yer tutarak savrulmasını önler ve düzenli 

dağılımını sağlar. 

Rüzgâr perdeleri kurulacak geniĢ meralarda yapılacak ilk iĢ, yörenin iklim ve toprak 

koĢullarının etüt edilmesidir. Ġklim koĢulları içinde elde edilecek verilerden yağıĢ, 

sıcaklık, toprak etütlerine göre rüzgâr perdelerinde kullanılabilecek ağaç ve ağaççık 

türleri belirlenir.  
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Rüzgâr perdelerinin meralar ve hatta tarım arazileri üzerinde kurulmasında 

karĢılaĢılan en büyük zorluk, dikilecek ağaçlar büyüyünceye kadar hayvan 

zararlarına açık bulunmasıdır. Perdenin hayvan otlatma etkisinden kurtulması 

oldukça uzun zaman isteyebilir ve bu süre zarfında sahanın otlatmaya kapatılması 

olanak dıĢıdır. Bu nedenle en geçerli yöntem rüzgâr perdesi tesisi ile birlikte bu 

perdelerin dikenli tel çit ile muhafaza altına alınmasıdır. Oldukça masraflı bir yöntem 

olmakla beraber bu masrafı göze almaktan baĢka çare yoktur.  

 

  
Fotoğraf 9-50 Ebu Cehil Çalısı Iğdır/Aralık  

      

Meralarda Su Erozyonu ile Mücadele; 

Dağlık bölgeler daha çok su erozyonunun etkisi altında bulunurlar. Bu da, ya 

yüzeysel Erozyon ya da oyuntu erozyonu Ģeklinde kendini gösterir. 

Mera arazilerinde su erozyonları ile savaĢın en sağlam yöntemi bitki örtüsünün 

geliĢtirilmesi ve toprağın bu örtü ile kapatılması suretiyle mümkün olur.  

Merada erozyonun önlenmesi için ot florasının ıslahı ve sıklaĢtırılması genellikle 

uzun zaman aldığından ve her zaman mümkün olamayacağından çoğu - kez kısa 

zamanda sonuç alınabilmesi amacıyla teraslamalara baĢvurulur. 

Teraslamalarda gaye, düĢen yağmur damlalarının yüzeyde imkân vermeden ya 

olduğu yerde tutulması ya da kısa bir akımdan sonra tutulmasıdır. Teras aralıkları 

arazinin eğimi azaldığı ölçüde artar ve dik eğimli yamaçlarda sıklaĢır. 

Teras inĢası merada otlatma alanının geçici bir süre için de olsa azalmasına neden 

olur. Terasın bu olumsuz etkisini kaldırabilmek için teras içlerine ve teras Ģevlerine ot 

ekimi yapılmalıdır. 

Teraslar, özellikle kurak ve yarıkurak iklimlerde erozyonu durdurmakla birlikte 

rutubetin muhafazasını, merada yer yer rutubet avantajı olan yerler tesis etmesi ve 

buralara yeni türlerin getirilmesine imkân vermesi yönünden her zaman faydalı 

olacaktır. 

Eğer mera alanı bir sel havzası içinde bulunuyorsa bu terasların sel önleme rolü de 

dikkate alınarak yapılması zorunluluk halini alır. 
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Son dönemde Türkiye‘de mini ekskavatörler kullanılarak teraslar yapılmaktadır. Bu 

terasların inĢasında yüzeye düĢen 10 yıl tekerrürlü 1 saatlik maksimum yağıĢ 

miktarını tutacak Ģekilde teras boyutları ve aralık mesafeler belirlenmektedir. Mera 

ve çevresinde değiĢik boyutlarda oyuntu erozyonları da olabilir. Bunlardan çok küçük 

olanlar yani derinliği 0,30 m‘ye kadar olanlar teraslar ya da taĢ kordonlarıyla 

kaybedilebilir. Orta büyüklükteki sel dereleri ya da sel yarıntıları merada bol ve 

uygun nitelikte taĢ varsa harçsız eĢiklerle taĢ yoksa çalı demetleri ya da örme çitlerle 

ıslah edilir.  

Mera içinde ve civarında bulunan oyuntuların ıslahı için yapılan yapıtlarla birlikte bu 

yarıntılar içine ve dere cidarlarına yapraklı yem ağaçları ve ağaçcıkları dikilmelidir. 

Bu dikimler için bazen çok dik olan dere cidarlarına eğimleri dikimlerin yapılabilmesi 

için azaltılabilir. Bu tür yem ağaçlarının yaprakları tohum ve dalları yem olarak ot 

noksanı olan dönemlerde hayvanlara verilebilir. Ġklim ve toprak Ģartları göz önünde 

bulundurularak bunlardan uygun olanlar dikilir. Söğüt, iğde, atriplex, ebu cehil çalısı 

kurak ve yarıkurak alanlarda en çok kullanılabilecek olanlardandır. 

 

Şekil 9-21 Teras aplikasyonu 
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Fotoğraf 9-51 Teras aplikasyonu  

 

 

 

Fotoğraf 9-52 Makinalı teras yapımı  

 

Mera içinde grup ve tek ağaç Ģeklinde ağaçlandırma yapılması. 

Orman zonu içinde bulunan meralarda tek ağaç ya da küçük ağaç gurupları varsa 
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bunların muhafazası, yoksa böyle gurupların tesis edilmesi çok faydalıdır. Bu tür 

ağaç gurupları daha çok meranın toprak yönünden fakir olan yerlerinde ya da dik 

yamaçlarda bulunur veya tesis edilir.  

Bu ağaç gurupları otlar üzerinde serinletici etki yapar, havanın rutubetinin 

kaybolmasını ve rüzgârın kurutucu etkisini önler. Ayrıca hayvanlara gölgelikler temin 

eder.  

Eğer merada hiç bir ağaçlık ve gölgelik yok ve iklim sıcak, yani hava sıcaklığı 

hayvanın iç sıcaklığının üzerine çıkıyorsa ve yapay ağaçlık tesisi çok zaman alacak 

veya mümkün değilse hayvanların güneĢin etkisinden korunması için yapay 

gölgelikler tesis etmek gerekecektir. 

 

Fotoğraf 9-53 Mera içerisinde gölgelik olarak tesis edilmiş grup ağaçlar  

9.9.2. Orman ve Çalı Formasyonundaki Alanlar; 

Türkiye‘de ormanla kaplı alanlarda, orman içi açıklıklarda hayvan otlatılmaktadır. 
Ormanla kaplı alanlar bölgeler ve iklim kuĢakları itibarı ile değiĢiklik göstermektedir. 
Yarıkurak alanlarda otlatma alanı olarak kullanılan orman örtüsü Güneydoğu 
Anadolu‘da MeĢe ormanları, Akdeniz Bölgesi‘nde ise maki formasyonuna sahip 
alanlardır. 
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Mera alanlarında Yapılacak Altyapı Tesisleri: 
 

  
Şekil 9-22 Metal aksamlı sıvat (Solda) ve koyun banyoluğu (Sağda) 

 
 

 
Fotoğraf 9-54 Sıvat ve tuzluk
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