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SUNUM PRESENTATION

Sedir ağacı ülkemizde Toroslar ile özdeş-
leşmiş olup, dünyada “Koniferler Kıralı”, 
buna ek olarak ülkemizde “Ağaçların Sulta-
nı” olarak kabul edilen kıymetli bir orman 
ağacı türümüzdür. Sedir ormanlarımız, sedir 
odununun kıymetli olması ve aşırı otlatmalar 
nedeniyle binlerce yıldır tahrip edilmiştir.

Bozuk Sedir alanlarının ihyası ve çıplak 
karstik alanların ağaçlandırılması 1983 yı-
lına kadar dikim metodu ile yapılmıştır. O 
yıllarda İstanbul Üniversitesi, Orman Fa-
kültesi Silvikültür Anabilim Dalında Doçent 
olan Prof. Dr. Melih Boydak, Toroslarda 
doğal yolla ve dikimle gelmiş sedir genç-
liklerini 1981-1983 yılları arasında üç yıl 
süre gezerek incelemiştir. Özellikle karstik 
sahalarda oluşan doğal sedir gençliklerinin 
incelenmesi sonucu, 1983 yılında Mersin-A-
namur-Abanoz-Armutkırı’nda çıplak karstik 
alanlar için ilk defa sedirde karpelli tohumla 
tam alan serpme ekimi metodunu önermiş-
tir. Önerilen bu metot ilk kez Sayın Hoca-
mızın hazırladığı ve ekime dayalı bir rapora 
göre 1984 yılı Kasım sonu ve Aralık ayında 
Anamur ve Mersin Orman Bölge Müdür-
lüğü’ndeki ormancı meslektaşlarla birlikte 
Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkırı’nda 300 
hektarlık bir çıplak karstik alanda uygulan-
mıştır. 

Bu yörede ekilen karpelli sedir tohumların-
dan sıhhatli sedir gençliklerinin başarıyla 
elde edilmesi üzerine, sonraki yıllarda Mer-
sin Orman Bölge Müdürlüğü’nün tüm işlet-
melerinde bu metot uygulamaya konulmuş-
tur. Alınan başarılı sonuçlar üzerine, sonraki 
yıllarda Toroslardaki diğer Orman Bölge 
Müdürlükleri’ndeki karstik alanlarda da kar-
pelli sedir tohumu ekimi uygulanmaya baş-
lanmıştır. 1983 yılında Boydak Hocamızın 

Cedar trees are considered part of the 
Taurus Mountains in Turkey and are 
highly valued as the “King of Conif-
erous” in the world and in addition to 
this “Sultan of all Trees” in the country. 
However, Turkey’s cedar forests were 
damaged throughout centuries due to 
the high value of cedar wood and over-
grazing.
Rehabilitation of degraded Lebanon 
cedar forests and afforestation of bare 
karstic lands were carried out by plant-
ing until 1983. Prof. Dr. Melih Boydak, 
(at that time Ass. Prof. of Silviculture 
at the Faculty of Forestry, University of 
Istanbul) made several trips throughout 
the Lebanon cedar occurrences between 
the years of 1981-1983, to observe and 
examine their natural regeneration and 
plantations. Having examined Lebanon 
cedar natural regenerations, particular-
ly in karstic lands, he was the first to 
suggest broadcast seeding method with 
cone scales for the bare karstic lands 
in Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkırı 
in 1983. The method was implement-
ed together with Anamur Forest Enter-
prise’ and Mersin Regional Forestry 
Directorates’ foresters in late Novem-
ber and December, 1984 on a 300 hec-
tares of bare karstic land in Mersin-An-
amur-Abanoz-Armutkırı, based on a 
report prepared by Melih Boydak for 
the first time. 
After having healthy cedar regener-
ations by the broadcast seeding with 
cone scale of Lebanon cedar in the lo-
cality, the method implemented in all 
forest enterprises of the Mersin Region-
al Forest Directorate. Due to the suc-
cessful results gained by the broadcast 
seeding with cone scale, the method 
efficiently carried out in karstic regions 
of the other Regional Forest Directo-
rates throughout the Taurus Mountains. 
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fikir babalığını yaptığı ve ilk kez hazırladığı 
bir rapora göre, 1984 yılında Anamur-Aba-
noz-Armutkırı’nda ormancı meslektaşları ile 
uygulanan karpelli sedir tohumu ekimleri, 
bir dönüm noktası oluşturmuş ve Toroslar-
daki çıplak karstik alanlarda sedir ormanları 
hızla çoğalmaya başlamıştır.

Boydak Hocamı bu çalışmalar esnasında 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Mut Or-
man İşletme Müdürlüğünde İşletme Şefi 
iken tanımıştım. Bu vesileyle Karpelli Sedir 
Tohum Ekim Metodunun tüm bölge müdür-
lüğüne yaygınlaştırma çalışmalarına ve ilgili 
eğitimlere katılmış kendi çalışma sahamızda 
uygulamaya başlamıştık. Böylece uzun süre 
görev yaptığım Mersin Orman Bölge Mü-
dürlüğü’nün Şef, Müdür Yardımcısı, Müdür, 
Şube Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcılığı 
gibi çeşitli kademelerinde çalışma arkadaş-
larımızla yoğun çalışmalar yapmıştık.

Karpelli Sedir Tohumu Ekim Metodu ile or-
man kurmak, dikim yoluyla orman kurma 
maliyetinin, ortalama olarak 1/3’ü civarında 
bir maliyetle gerçekleştirilmektedir. Bu me-
todun teknik olarak kolay uygulanabiliyor 
olması da çalışmalarda avantaj sağlamakta 
ve geniş alanlarda uygulama imkânı sun-
maktadır. Metot kozalak toplama, ekim ve 
bakım çalışmalarında köylüye önemli mik-
tarda gelir sağlamıştır. Öncülüğünü ve fikir 
babalığını Prof. Dr. Melih Boydak’ın yap-
tığı, karstik alanlarda karpelli sedir tohumu 
ekim tekniği uygulaması ile sedir ormanla-
rı hem hızla hem de ekonomik bir şekilde 
çoğalmaktadır. Bu metotla çok başarılı so-
nuçlar alınmıştır. Orman Genel Müdürlüğü 
verilerine göre Mersin Orman Bölge Mü-
dürlüğü’nde karpelli sedir tohum ekimleri 
ile elde edilen genç sedir ormanları 1984-

The Broadcast seeding method with 
cone scales of  Lebanon cedar of which 
founding father was Melih Boydak in 
1983, presented a turning point follow-
ing its first ever implementation based 
on his report in 1984 in Mersin-Ana-
mur-Abanoz-Armutkırı, and the cedar 
forests in bare karstic lands in Taurus 
Mountains began to expand rapidly.
I met our Professor Dr. Melih Boydak  
while I was serving as the forest ranger 
in the Mut Ranger District within the 
Mersin Regional Forest Directorate. 
Thus, I had the opportunity to par-
ticipate in the works, to mainstream 
Broadcast Seeding of Cedar Method 
to extend throughout the Directorates, 
joined in related trainings and applied 
the method in the lands of our work-
ing area. I carried out numerous exten-
sive works with our colleagues within 
this scope during my long years in the 
Mersin Regional Forest Directorate as 
Forest Ranger, Assistant Forest Super-
visor, Forest Supervisor, Branch Man-
ager, and Deputy Regional Director.
A cedar forest created through the 
Broadcast seeding Method costs ap-
proximately 1/3 of planting method. In 
addition, the higher technical feasibil-
ity provides advantage, and facilitates 
implementation on wider sites. Cone 
gathering, seeding and maintenance 
works included in the process provide 
villagers a substantial source of in-
come. The broadcast seeding with cone 
scales with cedar seeds in bare karstic 
lands, developed and pioneered by 
Prof. Dr. Melih Boydak, efficiently fa-
cilitates rapid and economic expansion 
of cedar forests. Very enviable results 
were obtained by this method. The data 
produced by Forest General Directorate 
indicates that the total area of young 
cedar forests created through broad-



– 4 –

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
General Directorate of Combating Desertification and Erosion

 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 yılları arasında toplamda 57 000 hek-
tara ulaşırken, tüm Toroslarda ise genç sedir  
206 000 hektara ulaşmıştır. 

Çıplak karstik alanlarda karpelli sedir tohu-
mu ekiminin bir sedir gençleştirme metodu 
olarak uygulanmasına öncülük eden, me-
todun fikir babası olan ve hazırladığı rapor 
kapsamında ilk ekim uygulamasına meslek-
taşları ile birlikte katılan Sayın Hocamızın 
katkıları, Türk ormancılığı için önemli bir 
kazanımdır. Bu metotla ormancılığımıza çok 
önemli kazanımlar sunduğu için metodun 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün web 
sayfasında Melih Boydak metodu olarak 
önerilmesi, hayatını Türkiye ormancılığına 
adamış ve hayatı Türkiye ormancılığı ile 
özdeşleşen Hocamız için bir kadirşinaslık 
örneğidir.

Karpelli Sedir Tohumu Ekim Metodu ile 
çıplak karstik alanların ve bozuk sedir or-
manlarının rehabilitasyonu çalışmalarının 
yaygınlaştırılması için adeta bir seferberlik 
ruhu ile çalışan bu konuda emeği geçen tüm 
meslektaşlarımı ve isimsiz kahramanları 
saygı ile anıyorum.

Türkiye ormancılarının akademisyen ve uy-
gulamacı işbirliği ile gerçekleştirdiği büyük 
bir başarının öyküsünün Türkiye ormancılık 
tarihinde bir belge olarak yerini almasına 
katkı bakımından, bu raporun yayınlanma-
sını Genel Müdürlüğümüz için zevkli bir 
görev olarak kabul ediyor, ormancılık cami-
amıza hayırlı olmasını diliyorum.

cast seeding method reached 57 000 
hectares between 1984-2015 within the 
Mersin Regional Forest Directorate’s 
lands, and 206 000 hectares throughout 
the Taurus Mountains. 
Contributions of our professor Dr. 
Melih Boydak who pioneered the im-
plementation of broadcast seeding 
with cone scales of Lebanon cedar in 
bare karstic lands as a method, being 
the founding father of the method and 
participated the implementation of 
the method with his colleagues based 
on the report prepared by him for the 
first time ever are great acquirements 
to Turkish Forestry. Reference to this 
highly beneficial method he developed, 
it was suggested naming this method in 
the Mersin Regional Forest Directorate 
website as the “Melih Boydak Method” 
as an expression of our gratitude and 
appreciation to our Professor to his life-
long dedication to Turkish forestry.
I would respectfully like to cite all my 
colleagues, the nameless heroes who 
contributed to expansion of the affores-
tation of bare karstic lands and rehabil-
itation of degraded Lebanon cedar for-
ests by broadcast seeding of Lebanon 
cedar.
As this immense success achieved 
through the collaboration of forestry 
academicians and implementers repre-
sents a milestone in the history of Turk-
ish Forestry, I consider the publication 
of this report an honour for our General 
Directorate, and I hope it will be highly 
beneficial to the future of our forestry.

Hanifi AVCI
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
General Director of Combating Desertification and Erosion 
Ministry of Forestry and Water Affairs
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Önsöz 
 
Bu kitap-Rapor Türkiye ormanclarnn akademisyen ve uygulamac işbirliği ile, 
gerçekleştirdikleri büyük bir başarnn öyküsünü kapsamaktadr. Kitap-Rapor; 
Toroslarda sedirin tahribi sonucu oluşan çplak karstik alanlarn yeniden sedir 
ormanlarna dönüştürülmesi için; karpelli sedir tohumlar kullanlarak, Tam 
Alan Serpme Ekimi Yöntemi ile Mersin-Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi-
Armutkr’nda 1983 ylnda önerilen ve 1984 ylnda uygulanan ilk Kapsaml 
(300 ha) projeyi ve izleyen süreci konu almaktadr. 

Toros sediri türünü de çalşma programma aldktan sonra, türün özelliklerini 
gözlemlemek için, 1981-1983 yllar arasnda Köyceğiz’den Kahramanmaraş’a 
kadar doğal sedir yaylş alanlarn birkaç kez dolaştm. Sedir için hemen tüm 
Toroslarda 1981 bol tohum yln izleyen 1982 vejetasyon dönemi gençlikleri, 
onlarn toprak üzerindeki taş ve bloklar arasndan çimlenerek çkşlarnn 
incelenmesi, sedir gençlikleri bakmndan öğretici bir doğa okuluydu.  
Toroslarda 1982 yl karaçam ve Toros göknar için de genelde bol tohum 
ylyd. Öte yandan, karstik alanlardaki sedir ağaçlandrmalarn, denetimli 
yakma ile kombine edilen veya edilmeyen ve tohum takviyesi ile yaplan sedir 
gençleştirme çalşmalarn inceliyor, bunlar karstik alanlarla ilgili kaynaklar 
eşliğinde analiz ediyordum.  

Bu kaynaklardan; İ. Ü. Orman Fakültesi öğretim üyesi merhum Hocamz Prof. 
Dr. Mehmet Sevim’in “Bat Toroslarda arazi şekli ve kalker topraklarnn ağaç 
yetiştirme değerleri hakknda baz müşahadeler” başlkl makalesi (Sevim 1955), 
ekim kararn vermem bakmndan yönlendirici oldu. Bu yazda mealen; 
“Toroslar’daki karstik alanlarda, toprak verimliliğini genelde 2-3 desimetre 
arasnda değişen bir mineral toprak tabakas ile nitelememek gerektiği, bunun 
altndaki anataşta mevcut içi toprak dolu dar ve geniş çatlaklarn verimlilikte 
büyük önem taşdğ” ifadesi yer almaktayd. Bu ifadeler ve doğadaki 
gözlemlerimin sentezi, çplak karstik alanlarda sedir ekimleri için esin 
kaynağ oldu.  

Bu ve diğer kaynaklardaki bilgiler, yüzeyi taş ve bloklarla kapl karstik 
alanlardaki doğal sedir gençliklerinin yaşayabilmesi, çeşitli bonitetlerdeki 
sedir ormanlar, özellikle görkemli sedir ormanlarnn bulunuşu, çplak karstik 
alanlarda ekimin başarl olabileceğine belirgin işaretlerdi. Yüzeyi taş ve 
bloklarla kapl karstik alanlarda, anataşta yer alan dar ve geniş çatlaklardaki 



– 6 –

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
General Directorate of Combating Desertification and Erosion

 
 

4 
 

toprak denizi ve içerdiği nem, sedir ve diğer türlerin yaşamasn ve çatlak 
sistemlerine göre değişik bonitetlerde ormanlarn oluşmasn sağlyordu. 
Ayrca, toprak yüzeyini kapsayan taş ve bloklar diri örtü oluşumunu ve 
dolaysyla evapotranspirasyonu da azaltarak, fidanlarn toprak suyundan daha 
uzun süre yararlanmasna ve yaşamasna katk yapyordu.  

Karstik alanlarda üç yl bulan inceleme ve gözlemlerden sonra, 1983 yl 
yaznda,  Mersin-Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi-Armutkr’nda, sedirin 
tahribi sonucu oluşan çplak karstik alanlarn yeniden sedir ormanlarna 
dönüştürülmesi için, sedir tohumu ekimi düşüncemi ilk kez meslektaşlarla 
paylaştm. Her kademeden meslektaşm düşüncelerimi destekledi. Hazrladğm 
bir teknik rapora göre, 1984 ylnda 300 hektar alanda meslektaşlarla birlikte 
uygulanan ilk ekimlerde çok iyi bir başar sağland. Başarnn ardndan, çplak 
karstik alanlarda ekim yöntemiyle sedir ormanlarnn kurulmas hzla yayld, 
ksa zamanda on binlerce hektara, 2015 yl sonuna kadar 206 000 hektara 
ulaşt, 

Toros Sedirinin tahribi sonucu oluşan çplak karstik alanlarn, ekim yöntemiyle 
yeniden sedir ormanlarna dönüştürülmesi karar, kolay verilmiş bir karar 
değildi. Nitekim ülkemizde 1983 ylna kadar, çplak karstik alanlarda sedirin 
ekimi ile ilgili herhangi bir araştrma veya uygulama yoktu. Ancak yukarda 
ksaca açklandğ üzere,  üç yl süreyle sedir alanlarnda yapmş olduğum 
gözlemler ve bu gözlemlerin ilgili kaynaklar eşliğinde analizi sonucu, yazlar 
kurak ve scak Akdeniz ikliminde, ekimlerden sonra,  çok kurak bir vejetasyon 
periyodunun oluşmamas halinde başarl olacağmza inanyordum. 

Kitap-Raporda ayrntlaryla açklanan süreç ve bilgiler, yukarda belirtildiği 
gibi, Türkiye ormanclarnn akademisyen ve uygulamac işbirliği ile 
gerçekleştirdiği büyük bir başarnn öyküsü ve Türkiye ormanclk tarihinde 
yerini alacak bir belge niteliğindedir. Sürece katk yapan tüm meslektaşlarm 
sayg ile anyorum. 

Kitap-Raporun basmn gerçekleştiren Orman ve Su İşleri Bakanlğ, Çölleşme 
ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürülüğüne; bu bağlamda Mersin Orman 
Bölge müdürlüğündeki çplak karstik alanlarda sedir ekimlerinin 
yaygnlaşmasna da önemli katklar yapan Genel Müdür Hanifi Avc ve Genel 
Müdür yardmcs Mustafa Gözükara’ya teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Melih Boydak 
Aralk 2016 
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Giriş 

 
Lübnan ve Suriye’deki küçük kalntlar dşnda, Toros Sediri’nin ana yaylş 
Anadolu’dadr. Türkiye’deki esas yaylş ise Toros Dağlar’ndadr (Evcimen 
1963) (Resim 1) 1. Bu yaylşa yaklaşk 50 km uzakta Afyon-Sultan Dağ’nda, 
250 km uzakta Erbaa-Çatalan ve Niksar-Akncköy yöresinde izole yaylş 
alanlar da bulunmaktadr. Ayrca, Afyon-Emirdağ-Yukar Çaykşla Vadisi’nde 
ve stebe geçiş zonunda izole bir yaylş daha belirlenmiştir. 

 Sedirin çok kymetli odunu ve görkemli görünüşü, tarihsel süreçte, bu tür için bir 
yandan övgü kaynağ (Koniferler Kral olarak isimlendirilmiştir.), bir yandan da 
talihsizlik olmuştur. Yazl belgelere göre, sedir çeşitli kullanm amaçlar ile 
yaklaşk 5000 yldan beri Lübnan’da ve Anadolu’da (Toroslar’da) kesilmiştir. 
Ayrca, otlatma ve yangnlar da sedirin azalmasnda etkili olmuştur. Kesimler 
sonucu, baz kalnt ormanlar dşnda, Lübnan’daki sedir ormanlar tamamen 
tükenmiştir.  

Toroslar’da sedirin tahribi sonucu saf sedir ormanlar 110 000 hektara 
gerilemiştir. Ayrca, geniş alanlarda karaçam, Toros göknar, kzlçam ve baz 
yaprakl türlerle yaptğ karşk ormanlar bulunmaktadr. Toros sedirinin saf ve 
karşk ormanlar, çok bozuk ormanlar ve bu türün binlerce yldan beri tahribi 
sonucu oluşmuş çplak karstik alanlar 600 000 hektarn üzerindedir (Evcimen 
1963, Saatçioğlu 1976). 

Son 60 ylda, özellikle son 30 yl içinde, ülkemizde sedir ağaçlandrmalarna 
önem verilmiş,  2015 yl sonuna kadar Toroslarda ekimle (206 000 ha), 
Toroslarda ve diğer uygun bölgelerde dikimle (262 000 ha) kurulan sedir 
ormanlar ise 468 000 ha’r bulmuştur. Böylece 110 000 ha doğal saf sedir 
ormanyla birlikte ülkemizdeki saf sedir ormanlarnn toplam alan 578 000 
ha’ra ulaşmştr. Bu miktara ek olarak, Toroslarda sedirin diğer türlerle geniş 
alanlarda yaptğ karşk ormanlar da bulunmaktadr. 

Aşağda açklandğ üzere, Toros sediri ormanlarnn artmasnda ekimlerin 
önemli bir rolü olmuştur. Ekimler ayn zamanda sedir dikimlerinin ivmesini de 
artrmştr. 
                                                 
1 Rapora konu olan bilgiler ve fotoğraflar ; Boydak ve Ayhan 1990, Boydak ve Çalkoğlu 2008a,b 
kaynaklar ile kitap-rapordaki diğer kaynaklardan aynen veya ksmen değiştirilerek alnmş, ayrca 
rapora kapsaml diğer bilgi ve belgeler eklenmiştir. 
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Toroslarda sedirin tahribi sonucu oluşan çplak karstik alanlarn yeniden sedir 
ormanlarna dönüştürülmesi için, ilk kapsaml ekim uygulamas (300 ha) 1984 
ylnda, karpelli sedir tohumlar kullanlarak, Tam Alan Sepme Ekimi Yöntemi 
ile Mersin-Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi-Armutkr’nda yaplmştr.  Sğ ve 
orta-derin toprakl, dikey çatlakl çplak karstik alanlarda, yaplan bu ilk 
çalşmadan elde edilen başar, Toroslarda sedirin binlerce yldan beri tahribi 
sonucu oluşmuş çplak karstik alanlarn, yeniden sedir ormanlarna 
dönüştürülmesinde bir dönüm noktas oluşturmuş ve yeni bir çğr açmştr. 
Yöntem doğaya yakn, ucuz, etkin, başarl, yarattğ iş olanaklaryla sosyal 
ormanclğa katk yapan bir niteliktedir.  

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde, 1984-2015 yllar arasnda sedirin doğal 
yaylş alanlar içindeki çplak karstik alanlarda, Tam Alan Serpme Ekimi 
Yöntemiyle 57 000 hektar alan başar ile ağaçlandrlmştr. Toros sedirinin 
yaylş yaptğ tüm Orman Bölge Müdürlüklerinde ve genelde sedirin doğal 
yaylş alanlar içindeki çplak karstik alanlarda, ayn yöntemle yaplan başarl 
sedir ekimleri ise 1984-2015 yllar arasnda yaklaşk 206 000 hektara 
ulaşmştr (yaklaşk 2.1 milyon dönüm). 

Anamur-Abanoz-Armutkr’ndaki bu ilk çalşmann önerilmesi (1983) ve 
uygulanmas (1984)  süreci, daha önceki baz yaynlarda açklanmş ve Türkiye 
ormanclk tarihinde bir belge olarak yerini almştr (Boydak ve Ayhan 1990, 
Boydak ve Çalkoğlu 2008a;b ; daha ksa içerikle Boydak 2008, Boydak ve 
Çalşkan 2014 vd.). Aradan 32 yl geçtikten sonra yaplan bu çalşma, yukarda 
belirtilen yaynlara ulaşamayan meslektaşlarmz, özellikle genç 
meslektaşlarmz ve kamuoyunu bilgilendirmek amac ile, belgelere dayal 
olarak hazrlanmş daha kapsaml bir rapordur.  
 
Çplak karstik alanlarda Toros sediri ile ilk ekim 
uygulamas karar ve projenin hayata geçirilmesi süreci  

 
Çplak karstik alanlarda Toros sediri ile ilk ekim uygulamasnn başlatlmas 
önerisi,  İ. Ü. Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Boydak tarafndan 
1983 yl Ağustos aynda yaplmştr (Ek 1). Melih Boydak, bu karara, 
Toroslarn sedir yaylş alanlarnda, üç yl kapsayan inceleme ve araştrma 
gezileri sonrasnda ulaşmştr. Bilimsel çalşma ve gezilerinde Toros sedirinin 
biyolojisini,  kozalak ve tohum özelliklerini, karstik alanlardaki sedir 
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ağaçlandrmalarn, denetimli yakma ile kombine edilen veya edilmeyen ve 
tohum takviyesi ile yaplan sedir gençleştirme çalşmalarn, karstik alanlarn 
yapsn araştrmş ve bu bilgileri ilgili yaynlar eşliğinde analiz ederek 
değerlendirmiştir. Ayrca, yağş bakmndan Toroslarda oldukça uygun bir 
kesimi temsil eden Anamur yöresinde,  bu çalşmann başar olanağnn daha 
yüksek olacağ kanaatine varmştr.  

Otlatma basksnn çok yoğun olduğu Anamur-Abanoz İşletme Şefliği’nde, ekim 
uygulamas ile Abanoz-Armutkr’nda kurulacak bir araştrmann korunmas 
önemli sorunlardan birini oluşturmaktayd. Melih Boydak 1983 yl Ağustos 
aynda, Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi Armutkr’nda, İşletme Şefi Ali 
Güneş’e çplak karstik alanlarda uygulamak istediği ekim düşüncesini açarak, bu 
alanda otlatmann engellenmesinin mümkün olup olamayacağn sormuştur. Ali 
Güneş; Kzltepe Serisi, Armutkr (Ballk) mevkiinde (Resim 2), korumay 
sağlayabileceğini ve böyle bir çalşmay uygulayabileceğini ifade etmiştir. Konu 
Melih Boydak tarafndan Anamur İşletme Müdürü Mustafa Ersoy’a iletilmiş ve 
Mustafa Ersoy da çalşmaya tam bir destek vermiştir. Ekim çalşmalarnn 
uygulamasna  önemli katklar olan Ağaçlandrma Grup Müdürü Şevket Ayhan ,  
ayrca ağaçlandrma Şefi Ali Rüştü Karaman da çalşmaya katlacaklarn 
belirtmiş ve desteklemişlerdir. Daha sonra, Melih Boydak Mersin Orman Bölge 
Müdürü Özer Bayrak’ ziyaret ederek konuyu açmş ve birlikte ağaçlandrma 
çalşmalarndan sorumlu Orman Genel Müdür Yardmcs Doğan Eren’e telefon 
etmişlerdir. Doğan Eren çalşma için gerekli bütçeyi sağlayacağn belirtmiş ve 
bütçe sağlanmştr (Ek 1).  

İzleyen süreçte Melih Boydak gözlem, kaynak çalşmalar ve analizlerine dayal 
olarak 1983 yl sonlarnda, projenin uygulama esaslarn kapsayan teknik bir 
rapor hazrlamaya başlamş ve bu raporu 1984 yl başlarnda ilgili birimlere 
göndermiştir (Ek 2). Raporun gönderildiği birimler; Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü-Silvikültür Grup Müdürlüğü, 
Anamur İşletme Müdürlüğü, Anamur İşletme Müdürlüğü-Ağaçlandrma Bölge  

Şefliği ve Abanoz Orman İşletme Şefliği’dir. Raporda, başary ölçmek için, 
uygulanacak bir araştrma deseni de yer almştr.  

1984 yl geç sonbaharnda ve Aralk aynda,  yaklaşk 300 hektar alandaki ilk 
ekimler, henüz bir ağaçlandrma uygulama projesi yaplmamş olduğundan, 
Melih Boydak tarafndan hazrlanan rapor esas alnarak uygulanmştr (Ek 2). 
Bu ilk ekim uygulamasndan yaklaşk 10 ay sonra, yörede daha sonraki yllarda 
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(1985-1986) yaplacak ekimler için, belirtilen rapor ve uygulama esas alnarak, 
Srr Koçak tarafndan ekime dayal bir ağaçlandrma uygulama projesinin 
yapmna başlanmştr. Srr Koçak tarafndan 29.8.1985 tarihinde başlanan 
rapor, 1985-1990 yllar arasndaki uygulamalar kapsayacak şekilde, 10.12.1985 
tarihinde tamamlanmş ve Ağaçlandrma-Silvikültür Dairesi Başkanlğ 
tarafndan 13.01.1986 tarihinde onaylanmştr (Ek 3). Anamur-Abanoz-Kzltepe 
Serisi Armutkr’nda 1984 ylnda 300 ha alanda başar ile uygulanan ilk 
ekimlerden sonra, beş yl içinde, bu yöredeki ağaçlandrmalar 779 ha’ra 
ulaşmştr.  

Karpelli sedir tohumu ekimlerinin organizasyonu ve uygulanmas, sürece önemli 
katklar olan Şevket Ayhan ve Mustafa Ersoy’un denetiminde, A. Rüştü 
Karaman ve Ali Güneş tarafndan Melih Boydak’la temas halinde 1984 yl geç 
sonbaharnda ve Aralk aynda yaplmştr (Resim 3). Ekimlerin uygulanmas ve 
alann korunmasnda, alan bekçisi Hac Ali Demir de büyük gayret göstermiştir.  

Ekimlerin yaplmasn izleyen süreçte bölge ve işletme idari kademelerinde 
değişiklikler olmuştur. Yeni atanan Mersin Orman Bölge Müdürleri Yusuf 
İzzettin Tapç ve Aziz Bozatl, Anamur İşletme Müdürleri Sadk Alpargu ve 
Emin Arpac, İşletme Müdür Yardmcs Mete Tekinşan, Ağaçlandrma Şefi 
Yüksel Şanler de yaplmş olan ekimlerin korunmasna ve ekim alanlarnn 
genişletilmesine katk yapmşlardr (Boydak ve Ayhan 1990, Boydak ve 
Çalkoğlu 2008a;b). Bu bilgiler daha ksa içerikle başka yaynlarda da yer 
almştr (Boydak 2008, Boydak ve Çalşkan 2014 vd.).  

Yukarda açklanan ilk başarl çalşmalar izleyen yllarda, Mersin Orman Bölge 
Müdürlüğü ve İşletmelerinde, Ağaçlandrma Grup Müdürlüklerinde ve 
Mühendisliklerinde her kademedeki yönetici ve çalşanlar da özverili çalşmalar 
yapmştr. Bu bağlamda Mersin  Orman İşletme Müdürlükleri, Orman Bölge 
Müdürlüğü ve yardmclğ görevlerinde uzun yllar çalşan Hanifi Avc,  
Mustafa Gözükara ve İbrahim Erdoğrul  sedir ekim alanlarnn artrlmasna 
önemli katklar yapmşlardr. Ayrca, Ömer Akbaba, Ali Öner, Ali Elbistan, 
Mehmet Deniz, Ömer Özsoy, Nihat Öz, Abdurahman Acer, Abit Baca, Ali 
Samuray, Salim Karabulut, Hanifi Özdal, Mustafa Yalçn, Erdoğan Üstüner, 
Mehmet Aksoy, Mehmet Oruçoğlu, Mustafa Aslan, Halis Belen, Erdal 
Çetinkaya, Hasan Keskin, Mehmet Fulün, Ali Topal, Hüseyin Özbakr, Musa 
Kara, Ahmet Özel, Memduh Neşeliler’in  de belirgin katklar olmuştur. Ekim 
alanlar ile ilgili sosyal problemlerin çözümlenmesinde ise ormanc çalşanlardan 
Kerim Traş yararl çalşmalar yapmştr. Mersin orman Bölge Müdürlüğ’ündeki 
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çplak karstik alanlarda, 32 yllk ekim uygulamalarna (1984-6016) ve dikimlere 
katk yapan ve adlar unutulan meslektaşlarmz varsa özür borçluyum. 

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde  1984-2015 yllar arasnda, çplak karstik 
alanlarda sedir ekimleriyle ağaçlandrlan alanlar 57 000 hektara ulaşmştr. 
Ayrca, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki karstik alanlarda dikimle de      
43 000 hektar orman kurulmuştur. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki 
sürece katk yapan tüm meslektaşlarmz sayg ile anyorum. 

Bu raporda sadece ilk sedir ekimlerinin yapldğ Mersin-Anamur-Abanoz-
Armutkr ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki çplak karstik alanlarda 
sedir ekimlerine ve ekim alanlarnn genişletilmesine katk yapan 
meslektaşlarmzn isimleri saylmştr. Mersin-Anamur-Abanoz-
Armutkr’ndaki ilk başarl çalşmalardan sonra,  ülkemizde diğer Orman Bölge 
Müdürlüklerindeki karstik alanlarda sedir ekim sürecine önemli katklar yapan 
çok sayda meslektaşmz da bulunmaktadr. Bu meslektaşlarmza da şükran 
borçluyuz. 

Mersin-Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi-Armutkr’nda  1983 ylnda önerilen, 
1984 ylnda 300 ha çplak karstik alanda Tam Alan Serpme Ekimi Yöntemi ile 
uygulanan bu ilk ve kapsaml sedir ekim projesi, Toroslarda sedirin tahribi 
sonucu oluşmuş çplak karstik alanlarn, yeniden sedir ormanlarna 
dönüştürülmesinde bir dönüm noktas olup, akademisyen-uygulamac işbirliği 
ile Türkiye ormanclk tarihinde yeni bir çğr açmştr.  

 
Çplak karstik alanlarda Toros sediri ile ilk ekim 
uygulamasnda teknik esaslar  

 
Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi-Armutkr’nda (Resim 2), 300 ha alanda Tam 
Alan Serpme Ekimi Yöntemiyle yaplan ilk karpelli sedir tohumu ekiminin 
uygulanmas için yerel tohum kullanlmştr. Ekimler için çevre ormanlardan ve 
ağaçlandrma alanna uygun yükseltilerden 40 ton kozalak toplanmştr. 
Toplanan kozalaklar ağaçlandrma alanna yakn bir yerde (1. yl örneğin, 
Abanoz Yaylas’nda vd.) serilmiş, zaman zaman su serpilip karştrlarak 
karpellerin (kozalak pullarnn) dağlmas sağlanmştr (Resim 3). Karpellerin 
dağlmasndan sonra, Tam Alan Serpme Ekimi Yöntemiyle hektara 133 kg 
karpelli tohum (yaklaşk 13 kg/ha tohum)  ekilmiştir (Boydak ve Ayhan 1990, 
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Boydak ve Çalkoğlu 2008a;b, Boydak 1986, 1996a;b,2003,  Boydak ve Ark. 
1990). 

Ekimler 1984 yl geç sonbaharnda ve Aralk aynda, kar yağmadan hemen önce 
uygulanmştr (Resim 4). Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi-Armutkr'nda hektar 
başna ekilen 133 kg karpelli tohum, m2 de yaklaşk 15 adet tohuma karşlk 
olup, yörede iyi bir başar sağlanmştr.  Gözlem (Boydak 1986) ve daha sonraki 
araştrmalara (Çelik ve Ark. 2005)  göre, ekolojik koşullara ve toprak işleme 
koşullarna bağl olarak, başary güvenceye almak için, hektar başna ekilecek 
karpelli tohum miktarlar daha net olarak belirlenmiştir. 

Beşinci vejetasyon dönemi sonlarnda (1989 yl), yaplan sistematik ölçmeler 
sonucunda, m2 de ortalama 0.9 fidan (hektarda 9.000 fidan) saptanmştr. Bu say 
güneşli baklarda m² de ortalama 0.6, gölgeli baklarda ise m2 de 1.4 fidan olarak 
belirlenmiştir. Aslnda, ekimleri izleyen birinci vejetasyon dönemi sonunda, 
güneşli baklarda daha fazla fidan saptanmş, ancak güneşli baklarda kurumalar 
daha büyük çapta olmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci vejetasyon dönemi 
sonlarnda güneşli baklarda saptanan fidan saylar sra ile m2 de ortalama 4.2, 
3.2, 1.2 ve 0.6 adet, gölgeli baklarda ise yine sra ile m2 de ortalama 3.0, 2.4, 
1.4 ve 1.4 adettir (Boydak ve Ayhan 1990, Boydak ve Çalkoğlu 2008a;b, 
Boydak 1986,1996a;b, 2003,  Boydak ve Ark. 1990) (Resim 5, 6). 

Araştrmann birinci (1985), ikinci (1986) ve üçüncü (1987) vejetasyon dönemi 
sonlarndaki ölçme ve saymlar Anamur Orman İşletme Müdür Yardmcs 
Mete Tekinşan, beşinci (1989) vejetasyon dönemi sonundaki ölçme ve saymlar 
ise İ. Ü. Orman Fakültesi öğrencisi Yalçn Bulut tarafndan yaplmştr. 

 Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi Armutkr’nda 1984 ylnda 300 ha alanda 
başar ile uygulanan ilk ekimlerden sonraki yllarda, bu yöredeki 
ağaçlandrmalar 779 ha’ra ulaşmştr.  

Bu yöredeki 779 ha çplak karstik alan, bugün boylar 8-12 m, yer yer 15-20 
m’yi bulan Toros sediri ormanlaryla kapl durumdadr (Resim 7, 8, 9). 32 
yaşndaki bu sedir ormannda, dökülen tohumlardan oluşan doğal gençlikler de 
bulunmaktadr (Resim 10). 

Bu ilk uygulamadaki başardan sonra, tam alan serpme ekimi yöntemiyle ile sedir 
ekimleri, Toroslar’daki çplak karstik sahalarda hzla yaylmştr. Süreç içinde 
gözlem ve araştrmalar da ekimlerin ivme kazanmasn sağlamştr  (Resim 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).  
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Nitekim bu doğaya yakn, ucuz, etkin, başarl, yarattğ iş olanaklaryla sosyal 
ormanclğa katk yapan Tamalan Serpme Ekimi Yöntemi ile 1984-2015 yllar 
arasnda Mersin orman bölge Müdürlüğündeki çplak karstik alanlarda yaklaşk 
57 000 ha ekimle ve 43 000 ha dikimle sedir orman kurulmuştur. Sedirde 
yaplan ekimlerle ilgili araştrmalarn, sedir dikimlerinin de ivme kazanmasn 
tetiklediğini belirtebiliriz. Ülkemizde, genelde Toroslardaki çplak karstik 
alanlarda, ekimle kurulan sedir ormanlar ise yaklaşk 206 000 ha’dr (yaklaşk 
2.1 milyon dönüm). Türkiye’de Toroslar ve diğer bölgelerde 2015 yl sonuna 
kadar dikimle kurulan sedir ormanlar ise yaklaşk 262 000 ha’dr. Ekimler hzla 
artmakta ve yaygnlaşmaktadr.  

Toroslar’da günümüze ulaşan yaklaşk 110 000 ha doğal saf sedir orman 
bulunmaktadr. Ülkemizde 2015 yl sonuna kadar ekim (206 000 ha) ve dikimle 
(262 000 ha) kurulan sedir ormanlar  ise 468 000 ha’r bulmuştur. Böylece 
ülkemizdeki saf sedir ormanlarnn toplam alan ise 578 000 ha’ra ulaşmştr. 
Bu miktara ek olarak, Toroslarda sedirin diğer türlerle geniş alanlarda yaptğ 
karşk ormanlar da bulunmaktadr. 

Akademisyen ve uygulamac işbirliğinde Türkiye ormanclğnn büyük bir 
başarsn temsil eden bu çalşma birçok ulusal ve uluslararas yaynla 
taçlandrlmştr:  

Bu raporda sadece ilk sedir ekimlerinin yapldğ Mersin-Anamur-Abanoz- 
Kzltepe Serisi-Armutkr ile ilgili araştrma ve kaynaklar yer almştr. Toros 
sedirinde daha sonra ikisi İngilizce olmak üzere yaymladğmz dört kitaba 
(Boydak 1996a;b, Boydak ve Çalkoğlu 2008a;b)  ek olarak ekim, dikim, doğal 
yolla gençleştirilme, fidan ekofizyolojisi, formlar, ant ağaçlar vd. konularda 
çok sayda araştrma yaymladk. Kapsaml araştrmalar için Boydak ve Ark. 
(1996; 1998), Çelik ve Ark. (2005) örnek olarak verilebilir (Resim 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19). Belirtilen araştrmalarla ilgili bilgilere ve diğer araştrclar 
tarafndan sedirle ilgili olarak yaplmş değerli araştrmalara Boydak ve 
Çalkoğlu (2008a;b) tarafndan yaymlanan kitaplar içindeki kaynaklar 
listesinden ulaşmak mümkündür.  
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Mersin-Anamur-Abanoz-Kzltepe Serisi-Armutkr’ndaki 
ekimlerle ilgili baz basn yansmalar ve ödüller 

 
Anamur’a 1983 yl Ağustos aynda Melih Boydak’n yaptğ ve sedir ekimlerine 
karar verdiği birinci geziden yaklaşk 13 ay sonra (28 Eylül 1984), ayn amaçla 
Anamur’a yaptğ ikinci gezisi, İşletme Müdürü Mustafa Ersoy’la birlikte yerel 
basnda (Yenianamur Gazetesi) yer almştr (Ek 4). Bu bilimsel gezide, daha 
önce hazrlayarak ilgili birimlere gönderdiği ekime dayal ağaçlandrma 
raporunda (Ek 2) yer alan sedir ekimi hazrlklar yerinde görülmüştür (Resim 3). 
 Çplak karstik alanlarda ilk kapsaml (300 ha) sedir ekimlerini önermesi, Mersin 
Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki meslektaşlarla birlikte başlatmas ve ulaşlan 
başar nedeniyle, 04.04.2002 tarihinde, Orman Bakan Sayn Prof. Dr. Nami 
Çağan tarafndan Melih Boydak’a Anamur-Abanoz’da düzenlenen bir toplantda 
ödül verilmiş ve bir basn bülteni yaynlanmştr (Ek 5). 
Orman Bakanlğ’nn basn bülteni yaynlanmasndan sonra, TEMA Vakf Genel 
Müdürü Sayn Ümit Y. Gürses, 04.04.2002 tarihinde, Vakf adna kendisine bir 
kutlama mesaj göndermiştir (Ek 6).  
Cumhuriyet Gazetesi-Bilim Teknoloji Dergisi’nde (CBT 1101/12: 25 Nisan 
2008); “Türk ormanclarn başars, Toroslar’da azalan sedir ormanlar 
artk çoğalyor” başlkl makalesinde,  Armutkr’ndaki ilk uygulamaya katk 
yapan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki meslektaşlarmzn adlar da yer 
almştr (Ek 7). 
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün web sayfasnda (www.org-
mersinobm.gov.tr; 08.04.2008), Toroslardaki çplak karstik alanlarda Tam Alan 
Sepme Ekimi Yöntemiyle yaplan karpelli sedir tohumu ekiminin “Fikir 
Babas” olduğu belirtilmiş, bu çalşma ile ormanclğmza yapmş olduğu 
katklar nedeniyle, yönteme “Melih Boydak Yöntemi” denilmesi önerilmiştir 
(Ek 8).   
Tarsus’ta yaplan bir bilimsel toplant srasnda; Ekspres (Mersin) gazetesi 
muhabiri Sayn  Erol Tokatl, 26 Ekim 2007 tarihinde, kendisi ile ülkemizdeki 
karstik alanlarda ilk sedir ekimlerinin başlatlmas ve yaylmas süreci konusunda 
bir söyleşi yapmştr (Ek 9). 
Akademik yaşamn çevrenin iyileştirilmesine ve korunmasna adamş olmas 
nedeniyle 1998 ylnda Melih Boydak’a “Birleşmiş Milletler Çevre Onur 
Ödülü (1998-Moskova)” verilmiştir (Ek 10, Ek 11). Ödülün verilmesi 
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gerekçesinde; çevrenin korunmas ve geliştirilmesi konularnda, geniş bir 
yelpazeyi kapsayan akademik ve sosyal içerikli çalşmalar içinde, 
meslektaşlaryla birlikte çplak karstik alanlardaki sedir ekimi uygulamalar da bir 
madde olarak yer almaktadr.  
   
Sonuç 
 
Sedirin tahribi sonucu oluşan çplak karstik alanlarda, ekimlerle elde edilen bu 
başarya, bir akademisyen olan Melih Boydak ile yukarda adlar saylan Mersin 
Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki meslektaşlar birlikte ulaşmştr. Raporda 
ayrntlaryla açklanan süreç ve bilgiler, Türkiye ormanclarnn akademisyen 
ve uygulamac işbirliği ile gerçekleştirdiği büyük bir başarnn öyküsü ve 
Türkiye ormanclk tarihinde yerini alacak bir belge niteliğindedir.  

Toros sedirinin doğal yaylş alanlarndaki çplak karstik alanlarda, ekimlerle 
(veya dikimlerle) devam eden ve çğ gibi çoğalan sedir ormanlar ile binlerce 
yldan beri tahrip olan Toros sedirinin olumsuz yazgs olumluya 
dönüştürülmüştür.  

Ülkemizde sedir ekimleriyle ilgili sürece katk yapan Orman Bölge 
Müdürlüklerindeki tüm meslektaşlarmza, araştrmac ve akademisyenlere 
şükran borçluyuz. 

 
Resim 1: Toros Sediri’nin Türkiye’deki doğal yaylş (Evcimen 1963) 
Figure 1: Natural distribution of  Lebanon cedar in Turkey (Evcimen 1963) 

İlk ekim projesi alanı
Location of first broadcast seeding 
project
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 Resim 2: Toros sedirinin tahribi sonucu oluşan çplak karstik alanlarn yeniden sedir 
ormanlarna dönüştürülmesi için Tam Alan Serpme Ekimi Yöntemiyle ilk kapsaml 
ekimlerin yapldğ 300 hektarlk alann ekimden önceki görünümü (1983). (Mersin-
Anamur-Abanoz-Kzltepe-Armutkr (Ballk)). Bu alanda 1984 yl sonbaharnda ve 
aralk aynda uygulanan ekimlerin başarl sonuçlarndan sonra, bitişik alanlardaki 
ekimler 779 hektara ulaşmş ve ekimler Toroslarda hzla yaylmştr. (Foto: M. Boydak). 
 

Figure 2: A view from the bare karstic lands resulted from destructions of Lebanon 
cedar where the first broadcast seeding method was applied by using Lebanon cedar 
seeds in 300 hectares (Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr (Ballk)) The photograph was 
taken before the seeding (1983). The broadcast seeding of Lebanon cedar seeds with 
cone scales were applied in late autumn and December of 1984. The results were very 
successful. Than the area seeded was increased to 779 hectares in the same locality. 
Moreover, the method than succesfully aplied in large areas on Taurus Mountains 
(Photo: M. Boydak).  
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Resim 3: Üstte: Çplak karstik alanlarda ilk karpelli tohum ekimi için çevreden 
toplanmş ve tohumlar çkarlmak üzere alana serilmiş sedir kozalaklar (1984). (Foto: 
M. Boydak). Altta: Bu kozalaklarn açlmasndan sonra karpelli tohumlarn ekim 
alanlarna götürülmek üzere çuvallara dolduruluşu (1984) (Mersin-Anamur-Abanoz 
Yaylas, yükselti 1350 m). (Foto: M. Ersoy).  
 

                    Figure 3: Above: Cones of Lebanon cedar collected from surroundign forests of the 
bare karstic lands in order to extract the seeds which were used for the first application 
of boadcast seeding method (Photo: M. Boydak). Below: Seeds with cone scales were 
put inside the socks to carry the first seeding area (in 1984) (Mersin-Anamur-Abanoz 
Yaylas; 1350 m) (Photo: M. Ersoy).  
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Resim 4: Çplak karstik alanlarda sedirle ilk karpelli tohum ekimi hazrlğ. Karpelli 
sedir tohumlar 1984 yl Sonbahar sonu ve aralk ay içinde kar yağşndan hemen önce, 
tamalan serpme ekimi ile 300 ha alana ekilmiştir (Mersin-Anamur-Kzltepe-Abanoz-
Armutkr). (Foto: M. Ersoy).  
 

Figure 4: Preparations for the first application of broadcast seeding method with 
Lebanon cedar in bare karstic lands.  Seeds were dispersed with cone scales in late 
autumn and December 1984, Just before the first snow fall (Mersin-Anamur-Abanoz-
Armutkr) (Photo: M. Ersoy).  
 

                        
 
Resim 5: Çplak karstik alanlarda ilk karpelli sedir tohumu ekiminden (300 ha) sonra 
oluşan gençlikler. Solda: Karpelli tohumlarla yaplan tam alan serpme ekimlerinden 
oluşan sedir gençlikleri 2. vejetasyon periyodu ortalarnda (1986). Sağda: Ayn yörede 
5. vejetasyon periyodu başnda (4 yaşnda) gençlikler (1989). (Mersin-Anamur-Abanoz-
Kzltepe-Armutkr). (Foto: M. Boydak). 
 

Figure 5: The regenerations of Lebanon cedar resulted forom first application of 
broadcast seeding method in bare karstic lands (300 ha). Left: Seedling are in the middle 
of second vegetation period (in 1986). Right: Seedlings are at the beginning of fifth 
vegetation period (in 1989) (Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr) (Photo: M. Boydak). 
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Resim 6: Çplak karstik alanlardaki ilk karpelli tohum ekiminden (300 ha) sonra, toprak 
ve özellikle ana kayadaki çatlaklarn durumuna göre 4 yaşndaki (1988 yl vejetasyon 
periyodu sonu) sedir fidanlarnda farkl gelişmeler. Üstte: Ayn alanda iyi gelişmiş sedir 
fidanlar. Altta: Anakayadaki çatlaklarn yaps nedeniyle sak gelişmesi yavaş olan ve 
yaşam mücadelesi veren bireyler (Mersin-Anamur-Abanoz-Kzltepe-Armutkr). (Foto: 
M. Boydak).  

                       

                    Figure 6: Different growth performances of 4 years old Lebanon cedar seedlings in the 
bare karstic lands where the first application of broadcast seeding was carried out. 
Growth performance of the seedlings were greatly depended on the soil conditions, 
especially features of bedrock craks. Above: 4 years old seedlings which show beter 
growth on good soil and bedrock crack conditions. Below: Due to the insufficient 
formation of the bedrock craks, very slow growing 4 years old seedlings at the same 
area; they have a big challenge to survive (Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr) (Photo: 
M. Boydak).  
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Resim 7: Yaklaşk 300 hektarlk çplak karstik alanda, karpelli tohum kullanlarak,     
1984 ylnda uygulanan  ilk tam alan serpme ekimleri sonucu, başar ile oluşturulan       
15 yaşndaki genç sedir ormanlarndan görünümler (1999) (Mersin-Anamur-Abanoz-
Kzltepe-Armutkr). ).  (Foto: M. Boydak).  
 

Figure 7: Views from the 15 years old young Lebanon cedar forests, successfully 
established by the first application of broadast seeding method in 300 hectares at bare 
karstic lands in 1984 (Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr) (Photo: M. Boydak).  
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Resim 8: Yaklaşk 300 hektarlk çplak karstik alanda, karpelli tohum kullanlarak,  
1984 ylnda yaplan ilk tamalan serpme ekimleri sonucu, başar ile oluşturulan              
23 yaşndaki genç sedir ormanlarndan görünümler (2007) (Mersin-Anamur-Abanoz-
Kzltepe-Armutkr) (Foto: M. Boydak).  
 

                    Figure 8: Views from the 23 years old young Lebanon cedar forests, successfully 
established by the first application of broadcast seeding method in 300 hectares at bare 
karstic lands in 1984 (Mersin-Anamur-Abanoz-Arkmutkr) (Photo: M. Boydak). 
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 Resim 9: Yaklaşk 300 hektarlk çplak karstik alanda, karpelli tohum kullanlarak, 
1984 ylnda yaplan ilk tamalan serpme ekimleri sonucu, başar ile oluşturulan              
32 yaşndaki genç sedir ormanlarndan görünümler (2015) (Mersin-Anamur-Abanoz-
Kzltepe-Armutkr) (Foto: Üst, S. Çalşkan, Alt, E. Çalkoğlu).  
 

                      Figure 9: Views from the 32 years old young Lebanon cedar forests, successfully 
established by the first application of broadcast seeding method in 300 hectares at bare 
karstic lands in 1984 (Mersin-Anamur-Abanoz-Arkmutkr) (Photo: Above, S.Çalşkan, 
Blow, E.Çalkoğlu). 
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Resim 10: 300 hektar çplak karstik alanda yaplan ilk ekimlerden (1984) oluşan 32 
yaşndaki sedir ormannda doğal sedir gençlikleri  (2015). (Mersin-Anamur-Abanoz-
Kzltepe-Armutkr) (Foto: M. Boydak).  
 

Figure 10: Natural regenerations (2015) from the 32 years old Lebanon cedar forest 
established by the first application of broadcast seeding method  in 300 hectares at bare 
karstic lands in 1984 (Mersin-Anamur-Abanoz-Arkmutkr) (Photo: M. Boydak). 
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Resim 11: Karstik alanlarda toprak yüzeyinin % 70-75’inin veya daha fazlasnn taş ve 
bloklarla kapl olmas durumunda fidanlar daha sağlkl büyümektedir. Üstte: (Mersin-
Anamur-Abanoz-Kzltepe-Armutkr, yükselti 1500 m). (Foto: M. Boydak).           
Solda: (Mersin-Anamur-Abanoz-Kaş) (Foto: M. Gözükara).  Sağda: (Mersin-Gülnar-
Kuskan-Karnbelen) (Photo: M. Gözükara). 
 

                     Figure 11: Seedlings of Lebanon cedar are more  healthy  where 70-75 % of the soil 
surface or more is covered with Stones. Above: (Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr; 
1500 m) (Photo: M. Boydak). Left: (Mersin-Anamur-Abanoz-Kaş) (Photo: M. 
Gözükara). Right: (Mersin-Gülnar-Kuskan-Karnbelen) (Photo: M. Gözükara).  
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Resim 12: Mersin-Anamur-Abanoz-Kzltepe-Armutkr’nda (300 ha) elde edilen 
başardan sonra, Toroslar’daki çplak karstik alanlarda Tam Alan Serpme Ekimi ile 
gerçekleştirilen başarl genç sedir ormanlarndan görünümler Üste: (Mersin-Erdemli-
Toros-Cack; 1700 m). Altta: (Mersin-Erdemli-Toros-Avtepesi etekleri; 1700 m). 
Ülkemizde 1984-2015 yllar arasnda bu ekim metodu ile 206 000 ha (yaklaşk            
2.1 milyon dönüm) çplak karstik alan sedir ormanna dönüşmüştür. (Foto: M. Boydak).  

                     Figure12: After the sccessful results obtained from the application at Mersin-Anamur-
Abanoz-Armutkr (300 ha), the broadcast seeding method successfully carried out on 
large scale to other bare karstic lands on Taurusu Mountains and many young Lebanon 
cedar forests have been established. Above: (Mersin-Erdemli-Toros-Cack; 1700 m). 
Below: (Mersin-Erdemli-Toros-Avtepesi; 1700 m) (Photo: M. Boydak).  
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Resim13: Üstte: Karpelli tohum ekimi için çevreden toplanmş ve tohumlar çkarlmak 
üzere alana serilmiş sedir kozalaklar. Altta: Bu kozalaklardan çkarlacak karpelli 
tohumlarla ekim yaplacak ve riperle orta-derin işlenmiş ve ekime hazrlanmş geniş bir 
çplak karstik alan (Mersin-Arslanköy,yükselti 1800m; 2004). Araştrmalara göre, toprak 
ve anakaya koşullar dikkate alnarak, toprağn uygun derinlikte işlenmesi fidan tutma 
başarsn büyük çapta artrmaktadr. (Foto: M. Boydak). 

 

Figure 13: Above:  Cones of Lebanon cedar collected from surrounding forests and laid 
on an appropriate place inside a seeding area to extract the seeds. Below: These seeds 
were used for the broadcast seeding, in 2004, in this bare karstic lands where the soil was 
cultivated in medium-deep depth (Mersin-Arslanköy; 1800 m). Research results reveal 
that, the soil cultivation at a suitable depth considering parent rock and soil conditions in 
bare karstic lands increases the seedling survival (Photo: M. Boydak). 
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Resim 14: Ekimlerin sadece işlenen şeritlerde yaplmas, büyük çapta tohum tassarrufu 
sağlamaktadr (Foto: M. Gözükara). 
 

Figure 14: Seeding only on cultivated strips save great amount of seeds (Photo: M. 
Gözükara). 
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Resim 15: Çplak karstik alanda 2006 yl sonbaharnda ilk kar yağşndan önce, tamalan 
serpme ekimi yöntemiyle yaplan ekimler. Üst-Sol: orta-derin işlenmiş toprakta ekim 
yaplrken. Alt-Sol: Ekimden sonra alanda karpelli tohumlar (M ersin-Mut-Çamlca-
Adras, 1700m).  Çplak karstik alanlarda gecikilmesi halinde ekimler kar üzerine de 
yaplabilir. Üst-Sağ: Kar üzerine ekim yaplrken. Alt-Sağ: Ekimden sonra kar üzerinde 
karpelli tohumlar (Mersin-Fndkpnar- Durnaz, yükselti 1800 m). (Foto: M. Gözükara).  
 

                      Figure 15: Above-left: Application of broadcast seeding on a bare karstic land before 
the first snow fall in the autumn of 2006 at medium and deep depth cultivated soil. 
Below-left: Dispersed seeds with cone scales on the same area (Mersin-Mut-Çamlca-
Adras; 1700 m). If necessary, broadcast seeding can be applied on snow. Above-right: 
Application of broadcast seeding on snow. Below-right: Dispersed seeds and cone 
scales on the snow (Mersin-Fndkpnar-Durmaz; 1800 m) (Photo: M. Gözükara).  
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Resim 16: Az taşl (terkedilen marjinal tarm alanlar) alanlardan seçilen deneme 
alanlar. Solda: Toprak işlemesi yaplmamş deneme parselinde karpelli tohum ekimi. 
Sağda: Toprak işlemesi yaplmş deneme parselinde karpelli tohum ekimi (Karaman-
Ermenek-Göktepe-Sülüklü Pnar, yükselti 1860 m). (Foto: M. Boydak).  
 

                    Figure 16: Sample plots at the less stony site (abondaned mariginal agricultural lands). 
Left: Application of broadcast seeding with cone scales at an experimental plot where 
the soil cultivation was not applied. Right: Application of broadcast seeding at an 
experimental plot where 10-20 cm depth soil treatment was applied (Karaman-Ermenek-
Göktepe-Sülüklü Pnar; 1860 m) (Photo: M. Boydak).  

 
 

        
 
Resim 17: Solda: Az taşl, 10-20 cm derinlikte toprak işlemesi yaplan, gölgeli bakdaki 
bir deneme parselinde gençlikler (Karaman-Ermenek-Göktepe-Sülüklü Pnar, 1960 m). 
Sağda: yoğun taşl, toprak işlemesi yaplmamş, gölgeli bakda oluşan gençlikler 
(Karaman-Ermenek-Kazanc-Yunt Dağ, yükselti 1650 m). (Foto: O. Çelik).  
 

Picture 17: Left: Seedlings at an experimental plot at shady exposure on less stony site 
where 10-20 cm depth soil treatment was applied (Karaman-Ermenek-Göktepe-Sülüklü 
Pnar, 1960 m). Right: Seedlings at an experimental plot of shady exposure on densly 
stony site (untreated soil) (Karaman-Ermenek-Kazanc-Yunt Dağ; 1650 m) (Photo: O. 
Çelik). 
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Resim18: Orta taşl karstik alanlardan seçilen deneme alanlar. Solda: Deneme 
parsellerinin apliksyonu (işlenmemiş toprak). Sağda: 10-20 cm toprak işlemesi yaplmş 
deneme parselinde karpelli tohum ekimi. (Karaman-Ermenek-Göktepe-Atmeydan, 
yükselti 1650 m). (Foto: M. Boydak). 
 

Figure 18:  Sample plots which were chosen from medium stony karstic lands. Left: 
Application of an experimental plots (untreated soil). Right: Application of broadcast 
seeding at an experimental plot where 10-20 cm depth soil cultivation was carried out.  
(Karaman-Ermenek-Göktepe-Atmeydan; 1650 m) (Photo: M. Boydak).  
 

 

     
 
Resim19: Yoğun taşl olmas nedeniyle toprak işlemesi yaplmayan karstik alandaki 
deneme alanlar. Solda: Gölgeli bak. Sağda: Güneşli bak (Karaman-Ermenek-Kazanc-
Yunt Dağ, yükselti 1650 m). (Foto: M. Boydak). 
 

Figure 19: Experimental plots on densly stony karstic lands. Soil tretment was not 
applied to this site. Left: Shady exposure. Right: Sunny exposure (Karaman-Ermenek-
Kazanc-Yunt Dağ; 1650 m) (Photo: M. Boydak). 
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Resim18: Orta taşl karstik alanlardan seçilen deneme alanlar. Solda: Deneme 
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THE STORY OF A GENUINE MUTUAL SUCCESS OF 
TURKISH ACADEMICIANS AND FIELD FORESTERS 

 

 

Excluding small and degraded populations in Lebanon and syria, the primary 
natural distribution of Lebanon cedar is in the Taurus Mountains of Anatolia 
(Asia Minor) (Figure 1). There ara also scattered populations, such as at Afyon-
Sultandağ 50 km away the main occurrence, at Niksar-Akncköy and at Afyon-
Emirdağ-Yukar Çaykşla Valley. The population at Erbaa-Çatalan and Niksar-
Akncköy are about 250 km outside of Lebanon cedar primary range.1  

Considering tree species, most probably the first written records on tablets 
belongs to it which go back about 4 750 years ago. The magnificiant appearence  
and unique wood properties of Lebanon cedar, have caused a dilemma in the 
historical continuum; in one hand it was named as “King of Coniferous”, on the 
other hand its forests heavily destroyed. Excluding small and degraded 
populations, it was almost destroyed in Lebanon and Syria, Although heavy 
cuttings have been continued for thousands of years, the almost inaccessible 
topography of the Taurus Mountains has prevented Lebanon cedar from being 
totally destroyed. Therefore destruction of Lebanon cedar forests have not reach 
to the level as it was in Lebanon. 

About 110 000 ha pure Lebanon cedar forests together with its mixed forests 
with several species on large areas were survived from cuttings on Taurus 
Mountains. Forests of Lebanon cedar are scattared in a wide area in Turkey. 
Pure natural Lebanon cedar forests, togather with its mixed stands, extremely 
degraded stands, and bare karstic lands occured after degredation of Lebanon 
cedar, range of this species covers an area between 600 000-700 000 ha in 
Turkey. However nearly 600 000 ha bare carstic lands, formed as a result of the 
cedar devastation on Taurus mountains, has been decreasing and converting into 
cedar forests steadily. 
                                                 
1 The data and photographs included in the book are quoted exactly the same from the 
publications; Boydak ve Ayhan 1990, Boydak ve Çalkoğlu 2008a,b and the others. But 
some comprehensive knowledge and documents were also added to the book- report.   
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 Decision of the first broadcast seeding with Lebanon 
cedar in bare karstic lands 

 
The first comprehensive reforestation project based on the broadcast seeding of 
Lebanon cedar (seeds were dispersed with cone scales) in bare karstic lands resulted 
from the destruction of Lebanon cedar forests was applied in 300 ha, in the late fall 
and December of 1984 in Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr (Ballk). The result 
was very successful and this first application was considered a breakthrough for 
reforestation of bare karstic lands with Lebanon cedar. 

This first implementation  was also the starting point of the 206 000 ha new forests 
of Lebanon cedar established between 1984 and 2015 on Taurus Mountains, 
Mediterranean Turkey. The reforestation area with broadcast seeding is increased, 
especially following each seed years. The suggestion to initiate this work was made 
by Associate Professor  Dr. Melih Boydak (İstanbul University, Faculty of Forestry) 
in August 1983 (App. 1). Melih Boydak came to this decision after his scientific 
trips which covered 3 years in Lebanon cedar ecosystems by observing and 
analyzing the natural regenerations of these species in the nature, and the samples of 
natural regenerations and reforestations by plantings established by the local 
foresters throughout the Taurus Mountains. He also evaluated his observations 
considering related publications. Moreover, he thought that broadcast seeding could 
be less risky in in Anamur which is in the Abieti-Cedrion vegetation type and has 
more suitable precipitation conditions.   

Melih Boydak told his thoughts about the broadcast seeding on bare karstic lands to 
Ali Güneş (Ranger of Abanoz District) in August of 1983 in Mersin-Anamur-
Abanoz-Armutkr and asked him whether the goat grazing could be banned in this 
area. Ali Güneş responded positively and said that he could manage to protect the 
area against goat grazing (Figure 2). Mustafa Ersoy (the director of the Anamur 
Forest Enterprise) also gave his full support. Later, Şevket Ayhan (Director of the 
Plantation group) and Ali Rüştü Karaman (Planting engineer of Anamur Forest 
Enterprise) also explained that they would support the work. Then he told the 
subject to Özer Bayrak (The Forest Regional Director of Mersin), and they 
conveyed it to Doğan Eren (Asistant Forest General Directorate) who accepted 
suggestion and gave permission for the necessary budged for the project (App. 1).  
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Later, M.  Boydak prepared a report which covered some technical aspects of the 
broadcast seeding application etc., and send it to the Forest Regional Directorate of 
Mersin, Directorate of Anamur Forest Enterprise and the other related offices in 
early 1984 (App. 2). An experimental design was also included in the report in order 
to test the regeneration success. In the frame of this report, a reforestation project 
based on broadcast seeding with cone scales was prepared by Srr Koçak (Project 
Engineer of the forest Regional Directorate of  Mersin). 

However, the first broadcast seeding application of about 300 hectares which was 
carried out in the late  fall and December of 1984, was based on the report prepared 
by Melih Boydak (App. 2). Because the reforestation project which would cover the 
years between 1985 and 1990 could only be completed on December 10, 1985 by 
Srr Koçak and later was accepted (January 13, 1986) by the Directorate of 
Reforestation and Silviculture of Forest General Directorate (App. 3). The first 
application of the broadcast seeding with cone scales was carried out by Ali Rüştü 
Karaman and Ali Güneş under the supervision of  Şevket Ayhan and Mustafa Ersoy 
who had most contribution the implmentations in touch with Melih Boydak, in the 
late fall and December of 1984 (Figure 3). Hac Ali Demirel (the guard of the 
reforestation area) has also spent big effort during the application and also the 
protection of the reforestation area.  

After the first years of successful seedings, as positions of some managers changed, 
the new managers who helped the protection and enlargement of the reforestation 
areas by broadcast seeding of Lebanon cedar are Yusuf İzzettin Tapç and Aziz 
Bozatl (Regional Forest Directors of Mersin), Sadk Alpargu and Emin Arpac 
(Directors of Anamur Forest Enterprise), Mete Tekinşan (Assistant Director of 
Anamur Forest Enterprise) and Yüksel Şanler (Planting engineer of Anamur Forest 
Enterprises). The area successfully planted by broadcast seeding increased to 779 ha 
in five years’ time at the same locality. Between 1984 and 2015,  57 000 ha bare 
karstic lands were reforested by broadcast seeding of Lebanon cedar in Mersin 
Region. Moreover 43 000 ha bare karstic lands were also reforested by planting 
which was triggered by seeding.  During the application of broadcast seeding 
method, seeds were extracted from the cones, but were dispersed with cone scales.  

Following the above mentioned first successful years, the other Regional Forest 
Directors, Assistant  Regional Forest Directors  of Mersin and other technical 
personals contributed a lot to the establishment of the  Lebanon cedar pantations by 
broadcast seeding. Among them   Hanifi Avc, Mustafa Gözükara and İbrahim 
Erdoğrul had substantial contributions. Moreover,  Ömer Akbaba, Ali Öner, Ali 
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Elbistan, Mehmet Deniz, Ömer Özsoy, Nihat Öz, Abdurahman Acer, Abit Baca, 
Ali Samuray, Salim Karabulut, Hanifi Özdal, Mustafa Yalçn, Erdoğan Üstüner, 
Mehmet Aksoy, Mehmet Oruçoğlu, Mustafa Aslan, Halis Belen, Erdal 
Çetinkaya, Hasan Keskin, Mehmet Fulün, Ali Topal, Hüseyin Özbakr, Musa 
Kara, Ahmet Özel, Memduh Neşeliler’ contibutions deserve to explain. On the 
other hand an employee of the Mersin Regional Fores Director,  Kerim Traş has 
also spent big effort for the solution of social problems. I apologize from the 
colleagues if the names were forgotten  who contributed the establishment of  
Lebanon cedar plantations by broadcast seeding and planting within the 32 year’ 
period (1984-2016) in Mersin Regional Forest Directors. 

Between 1984 and 2015, huge bare karstic lands; 57 000 ha and 43 000 ha were 
reforested by broadcast seeding of Lebanon cedar in Mersin Region. We owe a debt 
of gratitude to the all colleagues who contributed to the broadcast seeding of 
Lebanon cedar in Mersin Forest Regional Directorate. 

In this report only the names of colleagues who contributed the first 
comprehensive reforestation project (300 ha) in Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr 
(Ballk) and/or other broadcast seeding implementations in Mersin Regional Forest 
Directorate were mentioned.  

Following the first successful application, the broadcast seeding applications of 
Lebanon cedar in the bare karstic lands of the other Regional Forest Directorates 
on Taurus Mountains were also successfully implemented. We also owe a debt of 
gratitude to the all colleagues who contributed to the broadcast seeding of Lebanon 
cedar in the country.  

 
Technical principals during the first application of the 
broadcast seeding for Lebanon cedar   

 
As mentioned above, the first comprehensive reforestation based on broadcast 
seeding on bare karstic lands was carried out in 300 ha in the late fall and December 
of 1984 in Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr (Figure 2). Between the years 1984-
1990  the area seeded succesfully was increased to 779 hectares at the same place. 
For these applications, local seeds were used from the cones which were collected 
from the surrounding trees of the seeded area. Seeds were extracted from the cones 
which were laid out an area close to reforestation area (in the first year in Abanoz) 
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and watered when necessary to extract the seeds more easily. Broadcast seeding was 
applied with cone scales as 133 kg per hectare (13 kg of pure seeds per hectare were 
used) in the late fall and December of 1984 (Figures 3,4).   

By seeding  13 kg seeds per hectare, about 15 seeds per square meter was dispersed. 
At the end of the fifth vegetation period (1989), an average of 0.9 seedlings per 
square meter (9000 seedling per hectare) was obtained. An average of 0.6 seedlings 
per square meter were obtained on sunny slopes (6000/ha); and 1.4 seedlings per 
square meter on shady slopes (14 000/ha). As a matter of fact, at the end of the first 
vegetation period more seedlings were obtained on sunny exposure than shady 
exposures, but seedling mortality was more at sunny exposures. At the end of the 
first, second, third and fifth growing seasons, the average number of seedlings per 
square meter on sunny slopes were 4.2, 3.2, 1.2 and 0.6, while the numbers on shady 
slopes were 3.0, 2.4, 1.4 and 1.4, respectively (Figures 5,6).  However, for many 
reasons the amount of seeds to be dispersed per hectare should be increased. 
Currently, 779  hectares of bare karstic lands in Mersin-Anamur-Abanoz-Armutkr 
was covered by the forests of Lebanon cedar in general, with trees of 8 to12 m 
heights  (at some places 15 to 20 m heights) with new regerenations (Figures 
7,8,9,10).  

As mentioned, after this first successful application, which was considered a 
breakthrough for reforestation of bare karstic lands with Lebanon cedar. Between 
1984 and 2015 the broadcast seeding method was successfully carried out on large 
scales and 206 000 ha bare karstic lands were covered by Lebanon cedar young 
forests (Figures 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).  

   
Results 
 
About 110 000 ha pure Lebanon cedar forests together with its mixed forests 
with several species on large areas were survived from cuttings on Taurus 
mountains. Between 1984 and 2015,  206 000 ha bare karstic lands were reforested 
with Lebanon cedar by broadcast seeding method, generally on Taurus Mountains  
successfully. Moreover 262 000 ha area reforested by planting throughout the 
country which the reforested areas riches up to 468 000 ha. Thus the total pure 
Lebanon cedar forests cover 578 000 ha area all over the country. In addition, as 
mentioned above there are Lebanon cedar’ mixed forests with several species in 
large areas.  



– 38 –

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
General Directorate of Combating Desertification and Erosion

 
 

36 
 

The first application of broadcast seeding in Mersin-Anamur-Abanoz-Kzltepe-
Armutkr (Ballk). on Taurus Mountains was considered a corner stone for  
reforestation of bare karstic lands with Lebanon cedar. It represents genuine mutual 
success of academicians and field foresters. This success was also crowned by many 
researches and publications (Figures 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19).   

Melih Boydak is the name father of the broadcast seeding of Lebanon cedar in bare 
karstic lands resulted from the destruction of Lebanon cedar forests (1983). In 
addition, he prepared the report for the first time which covered technical aspects of 
the broadcast seeding application (1984), he contributed to the implementation of 
the first comprehensive reforestation project for bare karstic lands in Mersin-
Anamur-Abanoz-Kzltepe-Armutkr (Ballk) (1984). As the results were very 
successful and the reforested area by broadcast seeding of Lebanon cedar in bare 
karstic lands increased tremendously, he was given awards and some news took 
part in the media (App. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). It was an appreciation of his 
colleagues from the Mersin Forest Regional Directorate that for the broadcast 
seeding of Lebanon cedar in bare karstic lands, they suggested “Melih Boydak 
Method” in their web site (www.org-mersinobm.gov.tr; 08.04.2008). 

By increasing the area of Lebanon cedar forest on bare karstic lands, the unfortunate 
history of these species which its forests have been degraded for thousands of years 
has become a hopeful one. 

We owe a debt of gratitude to the all colleagues who contributed to the broadcast 
seeding of Lebanon cedar in Mersin Forest Regional Directorate and to the all 
colleagues who contributed to the broadcast seeding of Lebanon cedar in the 
country. 
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Çplak karstik alanlarda ilk kapsaml (300 ha) sedir ekimlerini önermesi, başlatmas ve 
ulaşlan başar nedeniyle, 04.04.2002 tarihinde Anamur-Abanoz’da düzenlenen toplant 
ve ödül töreni. Üstte: Orman Bakan Sayn Prof. Dr. Nami Çağan tarafndan Melih 
Boydak’a ödülü verilirken. Altta: Tören yerindeki çplak karstik alanda temsili olarak 
karpelli sedir tohumu ekim uygulamas.   

 “Award of Ministry of Forestry” given to M. Boydak by Nami Çağan, Minister of 
Forestry in Anamur-Abanoz where the first application of broadcast seeding was carried 
out (Above). Demonstration of the implementation of broadcast deeding at the same place 
(Below). 
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 “Birleşmiş Milletler Çevre Onur Ödülü” töreni (1998-Moskova). Melih Boydak’a 
verilen ödülün gerekçesinde, çevrenin korunmas ve geliştirilmesi konularnda, geniş bir 
yelpazeyi kapsayan akademik ve sosyal içerikli çalşmalar içinde, meslektaşlaryla 
birlikte çplak karstik alanlardaki sedir ekimi uygulamalar da bir madde olarak yer 
almaktadr. Üstte: Birleşmiş Milletler Çevre Program (UNEP) Direktörü Sayn Klaus 
Töpfer’den ödülünü alrken. Altta: Ödül töreni srasnda. 

He was awarded “The Global 500-Rool of Honour for Environmental Achievement 
1998-UNEP” as he contributed to the development and protection of the environment. 
His contribution to the broadcast seeding of bare karstic lands was also included as an 
item within the documents. Above: The award is being given to Melih Boydak by Klaus 
Töpfer, Director of the UNEP. Below: During the ceremony of award. 
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Sedir ormanlar (Aslanköy-Çoçak Deresi-Mersin), (Foto: ÇEM Arşivi) 
Cdar forests (Aslanköy-Çoçak Deresi-Mersin), (Photo: ÇEM Archive) 
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