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Önsöz 
 

Birimlerimizin katkılarıyla hazırlanan bu kitapçık, Birimlerimizin uhdesinde 
bulunan, yurtiçi/yurtdışı finansman kaynaklı ve 2013 yılında 
sonuçlandırılmış projelerin genel olarak değerlendirilmesi, gelecekte 
yapılacak projelere yol gösterici olması, katkı sağlaması ve proje 
mükerrerliğinin önlenmesinde referans teşkil etmesi gayesiyle 
hazırlanmıştır. 
 
Kitapçığın hazırlanma sürecindeki değerli katkılarından dolayı Bakanlığımız 

Birimlerine teşekkür ederiz. 

 

                                    Strateji Geliştirme Başkanlığı 
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1.1 EROZYON KONTROLÜ VE AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ 

1.1.1 ANKARA-EŞREF AKINCI KIŞLASI EROZYON KONTROLÜ PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.02.06.01 

 

Eşref Akıncı Kışlası sınırları dahilindeki yüzeysel ve oyuntu erozyonunu en az 

düzeye indirmek, kışla çevresini doğal güzelliğine kavuşturmak ve 

rekreasyon ihtiyacını karşılamak,  yaban hayatı için yeni barınma alanları 

meydana getirmek gayesiyle 13.02.2013 tarihinde başlatılan proje, 

21.05.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 25.093 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı, 

uygulayıcısı Orman Genel Müdürlüğü olup yararlanıcısı ise Türk Silahlı 

Kuvvetleri’dir. 

Proje sahasının genel alanı 1.081,2 hektardır. Bu alanın 69,5 hektarı suni 

orman, 111,2 hektarı kayalık, 8,8 hektarı mevcut yol, 11,2 hektarı yapılacak 

servis yolu, 8,6 hektarı yangın emniyet yolu olup geriye kalan alanlarda 

erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları yapılması planlanmıştır.  
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.1.2 ANKARA-GÖKÇEYURT EĞİTİM AMAÇLI MODEL EROZYON 

KONTROLÜ PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.02.06.04 

 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü her yıl gerek yurt 

içinden gerekse yurt dışından birçok katılımcıya eğitimler vermektedir. 

Verilen eğitimlerde, uygulanan tüm erozyon kontrol tedbirlerinin 

bulunduğu tatbikat alanına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tatbikat alanı, hem 

ulaşım kolaylığı, hem de tüm erozyon kontrol tedbirlerinin görülebileceği 

şekilde olmalıdır. Bu ihtiyacın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, 

erozyon kontrol tedbirlerinin bütünüyle görülebileceği bir eğitim alanı 

yapılması amacıyla genel alanı 36,81 hektar olan sahada bir model proje 

yapılmıştır. Proje 16.09.2013 tarihinde başlatılmış olup, 15.11.2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Söz konusu yatırım projesinin yapımı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

(ÇEM) Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı, uygulaması ise ÇEM 

Genel Müdürlüğü Erozyon Kontrolü Daire Başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 
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Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü imkânları ile hazırlanan 

bu model projenin uygulamasının yapım ihalesi 21.08.2013 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yamaç ıslahı yöntemlerinden; işçi ile 

toprak işleme, ekskavatörle toprak işleme, meror teras, örümcek ile teras, 

çalı takviyeli teras, örme çit teras, taş kordon, oyuntu ıslahı yöntemlerinden 

ise; miks eşik, kuru duvar eşik, kafes tel eşik, kutu gabion, ahşap eşik 

uygulamaları bulunmaktadır. Öte yandan yeni erozyon kontrolü 

yöntemlerinden de; geonet çit teras, kafes tel çit teras, geonet eşik, ahşap 

eşik, geocell ve geonet serilmesi işlerinin uygulaması yapılmıştır. 2013 yılı 

için proje uygulama bedeli 129.000 TL’dir. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.1.3 KONYA-ÇUMRA GÖKHÖYÜK-OKÇU TARLA KENARI AĞAÇLANDIRMA 

PROJESİ NO: ÇEM.13.02.42.03 
 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca tarım alanlarında yürütülen arazi 

toplulaştırma çalışmalarında, rüzgar erozyonunu önlemek, yaban hayatının 

korunması ve gelişimini sağlamak, yeni rekreasyon alanları oluşturmak 

amacıyla yol ve tarla kenarlarında ağaçlandırılma yapılmak üzere şeritler 

planlanmıştır. Genel Müdürlükler arasındaki protokole göre bu alanların 

projelendirilmesi görevi Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğüne verilmiştir. Protokol kapsamında projeye 2013 yılı içinde 

başlanılıp, aynı yıl içinde sonuçlandırılmıştır.  

Toplam bütçesi KDV dâhil 12.980 TL. olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı ilgili köy halkı, uygulayıcısı ise Orman Genel 

Müdürlüğü’dür. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.1.4 YONCALI BARAJ GÖLÜ ALTINDA KALACAK NESLİ TEHLİKEDE VEYA 

EKONOMİK DEĞERİ OLAN NADİR VE ENDEMİK BİTKİLERİN TESPİTİ, 

NAKLİ VE YETİŞTİRİLMESİ PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.01.44.01 
 

Yoncalı Barajı su aynası altında kalacak endemik ve ekonomik değeri olan 

bitki türlerinin öncelikle tespit edilmesi ve bu türlerin, su tutma öncesinde 

uygun habitatlara taşınması, üretimi yapılabilecek olanların belirlenerek 

üretiminin yapılmasını ve sonuç olarak bu türlerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması hedeflenmiştir. Bu gaye ile 10.04.2013 tarihinde başlatılan 

proje, 10.09.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.  
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2013 YILINDA SONUÇLANDIRILAN PROJELER 

 

Toplam bütçesi 18.963 TL. olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü’dür. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Proje sonucunda Yoncalı Barajı altında kalan 1 tanesi endemik olmak üzere 

tespit edilen 9 (dokuz) bitki türü tohum ve/veya çelikle çoğaltılarak barajın 

su tutmasını müteakip baraj gölü etrafındaki ağaçlandırılma ve restorasyon 

çalışmalarında kullanılması planlanmıştır.  

 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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2013 YILINDA SONUÇLANDIRILAN PROJELER 

1.2 BARAJ HAVZALARI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA 

PROJELERİ 

1.2.1 ELAZIĞ-KEBAN BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.02.23.02 

Enerji açısından Türkiye’nin ilk dev yatırımlarından olan Keban barajının 
çevresi Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce 2013 yılı 
içinde projelendirilmiştir. 

Proje ile, baraj çevresindeki mevcut erozyonu en az düzeye indirmek 
suretiyle baraj ömrünü uzatmak, baraj etrafını yeşillendirerek yöre halkının 
rekreasyon ihtiyacına katkı sağlamak, yaban hayatı için yeni barınma 
alanları meydana getirmek, gelir getirici türler kullanarak yöre halkının gelir 
düzeyini arttırmak hedeflenmiştir. 

Toplam bütçesi KDV dâhil 71.367 TL. olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamında 5.000 hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 

faaliyetleri yapılması planlanmıştır.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.2 ANKARA-KALECİK BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.02.06.03 

 

Proje ile, büyük emek ve paralar harcanarak tesis edilen barajlara toprağın 

taşınmasının önlenmesi, baraj gölüne gelen sedimenti azaltmak suretiyle 

barajın ömrünün uzatılması ve su havzalarının korunması hedeflenmiştir.  

Bu gaye ile 12.07.2013 tarihinde başlatılan proje, 22.10.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi KDV dâhil 10.690 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Toplam 300 hektar alanda, erozyon neticesinde rüsubatı taşınmasının 

önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması, yeni rekreasyon ve 

turizm alanlarının oluşturulması, yaban hayatı için yeni barınma alanları 

meydana getirilmesi, gelir getirici türler kullanılarak yöre halkının 

ekonomisine katkıda bulunulması gayesi ile ağaçlandırma ve erozyon 

kontrolü çalışmaları yapılması planlanmıştır. 
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.3 ANKARA-ÇAMLIDERE BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA 

PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.02.06.02 
 

Proje ile; baraj koruma alanında bulunan arazilerin değerlendirilmesi, 

erozyon sonucu oluşan rüsubatı taşınmasının önlenmesi, su miktarının ve 

kalitesinin artırılması, yeni rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, 

yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirilmesi, yapılan 

ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine 

katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Bu gaye ile 12.07.2013 tarihinde 

başlatılan proje, 22.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.    

Toplam bütçesi KDV dâhil 33.981 TL. olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Proje kapsamında toplam 1.500 hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon 

kontrolü çalışması yapılması planlanmıştır.  

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.4 AFYONKARAHİSAR-AKDEĞİRMEN BARAJI YEŞİL KUŞAK 

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.02.03.02 
 

Proje ile, sahadaki mevcut erozyonu en az düzeye indirmek, baraj 

havzasındaki ağaçlandırma çalışmaları ile yöre halkının rekreasyon ihtiyacını 

karşılamak, baraj ömrünü uzatmak ve yaban hayatı için yeni barınma 

alanları meydana getirmek ve alternatif gelir kaynakları oluşturmak 

hedeflenmiştir. Bu gaye ile 12.07.2013 tarihinde başlatılan proje, 

22.10.2013 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi KDV dâhil 6.124 TL. olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje ile toplam 98,95 hektar alanda, erozyon neticesinde oluşan rüsubat 

taşınmasının önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması, yeni 

rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, yaban hayatı için yeni 

barınma alanları meydana getirilmesi, ağaçlandırmalarda gelir getirici türler 

kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulması planlanmıştır. 
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.5 ADANA-SANİBEY (YEDİGÖZE) BARAJI YEŞİL KUŞAK 

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.02.01.01 
 

Proje ile, sahadaki mevcut erozyonu en az düzeye indirmek suretiyle baraj 

ömrünü uzatmak, baraj gölünün etrafını yeşillendirerek yöre halkının 

rekreasyon ihtiyacını karşılamak ve yaban hayatı için yeni barınma alanları 

meydana getirmek hedeflenmiştir. Bu gaye ile 12.07.2013 tarihinde 

başlatılan proje, 28.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi KDV dâhil 10.194 TL. olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Erozyonun ve rüsubat taşınımının önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin 

artırılması, yeni rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, yaban 

hayatı için yeni barınma alanları meydana getirilmesi, yapılan 

ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine 

katkıda bulunulması gayesi ile yaklaşık 250 hektarda ağaçlandırma ve 

erozyon kontrolü çalışmaları yapılması planlanmıştır. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.6 YOZGAT-ÇEKEREK BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.02.66.01 
 

Baraj göl alanı çevresindeki mevcut erozyonu en az düzeye indirmek,  

etrafını yeşillendirerek yöre halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamak, baraj 

ömrünü uzatmak ve yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana 

getirmek ve alternatif gelir kaynakları oluşturmak gayesi ile 12.07.2013 

tarihinde başlatılan proje, 22.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.  

Toplam bütçesi KDV dâhil 50.740 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Baraja toprağın taşınmasını önlemek, baraja gelen katı materyalleri 

azaltmak, barajların ömrünü artırmak ve su havzalarının korunmasını 

sağlamak gayesi ile 3.540 hektarlık alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrol 

çalışmaları yapılması planlanmıştır. 
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2013 YILINDA SONUÇLANDIRILAN PROJELER 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.7 KONYA-BAĞBAŞI BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.02.42.02 

 

Proje ile, sahadaki mevcut erozyonu en az düzeye indirmek suretiyle baraj 

ömrünü uzatmak, baraj havzasının etrafını yeşillendirerek yöre halkının 

rekreasyon ihtiyacını karşılamak,  yaban hayatı için yeni barınma alanları 

meydana getirmek ve alternatif gelir kaynakları oluşturarak yöre halkının 

gelir düzeyini arttırmak hedeflenmiştir. Bu gaye ile 12.08.2013 tarihinde 

başlatılan proje, 22.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 

KDV dâhil 9.440 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Toplam 220 hektar alanda, erozyon neticesinde oluşan rüsubat 

taşınmasının önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması, yeni 

rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, yaban hayatı için yeni 

barınma alanları meydana getirilmesi ve yöre halkının gelir düzeyini arttırıcı 

türler kullanmak suretiyle ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları 

yapılması planlanmıştır.   
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.8 KAHRAMANMARAŞ-AYVALI BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA 

PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.02.46.02 

 

Proje ile sahadaki mevcut erozyonun en az düzeye indirilmesi suretiyle 

baraj ömrünün uzatılması, baraj havzasının etrafının yeşillendirilmesi, yöre 

halkının rekreasyon ihtiyacının karşılanması ve yaban hayatı için yeni 

barınma alanlarının meydana getirilmesi hedeflenmiştir. Bu gaye ile 

12.08.2013 tarihinde başlatılan proje, 21.10.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi KDV dâhil 7.965 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

 

Proje alanı Kahramanmaraş İli Merkez İlçesine bağlı Bulanık ve Kuzucak 

Köyleri sınırları dâhilinde kalmaktadır. Hazırlanan projede 164 hektarlık 

alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılması 

planlanmıştır.  
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.9 MALATYA-RECAİ KUTAN (BOZTEPE) BARAJI YEŞİL KUŞAK 

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.02.44.04 
 

Sahadaki mevcut erozyonu en az düzeye indirmek, baraj havzasının etrafını 

yeşillendirerek yöre halkının rekreasyon ihtiyacını karşılamak, baraj ömrünü 

uzatmak ve yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirmek 

gayesi ile 12.08.2013 tarihinde başlatılan proje, 21.10.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Toplam bütçesi KDV dâhil 18.275 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

 

Projenin çalışma alanı; toplam 537,72 hektardır. Sahanın tamamında 

ekskavatör ile toprak işleme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılması 

planlanmıştır.         
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

 1.2.10 MALATYA-SÜRGÜ BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.02.44.03 
 

Barajlara toprak taşınmasını önlemek, baraj göllerine gelen katı 

materyalleri azaltmak, barajların ömrünü artırmak ve su havzalarının 

korunmasını sağlamak gayesi ile baraj havzalarında ağaçlandırma ve 

erozyon kontrol çalışmaları yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda yapılan 

proje ile sahadaki mevcut erozyonun en az düzeye indirilmesi, baraj 

havzasının etrafının yeşillendirerek rekreasyon ihtiyacının giderilmesi, baraj 

ömrünün uzatılması ve yaban hayatı için yeni barınma alanlarının meydana 

getirilmesi hedeflenmiştir. Bu gaye ile 12.08.2013 tarihinde başlatılan 

proje, 21.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.    

Toplam bütçesi KDV dâhil 18.582 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

 

Baraj çevresinde mevcut ağaçlandırmaya elverişli olan açıklıkların 

ağaçlandırılmasıyla baraj etrafı rekreasyon gayesi ile kullanılabilecektir. 

Proje kapsamında 500 hektarlık saha projelendirilmiştir. 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

   

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.11 MUŞ-ALPARSLAN 1 BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.02.49.01 
 

Proje ile baraj gölü etrafındaki mevcut erozyonun en az düzeye indirilmesi 

suretiyle baraj ömrünün uzatılması, baraj gölü etrafının yeşillendirilerek 

yöre halkının rekreasyon ihtiyacının karşılanması, yaban hayatı için yeni 

barınma alanlarının meydana getirilmesi ve yöre halkı için alternatif gelir 

kaynaklarının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu gaye ile 12.08.2013 

tarihinde başlatılan proje, 22.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.  
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Toplam bütçesi KDV dâhil 13.629 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje çalışma alanı 400 hektar olup, erozyon neticesinde oluşan rüsubat 

taşınmasının önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması, yeni 

rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, yaban hayatı için yeni 

barınma alanları meydana getirilmesi, gelir getirici türler kullanılarak yöre 

halkının gelir düzeyinin arttırılması gayesi ile ağaçlandırma ve erozyon 

kontrolü çalışmaları yapılması planlanmıştır. 

 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.12 ŞANLIURFA-ATATÜRK BARAJI HAVZASI SOL SAHİL YEŞİL KUŞAK 

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.02.63.02 

Proje ile ülkemizin en büyük yatırımlarından olan Atatürk Barajının mevcut 
erozyon önlemek suretiyle ekonomik ömrü uzatılacak, baraj havzasının 
etrafını yeşillendirilerek yöre halkının rekreasyon ihtiyacına katkı 
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sağlanacak, yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirilecek, 
yöre halkı için alternatif gelir kaynakları oluşturularak ülke ekonomisine 
katma değer sağlanacaktır. Proje, 2013 yılında sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi KDV dâhil 47.200 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamında toplam 2.400 hektar alanda yöreye uygun türlerle 

ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetleri yapılması planlanmıştır. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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1.2.13 SELEVİR BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIMI 

NO: ÇEM.13.2.3.3 
 

Proje sahasında çalışma yapılarak; sahadaki mevcut erozyonu en az düzeye 

indirmek, baraj havzasının etrafını yeşillendirerek rekreasyon ihtiyacını 

gidermek, baraj ömrünü uzatmak ve yaban hayatı için yeni barınma alanları 

meydana getirmek gayesiyle, 14.08.2013 tarihinde başlatılan proje, 

21.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi KDV dâhil 34.111,44 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamına konu Selevir Barajı, Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesinde 

bulunmakta olup, proje net alanı 1.052,14 hektardır. İkili ve üçlü riper ile 

1.003,18 hektar alanda makine ile toprak işleme çalışması yapılması 

planlanmıştır. Bu kapsamda proje sahasına 1.434.499 adet ibreli ve 229.180 

adet de yapraklı fidan dikilecektir. Dikilecek fidan türleri; karaçam, Toros 

sediri, yalancı akasya, ahlat, alıç, iğde, badem ve aylantustur.  
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Proje kapsamında, büyük emek ve paralar harcanarak tesis edilen 

barajlarda toprağın taşınmasının önlenmesi, baraj göllerine gelen katı 

materyallerin azaltılması, barajların ömrünün uzatılması ve su havzalarının 

korunmasını sağlamak için baraj havzalarında ağaçlandırma ve erozyon 

kontrol çalışmaları yapılması planlanmıştır. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.14 İMRANLI BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIMI 

NO: ÇEM.13.2.58.1 
 

Proje sahasında çalışma yapılarak; sahadaki mevcut erozyonu en az düzeye 

indirmek, baraj havzasının etrafını yeşillendirerek rekreasyon ihtiyacını 
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gidermek, baraj ömrünü uzatmak ve yaban hayatı için yeni barınma alanları 

meydana getirmek gayesi ile 12.08.2013 tarihinde başlatılan proje, 

15.12.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi KDV dâhil 12.000 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı kapsamında baraj 

gölü etrafında arazinin ekolojik durumu ve yerleşim yerlerine olan konumu 

dikkate alınarak ağaçlandırma, erozyon ve rüsubatı önleyici tedbirler ile 

rekreasyon veya sportif amaçlı proje yapımı planlanmıştır. Baraj havzaları 

yeşil kuşak ağaçlandırma uygulamasına yönelik projelendirme çalışması 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nce, projenin uygulama 

aşaması ise Orman Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecektir. Yapılacak 

çalışmada yöre halkının arazi kullanım durumları dikkate alınmış ve baraj 

ömrünü uzatacak, su üretimine miktar ve kalite bakımından katkıda 

bulunacak,  orman-halk münasebetlerini düzenleyici bir proje olacaktır. 
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Proje kapsamında, büyük emek ve paralar harcanarak tesis edilen 

barajlarda toprağın taşınmasının önlenmesi, baraj göllerine gelen katı 

materyallerin azaltılması, barajların ömrünün uzatılması ve su havzalarının 

korunmasını sağlamak için baraj havzalarında ağaçlandırma ve erozyon 

kontrol çalışmaları yapılması planlanmıştır. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.2.15 PUSAT- ÖZEN BARAJI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.2.58.2 
 

Proje sahasında çalışma yapılarak; sahadaki mevcut erozyonu en az düzeye 

indirmek, baraj havzasının etrafını yeşillendirerek rekreasyon ihtiyacını 

gidermek, baraj ömrünü uzatmak ve yaban hayatı için yeni barınma alanları 

meydana getirmek gayesiyle, 12.08.2013 tarihinde başlatılan proje, 

15.12.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.    

Toplam bütçesi KDV dâhil 40.000 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı kapsamında baraj 

gölü etrafında arazinin ekolojik durumu ve yerleşim yerlerine olan konumu 

dikkate alınarak ağaçlandırma, erozyon ve rüsubatı önleyici tedbirler ile 

rekreasyon veya sportif amaçlı proje yapılmasıdır. Bu sayede baraj gölü 

etrafı yeşil kuşak ile görsel güzellik kazanacaktır. Asıl gaye ise 

“Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü” tedbirleri ile baraj ömrü uzatılması ve 

baraj gölü suyu kalitesinin yükseltilmesidir. İleriki zamanlarda Pusat- Özen 

Barajı suyu Sivas İlinin içme suyu olarak kullanılacaktır. 
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Proje kapsamında, büyük emek ve paralar harcanarak tesis edilen 

barajlarda toprağın taşınmasının önlenmesi, baraj göllerine gelen katı 

materyallerin azaltılması, barajların ömrünün uzatılması ve su havzalarının 

korunmasını sağlamak için baraj havzalarında ağaçlandırma ve erozyon 

kontrol çalışmaları yapılması planlanmıştır. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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1.3 SEL KONTROLÜ PROJELERİ 

1.3.1 VAN-ERCİŞ-TAŞKAPI KÖYÜ KARAKAYA HAVZASI SEL KONTROLÜ 

UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM 13.03.65.05 

 

Proje alanında sel olayları sonucu meydana gelebilecek toprak kayıplarının, 

erozyonu ve erozyon sonucu oluşabilecek sel zararlarının azaltılması veya 

en az düzeye düşürülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca tarım topraklarının 

ekolojik dengesinin korunması ve bu alanlarda koruma-kullanma dengesine 

uygun sürdürülebilir tarımın güvence altına alınması,  tarımsal arazi ve 

yerleşim alanları üzerindeki sel riskinin azaltılması gayesi ile 05.07.2013 

tarihinde başlatılan proje 01.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 12.697 TL olan yatırım projesinin finansman kaynağı 

Bakanlığımız Genel Bütçesidir. Projenin yürütücüsü Çölleşme ve Erozyon 

Kontrolü Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, yararlanıcı 

birim Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’dür. 
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Proje alanında 333 km ekskavatör ile toprak işleme, 62.780 m3 kuru duvar 

eşik,  646 m kafes tel eşik, 81 m kafes tel çit, 33 km teras, 10 km servis yolu, 

1.000 m çizgi ot ekimi yapılacak şekilde projelendirilmiştir. Projenin 

sonucunda; muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik 

tedbirler planlanmıştır. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.2 ŞANLIURFA-MERKEZ-CULLAP KAP DERESİ HAVZASI SEL KONTROL 

UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.63 01 

 

Şanlıurfa İli, Cullap deresi havzasında sel ve erozyon neticesinde meydana 

gelen toprak kayıplarını önlemek, tarım ve mera alanlarını, ulaşımı sağlayan 

yol, köprü, sulama kanalı vb. tesisleri sel ve taşkınlardan korumak, 

muhtemel can ve mal kaybını önlemek, havzadaki su akışını düzenlemek, 

yüzey ve oyuntu erozyonunu en az düzeye indirmek, su, toprak ve bitki 

arasındaki doğal dengeyi yeniden tesis etmek gayesiyle 22.05.2013 

tarihinde başlatılan proje 20.08.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 
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Toplam bütçesi 23.340 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamında; 1.493 hektar alanda meror teras,  372 hektar alanda 

kayaların şeritler halinde toplanması, 26 hektar alanda toprak işleme, 1.108 

m3 kuru duvar eşik, 20,5 kilometre taş kordon yapılması, 268 m kafes tel 

eşik, 1.865 hektar alanda tohum ekimi projelendirilmiş olup, olabilecek sel 

olaylarında muhtemel can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler için bu 

proje hazırlanmıştır. 

 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden;  “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.3 MALATYA-DOĞANŞEHİR-REŞADİYE SUYU HAVZASI SEL KONTROLÜ 

UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.44.02 

 

Proje, Malatya ili, Doğanşehir ilçesinin hudutları içinde olup, sel ve taşkına 

maruz kalan yerleşim ve tarım alanları, meralar, karayolları, köprüler vb. 
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tesislerin erozyon, sel ve taşkından korunması gayesiyle 05.07.2013 

tarihinde başlatılmış, 23.09.2013 tarihinde ise sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 28.554 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğüdür. 

Projede çalışılacak net alan 2.487,16 hektar olup, 916,53 hektarda 

ekskavatör ile toprak işleme ve teraslarda ot ekimi, 94.897 m³ kuru duvar 

eşik yapımı, 504,10 km taş kordon yapımı ve 4.976 m kafes tel eşik yapımı 

projelendirilmiş olup, muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye 

yönelik tedbirler öngörülmüştür. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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1.3.4 AFYONKARAHİSAR-ÇAY-KIZILDAĞ HAVZASI SEL KONTROLÜ 

UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.03.01 

 

Proje ile 1962 yılında sel afeti yaşayan ve halen sel tehdidi altında bulunan 

Kızıldağ köyü ile tarım alanlarının sel ve taşkın zararlarından korunması 

hedeflenmiştir. Bu gaye ile 25.05.2013 tarihinde başlatılan proje, 

20.08.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

 

 

Toplam bütçesi 26.313 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 
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334,9 km ekskavatör ile toprak işleme,  1.381,2 hektar alanda dozer ile ikili 

ve üçlü riper ile toprak işleme, 37 km oyuntu ıslahı planlanmış ayrıca 

muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler 

önerilmiştir.  

 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.5 DÜZCE-KAYNAŞLI HAVZASI SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.03.81.01 
 

Yerleşim bölgelerindeki can ve mal kayıplarının en az düzeye indirilmesi, sel 

ve taşkına maruz kalan tarım alanları, meralar, karayolları, köprüler vb. 

tesislerinin erozyon, sel ve taşkından korunması, yukarı havzalarda alınacak 

yamaç ıslahı tedbirleri ile havzaların mansap kısımlarında, doğal olan veya 

inşa edilmiş bulunan su toplama tesislerinin işlevlerini tam olarak 

görmelerini sağlayarak su akışının düzenlenmesi gayesiyle 24.05.2013 

tarihinde başlatılan proje 27.07.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 11.151 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 
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yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

19,19 km örme çit tesisi, 190 m kıyı duvarı tesisi, 194 m kafes tel eşik, 315 

m beton büz döşenmesi ve harçlı taş duvar inşası planlanmış ayrıca, 

muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler 

önerilmiştir.  
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.6 TRABZON-MAÇKA-MERYEMANA DERESİ (HALİYA) HAVZASI SEL 

KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.61.02 
 

Yukarı havzadan taşınarak giden katı materyal miktarını azaltmak, oyuntu 

erozyonunu önlemek, yerleşim bölgelerindeki can ve mal kayıplarının en az 

düzeye indirilmesi gayesiyle 05.07.2013 tarihinde başlatılan proje 

21.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.  

 

Toplam bütçesi 11.174 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 
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Proje ile 500 hektar alanda yamaç ıslahı, 9.500 m uzunluğunda oyuntu 

ıslahı ile erozyonun ve rüsubat taşınmasının önlenmesi ve yaban hayatı için 

yeni barınma alanları meydana getirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca muhtemel 

sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler için proje 

üretilmiştir. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden;  “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.7 ERZURUM-OLTU-DARICA DERESİ HAVZASI SEL KONTROLÜ 

UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.25.03 
 

Havzada meydana gelen toprak kayıplarını önlemek, yerleşim, tarım ve 

mera alanlarını, ulaşımı sağlayan yol, köprü, sulama kanalı vb. tesislerin sel 

ve taşkınlardan korumak, havzadaki su akışını düzenlemek, yüzey ve oyuntu 

erozyonunu en az düzeye indirmek, su, toprak ve bitki arasındaki doğal 

dengeyi yeniden tesis etmek gayesiyle 22.09.2013 tarihinde başlatılan proje 

21.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.  
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Toplam bütçesi 55.968 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

 

2.300 hektar alanda yamaç ıslahı ve oyuntu ıslahı tedbirleri planlanmış 

ayrıca muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler 

önerilmiştir. 
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.8 AMASYA-DELİÇAY HAVZASI SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ 

YAPIMI NO:ÇEM13.03.05.01 
 

Sel ve taşkına maruz kalan yerleşim ve tarım alanları, meralar,  karayolları,  

köprüler vb. sınai tesislerinin erozyon, sel ve taşkından korunması 

hedeflenmiştir. Yukarı havzalarda alınacak yamaç ve oyuntu ıslahı tedbirleri 

ile su akışının düzenlenmesi gayesiyle 05.07.2013 tarihinde başlatılan proje, 

02.10.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 27.957 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 
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2.630 hektar alanda yamaç ve oyuntu ıslahı tedbirleri planlanmış, ayrıca 

muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler 

önerilmiştir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.9 KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ / VİZE KARIŞTIRAN SEL KONTROLÜ 

UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM 13.03.39.01 
 

Kırklareli ili, Vize ilçesinin kuzeyinde bulunan saha, bozuk meşelik olup saha 

içindeki oyuntuların ıslahı, orman içi boşlukların yamaç ıslahı ve bozuk 

vasıflı orman yapısının rehabilitasyonu ile derelerden daha az sediment 

taşınımının tarım arazilerine ulaşmasını sağlamak ve yerleşim alanlarını 

korumak gayesiyle 05.07.2013 tarihinde başlatılan proje, 21.10.2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır.  

Toplam bütçesi 10.531 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup 
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yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Saha içerisinde oyuntularda yapılacak enine tesisler ile yüzeysel akışa geçen 

suyun enerjisi kırılarak oyuntular ıslah edilecektir. Yapılacak 500 hektar 

yamaç ıslahı ile suyun yüzeysel akışa geçmesi önlenerek, muhtemel sel 

olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler önerilmiştir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.10 DÜZCE-ÇAKITOYUĞU HAVZASI SEL KONTROLÜ UYGULAMA 

PROJESİ YAPIMI No: ÇEM.13.03.81.02 

 

Proje alanında meydana gelen can ve mal kayıplarını önlemek, sel ve 

taşkına maruz kalan yerleşim, tarım ve mera alanlarını sel ve taşkınlardan 

korumak, havzanın memba kısmında alınan tedbirlerle su akışını 

düzenlemek, yüzey ve oyuntu erozyonunu en az düzeye indirmek, su, 

toprak ve bitki arasındaki dengeyi yeniden tesis etmek gayesiyle 

12.07.2013 tarihinde başlatılan proje, 09.10.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır.  
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Toplam bütçesi 13.556 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Yamaç ve oyuntularda ıslah tedbirleri planlanmış ayrıca muhtemel sel 

olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler önerilmiştir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.11 RİZE-ARDEŞEN-TUNCA DERESİ SEL KONTROLÜ UYGULAMA 

PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.53.03 
 

Proje kapsamında, havzanın çok eğimli olan üst kısmındaki oyuntularda 

alınacak önlemlerle, yüksek hızlara ulaşan su ile birlikte, rüsubat akışının 

yavaşlatılması veya asgari düzeye indirilmesi ve derenin yatak tabanına ve 

çevresine etkisinin minimuma indirilmesi suretiyle, aşağı kısımlara taşınan 

rüsubat miktarının azaltılması hedeflenerek, mansapta yaşanabilecek sel ve 

taşkın olayının önlenmesi gayesiyle, 19.09.2013 tarihinde başlatılan proje 

18.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 
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Toplam bütçesi 5.947 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Projede, yan dere ve yan derelere bağlı 58 km oyuntularda ıslah çalışması 

yapılarak muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik 

tedbirler alınması için bu proje yapılmıştır. 

 

 

 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.12 NİĞDE-ÇİFTLİK-GÖSTERLİ SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.03.51.01 
 

Proje çalışma alanında sel olayları sonucu meydana gelebilecek toprak 

kayıplarını, erozyonu ve oluşabilecek zararların ortadan kaldırılması veya en 

az düzeye düşürülmesi, çalışma alanı içerisindeki tarım topraklarının 
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ekolojik dengesinin korunması ve bu alanlarda koruma-kullanma dengesine 

uygun sürdürülebilir tarımın güvence altına alınması,  tarımsal arazi ve 

yerleşim alanları üzerindeki sel riskinin azaltılması gayesiyle 19.09.2013 

tarihinde başlatılan proje, 18.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 12.583 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Çalışma alanını oluşturan 1.600 hektar alanda yamaç ve oyuntu ıslahı 

tedbirlerinin uygulanması ile muhtemel sel olayında can ve mal kaybını 

önlemeye yönelik tedbirler için bu proje geliştirilmiştir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.13 HATAY-KIRIKHAN-DELİBEKİRLİ SEL KONTROLÜ UYGULAMA 

PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.31.01 
 

Çalışma alanında sel olayları sonucu meydana gelebilecek toprak 

kayıplarını, erozyonu ve oluşabilecek zararların ortadan kaldırılması veya en 
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az düzeye düşürülmesi, çalışma alanı içerisindeki tarım topraklarının 

ekolojik dengesinin korunması ve bu alanlarda koruma-kullanma dengesine 

uygun sürdürülebilir tarımın güvence altına alınması, tarımsal arazi ve 

yerleşim yerleri üzerindeki sel riskinin azaltılması gayesiyle 29.09.2013 

tarihinde başlatılan proje 25.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 12.327 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğüdür. 

Gerçekleştirilen proje ile toplam 600 hektar yamaç ıslahı ve 40 km 

uzunluğunda yan dere ıslahı planlanmış ayrıca muhtemel sel olayında can 

ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler önerilmiştir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.14 ÇORUM-BAYAT ÇAYI SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ YAPIMI 

NO: ÇEM.13.03.19.02 
 

Proje ile yamaç, oyuntu ve yan derelerden, ana dereye (Bayat Çayı) gelen 

rüsubatı önleyerek, meydana gelebilecek olası taşkın ve sel olaylarını 
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azaltmak hedeflenmiştir. Bu gaye ile 20.09.2013 tarihinde başlatılan proje, 

25.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 30.671 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

2.160 hektar alanda yamaç ıslahı ile 35 km oyuntu ıslahı planlanmış ayrıca 

muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler 

önerilmiştir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.15 ŞANLIURFA-MERKEZ-DİREKLİ (KARAKOYUNLU DERESİ) HAVZASI 

SEL KONTROL UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03. 63. 03 
 

Şanlıurfa il merkezinde meydana gelen toprak kayıplarını önlemek, tarım ve 

mera alanlarını, ulaşımı sağlayan yol, köprü, sulama kanalı vb. tesisleri sel 

ve taşkınlardan korumak, havzadaki su akışını düzenlemek, yüzey ve oyuntu 
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erozyonunu en az düzeye indirmek, su, toprak ve bitki arasındaki doğal 

dengeyi yeniden tesis etmek gayesiyle 15.01.2013 tarihinde başlatılan 

proje, 30.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

 

Kurum personelince yapılan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 
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2.439,14 hektar sahada 2.668,20 km meror teras yapımı, 672,15 hektar 

sahada 228.531 adet kırıcı ile çukur şeklinde toprak işleme,  854 m kafes tel 

eşik,  48.21 m3 kuru duvar eşik, 1.176,06 hektar sahada 470.504 adet fidan 

dikimi, 889,53 hektar sahada 711,62 km otlandırma yapılması 

planlanmıştır. Muhtemel bir sel olayında can ve mal kaybını önlemeye 

yönelik tedbirler önerilmiştir. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.16 MERSİN-ERDEMLİ-KODAMAN ÇAYI SEL KONTROLÜ UYGULAMA 

PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.33.03 
 

Mersin ili, Erdemli ilçesinde meydana gelen toprak kayıplarını önlemek, 

yerleşim ve tarım alanlarını, ulaşımı sağlayan yol, köprü, sulama kanalı vb. 

tesisleri sel ve taşkınlardan korumak, havzadaki su akışını düzenlemek, 

oyuntu erozyonunu en az düzeye indirmek, su, toprak ve bitki arasındaki 

doğal dengeyi yeniden tesis etmek gayesiyle, 15.02.2013 tarihinde 

başlatılan proje, 30.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 
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Kurum personelince yapılan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamında 29.057 km oyuntu ıslahı planlanmıştır. Muhtemel sel 

olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler planlanmıştır. 

  

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.17 MERSİN-ERDEMLİ HACIALANI EĞİTİM AMAÇLI SEL VE EROZYON 

KONTROL PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.33.02 
 

Mersin ili, Erdemli ilçesi hudutları içerisinde eğitim gayesi taşıyan sel ve 

erozyon kontrolü çalışma ve tesislerinin bir arada bulunacağı ve 

görülebileceği bir model projenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

proje, ulusal ve uluslararası düzenlenen eğitim, çalıştay, sempozyum ve 

diğer etkinliklerde katılımcılara ülkemizde uygulanan erozyonla 
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mücadelede kullanılan tesislerin yerinde uygulamalarının gösterilmesi 

gayesiyle, 01.06.2013 tarihinde başlatılmış ve 01.09.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. 

Kurum personelince yapılan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

99 hektar alanda uygulanan yamaç ıslahı ve oyuntu ıslahı tekniklerinin 

kullanılabilirliği ve ileriki yıllarda sağlamış olduğu faydanın gözlenmesi; 

dolayısı ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi bu projenin kapsamındadır. 

Çölleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından 197.950 TL. 

yatırım yapılarak proje uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

 

Muhtemel sel olayında can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler 

planlanmış olup yamaç ve oyuntu ıslahı tedbirleri ile sel riski azaltılarak 

sosyal ve psikolojik destek sağlanmış olacaktır. 
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.3.18 AFYONKARAHİSAR-DİNAR-AKÇAKÖY DOĞANLI HAVZASI SEL 

KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.03.04 
 

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi Akça köyü içinden geçen dere, ani ve şiddetli 

yağışlarla mecrasından taşarak, Akça köyünü, karayolu ve mansabında 

bulunan tarım alanlarını tehdit etmektedir.  Doğanlı beldesinin içinden 

geçen derenin sahip olduğu havzadan gelen yağış suları beldeyi tehdit 

etmektedir. Havzanın tamamı mera alanı olup hayvancılığın yoğun, plansız 

ve desteksiz yapılmasından dolayı mera vasfını lokal yerlerde kaybetmeye 

başlamış ve sel olayları yaşanmıştır. Bu zararlardan dolayı ileride olabilecek 

yerleşim ve tarım alanlarında sel ve taşkından korumak gayesiyle proje 

gerçekleştirilmiştir. Yerleşim ve tarım alanlarında toprak, can ve mal 

kaybının azaltılması hedefini taşıyan proje, 01.04.2013 tarihinde başlatılmış 

olup, 31.12.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 
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Kurum personelince yapılan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

 

1.511 hektar yamaç ıslahı yapımı planlanmış ayrıca muhtemel sel olayında 

can ve mal kaybını önlemeye yönelik tedbirler alınmıştır. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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1.4 HEYELAN KONTROLÜ PROJELERİ 

1.4.1 RİZE-ENGİNDERE SEL VE HEYELAN KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ 

YAPIMI NO: ÇEM.13.03.53.04 
 

Bölgede meydana gelen seyelan ve heyelan olaylarının engellenmesi ve bu 

seyelan ve heyelan olayları neticesinde meydana gelebilecek toprak 

kayıplarının, erozyon ve oluşabilecek can ve mal kayıplarının en aza 

indirilmesi gayesiyle 12.08.2013 tarihinde başlatılan proje, 07.10.2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 47.200 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje alanı 7 hektar olup, 480 m trapez kesitli açık kanal, 1 m yüksekliğinde 

2 adet menfez, 6 m yüksekliğinde konsol tipi istinat duvarı, üç adet enerji 

kırıcı yapısı ve açık kanalın sağ ve solunda 14 adet farklı uzunluklarda kapalı 

(toplama) kanallar planlanmıştır. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.4.2 TRABZON-YOMRA SEL VE HEYELAN KONTROLÜ UYGULAMA 

PROJESİ YAPIMI NO: ÇEM.13.03.61.04 
 

Bölgede meydana gelen seyelan ve heyelan olaylarının engellenmesi ve bu 

seyelan ve heyelan olayları neticesinde meydana gelebilecek toprak 

kayıplarının, erozyon ve oluşabilecek can ve mal kayıplarının en aza 

indirilmesi gayesiyle 09.10.2013 tarihinde başlatılan proje 29.11.2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır. 
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Toplam bütçesi 47.200 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje alanı 18 hektar olup, alanda 659 m kapalı drenaj kanalı, 78 m 

uzunluğunda 4 adet gabion duvar, 91 m uzunluğunda 2 adet harçlı taş 

duvar ve duvar arkalarına 2 sıra ıhlamur ve ceviz dikimi planlanmıştır. 

Ayrıca, bölgede meydana gelen seyelan ve heyelan olaylarının engellenmesi 

ve bu seyelan ve heyelan olayları neticesinde meydana gelebilecek toprak 

kayıplarının, erozyon ve oluşabilecek can ve mal kayıplarının en aza 

indirilmesi hedeflenmiştir. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                        54 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

1.5 ÇIĞ ÖNLEME PROJELERİ 

1.5.1 ERZURUM-BİNGÖL KARAYOLU 81. KM ÇIĞ KONTROLÜ UYGULAMA 

PROJESİ NO: ÇEM.13.3.25.2 
 

Erzurum-Bingöl Karayolu 81. km’sinde ortalama 2-3 yılda bir, bazen de yıl 

içinde 2 kere çığ düşmesi olayı yaşanmasından dolayı, yol platformunun 4-5 

m kar ile kaplandığı, bazı yıllarda ise bu yüksekliğin 8-9 m’ye kadar 

çıkabildiği, karayolu yetkilileri tarafından belirtilmiştir.  Proje kapsamında, 

iki boyutlu ELBA+ yazılımı ile potansiyel başlama bölgeleri için 

simülasyonlar yapılmıştır. Belirlenen başlama bölgesinin rüzgârdan kaynaklı 

kar birikimini önlemek için, başlama bölgesinin arka yamacında rüzgâr 

perdesi, çığ yolu üzerinde iki farklı noktada, çığ hızını kesici ve sürtünmeyi 

artırıcı duvarlar, beklenen çığ hacminin depolanmak maksadıyla 

karayolunun yaklaşık 30-40 m gerisinde akışa göre sağ taraftaki sırtın 

kazılması ve çığın karayoluna ulaşmaması için de, karayolunun hemen 

önünde ana ekseni 9 m yüksekliğinde olan betonarme duvar yapılması 

önerilmiştir. Bu kapsamda, 19.06.2013 tarihinde başlatılan proje, 

26.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 
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Toplam bütçesi KDV dâhil 64.900 TL. olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Projenin ile Erzurum-Bingöl Karayolu 81. km mevkiindeki muhtemel olası 

çığı kontrol altına alınacak,  dolayısıyla can ve mal kaybı önlenecektir. 

Ayrıca, muhtemel çığ oluşumunu önlemek, yöre halkının korkusunu 

gidermek hedeflenmiştir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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1.5.2 TRABZON-ÇAYKARA-KARAÇAM-SEYRANTEPE ÇIĞ KONTROLÜ 

PROJESİ NO: ÇEM.13.03.61.03 
 

Trabzon ili, Çaykara ilçesi Karaçam Beldesi hudutları içerisinde yer alan 

Karaçam proje alanında, köylülerin hafızalarında ilki 1880’lerde ikincisi 

1986’da ve üçüncüsü 1993’te olmak üzere 3 büyük çığ olayı yaşanmıştır. 

Bunun haricinde yine hemen her sene Mart aylarında dere vadilerini 

dolduran ancak yerleşim yerlerine zarar vermeyen “ıslak kar çığı” 

oluşumundan bahsedilmiştir. 1986 yılında meydana gelen çığda 45 konut 

tahliye edilmiştir. 1992 yılında meydana gelen çığda da, çığ vadi tabanından 

karşı yamaca geçmiş ve burada bulunan bir konutun duvarlarını başka bir 

konutun da çatısını yıkmıştır. Bu kapsamda, 29.08.2013 tarihinde başlatılan 

proje, 15.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 
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Toplam bütçesi KDV dâhil 113.223 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje ile Trabzon ili, Çaykara ilçesi Karaçam Beldesi mevkiindeki muhtemel 

olası çığı kontrol altına alınacak,  dolayısıyla can ve mal kaybı önlenecektir. 

Ayrıca proje kapsamında, muhtemel çığ oluşumunu önleyerek, yöre 

halkının korkusunu gidermek hedeflenmektedir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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1.5.3 RİZE-KAVRON ÇIĞ KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ NO: 

ÇEM.13.03.53.05 
 

Rize ili, Çamlıhemşin ilçesinin hudutları içerisinde yer alan Yukarı Kavron 

proje alanında ilki 1986-1987 (20 ev zarar görmüş) ve ikincisi 2006-2007 (40 

ev zarar görmüş) olmak üzere yerleşim yerlerine zarar veren tarihi 2 çığdan 

bahsedilebilir. Yapılan incelemeler ve görüşmeler neticesinde proje 

alanında rüzgârın birkaç yönden estiği, kesin olarak hâkim bir rüzgâr 

yönünden bahsedilemeyeceği ancak diğer yönlere kıyasla rüzgârın daha sık 

KB-GD ve D-B yönlerinden estiği belirtilmiştir. Dolayısıyla korunaklı 

yamaçlarda fazla kar birikimi beklenmektedir. Ayrıca proje alanında çok 

belirgin potansiyel 7 başlama bölgesi tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 

29.08.2013 tarihinde başlatılan proje, 15.11.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. 
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Toplam bütçesi KDV dâhil 81.350 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje ile Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron mevkiindeki muhtemel 

olası çığ kontrol altına alınacak,  dolayısıyla can ve mal kaybı önlenecektir. 

Ayrıca proje ile muhtemel çığ oluşumunun önlenmesi, yöre halkının 

korkusunun giderilmesi hedeflenmektedir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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1.6 ENTEGRE HAVZA REHABİLİTASYONU PROJELERİ 
 

1.6.1 YUKARI GÖKSU HAVZASI, GÖKDERE ENTEGRE MİKROHAVZA 

REHABİLİTASYON PROJESİ YAPIMI NO: 2013A050010 
 

Orman, mera, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının 

sağlanması, çeşitli gelir getirici faaliyetler ile yöredeki yaşam kalitesinin ve 

gelir seviyesinin arttırılarak tabii kaynaklar üzerindeki baskının hafifletilmesi 

ve Göksu Nehri Havzasına yapılan ve yapılması planlanan barajların 

ekonomik ömürlerinin uzatılması hedefini taşıyan proje, 21.10.2013 

tarihinde başlatılmış olup, 19.12.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 84.666,40 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme 

ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Havza Planlama ve Arazi Islahı 

Daire Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamında, katılımcı bir yaklaşımla planlama çalışmaları 

gerçekleştirilmiş, arazi incelemeleri yapılmış ve mikro havza planı 

hazırlanmıştır. Ayrıca, proje sahasında Yamaç ıslahı etüdü, oyuntu ıslahı 

etüdü ve 10 köyde Sor-Sap- Çöz Toplantısı düzenlenmiş ve mikro havza 

planı hazırlanmıştır. 
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Proje sonucunda, elde edilen kazanım yanlış arazi kullanımı sonucu bozulan 

doğal dengenin yeniden eski haline kazandırılmasıdır. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 

1.6.2 ŞANLIURFA-TEK TEK DAĞLARI ENTEGRE HAVZA ISLAHI PROJESİ 

YAPIMI NO:2013A050010 
 

Mikro Havza Alanının sahip olduğu, doğal kaynak değerlerinin (toprak, su, 

biyolojik çeşitlilik) korunabilmesi ve meydana gelebilecek sel olaylarını 

önlemeye yönelik tedbirler alınabilmesi için “Entegre Sel Kontrolü Projesi” 

yapılması ve bu projenin ilgili diğer kurumlar tarafından uygulanması 

gayesiyle 12.07.2013 tarihinde başlatılan proje 28.10.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 83.652 TL olan yatırım projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Söz konusu proje, doğal kaynakların rehabilitasyonu ve sel faaliyetlerinin 

planlanması, su kaynakları ve gelir getirici faaliyetler ile yenilenebilir enerji 

kaynakları için hazırlanan faaliyet planlarını kapsamaktadır. Planların 

hazırlanmasında, yerleşik halkla iletişim, işbirliği içinde ve katılımcı 

prensiplere dayalı bir yöntem kullanılmıştır. 

Proje tutarı 6.840.178 TL’dir. Proje 74.966 hektar alanı kapsamaktadır. 

Proje sahasında Yamaç Islahı Etüdü, oyuntu ıslahı Etüdü ve 9 köyde Sor-

Sap- Çöz Toplantısı düzenlenmiştir. 

Proje sonucunda, elde edilen kazanım yanlış arazi kullanımı sonucu bozulan 

doğal dengenin yeniden eski haline kazandırılmasıdır. 
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; ““S.G.3: Erozyon ve 

Çölleşme ile etkin mücadele etmek” ve “S.H.3.2 Çölleşme ve erozyonla 

mücadele planlarını hazırlamak” ile ilişkilidir. 
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1.7 POTANSİYEL ÇALIŞMA SAHALARI VERİ TABANI PROJESİ 

 

1.7.1 CBS TABANLI POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANLARININ 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK VERİ VE YAZILIM TABANI KURULMASI 

PROJESİ NO: 2011A050070 

 

Ormanlarımızın sağlıklı planlanabilmesi ve ağaçlandırmaya uygun 

alanlarımızın varlığının tespit edilebilmesi için sağlıklı verilere dayalı bir veri 

tabanının oluşturulmasının hedeflendiği proje 13.12.2012 tarihinde 

başlatılmış, 19.06.2013 tarihinde de sonuçlandırılmıştır.  

 

 

Toplam bütçesi 70.000 TL. olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü’dür. 
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Gediz Havzası’nda 518.000 hektar alanda pilot uygulama gerçekleştirilmiş 

ve Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi bünyesinde güncel verilere sahip bir veri 

tabanı kullanıma hazır hale gelmiştir. Ormanlarımızın sağlıklı 

planlanabilmesi ve ağaçlandırmaya uygun alanlarımızın varlığının tespit 

edilebilmesi için güncel verilere sahip bir veri tabanı kullanıma hazır hale 

gelmiştir. 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; çölleşme ve erozyona 

maruz kalan ve kalabilecek bölgeleri tespit etmek ve izlemek ile ilişkilidir. 
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1.8 YUKARI HAVZA SEL MODELLEME PROJESİ 

 

1.8.1 BATI KARADENİZ SEL HAVZALARINDA SEL VE KONTROLÜNE 

YÖNELİK CBS TABANLI MODEL OLUŞTURULMASI PROJESİ  

 

Havzaların yukarı kesimlerinde sel kontrolüne yönelik çalışmaların bütüncül 

olarak ele alınarak, havzanın entegre planlanabilmesi, projenin 

yapılabilmesi ve sel afetinin en aza indirgenebilmesini hedefleyen proje 

19.06.2013 tarihinde başlatılmış, 09.12.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır.  

Toplam bütçesi 227.780 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Havza Planlama ve Arazi Islahı Daire 

Başkanlığı olup, yararlanıcısı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğü’dür. 
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Batı Karadeniz Havzası-İnebolu Alt Havzasında pilot çalışma 

gerçekleştirilmiş olup, havza modeli, toprak haritası, arazi kullanımı, bitki 

örtüsü, meteorolojik tahmin modelleri, jeolojik yapılar, yerleşimler, yollar 

ve dere yatakları çalışılmış; üretilen verileri kullanarak havzada sel 

zararlarını en aza indirgeyecek yaklaşımlar geliştirecek hidrolojik-hidrolik 

modeller oluşturulmuştur. 

Taşkın çalışmalarına altlık oluşturacak ve farklı ekosistemlere göre ülke 

bazında yaygınlaştırılacaktır.  Gerçek zamanlı ve esnek bir yapıda olan 

modelin uygulanabilirliği önümüzdeki yıllarda test edilerek 

yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.  

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; çölleşme ve erozyona 

maruz kalan ve kalabilecek bölgeleri tespit etmek ve izlemek ile ilişkilidir. 
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          2 

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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2.1 KIRŞEHİR İLİ, KAVAK PLANTASYON SAHASI “DOĞAYA YENİDEN 

KAZANDIRMA VE PEYZAJ ONARIMI VE REKREASYON” PROJESİ NO: 

2011K100050 

 

Alanın sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel peyzaj kaynak 

değerlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek belirli bir plan dahilinde 

sürdürülebilirliğinin sağlanması temelinde; var olan ve planlanan 

rekreasyonel kullanım nedeniyle oluşabilecek ekolojik zararlanmaları ve 

biyolojik çeşitlilik kayıplarını azaltmada gerekli stratejileri belirlemek ve 

önlemleri almak gayesiyle 2012 yılında başlatılan proje 2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 270.000 TL olan ulusal projesinin yürütücüsü Doğa Koruma 

ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bel-Da Ltd. Şti. olup, yararlanıcısı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır.  

Kırşehir iline 25 kilometre mesafede bulunan, Kızılırmak Nehri kıyısında yer 

alan terk edilmiş Kocabey Kavak Plantasyon Alanının, doğaya yeniden 

kazandırılması, peyzaj onarımı kriterlerinin ve çözüm önerilerinin ortaya 

konduğu teknik kılavuzun hazırlanması ve rekreasyonel amaçlı olarak 

peyzaj uygulama projelerinin yapılması hizmetini kapsamaktadır. 

Proje çıktıları aşağıdaki şekildedir:  

1. Peyzaj Envanteri (Araştırma-İnceleme-Etüt Çalışması) (1.Ara Rapor) 

2. Peyzaj Analizleri ve Değerlendirmesi (2. Ara Rapor) 

3. Peyzaj Projeleri 

Ön (Avan) Proje (Ölçek: 1/2000) 

 Kesin Proje(Ölçek: 1/1000) 

Uygulama Projeleri (Ölçek: 1/500) 
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                 -Yapısal Peyzaj Uygulama Projeleri (1/500 ) 

                 -Bitkisel Peyzaj Uygulama Projeleri (1/500 ) 

Detay projeleri (Ölçek: 1/100-1/20-1/10) 

      Keşif ve Metraj 

4. Teknik Kılavuz 

Akarsu koridorları boyunca onaylı sörvey, analiz ve değerlendirme 

yöntemleri kullanılarak, bozulmuş alanların peyzaj onarımı ile doğaya 

yeniden kazandırılması için gerekli olan onarım kriterleri, tekniği ve 

aşamaları tanımlanmıştır. 

Bu projede, bozulmuş olan bu alanın doğaya yeniden kazandırılması, peyzaj 

onarımı kriterlerinin ve çözüm önerilerinin ortaya konduğu teknik kılavuzun 

hazırlanması ve rekreasyonel amaçlı olarak peyzaj uygulama projelerinin 

yapılması hedeflenmiştir. 2012 yılının ikinci yarısında başlamış olup, 2013 

yılı sonunda tamamlanmıştır. Proje sonunda onarım konusunda bir “Teknik 

Kılavuz” elde edilecektir. Son aşama olan “Teknik Kılavuz”un düzeltmeleri 

devam etmektedir.  

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.5: Biyolojik çeşitliliğin 

etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak; S.H.5.2: Korunan ve 

hassas alanların sürdürülebilir yönetimini sağlamak” ile ilişkilidir. Ayrıca 

taraf olduğumuz Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nin yükümlülüklerinden olan 

peyzajın planlanması, yönetilmesi ve korunması çalışmaları ile ilintili olarak 

yapılmıştır.  

2.2 DİYARBAKIR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE KABAMAYIL BİTKİSİ (Ajuga 

xylorrhıza) TÜR KORUMA EYLEM PLANI 

 

Nesli tehlike altında olan Kabamayıl bitkisinin (Ajuga xylorrhiza) popülasyon 

durumu, dağılımı ve türün korunması için gerekli olan koruma önerilerinin 
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belirlenmesi gayesiyle Mart 2013 tarihinde başlatılan proje, Aralık 2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 45.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Anadoku ve 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Şube 

Müdürlüğü’dür. 

Proje Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Diyarbakır Şube 

Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.  Proje kapsamında, 2014-2016 yılları 

arasında yapılacak hedefler belirlenmiştir. Türün mevcut durumu ve 

bulunduğu alanlar tespit edilmiştir. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda 

koruma önlemleri getirilecektir. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.5: Biyolojik çeşitliliğin 
etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak; S.H.5.1: Tür ve 
ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak” ile 
ilişkilidir. 
 

 
Kabamayıl (Ajuga xylorrhiza ) 

 

2.3 KAHRAMANMARAŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SÜMBÜL 

(Hyacınthus orıentalıs subsp. chıonophılus)  TÜR KORUMA EYLEM 

PLANI 

 

Türkiye’ye has olan Kaya Sümbülü türünün  (Hyacinthus orientalis 

subsp.chionophilus) popülasyon durumu, dağılımı ve türün korunması için 
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gerekli olan koruma önerilerinin belirlenmesi maksadıyla Mart 2013 

tarihinde başlatılan proje Aralık 2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 45.000 TL olan AR-GE projesinin yürütücüsü AKS ve Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Şube 

Müdürlüğü’dür. 

 

Proje kapsamında 2014-2016 yılları arasında yapılacak hedefler 

belirlenmiştir. Türün ildeki lokaliteleri çıkarılmıştır. İl Çevre düzeni planı ile 

karşılaştırmalı haritası çıkarılmıştır. Ayrıca eğitim ve farkındalık oluşturma 

ve türün tanıtımı yapılmış/yapılmaktadır. 

“S.G.5: Biyolojik çeşitliliğin etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini 
sağlamak; S.H.5.1: Tür ve ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve 
iyileştirilmesini sağlamak” ile ilişkilidir. 
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2.4 MALATYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN “YAR SASALI 

(Ornıthogalum malatyanum), PEŞMEN NEVRUZU (Iris peshmeniana), 

MALATYA KANATARONU (Hypericum malatyanum)” TÜRLERİ İÇİN TÜR 

KORUMA EYLEM PLANI 
 

Nesli tehlike altında olan “Yar Sasalı (Ornithogalum malatyanum), Peşmen 

Nevruzu (Iris peshmeniana), Malatya Kanataronu (Hypericum 

malatyanum)” bitkilerinin popülasyon durumu, dağılımı ve türün 

korunması için gerekli olan koruma önerilerinin belirlenmesi gayesiyle Mart 

2013 tarihinde başlatılan proje, Aralık 2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 50.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü AK-TEL 

Mühendislik ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Malatya 

Şube Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamında türün mevcut durumu ve bulunduğu alanlar tespit 

edilmiştir. Koruma önerileri ortaya çıkarılmış özellikle otlatma baskısının 

önlenmesi ve yayılış alanlarının sınırlarının belirlenmesi önerilmiştir. 

Türlerin bulunduğu bölgeler haritada gösterilmiştir. Ayrıca soğanlı türlerin 

üretilmesinin önemi ortaya konmuştur.   

 
Peşmen Nevruzu (Iris peshmeniana) 
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.5: Biyolojik çeşitliliğin 
etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak; S.H.5.1: Tür ve 
ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak” ile 
ilişkilidir. 

2.5 AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EBER SARISI 

(Thermopsis turcıca) TÜR KORUMA EYLEM PLANI 

 

Nesli tehlike altında olan Eber Sarısı (Thermopsis turcica) popülasyon 

durumu, dağılımı ve türün korunması için gerekli olan koruma önerilerinin 

belirlenmesi gayesiyle Mart 2013 tarihinde başlatılan proje, Aralık 2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 45.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Doğa 

Araştırmaları Derneği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

Afyon Şube Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamında, dünyada Eber ve Akşehir Gölü civarında bulunan piyan 

bitkisinin dağılımı ve koruma önlemleri belirlenmiştir.  Bitki, dünyadaki 

1.800 baklagiller türünden tek çiçekten üç meyve veren tek türdür. Bu 

nedenle diğer baklagillere bu özelliği taşıyan genlerin aktarılması halinde 

baklagillerin verimini üçe katlamak mümkün olabilecektir. Ayrıca tıbbi 

özellikleri nedeniyle önem arz etmektedir. 

 
      Eber sarısı Thermopsis turcica) 
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Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.5: Biyolojik çeşitliliğin 
etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak; S.H.5.1: Tür ve 
ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak” ile 
ilişkilidir. 

2.6 ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SIĞIRKUYRUĞU BİTKİSİ 

(Verbascum eskısehırensıs) TÜR KORUMA EYLEM PLANI 

 

Nesli tehlike altında olan Sığır Kuyruğu Bitkisi (Verbascum eskisehirensis) 

popülasyon durumu, dağılımı ve türün korunması için yapılması gereken 

çalışmaları belirlemek gayesiyle Mart 2013 tarihinde başlatılan proje, Aralık 

2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 45.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Turunç Peyzaj 

ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Eskişehir Şube 

Müdürlüğü’dür. 

Proje kapsamında türün korunması için 2013-2018 yılları için uygulama 

planı oluşturulmuştur. Türün tohumlarının alınarak botanik bahçelerine 

gönderilerek korunması hedeflenmiştir.   

 
Sığır Kuyruğu Verbascum eskisehirensis) 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.5: Biyolojik çeşitliliğin 
etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak; S.H.5.1: Tür ve 
ekosistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak” ile 
ilişkilidir. 
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2.7 TÜRKİYE’DE CITES UYGULAMALARINDA KURUMSAL KAPASİTENİN 

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ NO: 2009.05-327 

 

CITES Uygulamalarında Kapasitenin Artırılması ve AB Müktesebatına Uyum 

kapsamında, Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Ticaretinin Kontrol Altına 

Alınması gayesiyle 13.11.2011 tarihinde başlatılan proje, 13.12.2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 1.425.000 Avro olan uluslararası kaynaklı projenin 

yürütücüsü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaralanıcıları 

ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’dır.  

Proje süresince, ilgili kurumlara 6 eğitim verilmiş, eğitim materyalleri (tür 

tanımlama rehber kitabı, broşür, poster) bastırılmış ve ilgili gruplara 

dağıtılmıştır. Ayrıca veri tabanı ve web sayfası hazırlanmıştır. Koruma 

kontrollerde kullanılmak üzere 4 adet 4x4 arazi aracı ve 1 adet tam 

donanımlı yaban hayvanı nakil aracı alınmış; Ayrıca nesli tehlike altında olan 

hayvan ve bitki türlerinin korunması için ilgi gruplarının kapasitesi artırılmış, 

sürdürülebilir yaban hayatına katkı sağlanmıştır.  Biyolojik çeşitliliğin etkin 

korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak hedeflenmiştir. (CITES 

Projesinin logosu aşağıdadır) 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “S.G.5: Biyolojik çeşitliliğin 
etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak; S.H.5.3: 
Sürdürülebilir yaban hayatı ve av yönetimini sağlamak” ile ilişkilidir. 
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3  BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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3.1 ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİK VERİTABANININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

NO:2011K100150 
 

Türkiye‘nin biyolojik çeşitliliğinin etkin korunması ve sürdürülebilir 

yönetiminin sağlanması gayesiyle 2011 tarihinde başlayan yatırım projesi 

2013 tarihinde sonuçlandırılmış olup, toplam bütçesi 1.771 TL’dir. Projenin 

yürütücü birimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, yararlanıcı birimler ise 

Bakanlığımızın bütün birimleridir. 

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanının, teknik ve işlevsellik açısından 

gelişimini sağlama kapsamında hazırlanan projenin sonucunda, Ulusal 

biyolojik çeşitliliğine ait bilgi sistemi yazılımlarının geliştirmesine katkıda 

bulunulması ve kırmızı listelerin hazırlanması ve takson listelerinin 

güncellenmesi sağlanmıştır.  

Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı Projesine yeni 

teknolojiler eklenerek, Bakanlığın ve Kamuoyunun kullanımına açılmıştır. 

Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’na (Nuh’un Gemisi) ek olarak Bakanlık ilgili 

Daireleri için yeni Arayüzler (Yaban Hayatı, Yabancı Yayılmacı ev Sulak 

Alanlar veritabanları) hazırlanarak teslim edilmiştir. Ayrıca, Nuh’un Gemisi 

Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı uygulamasının revizyonu ve yeni modüllerin 

eklenmesi işi 2011 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. 

Proje süresince; ASTER 3A01 ortarektefiye edilmiş görüntü + sayısal arazi 

modeli çerçeve boyutlu, mekânsal, radyometrik çözünürlük: 8 bit Örneklem 

Algoritması işi, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Mobil Platform 

Uygulaması işi, Maden ve Rüzgâr Enerji Santralleri izinlerine konu olan 

sahaların belirlenmesi ve haritalanması işi, Nuh’un Gemisi veri tabanı 

uygulamasının geliştirilmesi ve yeni modüllerin eklenmesi işi, Geodata 

Uygulamasının Açık kaynak Kodlu Hale getirilmesi işi, CITES Programının 

Bakanlık Sistemine Entegrasyonu işi yapılmıştır. 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; 2012 Yılı Performans 

Programında “S.A.5, SH.5.2, PH.23 ve F.53 başlıkları” ile ilişkilidir.  
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4 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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4.1 ZEBRA MİDYE İLE MÜCADELEDE FİLTRASYON VE BOYA DENEMELERİ 

PROJESİ NO: 2011-1 

 

Kapalı sulama sistemlerinde zebra midyenin ciddi sorunlar oluşturabileceği 

göz önüne alınarak zebra midye ve larva geçişini engelleyecek filtre ve 

boyanın araştırılması gayesiyle 2011 tarihinde başlatılan proje 15.01.2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır. Proje, zebra midyenin sorun yarattığı ve bu 

sorunların büyüme potansiyelinin yüksek olduğu DSİ 15. Bölge Müdürlüğü 

görev alanındaki sulamaları kapsamaktadır. 

  

Su Borularında Zebra Midye Sorunu Su Alma Yapılarında Izgaralarda Zebra 

Midye Sorunu 

 

Finansman kaynağı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olan Ar-Ge projesinin 

toplam bütçesi 100.640 TL’dir. Projenin yürütücüsü Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, yararlanıcıları ise Bölge Müdürlükleridir. 

 
İçmesuyu Ham Su Borusunda Biriken Zebra Midyeler 
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Proje ile zebra midye sorunlarının yaşandığı 15. Bölge Müdürlüğü 

sorumluluk alanındaki su yapılarında filtrasyon yöntemi ve boya uygulaması 

değişik işletme koşullarında karşılaştırmalı olarak denenmiş ve en uygun 

durum belirlenmiştir. 

 

 
Yüksek Basınçlı Su Püskürtülerek Zebra Midye ile Mücadele 

 

 Ayrıca, filtre uygulaması ile boya uygulaması sonuçları gözden geçirilerek, 

çevresel değişimler de dikkate alınarak Atatürk Barajı ve sulama sistemleri 

için işletme önerilerinde bulunulmuştur. 

 

 
Zebra Midyenin (D.polymorpha) Yaşam Çemberi     
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Proje, zebra midyenin sorun oluşturma riskinin yüksek olduğu bölgelerde su 

yapılarının planlanması, projelendirilmesi ile işletilmesi aşamasında, 

araştırmacı ve uygulayıcılara yön gösterici niteliktedir.  

 

 
Zebra Midye Larva Örneklemesi 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; DSİ Yatırım Programı 

(2011), DSİ Yatırım Programı (2012) ve DSİ Ar-Ge Yönergesi ile ilişkilidir. 

4.2 BALIK GEÇİTLERİNİN PLANLANMASINDA BALIK FAUNASININ TESPİTİ 

VE BALIK GEÇİDİ KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ (SOLAKLI DERESİ 

VE YANBOLU DERESİ) PROJESİ NO: 2011-2 

 

Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak inşa edilen hidrolik yapılar, 

doğal balık popülasyonları üzerinde menfi birtakım etkilere yol 

açabilmektedir. Bu etkiler, bazen balık miktarının azalması, bazen de bir 
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türün hiç avlanamaması ya da neslinin tükenmesi şeklinde olabilmektedir. 

Nehir üzerindeki bu tür engeller nehir sürekliliğini de etkilemektedir. Bir 

nehir sisteminin doğrusal ve yatay sürekliliği ekolojik bakımdan hayati 

önem taşır. Çeşitli maksatlarla hidrolik yapıların inşasının zorunlu olduğu 

durumlarda, ekosisteme verilen zararın asgarî düzeye indirilmesi için balık 

geçitleri inşa edilmelidir. 

 

 
Biyometri çalışması ve Solaklı Deresi alpin kuşağı bitki örtüsü (Sıcakoba Yaylası-Trabzon) 

 

4628 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde inşa edilen 

HES Projelerindeki balık geçitlerinin asli fonksiyonlarını yerine getirmediği 

düzenlenen teknik gezilerde yerli ve yabancı uzmanlarca da dile 

getirilmiştir. Bu kapsamda inşa edilen balık geçitlerinin doğal engeller 

dikkate alınmadan ve gerekli olmadığı halde inşa edildiği, balık geçidi tipi ve 
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yer seçiminin uygun olmadığı, amacına uygun işletilmediği tespit edilmiştir. 

Balık geçidi yapılmasına karar vermeden önce, planlama aşamasından 

itibaren göç eden balık türlerinin tespiti ve habitat belirleme gibi temel 

çalışmalar ile bu bilgilere dayanılarak geçit tipi ve karakteristiklerinin ortaya 

konulması gayesiyle Nisan 2011 tarihinde başlatılan proje, Ocak 2013 

tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

 

 
Solaklı Deresi orman kuşağı bitki örtüsü (Saraçlı Köyü-Trabzon) 

 

Finansman kaynağı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olan Ar-Ge projesinin 

toplam bütçesi 172.600 TL olup, projenin yürütücüsü Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, yararlanıcı birimleri ise Bölge Müdürlükleri ile 4628 sayılı yasa 

kapsamındaki Özel Teşebbüslerdir. 

 

 
Solaklı Deresinde balık türlerinin yayılışları (Balık Kuşakları -Zonları) 
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Proje kapsamında; Solaklı Dere ve Yanbolu Deresinde yaşayan balık türleri, 

dip canlıları ve bitki örtüsü tespit edilerek yayılım alanları belirlenmiş, 

habitat değerlendirmesi ve su kalitesi çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen 

verilere göre uygun balık geçidi tipi ve boyutlandırılması önerilerinde 

bulunulmuştur. 

 

 
Yanbolu Deresinde balık avcılığı çalışması   

 

- Solaklı Dere ve Yanbolu Deresinde uygulanan tüm balık geçidi projelerinde 

tip proje olarak havuzlu tip balık geçidi yapılmıştır. İnşaatı devam eden ve 

projesi hazır olanlarda proje değişikliği yapılarak dikey yarıklı balık geçidi 

tipinin uygulanması, inşaatı bitmiş olanlarında bu tip ile rehabilite edilmesi 

uygun olacaktır. 

 

 
Alpin kuşağı bitki örtüsü ( Yanbolu Deresi membaı Taşköprü -Trabzon ) 
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- Solaklı ve Yanbolu Derelerindeki balık geçitlerinde, balıkların memba-

mansap göçleri uygun malzeme ve ekipmanla izlenmeli, amaca uygun 

yapılar balık geçidine dâhil edilmelidir. 

- Balık geçitlerine verilen suyun miktarı ve zamanı işletmecinin inisiyatifine 

bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda alabalıkların üreme göçünün eylül 

ayından itibaren başladığı tespit edilmiştir. Balık göçüne göre oluşturulacak 

bir işletme programı uygulanmalı ve bu dönemde balık geçidi devamlı işler 

halde bulundurulmalıdır. 

- Solaklı Deresi Derebaşı mevkiinden itibaren Şekersu kaynaklarına doğru 

Demirkapı HES Projesi kapsamında Demirkapı I,II ve III Regülatörlerinin 

planlandığı alan yumurtlama alanı ve yavrular için barınma alanı 

olduğundan bu kritik bölgedeki HES projeleri tekrar gözden geçirilmelidir. 

- Yanbolu Deresinde Taşköprü mevkiinde Yanbolu Regülatöründen itibaren 

kaynaklara doğru olan kısım alabalıkların yumurtlama ve yavruları için 

barınma alanı olduğundan bu kritik bölgede yapılaşmaya izin verilmemeli 

ve etkin koruma sağlanmalıdır. 

- Solaklı Deresinde Çambaşı Regülatörü ile Derebaşı Mevkiine kadar olan 

alan ve YanboluDeresinde Berraksu Regülatörü ile Yanbolu Regülatörüne 

kadar olan alan, HES inşaatlarının tamamlanmasına müteakip Salmo 

coruhensis (alabalık) ile balıklandırılarak balık popülasyonuna verilen zarar 

telafi edilmelidir. 

 

 
Orman kuşağı bitki örtüsü ( Yanbolu Deresi Santa - Trabzon ) 
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Gerekmediği halde balık geçidi yapılmasının önüne geçilmeli, kurumlar 

arasındaki görev ve sorumluluklar yeniden belirlenmeli ve 1380 Sayılı 

Kanun’un 22. maddesi yeniden düzenlenmelidir.  

 

Proje tamamlanmış olup sonuç raporu 2013 yılında yayınlanmıştır. 

 

 
Yanbolu Deresinde Balık türlerinin yayılışları (Balık Kuşakları-Zonları) 

 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; “6200 sayılı Yasa, 4628 

Sayılı Yasa, DSİ Yatırım Programı (2011), DSİ Yatırım Programı (2012), DSİ 

Ar-Ge Yönergesi” ile ilişkilidir. 
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5.1 TÜRKİYE İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARI NO: 105G015 
 

Türkiye için geleceğe yönelik iklim öngörüleri yapmak gayesiyle 01.03.2006 

tarihinde başlatılan Ar-Ge projesi 26.11.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Finansman kaynağı TÜBİTAK olan projenin toplam bütçesi 641.308 TL olup, 

İstanbul Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü yürütücü kurum, 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yararlanıcı birimdir. 

Bir bölümü Türkiye’nin İklim Değişikliği Birinci ve İkinci Ulusal 

Bildirimlerinde de yer alan proje sonuçları, http://gaia.itu.edu.tr  web 

portali ile, karar vericiler ile iklim değişikliği araştırmacılarının yararına 

sunulmuştur. 

 

 
Projenin sonucunda; Türkiye için geleceğe yönelik iklim öngörüleri farklı 

sektörlerden ve farklı üniversitelerden bilim adamları ve araştırmacılara 

düzenlenen sempozyumlar aracılığı ile aktarılmış, Türkiye’de iklim 

değişikliğinin etkilerinin değerlendirilmesi ve uyum çalışmalarına girdi 

sağlanmış, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

kapsamında oluşturulan Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal 

Bildirimi’ne İklim Değişikliği Senaryoları konusunda katkı sağlanmıştır.  

http://gaia.itu.edu.tr/


 
 
 

                        94 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Proje, Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri’nden; MGM 2013 – 2017 

Stratejik Planı Gaye: Meteoroloji, Atmosfer, İklim Ve Çevre Alanlarında 

Araştırma ve Geliştirme (Ar‐Ge) Çalışmaları Yapmak, Hedef 2.1 ve 2.3 ile 

ilişkilidir. 
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6.1 EUCALYPTUS GRANDIS (W. Hıll Ex. Maıden) 

AĞAÇLANDIRMALARINDA HACİM VE KURU MADDE HASILATI 

NO: 20.3203/1998-2013 
 

Odun hammaddesi üretim açığının kapatılması ve giderek artan talebin 

karşılanmasını temin için orman alanlarını artırmak, ülkemizde mevcut 

potansiyel alanlarda hızlı gelişen orman ağacı türleri ile endüstriyel 

plantasyonlar tesis etmek ve bu yolla odun üretimini artırmak veya mevcut 

ormanlarımızın optimal kuruluşunun ortaya konulması ve işletilmesinden 

başka bir çıkar yolun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ülkeler odun 

hammaddesi üretimini artırmak gayesiyle, kendi ulusal çözümlerini 

üreterek odun üretimine yönelik ağaçlandırma yatırımlarına büyük önem 

vermekte ve teşvik tedbirleri uygulamaktadırlar. 

Ülkemizde, hızlı gelişen türlerle ağaçlandırılacak potansiyel alanlar sınırlıdır. 

Bu nedenle birim alandan en yüksek verim alınmasını sağlayacak genetik ve 

ıslah çalışmaları büyük önem kazanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde 

genetik-ıslah yöntemleri ve teknolojisi hızla gelişmekte ve hızlı gelişen ağaç 

türleri üzerindeki araştırma çalışmaları devam etmektedir. Zamanla, daha 

üstün genetik özelliklere sahip başka ağaç türlerinin, ırklarının veya 

klonlarının geliştirilmesi ve endüstriyel plantasyonlarda kullanılmaları 

olasıdır. 1998 yılında başlatılan proje 2013 yılında sonuçlandırılmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü Özel Bütçesinin finansman kaynağı olduğu Ar-Ge 

projesinin toplam bütçesi 1.715 TL (1997 yılı birim fiyatlarına göre) olup, 

yürütücüsü Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

yararlanıcıları ise, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Fakülteleridir. 

Bu araştırmanın gayesi, Eucalyptus grandis (W. Hill Ex. Maiden) hacim ve 

kuru madde araştırmasının hâsılat yönünden incelenerek, karar verme ve 

planlama sürecinde, ekonomik ve hâsılat açısında olan analizlerde 

kullanılacak verilerin elde edilmesidir. Araştırma ile alüviyal taban arazide 

ve çeşitli dikim aralıklarında tesis edilmiş olan Eucalyptus grandis (W. Hill 

Ex. Maiden) meşcere gelişimi, odun hacim verimi ve tüm bitkisel ürün 
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miktarı (kuru madde ağırlığı), yıllık artımları ile hacım ve kuru madde 

hasılatı açısından en yüksek artımın olduğu yaşın (idare süresi) tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

Önemi ise, araştırma sonucunda Eucalyptus grandis (W. Hill Ex. Maiden) 

üretilen bilgilerin uygulamaya konularak ağaçlandırma yatırımlarında 

mümkün olan en yüksek üretimin sağlanabilmesidir. 

Ülkemizde odun hammaddesi gereksinimi, artan nüfusa ve gelişen 

endüstriye paralel olarak çoğalmaktadır. Bu gereksinimin tamamen yurtiçi 

kaynaklardan karşılanabilmesi yanında; doğal ormanların ve biyolojik 

çeşitliliğin korunabilmesi için, var olan verimli ormanların sürdürülebilir 

yönetimi prensipleri çerçevesinde işletilmesi, ayrıca bozuk orman 

alanlarında, orman içi açıklıklarda ve orman rejimi dışındaki arazilerde 

ağaçlandırmaların yapılması bir zorunluluktur. 

Okaliptüs endüstriyel orman ağaçlandırmaları, tarım alanlarında 

yetiştirilmeye aday olup, ülkemizdeki odun hammaddesi açığının 

kapatılmasında düşünülmesi gereken türler içindedir. Bunun gibi hızlı 

gelişen türlerle yapılacak ağaçlandırmalarla doğal ormanlarımız üzerindeki 

üretim baskısının azaltıp, korunmasına ve doğaya yakın işletilmesi 

olanaklarını sağlayabilecek katkıyı yapabilecek konumdadır. 

Eucalyptus grandis (W. Hill Ex. Maiden) ağaçları için, kabuklu göğüs çapı ve 

ağaç tam boyuna göre kabuklu gövde hacmini veren standart hacim tablosu 

düzenlenmiştir. Bu çalışmaya ait örnek ağaçlardan elde edilen yeni veriler 

birlikte kullanılarak “hacim=f(çap, boy)” modeli uyarınca çoğul regresyon 

analizleri yapılmıştır. Analizler sonucu istatistik parametrelerine göre en 

uygun bulunan regresyon eşitliği, hacim formülü olarak seçilmiştir. Kabuklu 

göğüs çapı 2-40 cm ile 2-44 m boy arasında bulunan Eucalyptus grandis (W. 

Hill Ex. Maiden) ağaçlarının hacimlendirilmesi için çift girişli bir hacim 

denklemi saptanmış ve buna dayalı olarak da bir hacim tablosu yapılmıştır. 

Eucalyptus grandis (W. Hill Ex. Maiden) ağaçlandırmaları için bonitet 

sınıfları ve bonitet tablosu düzenlenmiştir. 
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Ülkemizde odun hammaddesi açığını azaltılmasında, okaliptüs 

ağaçlandırmalarının da önemi olağanüstü artmaktadır. Bu çalışma ile ortaya 

konulan artım ve hasılat verileri, okaliptüs ağaçlandırmalarının önemini, 

ülkemizde odun hammaddesi açığının kapatılması açısından somut verilere 

dayalı olarak ortaya koymaktadır. 

6.2 KIZILÇAMDA TOHUM SIZINTISININ İLETKENLİĞİNİ ÖLÇEREK 

ÇİMLENME YÜZDESİNİN TAHMİNİ NO: 19.1105 
 

Kızılçamda (Halepçamı) tohum çimlendirme testleri uluslararası bir kural 

olarak 28 gün sürmektedir (ISTA 1993). Tohumun bünyesini bozmayan, 

sübjektivite içermeyen, hızlı ve güvenilir test yöntemlerini kullanarak daha 

kısa sürede kızılçamın tohum çimlenme yeteneğini tahmin etmek zaman, 

emek ve para tasarrufu sağlayabilecektir. Bu doğrultuda 01.01.2012 

tarihinde başlatılan proje, 31.12.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 8.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Batı Akdeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, yararlanıcısı ise Orman 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Projenin gayesi kızılçamda tohum sızıntısı iletkenliğini ölçerek çimlenme 

yeteneğini kısa sürede ve güvenilir bir şekilde tahmin etmektir. Son yıllarda 

orman işletmeleri büyük yangınlardan sonra kullanabilmek amacıyla, ihtiyat 

anlamında yüksek miktarda kızılçam tohumu stoklamaya başlamışlardır. Bu 

tohumların hayatiyetinin yıllar içinde değişimini izlemek önemlidir. Ani bir 

kullanım durumunda da çimlenme yeteneğinin ne olduğunu hızlı ve yüksek 

güvenilirlikle tayin edebilmek çok yararlı olacaktır. 

Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri çerçevesinde “Sürdürülebilir 

orman yönetimini sağlamaya daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya ve 

belirlenen stratejik gayelere ulaşmaya yönelik kurumsal gelişimi sağlamak” 

ilkesi çerçevesinde hızlı ve güvenilir bir yöntem geliştirme projesi 

planlanmış ve sonuçlandırılmıştır. 
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Master plana göre konu itibariyle; 1. Öncelikte Program No:1’de yer 

almaktadır. Orman yangınları sonrasında hızlı bir şekilde yürütülmesi 

gereken çalışmalara ve fidanlık koşullarında kullanılması düşünülen tohum 

partilerinin hayatiyeti hakkında güvenilir hizmete imkân sağlayacaktır. 

Değişik orijin ve yıllara ait 32 farklı kızılçam tohum örneğinin sızıntı 

iletkenlik değerleri bulunmuş, çimlenme yüzdesi ve çimlenme değerleri 

hesaplanmıştır. Çimlenme yüzdesi ve değeri bağlı, sızıntı iletkenliği değeri 

serbest değişken olarak oluşturulan regresyon modellerinden, ikinci 

dereceden model en anlamlı ve belirtme katsayısı en yüksek model 

olmuştur.  

Sızıntı iletkenliğine bağlı olarak çimlenme yüzdesi ve değerinin parabolik 

değişiminde uyku hali ve kabuk kalınlığının etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

1/GP ve 1/GV dönüşümleri ile anlamlı ve yüksek belirtme katsayılı Model 2 

denklemleri elde edilmiştir. 

Proje çalışması 2013 yılında tamamlanarak 3-7 Şubat 2014 yılında İhtisas 

Grupları toplantısında sonuç raporu kabul edilmiştir. 

6.3 ANTALYA-DOYRAN BÖLGESİNDE KEÇİBOYNUZU MEYVELERİNİN 

MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KİMYASAL İÇERİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ NO: 19.7710 
 

Keçiboynuzunun yayılış gösterdiği tüm ülkelerde, besin değeri ve tıbbi 

öneminin farkına varılmış, bu bitki üzerine son derece geniş çalışmalar 

yapılmıştır. Elde edilen bulgularla yapılan uygulamalar sonucunda ülke 

ekonomisine büyük katkı sağlanmıştır.  

Türkiye’de keçiboynuzu, sahip olduğu geniş yayılış alanlarına, çok çeşitli 

kullanım alanlarına rağmen bir türlü istenilen düzeyde çalışılan ve üretilen 

bir ürün olamamıştır. Bu açıdan bakıldığında, bu ve benzeri ürünler için 

yapılacak her çalışma bir eksikliği giderecek, elde edilen bulgularla, 
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ürünlerden farklı şekillerde yararlanma olanakları doğacak, üretim 

desteklenecek ve böylece ticari ve geleneksel değeri yüksek ürünler olarak 

iç ve dış pazarda temsil edilme imkânı bulacaktır.  

Bu kapsamda uygulama birimlerimizden “Batı Akdeniz Bölgesinde Doğal 

Yayılış Gösteren Keçiboynuzu ağaçlarının, meyvelerin fiziksel ve kimyasal 

özellikleri bakımından sınıflandırılması ve haritalanması”  konusunda 

araştırma yapılması talep edilmiştir. 

01.01.2011 tarihinde başlatılan proje, 31.12.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 20.600 TL olan Ar-Ge projesinin 

yürütücüsü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, 

yararlanıcısı ise Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’dür. 

Keçiboynuzu Meyve ve Tohumlarının kullanım gayesine uygun 

faydalanılmasını sağlayarak, kaliteli keçiboynuzu meyve ve tohum üretim 

potansiyelinin belirlenmesi, dolayısıyla iç ve dış pazar hacmini artırmak ve 

nihai olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. 

Projenin Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; 

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılı Performans Programında, 

performans hedefi 22’de belirtilen “Ormancılık Alanındaki Sorunların 

Çözümüne Katkı Sağlanması ve Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi İçin Ar-Ge 

Çalışmalarını Gerçekleştirme” hedefleri arasında yer almaktadır. 

Projenin Diğer Referans Dokümanlarla ilişkisi; 

 Ulusal Ormancılık Planında, “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri” kısmı 

yer almaktadır. 

Ulusal Ormancılık Programında, konuya ilişkin olarak; 

- ‘Orman Kaynaklarından Faydalanma ile İlgili Politikalar’ bölümünde; 

“Ormanların odun dışı ürün kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve 

faydalanması suretiyle toplumun Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) ihtiyaç 
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ve taleplerinin, yerel ve ülkesel düzeylerde optimum şekilde karşılanması” 

ifadesine yer verilmiştir. 

Keçiboynuzu meyvesi ile ilgili yapılmış önceki çalışmalar incelendiğinde, bu 

çalışmada araştırma konusu olan yükselti ve arazi durumuna göre meyve 

morfolojik özellikleri ve kimyasal bileşiminin değişimine benzer bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak lokal coğrafik orijinli ve farklı 

lokasyonlarda keçiboynuzu meyvelerinin kimyasal içeriklerinin ve 

morfolojik özelliklerinin araştırıldığı bir çok çalışmaya rastlanmıştır. Bu 

açıdan bakıldığında yapılan bu çalışmanın orijinal nitelikte olduğu ve bu 

anlamda keçiboynuzuyla ilgili yapılan çalışmalara önemli katkıda bulunacağı 

sonucuna varılabilir. Bu çalışmadan da elde edilen bilgilere paralel olarak, 

Ayaz ve ark. (2007) tarafından yapılan çalışmada, insan hayatı için önemli 

olan ve proteinin yapısını oluşturan aminoasitlerin (aspartik asit, glutamik 

asit, alanin, valin vs.) keçiboynuzu meyvesinde bulunduğu ve kolayca ve 

ucuza temin edilebilecek bu meyvenin birçok kullanım alanı olduğu, şeker 

içeriğinden dolayı pekmez, reçel olarak güncel tüketiminin fazla olduğu ve 

organik ve mineral maddece zengin olduğundan tercih edilmesi gerektiği 

bildirilmiştir.  

Karkacıer ve Artık (1995) tarafından yapılan çalışmada, keçiboynuzu toplam 

şeker bileşiminin % 52-62 oranında değiştiği bildirilmiştir. Toplam şekerin 

%34-42’sinin sakkaroz, %9,60’ının Glukoz, %12,20’sinin Fruktoz olduğu 

saptanmıştır. Bu çalışmada da toplam şeker ve sukroz oranlarının oldukça 

yüksek oranlarda olduğu analizlerle belirlenmiştir. 

Yabani ve kültür keçiboynuzu meyvelerinin şeker içeriği bakımından 

karşılaştırıldığı çalışmada Biner ve ark. (2005), yabani tipteki meyvelerin 

kültür tipine oranla şeker bileşiminin daha yüksek olduğu, toplam şeker ve 

sukroz oranının her iki tipte yakın olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada da 

toplam şeker ve sakkarozun diğer şeker profillerinden daha yüksek 

miktarda bulunduğu analiz sonuçlarıyla ortaya konmuştur.  
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Pekmezci ve ark.(2008) tarafından yapılan çalışmada yabani tiplerde 

çekirdek sayısı ve randımanının kültür tiplerine oranla yüksek olduğu 

bildirilmiştir.  

Dolayısıyla tohumun endüstriyel amaçlı kullanımı söz konusu olduğunda 

aşılı tiplerin tercih edilmediği özellikle kıvam artırıcı poliskkarit içeriği 

nedeniyle yabani tiplerin tohumlarının tercih edildiği yaygın olarak 

bilinmektedir.  

Yaptığımız çalışmada meyvede çekirdek sayısı, çekirdek toplam ağırlığı vb. 

parametrelerin anlamlı değerlerde bulunduğu yükselti aralıkları ve arazi 

durumu göz önünde bulundurularak gerektiği durumlarda bu amaçla 

meyve çekirdeklerinden yararlanılabileceğini söylemek mümkün olacaktır. 

Çalışmanın yürütüldüğü bölge yabani tipte (aşılanmamış) keçiboynuzu 

ağaçlarının yoğun olduğu bir alandır. Keçiboynuzunun yayılış gösterdiği 

alanlarda ağaçların çoğunlukla aşılı olduğu bilinmektedir. Aşılı keçiboynuzu 

meyvesinin şeker içeriği, yabani ağaçların meyvesi ile kıyaslandığında daha 

yüksektir. Bundan dolayı üretici ve aracı firmalar kullanım alanına bağlı 

olarak genellikle aşılı bireylerin meyvelerini tercih etmektedirler. Doğada 

aşılanmamış ağaçların bulunduğu bu alanın bu haliyle korunup, buradan 

sadece tohum kaynağı olarak yararlanılmasının önemli olduğunu 

vurgulamak gerekmektedir. 

Projenin sonuç raporu 2014 yılında yapılan Araştırma İhtisas Grupları 

toplantısında kabul edilmiştir. 

6.4 SANDAL (Arbutus andrachne L.)’IN YAŞ YAPRAKLI SÜRGÜN SERVET 

ENVANTER METODUNUN BELİRLENMESİ (Antalya-Serik Örneği) NO: 

19.7711 

Orman kaynakları denildiğinde; sağlıklı bir orman ekosisteminde 

kendiliğinden oluşan ve gereksinim ortaya çıktığında toplum yararına 

sunulmak üzere kanalize edilebilen ürün ve hizmetlerin tamamını anlıyoruz. 

Bir yetişme ortamında ormanın ana varlığı ağaç servetinin var olması ile, 

bunun koruyucu etkisi altında ve yarattığı uygun ortamda irili ufaklı 
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hayvansal kökenli varlıklarla, çok çeşitli bitkisel kökenli varlıklar yaşayıp 

gelişme olanağı bulmaktadır. Bunların hepsi toplumun belirli bir 

gereksinimini karşılamakta ve bundan ötürü ekonomik bir değer 

taşımaktadır. Bu nedenle bir taraftan bu varlıkları korumak, diğer taraftan 

da bunlardan yararlanmak gerekir. O halde çok amaçlı ve rasyonel bir 

planlama için bu gibi varlıkların da nicelik ve niteliklerinin saptanması ve 

çoğalan miktarlarının bilinmesi zorunluluğu vardır. Orman yan varlıklarının 

ve ürünlerinin envanteri, ana ürün yuvarlak odundan başka, hayvansal, 

bitkisel ve mineral kökenli varlıkların miktarlarının saptanmasından 

ibarettir. 

Ülkemiz ormanlarında amenajman heyetleri tarafından planlama 

çalışmaları yapılırken, ikincil ürün ve yetişme ortamı envanteri, ağaç serveti 

envanteri çalışmalarıyla birlikte yürütülmektedir. Ancak ikincil ürünler için 

özel bir envanter çalışması yapılmadan, kişisel gözlem ve deneyimlere 

dayanılarak çeşitli tahminler yapılabilmektedir. Serik Orman İşletme 

Müdürlüğü Amenajman Planında, sandal alanlarına ilişkin bilgiler, aynı 

şekilde tahmine dayalı olarak verilmiştir. Ülkemiz için ekonomik değeri 

yüksek olan sandal alanlarının gerçek üretim kapasitesini bilmek ve bunu 

bir plana bağlamak ve aynı zamanda bu alanların geleceğini de garanti 

altına almak gerekmektedir. Biyolojik çeşitlilik ve yöre halkı ekonomisinin 

geliştirilmesi anlamında da katkı sağlayacağı düşünülen çalışmanın, 

ülkemizde Akdeniz kıyılarında, Marmara ve Ege bölgeleri ile Karadeniz 

ikliminin ılıman yerlerinde geniş bir ayılış gösteren sandal alanlarının 

planlanmasına örnek oluşturacağı düşünülmektedir. 

Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ)’nden doğrudan doğruya veya işlenerek 

yararlanılmaktadır. Örneğin; kekik, adaçayı, defneyaprağı, sığla yağı, 

okaliptüs (yaprakları) gibi orman alanlarında, orman içi açıklıklarında doğal 

olarak yetişen bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve diğer kimyasal 

maddeler başta ilaç sanayii olmak üzere, kozmetik, boya, deri, gıda, 

şekerleme ve alkollü içki üretimi gibi birçok sanayi kolunda geniş kullanım 

alanı bulmaktadır.   
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Tıbbi ve aromatik bitkilerin dışsatım miktarları 20 kadar bitki türünü 

kapsamaktadır. Ancak, Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan tıbbi ve aromatik 

bitkiler hakkındaki kapsamlı bir çalışmaya göre bitki türü sayısı, alt türler 

dahil olmak üzere, 347 adet olup, bunlardan 139 türün dış satımı 

yapılmaktadır. 1999-2003 yılları arasında dışsatımı yapılan tıbbi ve aromatik 

bitkilerin ortalama miktarı 44.390 ton ve bunlardan elde edilen gelir 

ortalama 60.434.000 dolardır. 

Yeryüzünde çok geniş alanlar kaplayan maki örtüsünden faydalanmanın 

temelinde, bu potansiyellerin en uygun şekilde nasıl değerlendirileceği 

yatmaktadır. Geleneksel anlamda bu sahalardan faydalanmada, başta 

biyolojik ve sosyal yapı olmak üzere pek çok sınırlama bulunmaktadır. Yeni 

yaklaşımlar, bu sahaları birer biyolojik zenginlik kaynağı olarak ele alıp çok 

yönlü faydalanma ilkeleri doğrultusunda kullanmayı planlamaktır. 

Bu kapsamda uygulama birimlerimizden “Batı Akdeniz Bölgesi Sandal 

alanlarına yönelik envanter metotlarının belirlenmesi”  konusunda 

araştırma talep edilmiştir. 

01.01.2011 tarihinde başlatılan proje, 31.12.2013 tarihi itibariyle 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 10.650 TL olan Ar-Ge projesinin 

yürütücüsü Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, 

yararlanıcısı ise Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’dür. 

Projenin gayesi; Akdeniz bölgesindeki sandal alanlarında yaş yapraklı 

sürgün servet envanter yönteminin belirlenmesiyle amenajmancıların 

sandal planlaması yapmasına katkı sağlamak sandal sahalarının üretim 

kapasitesini ortaya çıkartmak ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı 

sağlamaktır. 

Projenin Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; 

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılı Performans Programında, 

performans hedefi 22’de belirtilen “Ormancılık Alanındaki Sorunların 



 
 
 

                        106 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

Çözümüne Katkı Sağlanması ve Yeni Tekniklerin Geliştirilmesi İçin Ar-Ge 

Çalışmalarını Gerçekleştirme” hedefleri arasında yer almaktadır. 

Projenin Diğer Referans Dokümanlarla ilişkisi; 

 Ulusal Ormancılık Planında, “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri” kısmı 

yer almaktadır. 

Ulusal Ormancılık Programında, konuya ilişkin olarak; 

- ‘Orman Kaynaklarından Faydalanma ile İlgili Politikalar’ bölümünde; 

“Ormanların odun dışı ürün kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve 

faydalanması suretiyle toplumun ODOÜ ihtiyaç ve taleplerinin, yerel ve 

ülkesel düzeylerde optimum şekilde karşılanması” ifadesine yer verilmiştir.  

- Genel Eylemler (Ormanların Korunması, Geliştirilmesi, Faydalanması İle 

İlgili Politika ve Stratejilerin Tümü veya Çoğu İle İlişkili Eylemler) listesinin 6. 

sırasında, OGM’nin takip ve koordinasyonunda “Hazırlanacak planlarda 

değişik işlevlere ayrılacak orman alanlarının belirlenmesi kriter, esas ve 

yöntemlerinin belirlenmesi. Farklı işlevlere (odun üretimi, ODOÜ, hayvan 

yemi, su faydalanması, rekreasyon, peyzaj, av-yaban hayatı-avcılık, toprak-

su kaynaklarının muhafazası, biyolojik çeşitliliğin korunması, vb.) ayrılan 

orman alanları ve kaynakları için ayrıntılı uygulama plan ve projelerinin 

hazırlanması esaslarının ve metodolojilerin geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Bu çalışmada Pınargözü Orman İşletme Şefliği sandal sahaları çalışma alanı 

olarak seçilmiştir. Bu alanlarda basit rastgele örnekleme yöntemiyle sandal 

ocaklarında ölçüm ve tartımlar yapılmıştır. Toplam 100 adet sandal 

ocağında ölçüm ve tartım işlerinin gerçekleştirildiği çalışmalarda, el GPS’i ile 

her sandal ocağının koordinatları da tespit edilmiştir. Sandal ocaklarında 

Ocak Taç Çapı,  Ocak Taç Boyu ve Ocaktaki Gövde Sürgünü Sayısı gibi 

projede belirtilen bağımsız değişkenler üzerinde ölçümler yapılmıştır. Ocak 

taç çapı, birbirine 90 derece dik olacak şekilde iki ölçü alınarak ölçülmüştür. 

Her iki ölçü değeri de ayrı birer bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. 

Ayrıca bu değerlerin çarpımıyla oluşan ocak alanı bilgisi de türetilmiş veri 
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olarak regresyon analizinde kullanılmıştır. Bunların dışında bağımlı 

değişkenle ilişkisi olacağı düşüncesiyle ocağın ortalama yaşı, sürgünün 

yapraksız kısmının boyu ile yapraklı kısmının boyu da ayrıca ölçülerek kayıt 

edilmiştir. Proje çalışmaları sırasında esas hedeflenen Ocaktaki Yaş Yapraklı 

Sürgün Miktarı (bağımlı değişken) da hassas terazilerde tartılmak suretiyle 

belirlenmiştir. Elde edilen bütün veriler üzerinde korelasyon ve regresyon 

analizleri yapılarak sandal ocaklarındaki yaş yapraklı sürgün miktarını 

hesaplamaya dönük 3 adet regresyon modeli ortaya çıkartılmıştır. 

Bu modellerden birincisi, çalışmada bağımsız değişken olarak ölçülen 

ocaktaki sürgün sayısı değişkenini belirleyerek sonuca ulaşma yaklaşımıdır. 

Bu yöntemin en büyük avantajı, tek bir bağımsız değişkenin ölçümüyle 

bağımlı değişkenin hesaplanabiliyor olmasıdır. Yani sonuca ulaşmada en az 

düzeyde emek gerektirmesidir. Modelin dezavantajı ise belirtme katsayısı 

(R2) değerinin 0,59 olmasıdır. Yani modelin sonucu %59 oranında açıklıyor 

olmasıdır. Bu değer, istatistiki bakımdan anlamlı çıkmış ve kabul edilebilir 

gibi gözükse de modelde %41 oranında ölçülemeyen diğer faktörlerin 

etkisinin olması, tercih edilmemesi gerektiği görüşünü ağırlıklı kılmaktadır. 

Model 1: Sürgün Miktarı=1.589,533+Sürgün SayısıX2.513,043 

İstatistiki analiz sonucunda elde edilen ikinci modelde bağımlı değişkenin 

hesaplanmasında iki adet bağımsız değişkenin (Sürgün sayısı ve Ocak alanı) 

ölçülmesine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu modelde belirtme 

katsayısı (R2) değeri 0,71’dir. Birinci modele göre fazladan bir değişkenin 

daha ölçülmesiyle sonuç üzerinde etkili olan ve ölçülemeyen diğer 

faktörlerin değeri bir anda %29’a düşmektedir ki bu değer birinci modele 

göre yaklaşık %30 oranında daha sağlıklı bir yapıyı bizlere sunmaktadır. 

Elbette bunun da diğer modele göre iş yükünün fazla olması bir dezavantaj 

olarak görülmektedir.  Model 2: Sürgün Miktarı=-3.843,444+Sürgün Sayısı 

X1.542,118+Ocak AlanıX820,525  

Üçüncü modelde ise bağımlı değişkenin hesaplanmasında üç adet bağımsız 

değişkenin (Sürgün sayısı, Ocak alanı ve Sürgünün yapraklı bölümünün 
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boyu) ölçülmesine ihtiyaç varken bu modelde belirtme katsayısı (R2) değeri 

0,76 olarak karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü gibi modeller arasındaki en 

yüksek R2 değeri bu modelde ortaya çıkmaktadır. Bu modelde ikinci 

modele göre 0,05’lik iyileşmeye karşılık iş yükünde iki değişkenin 

ölçümünden üç değişkenin ölçülmesi gibi daha büyük bir artışın olması 

dikkat çekmektedir.  Model 3: Sürgün Miktarı=-17.490,358+Sürgün 

SayısıX1.388,414+Ocak AlanıX657,713+Sürgünün Yapraklı BölümüX78,635. 

Aslında analiz sonuçlarına bakıldığında modellerin hepsinin istatistiki olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir. Bu durumda son kararı, hesaplamayı 

yapacak olan uygulamacının iş durumuna ve hassasiyetlerine göre vermesi 

gerektiğidir. Uygulamacının şartlara göre kullanacağı modeli seçmesi daha 

doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Projenin sonuç raporu 2014 yılında yapılan Araştırma İhtisas Grupları 

toplantısında kabul edilmiştir. 

6.5 ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI’NDA SU SAMURU (Lutra lutra L. 

1758)’NUN YAŞAM ALANI TERCİHİ VE POPÜLASYON DURUMUNUN 

BELİRLENMESİ No:08.4406/20112013 
 

Ulusal Ormancılık Araştırma Master Planı (2007–2012)’na göre araştırma 

öncelikleri arasında 79. sırada “Orman ekosistemlerinde ekonomik, 

çevresel ve genetik yönden önem arz edenler başta olmak üzere endemik 

ve nesli tükenmekte olan fauna ve flora elemanlarının özellikleri (ekolojisi, 

mevcut durumları, popülasyon dinamikleri vb.) ile yaşam ortamlarının 

tespiti, korunması ve geliştirilmesi” orta vadede birinci öncelikli konu olarak 

zikredilmiştir. 

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü I. Bölgesel Araştırma 

Master Planı (2010–2020)’na göre 111 adet araştırma konusu 

belirlenmiştir. Bu araştırma konuları içerisinde 8. sırada; “Korunan alanların 

tespitini sağlayacak bir envanter-değerlendirme çalışmasının 

geçekleştirilmesi” 9. sırada; “Doğal ormanlarda yaban hayatı yönetimi, Av 
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ve yaban hayvanı türleri, bunların yerel ırkları ve barındırdığı genetik 

çeşitliliğinin genetik kirliliğe yol açmayacak şekilde muhafazası” 60. sırada; 

“Orman ekosistemlerinde ekonomik, çevresel ve genetik yönden önem arz 

edenler başta olmak üzere endemik ve nesli tükenmekte olan fauna ve 

flora elemanlarının özellikleri (ekolojisi, mevcut durumları, populasyon 

dinamikleri vb.) ile yaşam ortamlarının tespiti, korunması ve geliştirilmesi” 

93. sırada; “Sulak alanlarda flora ve faunanın belirlenmesi ile bu alanların 

planlanması ve yönetimi konusunda araştırmalar” adlı araştırma konuları 

yer almaktadır. 

Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Milli Parklar ve Av-Yaban 

Hayatı Başmühendisliği’nin “Su samuru” konulu talep yazısına istinaden 

yapılan resmi yazışmalar gereği Abant Gölü ve yakın çevresinde Su 

Samuru’nun araştırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Ancak günümüze kadar 

sözü edilen çalışma yapılmamıştır. Yapılacak çalışma ile yıllardır süregelen 

sorulara açıklık getirecek, resmi yazılara konu olan sorunlara ışık tutacaktır. 

01.01.2011 tarihinde başlatılan proje, 31.12.2013 tarihi itibariyle 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 77.200 TL olan Ormancılık projesinin 

yürütücüsü Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, 

yararlanıcıları ise Bolu ve diğer illerimizdeki turistik tesisler, müesseseler, 

tur acenteleri, tabiat-doğaseverler, bilim adamları, resmi ve özel kurum-

kuruluşlar. Abant Tabiat Parkının içindeki ve çevresindeki turistik tesisler, 

müesseseler, yerel halk ve araştırmacılardır. 

Bu proje ile su samurunun bölgede daha iyi korunabilmesi için gerekli 

bilgiler elde edilecektir. Uzun vadede bu çalışmanın Batı Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Müdürlüğü yetki alanı içerisinde kalan yerlerde diğer 

önemli fauna türlerini de içine alacak şekilde genişletilmesi ve bölgenin tam 

bir yaban hayatı profilinin çıkarılması olanağı doğacaktır. Ayrıca ekoturizme 

de katkıda bulunulacaktır. 

1. Abant Tabiat Parkı’ndaki su samurlarının varlığı, yayılışı, dağılışı ve 

genel popülasyon düzeyi hakkında tespitler yapmak, 
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2. Alanda var olan dişi bireylerin yuvalama yerleri ve habitat 

özelliklerinin belirlenmesi, 

3. Halkımızın su samuru konusunda farkındalığını ortaya çıkarmak, 

alana gelen ilgi gruplarının olumlu yöndeki dikkatlerini çekmek ve koruma 

bilincinin oluşmasını sağlamak. 

4. İnsan kaynaklı faktörlerin (yapılaşma, kirlilik, avcılık, vb.) su samuru 

üzerine etkileri hakkında bilgi edinmek. 

Projenin Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; 

Ulusal Ormancılık Araştırma Master Planı (2007–2012)’na göre araştırma 

öncelikleri arasında 79. maddesi. 

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü I. Bölgesel Araştırma 

Master Planı (2010–2020)’na göre, 9, 60, 93. maddeleri. 

Abant Gölü Tabiat Parkı hayvan varlığı ve florası hakkında çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Ancak bu güne kadar Abant Gölü Tabiat Parkı’nda yaşadığı 

düşünülen Su samuru konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu 

çalışma ile önemli bir eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 

Proje kapsamında Abant Gölü Tabiat Parkı toplam 40 örnekleme parseline 

(500X500 m) ayrılarak farklı ekosistemler örneklenmiştir. Sonra Su 

samuruna ait belirtilerin tespit edildiği parseller daha detaylı olarak tekrar 

örneklenmiştir. Bu örnekleme için doğrudan ve dolaylı yöntemler ve 

fotokapanlar kullanılmıştır. 

Su samuru Abant Gölü Tabiat Parkı içerisinde sadece göl alanına yakın 

bölgelerde gözlenmiştir. Özellikle çalılık ve sazlık alanları tercih eden tür; 

çoğunlukla su ekosisteminden yaklaşık 15 m mesafe içerisinde 

belirlenmiştir. Daha çok gece faaliyette bulunan su samuru çoğunlukla 

sucul canlılarla beslenmektedir. Göl kenarındaki karasal alanı dinlenme ve 

üreme için kullanmaktadır. Alanda en az 8 bireyin yasadığı belirlenmiştir. Su 
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samurunun alanda ürediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada su 

samurunun diğer bir Mustelidae türü olan Kaya sansarı (Martes foina) ile 

bazı habitatları ortak kullandıkları ortaya konmuştur. 

Doğal alanlardan ve yaban hayatından yararlanırken türlerin devamlılığı 

esastır. Özellikle korunan türlere ve türlerin yaşam alanlarına daha fazla 

önem verilmelidir. Bu nedenle türlerin habitatlarının belirlenmesi, varlık 

düzeylerinin bilinmesi ve izlenmesi gerekir. 

6.6 ÖNEMLİ ORMAN AĞACI TÜRLERİMİZDEN TÜRK FINDIĞI (Corylus 

colurna L.) TOHUMLARINA GA UYGULAMASININ ÇİMLENME 

ENGELİNİN GİDERİLMESİ VE FİDAN GELİŞİMİNE ETKİSİ NO: 08.1105-

2009-2012-2013 

 

Türk fındığı çok değerli özelliklere sahip olmasına rağmen münferit ve 

gruplar halinde yayılış gösteren bir türümüzdür. Ülkemizde doğal olarak 

Batı Anadolu Kazdağı, Bolu, Kastamonu, Zonguldak-Yenice (Daha sonra 

Karabük’e bağlandı), Rize ve Trabzon yörelerinde yetişmektedir (Anşin ve 

Özkan 1993). Yurt dışındaki yayılışı doğu Avrupa (Balkanlar, Romanya), batı 

Asya (Kafkasya, İran)’dır (Davis 1982; Anşin ve Özkan 1993; Yaltırık 1993;). 

Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan ülkemizde türlerin bazıları yok 

olmayla karşı karşıyadır. Bu nedenle nesli tehlikede olan ya da tehlikeye 

girme durumunda olan türlerin sayısının, yayılış alanlarının genişletilmesi 

gerekmektedir. Ormancılığımızda bu gibi türlerin yayılış gösterdiği alanların 

tabiatı koruma ormanı, muhafaza ormanı, gen kaynağı olarak ayrılması 

tarafımızca yeterli görülmemektedir. Türk fındığı gibi hassas türlere 

silvikültürel özellikleri gereği ayrıca ihtimam gösterilmesi gerekmektedir. 

Çünkü doğal yetişme ortamlarında diğer ağaçlar tarafından baskı altında 

kalmakta, gençliklerinin gelmesi engellenmektedir. Doğal ortamlarında ve 

uygun yetişme ortamlarında bu ve bu gibi türlerin yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. Türün değerinin anlaşılmasıyla birlikte orman 

fidanlıklarında üretim programına alınmıştır. Fakat Türk fındığının diğer 

türlerde olabildiği gibi çimlenme engeli olması nedeniyle yeterli miktarda 
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fidanı elde edilememektedir. Daha önceden yapılan çalışmalarda farklı 

orijinlere ait tohumlarda ön işlem olarak soğuk katlama işlemi yapılmış 

fakat 2. ve 3. yıla sarkan çimlenmeler ile karşılaşılmıştır. Tohumda görülen 

çimlenme engelleri nedeniyle fidanlıklarda da istenilen düzeyde fidan elde 

edilememektedir. Bu da zaman üretim ve bakım maliyetini arttırmaktadır. 

Bolu orman fidanlığında görülen sorun Bolu İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğünce tarafımıza iletilerek konu araştırılmış ve bu proje 

oluşturulmuştur. 

01.03.2009 tarihinde başlatılan proje, 31.10.2013 tarihi itibariyle 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 48.200 TL olan Ar-Ge projesinin 

yürütücüsü Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, 

yararlanıcıları ise İl Çevre ve Orman İl Müdürlüğü,  Orman Bölge 

Müdürlüğü, Özel fidanlıklar, Yöre halkı, Fındık şekeri imalatçılarıdır. 

 

Projenin gayesi; türün neslinin korunması için yetişme ortamının uygun 

olduğu yerlerde yaygınlaştırılması, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 

çalışmalarında karşılaşılan sosyal problemlerin giderilmesine katkı 
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sağlanması ve fidanlıklarda farklı kullanım amaçlarına yönelik fidan 

taleplerinin karşılanmasıdır. 

Projenin Bakanlık Stratejik Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; Ulusal Ormancılık 

Araştırma Master Planı (2007–2012)’na göre araştırma öncelikleri arasında 

118, 187. maddeleri ile ilişkilidir. 

 

Tohumlarındaki çimlenme engeli nedeniyle fidanlıkta yeterli Türk fındığı 

(Corylus colurna L.) fidanı üretilemediğinden bu araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın gayesi farklı GA3 uygulamasının Türk fındığı 

tohumlarının çimlenme, çıkma, yaşama ve bazı morfolojik fidan 

özelliklerine etkisini araştırmaktır. Tohumlar Bolu İli merkez Muratlar köyü 

civarındaki doğal Türk fındığı popülasyonundan toplanmıştır. Çimlenme 

engelinin giderilmesi gayesiyle tohumlara öncelikle iki hafta sıcak katlama 

uygulanmıştır. Daha sonra kabukları kırılarak ayrılan tohumlara altı farklı 

dozda GA3 (0-kontrol, 40, 80, 120, 160 ve 200 ppm) uygulanarak 

tohumların laboratuvar çimlenmeleri belirlenmiştir. Sera ortamında ise 

çıkma süresi, çıkma yüzdesi ve fidan yaşama yüzdesi yanında bazı 

morfolojik fidan özellikleri (çap, boy, boy/çap, ince kök sayısı, kalın kök 

sayısı, gövde kuru ağırlığı (GKA), kök kuru ağırlığı (KKA), GKA/KKA, fidan 

kalite indeksi vb.) tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre GA3 

uygulamasının Türk fındığı tohumlarının çimlenme ve fidan özelliklerini 

olumlu yönde etkilediği ve en uygun hormon dozunun 80 ve 120 ppm 

seviyelerinde olduğu belirlenmiştir. 
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6.7 ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ MEŞE (Quercus spp.) ORMANLARINDA 

BÖCEKÇİL KUŞLARIN VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ ORTAYA 

KONMASI (Gözeli Örneği) NO: 24.4101 

 

Zararlı böcek popülasyonlarının azaltılması ve dolayısıyla yaptığı zararların 

önlenmesinde kullanılan kimyasal maddeler, besin zinciri yoluyla 

ekosistemdeki dengeleri bozmakta ve bu da uzun dönemde, zararlı 

böceklerin verebileceği olumsuz etkilerden daha fazla olumsuz etkiler 

yaratmaktadır. Kimyasal savaşın çevreye verdiği olumsuz etkilerine karşın, 

alternatif olarak günümüzde biyolojik savaş daha fazla önem 

kazanmaktadır. Biyolojik savaşta, zararlı böcek popülasyonunu düzenlemek 

ve kontrol etmek amacıyla farklı doğal düşmanlar kullanılmaktadır. Bu 

doğal düşmanlar arasında böcekçil kuşlar da önemli yer tutmaktadır. 

Böcekçil kuşların popülasyon yoğunluğunun arttırılması sonucu zararlı 

böceklerde önemli miktarda azalış sağlanacaktır. Farklı renklerdeki 

yuvalarda böcekçil kuş popülasyonundaki artış miktarının etkisinin bilinmesi 

uygulamadaki başarıyı arttıracaktır. 
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Ayrıca; Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün zararlı böceklere karşı böcekçil 

kuşların belirlenmesi ile ilgili olarak bir araştırma projesi talebi de 

mevcuttur. 

 

01.04.2009 tarihinde başlatılan proje, 01.06.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 25.400 TL olan Ar-Ge projesinin 

yürütücüsü Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü 

olup, yararlanıcısı ise Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Projenin gayesi; orman zararlısı böceklere karşı, biyolojik mücadelede 

kullanılacak böcekçil kuşların belirlenmesi, 

• Böcekçil kuşların çoğalmalarının desteklenmesi, 

• Orman zararlısı böcek popülasyon yoğunluğunun azaltılması. 



 
 
 

                        116 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 
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Projenin Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi;  

Ulusal Ormancılık Programında; 

Öncelik: 1 
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Eylemin Tanımı: Orman yangınları ve diğer biyotik ve abiyotik zararların 

(hava kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri de dahil olmak üzere) nedenleri, 

sonuçları ve önlenmesi için gerekli tedbirlere ilişkin araştırma çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi ve bu konularda orman köylüleri ve diğer toplum 

kesimleri için bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi ve 

uygulanması. 

 

Orman zararlılarıyla biyolojik mücadele amacıyla Orman Genel Müdürlüğü 

tarafından yıllardır asılan bu yuvaların ekonomik boyutu hesaplandığında 

küçümsenmeyecek miktarda bir maliyet oluşturmaktadır. Bu emeğin 

karşılığının alınması,  ekolojik dengenin korunabilmesi ve ormanlarımızın 

biyolojik mücadele ile daha iyi korunması amacıyla yapılan çalışmaların 

desteklenmesi yerinde olacaktır. Kuş türlerine göre farklı renkteki yuva 

tercihleri değiştiğinden ormanlarımıza asılan boyanmamış yuva sandıkları 

yanı sıra diğer renkteki yuvaların da kullanılması farklı türler arasında 

kuluçka faaliyetini arttıracaktır. 
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 Yapay yuva sandıklarında kuluçka başarının arttırılması için güney, doğu ve 

batı bakı yamaçlar tercih edilmeli ve yuva giriş delikleri her kuş türüne göre 

farklı büyüklüklerde tercih edildiğinden yuva giriş delikleri farklı çapta 

olmalıdır. Böcekçil kuş popülasyonunu arttırmak ve orman zararlılarına 

karşı biyolojik mücadelede başarılı olmak için yuvalar böcek yoğunluğunun 

fazla olduğu yerlere asılmalıdır. Yuvalarda oluşabilecek parazitlerden 

korunmak gayesi ile her sonbahar ayı sonunda yuvalar temizlenmeli ve 

ilkbahar başlangıcında kontrol edilerek eksiklikler giderilmelidir. 
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6.8 CENSİYANIN (gentiana lutea I.) YERİNDE KORUNMASI, 

YETİŞTİRİLMESİ, KİMYASAL ANALİZLERİ VE EKONOMİK ÖNEMİ NO: 

23.1510 
 

Aşırı ve hatalı toplama ile nesli tehdit altında olan censiyanın yerinde ve 

dışarıda korunması, ekonomik öneminin araştırılması, yetiştirilmesi ve 

yapısında bulunan kimyasal maddelerin tespiti için kimyasal analizlerinin 

yapılması gayesiyle 1999 yılında başlatılan proje, 2013 yılında 

sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 35.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü İç Anadolu 

Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, yararlanıcıları ise Orman 

Genel Müdürlüğü ve üniversitelerdir.  

Projenin hedefleri; neslinin devamı tehlikede olan censiyanın yerinde ve 

dışarıda korunması, yetişme güçlüğü olan bitkinin doğal ortamında 

tohumdan yetiştirilmesi, bitkinin neslinin devamını sağlayacak 

sürdürülebilir faydalanma esaslarının belirlenmesi ve ülke ekonomisine 

katkısının sağlanmasıdır. Ayrıca, toprak isteğinin belirlenmesi, kök analizleri 

ile yetişme ortamına göre yapısındaki maddelerin bulunma oranlarının 

tespiti ve mukayesesi. 

Proje çalışmaları boyunca censiyanın doğal yetişme ortamındaki durumu 

izlenmiş, ilgili bölge Müdürlükleri ve kamuoyunda farkındalık yaratılmıştır.  

İklim değişikliklerine bağlı olarak koruma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve 

toplama yasağının devamının sağlanmasının gerekliliği ortaya çıkarılmıştır. 

Türkiye’de tohumdan ilk kez 200 adet bitki doğal ortamında yetiştirilmiştir. 

Kök yapısında bulunan kimyasal maddeler HPLC analizleri ile belirlenmiştir. 

Doğal yetişme ortamlarından alınan toprak örneklerinin analizleri ile toprak 

istekleri belirlenmiştir. 
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6.9 BAZI KARAÇAM (Pinus nigra Arnold) ODUNLARININ YAPIŞMA 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (ÇAMKORU DR. FUAT ADALI 

ARAŞTIRMA ORMANI ÖRNEĞİ) NO:23.7133/2009-2011-2013 
 

Karaçam odunun hangi makinede işlenmiş yüzeyinin hangi basınçta, hangi 

tutkalla en iyi yapışma direncini verdiği belirlemek gayesiyle 01.01.2009 

tarihinde başlatılan proje, 31.12.2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 25.800 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü İç Anadolu 

Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, yararlanıcıları ise Orman 

Genel Müdürlüğü ve Orman Fakülteleri’dir. 

Projenin hedefi; karaçamdan elde edilen odunların hangi makinede 

işlendiğinde hangi tutkalla, hangi pres basıncında yapıştırıldığında en 

yüksek yapışma direncini verdiğini tespit etmektir. 

Proje, Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile; 9. ve 10. Kalkınma 

Planları- Ormancılık İhtisas Raporları ile uyumludur. 

Ulusal Ormancılık Programı 2004-2023, Master Planı Ara 3, Program 1’e 

göre önceliği yüksektir. 

Karaçam odununun yapıştırma direncinin arttırılabilmesi için yapışmaya 

konu olacak yüzeylerin teğet kesit yüzeyler olmasına özen gösterilmelidir. 

Yapıştırma öncesi kalınlık makinesinde rendelenmiş yüzeylerin kullanılması, 

yapıştırmada malzeme mukavemet özellikleri de göz önüne alınarak, 

yapısal bozulma yaratmayacak şekilde daha yüksek presleme basınçlarının 

uygulanması ve poliüretan tutkalı yerine polivinilasetat tutkalının 

kullanılması uygun olacaktır. 
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6.10 KENT ORMANLARININ ESTETİK DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ 

(ODTÜ Ormanı Örneği) NO: 25.5301/2011-2012-2013 
 

Son elli yılda ABD’den başlayarak dünyada çok yönlü faydalanma ilkesinin 

öneminin artışıyla birlikte, işlevsel ve sürdürülebilir orman kaynakları 

yönetimine yönelik planlar hazırlanması, etkin kaynak tahsisi kararları 

verilmesi, projelerin fayda ve maliyetlerinin karşılaştırılması, zarar-ziyan-

tazminat hesapları yapılması, kullanım bedellerinin belirlenmesi ve kaynak 

muhasebesi sistemlerinin hazırlanması için orman kaynaklarının ürettiği 

çevresel mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin bilinmesi önem 

kazanmıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir orman kaynakları yönetimi ve etkin 

kaynak tahsisinde karşılaşılan bilgi eksikliğinin bir çözümü olarak, orman 

kaynaklarının, özellikle kent ormanlarının manzara güzelliğinin ekonomik 

değerinin tahminine yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Türkiye’de 

bugüne kadar orman kaynaklarının sağladığı çevresel mal ve hizmetlerin 

ekonomik değerinin belirlenmesine yönelik 40’dan fazla araştırma olmasına 

rağmen, orman, özellikle kent ormanı manzarasının ekonomik değerinin 

belirlenmesine yönelik bir araştırma bulunmamaktadır. 

Ocak 2011 tarihinde başlatılan proje, Aralık 2013’te sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 10.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü İç Anadolu 

Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, yararlanıcıları ise Orman 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Bu araştırmada Ankara şehir merkezinde bulunan Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi (ODTÜ) Ormanının manzarasının ekonomik değerinin hedonik 

fiyatlandırma yöntemi ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma projesi, Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planında (2010-2014) 

ikinci stratejik amaç olan “Ormanların Geliştirilmesi Stratejisi” kapsamında 

“Yerleşim alanları çevrelerinde kent ormanlarının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, peyzaj, rekreasyon, hava kirliliğini önleme, gürültüyü 

azaltma ve erozyon önleme amaçlı ormanlaştırma (yeşil kuşak gibi) 
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çalışmalarının yaygınlaştırılması” ve üçüncü stratejik gaye olan “Orman 

Kaynaklarından Faydalanma Stratejisi” kapsamında “ Ormanların sağladığı 

koruyucu ve çevresel hizmetlerin değerlerinin tahmin edilmesine yönelik 

araştırma ve değerlendirme çalışmalarının yapılması, elde edilen sonuçlar 

hakkında toplumun tüm kesimlerinin bilgilendirilmesi” temel stratejilerini 

gerçekleştirmeye yöneliktir. Orman Genel Müdürlüğü’nün güncel stratejik 

planında da (2013-2017) aynı temel stratejiler geçerlidir. 

Türkiye Ulusal Ormancılık Programında (2004-2023) “Ulusal Ormancılık 

Politikalarını Gerçekleştirmek ve Amaçlarına Ulaşmak İçin İzlenecek 

Stratejiler” başlığı altında, ormanların koruyucu ve çevresel 

fonksiyonlarından faydalanmanın düzenlenmesi için ormanların sağladığı 

koruyucu ve çevresel işlevler ve hizmetlerin değerlerinin tahmin edilmesine 

yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmalarının orman teşkilatı, 

araştırma kuruluşları ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile gerçekleştirilmesi 

ve sonuçları hakkında toplumun tüm kesimlerinin bilgilendirilmesi 

gerekliliği öngörülmüştür. Proje çalışması ayrıca Ormancılık Araştırma 

Master Planına göre orta önceliklidir ve “Yeşil Etiketleme ve Çevresel 

Maliyet-Muhtemel Etkilerin Analizi” alt programı kapsamına girmektedir. 

Sonuçlar, ODTÜ Ormanı manzarasının konutlar için arzu edilen bir nitelik 

olduğunu ve estetik faydalarının konut fiyatlarına yansıdığını 

göstermektedir. Çalışma sonunda ODTÜ Ormanının manzara değeri, farklı 

nitelik göstergelerine göre hedef konut pazarı için konut başına 15.535-

23.315 TL, yıllık 8,06 ile 12,10 milyon TL, konut stoku için 101-151 milyon TL 

arasında tahmin edilmiştir. Birim orman alanı için tahmin edilen değer ise, 

Ormanın diğer işlevlerinden odun hammaddesi üretimi ve karbon tutma 

işlevi ile karşılaştırılmış ve daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma ile 

elde edilen değer tahminleri, kent ormanlarının estetik faydalarına ilişkin 

bir gösterge sağlamakla birlikte, kent ormanlarının yarattığı estetik 

faydaların büyüklüğünü kanıtlayarak, orman kaynakları yönetim politika, 

plan, program ve projelerine estetik faydalarla ilgili parametrelerin 

eklenmesinin önemini göstermiş ve fayda mukayesesine imkân sağlamıştır. 
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Elde edilen değer tahminleri ayrıca geliştirilecek toplam orman değeri 

hesapları ve kaynak muhasebesi sistemlerinde de kullanılabilir.   

Çalışmada, 296 konuta ait niteliklerin ve satış verilerinin toplanması için 

Eylül 2011- Haziran 2013 arasında bir anket çalışması yürütülmüştür. 

Hedonik modellerde bağımlı değişken olarak bu konutların satış fiyatları 

kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak ise, konutların yapısal, konum, 

ulaşılabilirlik, komşuluk ve manzara güzelliği nitelikleri kullanılmıştır. ODTÜ 

Ormanı manzara niteliği için beş farklı bağımsız değişken kullanılmıştır. 

Bunlar, orman manzarasının varlığı, konutun orman manzarasının boyutu 

ve kalitesine ait iki ölçüt, ODTÜ Ormanına uzaklık ve konut manzarasının 

kapsadığı orman alanı büyüklüğüdür. Hedonik fiyat modelleri yarı 

logaritmik fonksiyon tipi kullanılarak çoklu regresyon analizi yapılmış ve 

hedonik fiyat fonksiyonları türetilmiştir. Hedonik fiyat fonksiyonlarında 

manzara niteliklerinin katsayıları örtük fiyatlar olarak kullanılarak ekonomik 

değer tahminleri türetilmiştir. 

6.11 KARAÇAM [Pinus nigra J.F. Arnold subsp. nigra var. pallasiana 

(Loudon) Rehder] TOHUM MEŞÇERE VE BAHÇELERİNDE ÜRETİLEN 

TOHUMLARDA BULUNAN FUNGUSLARIN TESPİTİ VE 

FİDANLARDAKİ PATOJENİTELERİ NO:23.4103;ANK-

0351110/2010-2013 

 

Son yıllarda fidanlıklarda artan ve sebebi anlaşılamayan sorunların 

araştırılması için tohum kaynaklı hastalıkların karaçam ağaç türü üzerinde 

incelenmesi gayesiyle Ocak 2010 tarihinde başlatılan proje, Aralık 2013 

itibariyle sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 16.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü İç Anadolu 

Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, yararlanıcıları ise Orman 

fidanlıkçılar, uygulayıcı fidanlıkçılar, tohumcular, araştırmacılardır. 

Projenin hedefleri; ülkemizin asli ağaçlarından biri olan karaçam 

tohumlarında bulunan fungusların tespit edilmesi ve arazide gözlenmesi 
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suretiyle kalitesiz tohum ve fidanların, araziye ve uygulayıcıya ulaşması 

engellenmesine ve erken dönemde gerekli karantina tedbirlerinin alınması 

sağlanacağından tohum hastalıklarının ülke içinde taşınmasının 

önlenmesine yardımcı olmaktır. 

 

Penicillium sp.’nin tohumu kaplaması ve çim ucunda enfeksiyon yapması 

Proje, Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile uyumludur; 2013-2017 

OGM Strateji Planları; Strateji Gaye 1:Ormanların Korunması, Ulusal 

Ormancılık Master Planında Yüksek önceliklidir. 

İncelenen orijinlerden Domaniç-Dereçarşamba, Tavşanlı-Baliköy, 

Vezirköprü-Gölköy, Boyabat-Boyabat gibi bazı orjinler çok bulaşıkken, Çal-

İnceler, Bayındır-Ovacık ve Nazilli-Sarıcaova gibi orijinlerin ise yok denecek 

kadar temiz durumda oldukları saptanmıştır.  
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Çim ucunda gelişen Alternaria alternata 

İzolasyonlarda en fazla Penicillium türleri elde edilmiştir. Penicillium türleri 

aynı zamanda tohum ölümü ve çimlenmenin engellenmesi ve fide ölümü 

şeklinde de zarara neden olan grup olmuştur. 

Fusarium oxysporum tohum hastalığı oluşturmanın yanı sıra, asıl zararını 

fidelerde ölüm ve zayıf gelişim şeklinde meydana getirmiştir. Alternaria 

alternata’da en fazla fide hastalığı oluşturan ikinci etmen olmuştur. 

Depolama koşulları açısından bir sorun bulunmadığını, ancak depolama 

öncesi işlemler konusunda sıkıntılar yaşandığını göstermektedir. 
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Çok bulaşık olan bölgelerde depolama öncesi işlemlerin daha dikkatli 

yapılması ve depoya tohumların daha sağlıklı konulması gerektiği ortaya 

çıkmıştır.  

 

Fusarium oxysporum’ un fidelerde oluşturduğu hastalık 

Ülke içi taşınımda ve tohumların kullanımında bu durumun dikkate alınması 

tohumculuk çalışmaları bakımından faydalı olacaktır. 

Projede öngörülen bütün aşamalar başarıyla tamamlanmış olup proje 

amacına ulaşmıştır. 

6.12 BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜKIZILÇAM AĞAÇLANDIRMA 

SAHALARINDA AKDENİZ ORMAN BAHÇIVANI [Tomicus destruens 

(Wollaston)(Col., Curculionidae)] ‘NIN HAYAT DÖNGÜSÜNÜN 

BELİRLENMESİ 

 

Ülkemiz ormanlarında varlığı ve zararı yeni sayılabilecek bu böceğin hayat 

döngüsü ile ilgili yeterli veriler mevcut değildir. Ayrıca bu böcekle ilgili diğer 
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ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçları, birbirinden farklı olduğu 

gözlenmiştir. Zararlı böceklerle mücadelede bilinmesi gereken en önemli 

bilgilerden biri, böceğin yılda generasyon sayısıdır. Ancak,  T. Destruens’in 

generasyon sayısı ile ilgili farklı bilgilere rastlanmıştır.   

Zararlı böceklerle mücadelede, tuzak ağaçları ve feromon tuzakları 

kullanılmaktadır. Bu araçlar, böceğin uçma zamanından önce, zararlı 

böceğin arız olduğu sahalarda kurulur. Ancak, böceğin hayat döngüsü ve 

özellikle de uçma zamanı bilinmediği takdirde, bu mücadeleler başarısızlıkla 

sonuçlanıp, ciddi kayıplara neden olur. Dolayısıyla, bu zararlı böcekle 

mücadele edebilmek için, öncelikle biyolojisinin bilinmesi gerekmektedir. 

2010 tarihinde başlatılan proje, 2013 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 45.000 TL olan ormancılık projesinin yürütücüsü Ege 

Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü olup, yararlanıcıları ise Orman 

Genel Müdürlüğü ve Orman Zararlıları ile Mücadele Daire Başkanlığı’dır. 

Orman zararlıları ile mücadeleler, zararlı böceğin hayat döngüsü 

bilinmeden yapıldığı taktirde, insan gücü, materyal ve malzeme, zaman ve 

maddi kayıplara neden olacaktır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilecek 

sonuçlarla, ormanlarımızın iğne yapraklı ağaçları, özellikle kızılçamlarda 

zararlı olduğu bilinen T. Destruens’e karşı yapılacak mücadeleler için altlık 

oluşturulacaktır.    

Projenin Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi;  

Türkiye Ulusal Ormancılık Programı, 2004-2023 ve Orman Genel Müdürlüğü 

2013-2017 Stratejik Planı’na göre: 

“Ormanların, alanlarının, biyolojik çeşitliliğinin ve doğal yapılarının 

muhafazası, biyotik ve abiyotik zararlara karşı korunması” 

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi, 2010-2020’ye göre: 
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“Ormansızlaşma ve orman alanlarının bozulmasına ilişkin mevcut durumun 

ortaya konularak, sorunların çözümüne yönelik stratejilerin geliştirilmesi, 

iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerine etkilerinin 

değerlendirilerek, bilimsel araştırmalara dayalı politikaların üretilmesi” 

Kabuk böceklerine karşın yapılan mücadele çalışmalarında, zararlı türün 

ergin döneminin bilinmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın 

sonuçları da böceğin ergin dönemi ve uçma periyodlarını net bir şekilde 

belirlenmiş olup, uygulayıcı birimlerin çalışmalarına yeterli ışık tutacak 

mahiyettedir. 

Proje çalışmaları öngörülen tarihte tamamlanmış olup, proje sonuç raporu 

AİG 2014 toplantısında sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

6.13 KARAKAVAKTA ANAÇLIK YÖNTEMİNE GÖRE GÖVDE ÇELİĞİ İLE BİR 

VE İKİ YAŞLI SIRIK ÇELİĞİ ÜRETİM STANDART YÖNTEMİNİN 

TESPİT EDİLMESİ NO:İZT365(1211)2003-2010-2012-2013 
 

Kavak fidanı üretiminin en pratik ve ekonomik metodu olarak tespit edilen 

anaçlık usulüyle çelikten fidan yetiştirme yönteminin uygulama esasları ve 

ağaçlandırma kullanımı ülkemizde melez kavaklar için çeşitli çalışmalarla 

ortaya konmaya çalışılmıştır (Tolay ve ark., 1983; İktüeren, 1986; Ayberk ve 

ark., 1991/1; Sarıbaş, 1991; Sarıbaş, 1993; Zoralioğlu, 1993/5; Kılıçaslan, 

2001; Kılıçaslan ve ark., 2005a). Ancak, özellikle Anadolu’nun vazgeçilmez 

doğal türlerinden olan karakavaklar için böyle bir çalışma ülkemizde 

mevcut değildir. Karakavak fidanı üretiminde ve ağaçlandırma 

çalışmalarında hem ekonomik kazanç hem de uygulama kolaylığı sağlayacak 

anaçlık usulüyle çelikten fidan yetiştirme tekniği bu çalışma ile ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

2003 tarihinde başlatılan proje, 2013 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 10.494 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Kavak ve Hızlı 

Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olup, yararlanıcıları 

ise Orman Genel Müdürlüğü devlet ve özel fidanlıklar ve özel üreticilerdir. 
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“KOCABEY”, “GAZİ” ve “GEYVE” karakavak klonlarında, kavak 

ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere, anaçlık usulü ile bir ve iki yaşlı sırık 

çeliği üretim tekniği belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun içinde üretimde etkili 

olabilecek aralık mesafe ve anaçta bırakılacak sürgün adedi faktörlerinin 

etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anaçlık usulüyle bir yaşlı sırık çeliği üretiminde; her üç klonda da genel 

olarak ilk iki dönem veya son iki dönem, 1,6x0,9 m ile 1,6x0,4 m aralık 

mesafe gruplarının kullanarak anaçlık parsellerinin tesis edilmesinin uygun 

olacağı kanaatine ulaşılmıştır. Anaçtaki sürgün sayısına ise müdahale 

edilmesinin gerekli olmadığı görülmüştür. Bu sonuçta fidanlıklarda bakım 

çalışmalarında zaman ve işçi girdisinde kazanç sağlayacaktır. 

Anaçlık usulüyle iki yaşlı sırık çeliği üretiminde ise; her üç klonda da, 

denenen işlemlerin etkisinin çok fazla olmadığı dolayısıyla sahanın rasyonel 

kullanımı açısından en dar dikim aralığının (1.3x0.4 m) kullanılması gerektiği 

kanaatine ulaşılmıştır. Anaçtaki sürgün sayısına ise müdahale edilmesine 

gerek olmadığı görülmüştür. Böylelikle arazinin daha ekonomik kullanımı da 

söz konusu olabilecektir. 

Ayrıca, kavak yetiştirilen fidanlıklarda, ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere, 

anaçlık usulüyle bir ve iki yaşlı sırık çeliklerinin üretilip kullanıma 

geçirilebilmesi için, öncelikle kalite sınıflarının tespit edilmesine yönelik 

çalışmalara acilen ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

6.14 DUGLAS (Pseudotsugamenziesii (Mirb) Franco) ORİJİNALLERİNİN 

BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR NO:İZT-

314(1718)-1991-2010-2013 
 

Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde 400-500 m ve üstü alanlarda 

endüstriyel ağaçlandırmaya uygun potansiyel alanların değerlendirilmesi 

amacıyla 1991 tarihinde başlatılan proje, 2013 yılı itibariyle 

sonuçlandırılmıştır. 
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Toplam bütçesi 90.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Kavak ve Hızlı 

Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olup, yararlanıcısı 

ise Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Washington Eyaletinin 403 (yeni tohum transfer zonlamasında Kuzeybatı 

Kaskadlar “NWCA”) ve 412 (yeni tohum transfer zonlamasında Güneybatı 

Kaskadlar “SWCA”) nolu tohum transfer zonlarının orta yükseltide (750-

1.050 m) bulunan orijinlerin Türkiye’de Batı Karadeniz Bölgesinde ve 

Marmara sahil bölgelerinde kullanılabileceği tespit edilmiştir.  

-Duglas ağaçlandırma alanlarının kar zararı nedeniyle denizden 1.000 m 

üstüne çıkılmaması uygun olacaktır.  

-Yapılan çalışmada Duglas’da en az 2x2 m dikim aralığının kullanılması sıklık 

bakımı ve ilk aralamalarda çıkarılacak olan orman emvalin kullanılabilirlik 

olasılığını arttıracaktır. 

6.15 TARSUS KADINCIK HAVZASI’NDAKİ TOPRAK KORUMA AMAÇLI 

SEDİR(Cedrus libani A. Rich.) VE KARAÇAM (Pinus nigra Arnold.) 

AĞAÇLANDIRMALARININ TOPRAK ISLÂHINA ETKİSİ VE YETİŞME 

ORTAMI ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİLERİ NO:20.6207 
 

Ülkemiz topraklarının en önemli sorunlarından olan erozyon ile 

mücadelede öncelikli hedef hiç şüphesiz toprağı yerinde tutmak, yüzeysel 

akışlarla akıp gitmesini engellemektir. Başarılı bir erozyon kontrol çalışması 

yapabilmek için o yörenin yetişme ortamı özelliklerinin iyi tanımlanması 

gerekmektedir. Çalışma alanında karstik bölgelerde, orta sedir ve üst sedir 

kuşağında sedir ve karaçam ağaçlandırmaları için bu türlerin ekolojik 

isteklerine yönelik ayrıntılı bilgiler elde edilmesi açısından önemlidir. Elde 

edilecek verilerle karstik sahalarda yaygın olan dolomit ve kalkşist 

anakayalarda, 1.500-2.000 m yükseltilerde, farklı bakılarda, sedir ve 

karaçam türleri ile yapılacak erozyon kontrolü ya da endüstriyel amaçlı 

ağaçlandırmalara ışık tutulabilecek ve yapılan bu çalışmaların, 20 ve 40 yıllık 
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süreçlerde toprak ıslahına katkı sağlama konularında da ayrıntılı bilgilere 

ulaşılabilecektir. 

01.01.2010 tarihinde başlatılan proje, 31.12.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 83.000 TL olan Ar-Ge projesinin 

yürütücüsü Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olup, 

yararlanıcıları ise Orman Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 

Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman Fakülteleri’dir. 

Projenin hedefleri;  

Toprak muhafaza amaçlı yapılan ağaçlandırma çalışmalarının; meşçere 

gelişimini ve toprak ıslahına katkısını ortaya koymak, 

 İki farklı yükselti kuşağında (1.500-1.750 m orta sedir ve 1.750-2.000 m üst 

sedir), iki farklı anakayada (dolomit ve kalk şisti), iki farklı bakıda (Kuzey ve 

güney bakı grubu) ve üç farklı meşcere kuruluşunda (saf sedir, saf karaçam, 

sedir + karaçam karışık) bulunan ağaçlandırma alanlarının meşcere 

gelişimlerini ortaya koymak ve böylece benzer sahalarda yapılacak 

çalışmalara ışık tutacak bilgilerin üretilmesi, 

Ağaçlandırılmış sahalar ile ağaçlandırılmamış sahaların toprak özelliklerini 

belirleyerek, ağaçlandırmanın toprak ıslahına sağladığı katkıyı ortaya 

koymak,  

Araştırma Projesinden elde edilecek bulgular ile bilgiler bilimsel nitelikte 

olduğu kadar, ormancılık mesleği uygulamalarına da destek sağlayacaktır. 

Ayrıca, yıllar önce ormancıların yaptığı çok önemli ve değerli toprak koruma 

ve ağaçlandırma çalışmalarının unutulmaması, meslek ve ülke kamuoyuna 

kazandırılması da mümkün olacaktır.         

Projenin, Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; 

- Araştırılması düşünülen bu konu Araştırma Master Planında “ARA 6 

Orman Ekosistemleri” bölümünde yüksek öncelikli olması, 
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-Bozulan ekosistemlerde ağaçlandırmaların sağladığı faydaların ortaya 

koyulması, 

-Gelecek yıllarda benzer sahalarda yapılacak ağaçlandırmalara yönelik altlık 

oluşturacak bilgilerin elde edilmesi, 

-Ağaçlandırma çalışmaları ile toprak ıslahı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. 

Sumaklıyer Dere Havzası’nda ortalama 20 yaşlı meşcerelerde en iyi üst boy 

gelişimi güney bakıda sedir+karaçam karışık meşceresinde sedirde 9,7 m, 

karaçamda 7,4 m olarak saptanmıştır. Kuzboğazı Dere Havzası’nda ortalama 

38 yaşlı meşcerelerde en iyi üst boy gelişimi sedirde; orta sedir kuşağında, 

dolomit anakayada, güney bakı grubunda ve karışık meşcerede 15,10 m, 

karaçamda; orta sedir kuşağında, kalkşist anakayada, güney bakıda ve 

karışık meşcerede 14,45 m olarak bulunmuştur. Yükselti/iklim kuşağı, bakı 

ve anakayalara göre en iyi üst boy gelişimleri değerlendirildiğinde; her iki 

yükselti/iklim kuşağında ve her iki anakaya üzerinde de kuzey bakı 

grubunda karaçam, güney bakı grubunda sedir daha yüksek üst boya 

sahiptir.  

Sedir üst boyu ile bakı, toprakların bir m³ hacimdeki değerlerinden kum 

miktarı, ince toprak miktarı, iskelet hacmi ve organik karbon değerleriyle 

önemli ilişkiler bulunmuştur. Karaçam üst boyu ile bakı, toprakların bir m³ 

hacimdeki değerlerinden kum miktarı, iskelet hacmi ve tüm azot değerleri 

ile önemli ilişkiler bulunmuştur. 

Sumaklıyer Deresi ağaçlandırmasında 20 yıl sonunda ortalama hacim 44,47 

m³/ha olarak hesaplanmıştır. Yıllık hacım artımı 2,22 m³/ha’dır. Kuzboğazı 

Deresi ağaçlandırmasında 38 yıl sonunda ortalama hacım 197,11 m³/ha 

olarak hesaplanmıştır. Yıllık hacım artımı 5,19 m³/ha’dır. Yapılan 

ağaçlandırma çalışmaları ile iki havzada toplam 62.362,49 m3/455 ha odun 

üretimi sağlanmıştır. 

Ağaçlandırma sahaları ile OT sahalarının bir m³ hacimdeki toprak 

değerlerinden kil miktarı, iskelet hacmi, organik karbon, bitkiler tarafından 
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alınabilir fosfor ve faydalanılabilir su kapasitesi değerleri arasında 

istatistiksel olarak önemli farklar bulunmuştur.  

Araştırma sonuçları dolomit ve kalkşist anakayalardan gelişen toprakların 

erozyona karşı dayanıksız olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu 

anakayalardan oluşmuş topraklardaki mevcut bitki örtüsünün korunması ve 

ağaçlandırılması toprak muhafazası için oldukça önemlidir. Ayrıca bu 

anakayalardan gelişen topraklar üzerinde kurulu ormanlara yapılacak 

silvikültürel müdahalelerde erozyona hassasiyetin de göz önüne alınması 

faydalı olacaktır. 

 Erozyon kontrolü ya da endüstriyel amaçlı yapılan ağaçlandırma çalışmaları 

ile kurulan orman üzerini kapattığı toprağı erozyona karşı korumakla 

beraber toprak ıslahına da katkı sağlamaktadır. Bu nedenle bozuk orman ve 

OT vasıflı sahaların ağaçlandırılması çalışmalarına devam edilmelidir. 

Yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile hem toprak ıslahı sağlanmakta hem de 

verimli ormanlar kurularak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. 

Projede öngörülen işlemlerin tamamı yapılmıştır. 

Proje sonuç raporu Raportör raporu doğrultusunda düzeltilmektedir. 

Araştırma Projesinden elde edilecek bulgular ile bilgiler bilimsel nitelikte 

olduğu kadar, ormancılık mesleği uygulamalarına da destek sağlayacaktır. 

Ayrıca, yıllar önce ormancıların yaptığı çok önemli ve değerli toprak koruma 

ve ağaçlandırma çalışmalarının unutulmaması, meslek ve ülke kamuoyuna 

kazandırılması da mümkün olacaktır. 

6.16 KAYIN (Fagus) POPULASYONLARINDA GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN 

BELİRLENMESİ NO: ANK-030.1621/2008-2013 
 

Kayının genetik çeşitliliğinin yapılaşma ve miktarının belirlenmesi,  gen 

kaynaklanın etkili korunması açısından önem taşıdığından popülasyon 

genetiği ilkeleri ile birlikte diğer biyolojik bilgilerin bu popülasyonların 

yönetim ve işletilmesinde kullanılması gerekmektedir. Genetik çeşitliliğin 
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nedeni,  coğrafi değişkenlerle ilişkisi, tür içindeki dağılımı ıslah stratejilerinin 

oluşturulması ve genetik çeşitliliğin korunması açısından da önem 

kazanmaktadır.  Bu nedenle son yıllarda genetik çeşitlilikle ilgili çalışmalar 

ormancılık araştırmalarında öncelikli konular arasında yer almaktadır. 

Bu çalışma ile Türkiye geniş yapraklı ağaç türleri arasında önemli bir yeri 

olan ve odununun ekonomik değeri yüksek olan bu türün, elde edilen 

verilerin analizi ile popülasyonlar içi ve arası genetik çeşitlilik ve mesafe 

değerleri türün işletilmesi ve korunması açısından da yapılacak çalışmalara 

ışık tutacaktır. 

2008 tarihinde başlatılan proje, 2013 tarihi itibariyle sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 67.500 TL. olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Orman 

Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü olup, yararlanıcısı ise 

Orman Genel Müdürlüğü’dür.  

Projenin hedefleri; doğu kayınının popülasyon düzeyinde genetik 

çeşitliliğinin türün yayılış alanında yaygın örneklemeyle ortaya konarak, 

türün yerinde koruma stratejilerinin geliştirilmesidir. 

Popülasyonlar arası farklılaşma 0.17, popülasyonların arası toplam genetik 

çeşitlilik 0.43 bulunmuştur. Popülasyonların çekirdek ribozomal ITS bölgesi 

incelendiğinde Doğu kayını ve Avrupa kayını farklılaşması görülmemiştir. 

6.17 SARIÇAM’IN (Pinus sylvestris L.)’IN BAZI ORİJİNALLERİNİN 

KURAKLIK STRESİNE MORFOLOJİK VE FİZYOLOJİK TEPKİLERİ NO: 

ANK-034 1625/2010-2013 
 

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak meydana geleceği öngörülen kuraklık 

şartlarında Sarıçam orijinlerinin kuzeyden güneye doğru izlediği varyasyon 

ve bu varyasyondaki ülkemiz orijinlerinin yeri araştırılmıştır.  Bu araştırma 

projesiyle bazı yerli Sarıçam orijinlerinin kurağa dayanıklılık bakımından 

gösterdikleri varyasyonları ortaya çıkacağı gibi gelecekte kuraklığın yabancı 

sarıçam orijinlerinin nasıl bir tepki gösterecekleri de ortaya konulmuştur. 
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Ocak 2010 tarihinde başlatılan proje, Aralık 2013 tarihi itibariyle 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 19.000 TL olan Ar-Ge projesinin 

yürütücüsü Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü olup, 

yararlanıcısı ise Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Projenin hedefleri; nispeten daha kurak alanlarda yapılacak sarıçam 

ağaçlandırmalarında başarıyı arttırmak,  Islah çalışmalarında 

kullanılabilecek kurağa dayanıklı orijinleri belirlemektir. 

Projenin Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; Master Plan 

içindeki “Orman alanlarında arazi kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması planlarının tamamlanmasını sağlayabilecek bilimsel verileri 

ortaya koymak” hedefi içinde (Hedef 1) çalışma yapılmıştır. 

Bu çalışmada, Sarıkamış ve Kayseri–Pınarbaşı orijinleri daha yüksek yaşama 

yüzdesine sahip olup, kuraklığa diğer orijinlerden daha dayanıklıdır. Bu 

nedenle bu iki orijinin ex-situ korunması faydalı olacaktır.   

6.18 FARKLI NPK’LI GÜBRE SEVİYELERİYLE YETİŞTİRİLEN KAPLI DOĞU 

LADİNİ [Picea orientalis (L.) Link.] FİDANLARININ YETİŞTİRME 

ORTAMINDAN KALDIRDIĞI BİTKİ BESİN MADDESİ MİKTARLARININ 

BELİRLENMESİ NO: 03.6403/2007-2009 

 

Önümüzdeki periyotta ihtiyaç duyulacak olan Doğu Ladini fidan miktarının 

yaklaşık yarısının yetiştirileceği Of Orman Fidanlığında yetiştirme sürecinin 

çeşitli evrelerinde karşılaşılan sorunların en önemlilerinden biri olan 

beslenme sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak gayesiyle 2007 

tarihinde başlatılan proje, 2013 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Toplam bütçesi 70.000 TL olan Ar-Ge projesinin yürütücüsü Doğu Karadeniz 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olup, yararlanıcıları ise Doğu 

Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, KTÜ Orman Fakültesi 

ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Müdürlüğü’dür. 
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Ülkemizin paleoendemik bir türü olan ve Ordu ili - Melet ırmağının 

batısından doğuda Posof’a kadar Doğu Karadeniz Bölgesi’nin deniz iklimi 

etkisi altındaki özellikle kuzeye bakan yamaçlarında yaklaşık 450.000 

hektarlık doğal yayılış alanında Doğu ladininin sürdürülebilirliğini sağlamaya 

katkıda bulunmak, bu projenin uzun dönemli amacıdır. 2009 yılı sonunda 

Doğu ladini fidanlarının kaplı olarak yetiştirme süreci boyunca çeşitli 

evrelerde, ibrelerinde bulunan bitki besin maddelerinin miktarları ile 

yetiştirme süreci sonunda fidanlar tarafından kaldırılan bitki besin 

maddelerinin toplam miktarlarını belirlemek, bu projenin kısa dönemli 

amacıdır. 

Projenin Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; VIII. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda (2001); ‘’Fidanın 

fizyolojik ve morfolojik kalitesini yükseltici yönde, türlerin isteklerine uygun 

sulama, gübreleme ve mikoriza aşılama araştırmaları yapılmalıdır...’’(sayfa: 

293, p: 9) ifadesiyle ve yine, 22-24 Mart 2005 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilen I. Çevre ve Ormancılık Şurası Çalışma Belgesi’nde; ‘’...bitki 

besleme konularında araştırma çalışmalarına ağırlık verilmeli...’’(sayfa: 218, 

satır: 7) ifadesiyle yer alarak, konunun önemi vurgulanmaktadır. 

Bu çalışmada, tüm gübre seviyelerinde (%0 kontrol dâhil) 2 mm ve üzerinde 

kök boğazı çapı gelişimi elde edilmiştir. Kalite sınıflamasına göre kök boğazı 

çapı tüm gübre seviyelerinde 2 mm'den yüksek olması sebebiyle 1. sınıf 

olarak kabul edilmektedir. Tüm gübre seviyelerinin kök boğaz çapına göre 

1. sınıf olduğu düşünülürse, fidan boyunun bir kalite göstergesi olarak 

alınması tarafımızdan daha uygun görülmektedir. Buna göre, %100 ve %125 

gübre seviyeleriyle aynı homojen grupta olması dolayısıyla gübrelemede 

%75 gübre seviyesinin kullanılması önerilebilir. Böylece, %25'lik bir azalma 

ekonomik açıdan önemli görülmektedir. 
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6.19 OTOMATİK BUDAMA MAKİNASI TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ 

NO:040.TGSD.2012 
 

Projenin gayesi, orman ağaçları için bir budama robotu tasarlayarak 

prototip üretimini gerçekleştirmektir. Bu gayenin gerçekleştirilmesi sonucu 

tasarlanacak olan budama robotunun yaygınlaşmasıyla ormanlarımızda 

yapılması gereken budamalar daha hızlı ve ekonomik olarak 

gerçekleştirilecektir. Bu sayede ağaçlarda ölü budakların oluşması sonucu 

meydana gelen kalite ve değer kaybı en aza indirilerek yüksek kalitede 

tomruk elde edilecek ve katma değerin artırılması sağlanacaktır. Bu sayede 

iç piyasanın ihtiyaç duyduğu kaliteli tomruk ihtiyacı karşılanarak ithalat 

azaltılmış olacaktır. 

06.06.2012 tarihinde başlatılan proje, 06.06.2013 tarihi itibariyle 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 86.250 TL olan projenin yürütücüsü Ege 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olup, yararlanıcıları ise Ege 

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Orman Genel 

Müdürlüğü’dür. 

Ülkemiz ormanlarında budama yapılmadığından dolayı büyük bir değer 

kaybı bulunmaktadır. Bu değer kaybının en büyük nedeni de doğal dal 

budamasının yetersiz kalmasından dolayı tomruklarda oluşan kaynamamış 

budak delikleridir. Zamanında ve gerektiği şekilde yapılacak budamalar ile 

bu mahzurlar giderilebilir ve üretilen ürünün kalitesi artırılabilir. Budama 

işlerini insan gücüyle yapmak özellikle boylu ağaçlarda mümkün değildir. Bu 

nedenle daha kısa sürede ve daha fazla iş hacmi olan bir makinenin 

geliştirilmesi ve budamada kullanılması gerekmektedir. Bu sayede daha 

ucuz maliyetle budamalar yapılabilecek ve daha fazla katma değer elde 

edilmiş olacaktır. Ayrıca insan gücüyle yapılamayan budama bakımlarının 

makine ile yapılması sonucunda daha geniş alanlarda çalışılabilecek, kırsal 

kesimin işlendirilmesi sağlanabilecektir.  
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Ülkemizde ve ormancılık bakımından gelişmiş ülkelerde bu tür bir makine 

olmadığından tasarım ve teknoloji bakımından yeni bir ürün olacaktır. 

Ülkemiz ormanlarında da çok fonksiyonel ve faydalı bir ürün olacaktır. Bu 

tür bir makinenin tasarlanması ve yapılması mesleki açıdan ormancılık 

sektörüne ve ülke ekonomisine yapılmış çok büyük bir hizmet olacaktır. 

Mesleki kariyer açısından ise bu icat mesleki onur sağlayacak niteliktedir. 

Bu bakımdan mesleki olarak; bu makinenin yapılması ve ülkemiz için ilk 

olması ormancılığa yapılacak mesleki hizmetlerimin ilk sırasında yer 

almaktadır. 

Projenin Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; OGM stratejik 

plan: Hedef 2.4: Piyasa taleplerine uygun ürün elde etmek üzere; 90.000 

hektar alanda kaliteli odun, tohum ve meyve verimliliğine yönelik budama 

yapılacaktır.   

Proje 2013 yılı içerisinde bitirilerek prototipi tamamlanmış ve Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. 

Makinenin tasarım aşaması bitirilmiş ve prototip üretimi 

gerçekleştirilmiştir. İş paketlerine sadık kalınmaya çalışılmıştır ve bu da 

büyük oranda başarılmıştır. Şu anda makinenin prototip üretimi yapılmıştır. 

Cihazla ilgili saha denemeleri devam etmekte bu süreçlerde belirlenen 

iyileştirmeler prototipe uygulanmaktadır. 
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6.20 MİKORİZA AŞILAMASININ YARI KURAK ALAN 

AĞAÇLANDIRMALARINDA KULLANILACAK KARAÇAM 

FİDANLARININ GELİŞİMİNE ETKİLERİ NO:109O725 

 

Bu çalışma ile ülkemiz ormancılığı ve fidanlık uygulamalarımız açısından 

henüz çok yeni olan saf kültüre dayalı aşılama ile geleneksel topraklı 

aşılamanın karaçam fidanları üzerine etkileri araştırılacaktır. Ayrıca 

mikorizasız yani steril şartlarda üretilen karaçam fidanlarının, mikoriza 

aşılanmış fidanlarla büyüme ve beslenme yönünden farklılıkları da ortaya 

konacaktır. Bu araştırma neticesinde, hem çalışma alanında var olan 

ektomikorizal türler tespit edilerek bir envanter çıkarılacak (ki bu türlerin 

pek çoğu aynı zamanda ekonomik değer arz eden yenilebilen türlerdir), 

hem bunların laboratuvarda kültüre alınması sağlanacak, hem de fidanlık 

tekniği açısından karaçam fidanlarının gelişimine etkileri belirlenecektir. 

01.05.2010 tarihinde başlatılan proje, 01.11.2013 tarihi itibariyle 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 182.900 TL olan Ar-Ge projesinin 

yürütücüsü Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Projenin gayesi, yarı kurak alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarının 

başarısını arttırmak için orman fidanlıklarında mikorizal mantarlar 

kullanarak kuraklığa dayanıklı mikorizalı karaçam fidanları yetiştirmektir. Bu 

çalışma ile, ülkemizde ilk kez yarı kurak alanlarda kullanılmak üzere 

mikorizalı fidan üretimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Büyük ölçekte üretilecek 

mikoriza enfeksiyonlu fidanların kullanımı sonucu, fidan tutma başarısı 

düşük olan bu alanların orman olarak kazanılması sağlanacak ve aynı 

zamanda üzerindeki toprağın erozyon sonucu kaybı da önlenmiş olacaktır. 

Projenin Bakanlık Stratejik Plan Gaye ve Hedefleri ile ilişkisi; Orman Genel 

Müdürlüğü’nün 2013-2017 dönemi Stratejik Planında yer alan “mevcut 

ormanları geliştirilmek, verimliliğini artırmak ve alanlarını genişletmek” 

içerikli 2. Stratejik Amacın kapsamı ile ilişkilidir. 
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Mülga Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü’nün “Fidan 

üretiminde özellikle sera şartlarında “enso” tipi kaplı fidan üretiminde 

mikorizalı Fidan üretimi için ülkemizde doğal olarak bulunan mikorizal 

mantarlardan yapay yol ile misel üretilerek fidanların yetişme ortamına 

aşılanması ve bu yolla köklerinde yoğun mikoriza olan fidanların elde 

edilmesi” konusunda bu proje ile örtüşen öncelikler kapsamında yapılması 

gereken çalışma olarak TÜBİTAK’a iletilmiştir. 

İki yılın sonunda, fidanların morfolojik gelişiminin özellikle tohum 

kaynağından etkilendiği, mikoriza aşılamanın ise etkisi sadece kök uzunluğu 

üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Orijinler arasında en hafif 

tohumlu Eğridir orijini genelde en düşük morfolojik değerleri vermiştir. 

Beslenme ve su potansiyeli bakımından ise ölçülen değerler birbirine 

oldukça yakın bulunmuş ve hem orijin hem de mikorizal aşılama 

işlemlerinin etkisi sınırlı kalmıştır. Bu durum fidanlıkta nispeten optimum 

beslenme sağlayan tüp harcı ve düzenli sulamaya bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Buna karşın, mikorizal enfeksiyon oranı steril kontrolde 

%16 ve steril olmayan doğal kontrolde %27 iken, saf kültürle mikoriza 

aşılaması yapılan fidanlarda bu oran %61-69 arasında çıkmıştır. Bununla 

paralel olarak, aşılanmış fidanlarda yaşama yüzdesi de % 80-83 düzeyinden 

% 87-92 seviyesine çıkmıştır. Dahası, mikoriza aşılama etkinliği Rhizopogon 

ve Russula türlerinde her iki kontrole göre belirgin bir farklılık göstermiştir. 

Bu veriler işaret etmektedir ki; sağlıklı ve iyi gelişen karaçam fidanları için 

özelikle Rhizopogon ile yapılacak aşılamalar yerinde olacaktır. Fidanlık 

şartlarından daha ziyade, özellikle stres faktörlerinin öne çıktığı yarı kurak 

alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda bu mikorizanın fidanlar üzerinde 

sağlayacağı olumlu etkiler daha hissedilir olacaktır. 

Proje tamamlanmıştır. Projede yapılan faaliyetler kısaca şöyledir: 

- Yarı kurak özellik taşıyan karaçam meşcerelerinde mikorizal mantar 

toplamak için arazi gezileri yapılmıştır.  



 
 
 

                        144 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

- Mikorizalı mantarlar hijyenik ortamda izole edilerek kültürleri 

üretilmiştir. 

- Üretilen kültürlerden katı kültür ortamına transfer yapılarak kitlesel 

aşı materyali üretimleri gerçekleştirilmiştir. 

- Aşı materyali ekimi yapılan karaçam tüp harcına karıştırılarak 

mikoriza aşılamaları yapılmıştır. 

-      2 yılın sonunda fidanların morfolojik parametreleri ölçülmüş, kök 

enfeksiyon oranları belirlenmiş ve besin elementleri tayinleri yapılmıştır.    

-            6 aylık dönem sonu raporları ile Sonuç Raporu hazırlanmıştır. 

6.21 TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN GÖKNAR TAKSONLARINDA 

FİLOGENETİK İLİŞKİLERİN VE GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN 

MOLEKÜLER MARKÖRLERLE BELİRLENMESİ NO: TUBİTAK TOVAG 

109O717 
 

Ülkemizde önemli bir yayılış alanı ile hem ekolojik ve silvikültürel, hem de 

ekonomik bakımdan değer taşıyan göknar türleri hakkında anatomik, 

morfolojik ve palinolojik araştırmalar yanında genetik çalışmalar da 

yapılması gerekir.  Bu çalışma sonucunda elde edilecek göknar 

populasyonlarının genetik çeşitlilik değerleri, genetik çeşitliliği yüksek 

göknar populasyonlarının belirlenmesine ve daha sonra bu populasyonların 

koruma altına alınmasına yardımcı olacaktır. ITS belirteçleriyle yapılan 

moleküler çalışmalar göknarların taksonomik sınıflandırmasının 

netleştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

01.04.2010 tarihinde başlatılan proje, 01.04.2013 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. Toplam bütçesi 67.500 TL olan Ar-Ge projesinin 

yürütücüsü Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü olup, 

yararlanıcısı Orman Genel Müdürlüğü’dür. 

Projenin hedefleri; Göknar taksonları arasındaki filogenetik ilişkilerin 

belirlenmesi, populasyonlar içi ve populasyonlar arası genetik çeşitliliğin 
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belirlenmesi, populasyonların genetik mesafe değerlerinin belirlenmesi, 

populasyon düzeyinde genetik çeşitliliğin ortaya konarak, türün yerinde 

koruma stratejilerinin geliştirilmesidir. 

Proje, Ormancılık Araştırma Master Planı Hedef 1 kapsamındadır. 

Çekirdek ribozomal DNA ITS belirteçleri ile yapılan çalışmada ITS1, 5.8S RNA 

ve ITS2 bölgelerinin tamamının DNA dizisi elde edilmiştir.  DNA dizileri 

arasındaki düşük genetik mesafe değerleri göz önüne alındığında taksonlar 

arasında belirgin bir filogenetik ilişkilendirme yapmak mümkün 

olmamaktadır. Filogenetik çalışmaların başka gen bölgeleri dizileriyle Abies 

seksiyonundaki A. alba, A. cephalonica, A. borisii regis ve A. nebrodensis 

taksonlarını da dâhil ederek devam ettirilmesi uygun olacaktır. Taksonlarda 

populasyon içi genetik çeşitlilik %89 ile %95 arasında değişmektedir. 

Populasyon içi yüksek genetik çeşitlilik çalışılan göknar taksonlarında 

yüksek genetik çeşitliliğin göstergesidir.   Mikrosatelit analiz sonuçlarına 

göre, Doğu Karadeniz göknarı populasyonlarından, yayılışın orta 

kısımlarında bulunan ve yüksek genetik çeşitlilik parametreleri olan Torul-

Örümcek in-situ ve ex-situ koruma için, benzer şekilde Uludağ Göknarı 

populasyonlarından Bolu-Kökez ex-situ koruma için uygun olacaktır. 

Kazdağı göknarında tohum bahçesi tesisi için geniş yayılışı ve yüksek 

genetik çeşitliliği olan Gürgendağı populasyonu düşünülebilir. A. cilicica 

subsp. isaurica  populasyonlarından yayılışın uç noktasında ve genetik 

çeşitliliği yüksek olan Bucak-Yenişarbademli populasyonunun, aynı şekilde 

A. cilicica subsp. cilicica populasyonlarından Saimbeyli-Tufanbeyli 

populasyonunun in-situ ve ex-situ korumaya alınması uygun olacaktır. 


