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Results: Six new plant associations were determined belonging to forest, shrub and steppe 
vegetation and classified syntaxonomically. The mean annual precipitation in the area is 478 
mm, and the precipitation type is W. Sp. A. Sm. When the climatic data was used in Emberger’s 
formula of rain and temperature factors (Q: 49.63), it was determined that the research area has a 
Mediterranean semi-dry climate.. 

Conclusion: The associations and their higher units are as follows:

Quercetea-Pubescentis Doingt, Kraft 1955

 Querco-Cedretalia libani Barbéro, Loisel & Quézel 1974

   1. Astragalo atropurpureus-Quercetum cocciferae ass. nova

   2. Hyperico heterophylli-Cistetum laurifolii ass. nova

  Abieto-Cedrion Akman, Barbéro & Quézel 1977

   3. Veronico isauricae-Cedretum libani ass. nova

   Astragalo-Brometea Quézel 1973

 Onobrychido armeni-Thymetalia leucostomi Akman, Ketenoğlu & Quézel 1985

  Astragalo karamasici-Gypsophilion eriocalycis Ketenoğlu, Quézel, Akman & Aydoğdu 1983

   4. Atraphaxo billardieri-Amygdaletum orientalii ass. nova

  Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali Ketenoğlu, Akman, Quézel & Demirörs 1984

   5. Centauro detonsae-Thymetum sipylei ass. nova

   6. Achilleo coarctatae-Festucetum valesiacae ass. nova
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Amaç: Bu çalışmada son 50 yıl içinde vejetasyon biliminin ülkemizde geçirdiği aşamalar, geldiği 
nokta, mevcut problemler ve geleceğe yönelik öneriler incelenmiştir.
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Gereçler ve Yöntemler: Çalışma ülkemizde vejetasyonla ilgili yapılan tez, proje ve yayınların 
incelenmesiyle yapılmıştır. Yöntem olarak Br. – Bl. metodunu kullanan araştırmalar incelenmiştir. 
Derleme tarzında bir çalışmadır.

Bulgular: Ülkemizde ilk vejetasyon makalesi 1961 yılında Hikmet Birand tarafından 
yayınlanmıştır. Geçen 50 yıllık sürede 350 kadar bu yöntemi kullanan makale yayınlanmış, 100’ün 
üzerinde yüksek lisans ve doktora tezi hazırlanmış, yine aynı yıllardan itibaren resmi kurumlarca 
desteklenen araştırma projeleri yapılmıştır. 1990 yılına kadar hızla artan bu çalışmalar 1990-2000 
yılları arasında en üst seviyeye ulaşmış, ancak daha sonra azalma seyrine girmiştir. Bu çalışmalar 
ışığında yaklaşık 12 farklı vejetasyon tipinde 35 vejetasyon sınıfına ait 1000’in üzerinde bitki birliği 
tanıtılmıştır. Ancak ülkemizin Doğu ve Güneydoğu kesiminde daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Zaman içerisinde güncel vejetasyon adlandırma koduna uymayan isimlendirme ve yayın problemleri 
olmuştur. Halen bazı isimler koda ve kurallara uygun değildir. 

Ayrıca zaman içerisinde özellikle Br. – Bl. metodunun uygulandığı Avrupa ülkelerinde, Natura 
2000 habitat sınıflandırmaları sintaksonlar baz alınarak betimlenirken, ülkemizde bu çalışmalar 
henüz başlangıç seviyesindedir. AB uyum çalışmaları kapsamında habitat sınıflandırmaları 
yapılırken (özellikle step alanlarında) bitki birliklerinin ortaya konması önem arz edecektir ve 
henüz eksiklerimiz bitmemiştir.

Yine 1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada bu çalışmaların daha objektif incelenebilmesi için 
ulusal vejetasyon veri tabanları oluşturulmaya başlanmıştır. Sayısallaştırılmış metodlar geliştirilerek 
ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan vejetasyon çalışmaları yeni teoriler ışığında revize dilmiş 
ve ekolojik problemlerin çözümüne yönelik, geniş uygulama alanı bulmuştur. Ancak ülkemizde 
az sayıda çalışma haricinde bu alanda da beklenen ivme oluşmamıştır. Modern metodların 
uygulanmaması yayın konusunda da araştırmacılara zorluk oluşturabilmektedir.

Sonuç: Türkiye bitki örtüsünün sistematik ve hiyerarşik sınıflandırılmasıyla ortaya çıkarılmasında 
en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Br. – Bl. metodu gelişmelere uygun olarak güncellenirken, 
ülkemizde bu çalışmaların azalması sintaksonomik çalışmalara uyum konusunda da sıkıntılara yol 
açmaktadır. Yakın gelecekte problemlerin artmaması için daha dikkatli, detaylı, uygun yöntemlerle 
yapılmış ve analiz edilmiş çalışmaların artması ve tüm çalışmaların ulusal bir veritabanında 
depolanması iyi olacaktır. Ülkemizde henüz bir çok alan incelenmemiştir ve araştırmacıları 
beklemektedir.
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